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Anglai ir Amerikiečiai Suėmė 
Tūkstantį Nacių

Sako, Naciai Rengėsi Išžudyti Amerikos Kareivius Vo
kietijoj — Vokiškas Nacizmas Dar Gyvas — Vokietiją 

Reikės Ilgai Pridaboti

Mažins Biudžetą 
Šešiais Bilionais

Šios savaitės pradžioje 
amerikiečiai ir anglai pada
rė Vokietijoj didelius areš
tus. Buvo suimta apklausi
nėjimui apie 1,000 pagrin- Atstovu rūmai nubalsavo
džio naciu, kurie kaltinami 239 balsais prieš 159 suraa- 
ruošę dideli sąmokslą išžu- žinti federalinj biudžetą še- 
dyti amerikiečiu ir anglų šiais bilionais dolerių. Re-
kareivius Vokietijoj. Iš an
glų ir amerikiečių praneši
mo matyti, kad naciai 1110- 
šėsi su bakterijomis išnuo
dyti musų kareivius. Smul
kesnių žinių apie tą vokiš
ką “bakterijų karą” nėra.

Dideli areštai vokiškų na
cių tarpe rodo. kad Vokieti
ja dar ilgus metus turės bū
ti griežtai pridabojama. E- 
konominis skurdas ir ap
karpymas vokiečių žemių 
kelia vokiečių tarpe didelį 
nepasitenkinimą ir jei tik 
Vokietija butu palikta be 
griežtos priežiūros, ten ir 
vėl greitu laiku išaugtų 
stipras nacionalistinis judė
jimas.

Suimtųjų naciu tarpe yra 
daug buvusių SS karininkų 
ir keletas generolu. Suim
tieji kaltinami, kad jie or
ganizavo nelegališkas po
grindžio organizacijas, pla
navo išžudyti anglų ir ame
rikiečiu kareivius, kurstė 
vokiečius prieš okupantus 
ir skleidė hitlerines idėjas.

publikonų dauguma prėmė 
tą nutarimą norėdama da
lyti sutaupąs. Bet vyriausy
bė tikisi, kad senate toks 
griežtas biudžeto apkarpy
mas nepraeis. Vyriausybė 
ypatingai protestuoja prieš 
žymų apkarpvmą išlaidų 
krašto gynimui. Senate dėl 
biudžeto dar bus ilgi ir kar
šti ginčai.

Georgia gubernatorius Herman Talmadge šypsosi, 
skaitydamas krūvą telegramų, kurias jis gavo iš savo 
šalininkų. Telegramos jj sveikina, kad jis pasielgė vy
riškai, užimdamas gubernatoriaus sostą Georgia vals
tijoj. Teismai dar nėra baigę svarstyti, ar Talmadge 
yra teisėtas gubernatorius, bet Talmadge šalininkai 
mano, kad kaitą įkėlei koją, tai jau turi pusę laimėjimo.

Von Papen Gavo 8
Metus Kalėjimo

Vokiečiu “atnacinimo” 
teismas Niurembergė nutei
sė von Papen. buvusi nacių 
diplomatą, astuoniems me
tams i darbo stovyklą. Voni ~ - v »
Ps pen buvo Vokietijos ka-1 Armiją IS Indijos
talikų žymus veikėjas ir di-- .. ------—.
plomatas. Jis padėjo Hitle-J • Anglijos mmistenu pir- 
riui užimti valdžia Vokieti- mininkas Attlee pranešė 
joj ir paskui ištikimai iam parlamentui, kad Angina 
tarnavo. Karo metu von Pa- -vra nusistačiusi ištraukti is
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Bu f falo Mokytojai 
Paskelbė Streiką
2.960 Buffalo miesto mo- 

i kytoju paskelbė streiką. 
Mokytojai reikalauja pakel- 

į ti algas. Iš 98 miesto mo- 
i kvklu 78 yra uždarytos. A- 
, pie 71,000 mokiniu negali 
į lankyti mokyklų dėl moky- 
’toių streiko. Tai pirmas 
toks didelis streikas ne tik 
Buffalo istorijoj, bet ir vi
so i Amerikoj. Mokytojai 

i reikalauia pakelti jų algas 
kad iie gautu per metus nuo 
$2.400 iki $4,000. Dabar 
Buffalo mokvto’ai ,)rauna 
algos nuo $1.875 iki $2.- 
575 per metus. Mokytoja’ 
sako. kad ju profesija yra 
blogiausiai apmokama.

Jau Tris Moteris 
Žiauriai Nužudė

CIO Unijos Sutiko 
Derėtis

Anglija Ištrauks į Amerikon Atvyko 
28 Lietuviai

Vasario 18 d. Į Ameriką 
atplaukė 28 lietuviai. Jie 
atvyko laivu “Ernie Pyle.”
Viso tuo laivu atplaukė 877 

pen buvo Vokietijos amba- Indijos savo kariuomenę ir keleiviai. Atvykusiųjų lietu- 
sadorius Turkijoj ir stengė- talikti

Los Angeles policija su
rado viename prūde žiau
riai nužudytos moters lavo
ną. Tai jau trečias toks at
sitikimas Los Angeles mie
ste. Pirmas atsitikimas bu
vo su “Black Dahlia,” ku
rios lavonas buvo atrastas 
prieš porą mėnesių.

Dabar atrastas moters la
vonas rodo žiauraus muši
mo žymes. Policija spėia 
kad gal tas pats žmogžudys 
IlUŽUdė tas tris mnt^ris Iki- 
siol visos policijos pastan
gos surasti žmogžudį ar 
žmogžudžius nedavė jokių 
rezultatų.

si įtraukti Turkiją i karą 
Vokietijos pusėje.

Indiia tvarkyti 
kaip ji nori. Kariuomenė 
bus ištraukta iki 1948 me
tų birželio mėnesio. Šitas 
Anglijos vyriausybės pa-

viu pavardės seka:
Sofija Rra/.ionienė. Antanas

Jokūbaitis. Juozas ir Aleksan
dra Kazickai su dukrele Jūra
te. kun. -Juozas Lecbavičius,

Rusai Organizuoja 
Korėjos Armiją

Maskvos Taikos Derybos Bus 
Labai Sunkios

Santykiai Tarp Rusijos ir Amerikos Yra Blogi — Lon
dono Pasitarimai Pasibaigė be Jokių Pasekmių — Mask

voje Iškils Visi Opieji Europos Klausimai

Prusijos V aisty bė 
Visai Panaikinta

Nuo šių metų sausio 13 
d. iki šio antradienio Lon
done ėjo “paruošiamieji pa
sitarimai” tarp Amerikos, 

Keturių okupuojančių ka- Anglijos, Francijos ir Rusi- 
ro valdžių atstovai Berlyne jos dėl taikos sutarčių su- 
rasirašė parėdymą visai pa- darymo su Austriia ir Vo- 
naikinti Prūsijos valstybe, kietija. Del Austrijos “mi- 
Prusija buvo didžiausia iš nisteriu deputatai” dalinai 
visu vokiškų valstijų, kurios susikalbėjo, bet dėl Vokie- 
1871 metais sudarė Vokie- tiios jie negalėjo nieko su- 
tijos imperiją. Prūsija yra sitarti ir visas klausimas dėl 
kilusi iš užkariavimų ir bu- Vokietijos ateities paliko 
vo sulopyta iš slavų ir lie- Maskvos keturiu didžiųjų 
tuviu žemiu. Praeityje Pru- ministerių pasitarimams, 
sija buvo didžiausias vokiš- kurie prasidės kovo 10 d. 
ko nacionalizmo ir militariz Dervhos Maskvo’e nnma- 
mo centras. tomos labai sunkins. Nuo

Prasijos valstybės pradžia to. kaip bus ateityje s”- 
buvo pradėta senųjų lietu- tvarkvta VoUieti’a, parm’c 
viškų prūsų žemėie, šian- visos centralinės ir v»k«ri- 
djeniniuose Rytprūsiuose, nės Furonns likimas. Tod°1 
Vėliau prie senųjų prūsų dėl V^kietpos priešingumai 
žemės buvo prijungtas tarp Rusiios ir an<d”-ame- 
Brandenburgas ir iš tu dve- rik’ečiu bus itin Griežti, 
jų sričių išaugo Prūsija. 1 Paskutiniu laiku santv- 

------------------ • kiai tarp Amerikos ir Fu«i-
Baisi Nelaimė Spor- :°s vra žvmiai »aM<wtfe.

CIO unijų pirmininkas. 
Phillip Murray. pranešė A- 
merikos Darbo Federacijos 
vadovybei, kad jo vedamos 
uniios sutinka tartis su D. 
Federacijos unijomis dėl! 
sujungimo Amerikos uniji-i 
nio judėjimo i viena galin
gą organizacija. P. Murray 
paskyrė keturius atstovus 
nuo jo vedamų-unijų detv- Praeitą ketvirtadieni Los 
boms vesti. Iš CIO pusės Angeles mieste vienoj dirb- 
dervbose dalyvaus: Phillip tuvėj ivvko baisus sprogi- 
Murrav, Walter P. Reuther. mas. Dirbtuvė dirbo kokį 
Albert -L Fitzgerald. Emil tai valdžios užsakytą dar- 
Rieve ir Jacob Potofsky,• bą. bet koks tas darbas bu- 
visi įtakingi CIO unijų vir-įvo. valdžia neskelbia. Spro- 
šininkai. ' į girnas užmušė vietoje 16

A. Darbo Federacija sau-, žmonių ir virš 100 sunkiai 
šio 31 d. kreipėsi laišku į t sužeidė. Pati dirbtuvė bu- 
CIO unijas su pasiulymUįVo sugriauta iki pamatu, o 
tuoi pat įradėti derėtis dėl aplinkiniai namai labai 
sujungimo unijinio judėji-į skaudžiai nukentėjo, 
mo į vieną organizaciją. Los Angeles gyventojai

——-----------  -sako. sprogimas jiems pasi-
’rodė. Ivg butu sprogusi ato- 

ATOMU BOMBOS MUS mjnė bomba, toks didelis 
NEAPSAUGOS triukšmas buvo girdėti.

Aliantų teismas Niurem
berge buvo išteisinęs von reiškimas rodo, kad Angli- Bronislova Masiulionienė. stu- 
Papen, bet vokiečiu teismas ja yra pasiryžusi suteikti dentas Renoldas Pipynė, Rober
to sukto kataliko ir hitleri- Indijai laisvę, tegu tik in- tas ir Rronė Prasčiunai. daili- 
nio diplomato veiklą įver- (jai savo tarpe susitaria, ninkas Povilas Puzinas. Jonas 
tino kitaip, ir nutarė ji už- kaip jie tvarkysis anglams Stančikas. Alfonsas ir Birutė 
daryti į cypę astuoniems pasitraukus. Svilai su sunu Algimantu. Dr.
metams. J Indijos magometonai vėl Juozas ir Alvina Sabanai su su-

------------------ : pakartojo savo seną nusi- nu Algimantu, inžinierius Jo-
rA-i /• C • įstatymą liesijungti vienoje nas Vasiliauskas. Jurgita Zi-
UlfiellS ^UrogimaS j valstybėle su kitais indais, maričiutė ir rašytojas Stepas

Los Angeles Mieste i,n^usd tikvbos. Geriau pi- Zaborskas. Ke to. atvyko dar 
& liotinic L-oi-oc sako Indijos du lietuviai našlaičiai. Korneli-!

i jus Jazbutis ir Gražina Jazbu-
lietinis karas, 
magometonai.

tytė.

Generolas D. D. Eisen- 
hower, armiios vyriausio ( 
štabe viršininkas, perspėjo;
amerikiečius, kad iie neat-j ---------
sidėtu ant atominės bom-} Toli šiaurėje Grenlandi-

ŠIAURĖJE IŠTIKO OR
LAIVIO NELAIME

Jais. kaip ir kitais našia i- 
TOJO SAKO. JAPONIJA čiais. rūpinasi BALF.

TIK GYNĖSI į Vasario 18 d. orlaiviu iš
---------- j Olandijos atvyko studentas

Japonijos karo krimina-; Tadas Budraitis, o vasario 
listu teisine buvusio jauonų 24 ar 25 dd. Amerikon at- 
minieterių pirmininko Toi<» vyksta Pianas Dailvdė su 
gynėjas aiškino teisėjams, žmona ir Mykolas Budrec- 
kad Ja poni ios politika nuo kas.
1931 iki 1941 metų buvo 
tiktai gynimosi politika.
Pasaulis nenore io Japoni
jos suprasti ir Amerika su 
Ano-li’a privertė japonus ci-j 
ti į karą...

VARŠUVOS KVISLIN
GAI ŽADA AMNESTIJA

Naciu Mokslininkai 
Rusijos Tarnyboje

Amerikos kariuomenės 
vadas pietinėj Korėjoj, ge
nerolas John R. Hodge, lan 
kosi Washingtone. Spaudo? 
atstovams jis sakė, kad pra
nešimai apie tai. jog rusa’ 
organizuoja ir apmokina 
koreiiečiu armiją nėra pra
manyti. Jis dar pridėjo, kad 
visos amerikiečių pastangos 
pradurti Koreios “geležine 
uždangą” ir su’ungti pieti
nę Korėją su šiaurine jos 
dalimi, nedavė jokių rezul
tatų.

Gen. Hodge vra atvykęs 
į Washingtoną tartis su Ka
ro departamentu dėl Ame
rikos politikos Korėjoj.

Per aštuonius mėnesius bu
vo bandoma susitarti su m-

---------  sais dėl atominės enenriios
Du žmonėsbuvo- užmušti kopt roles: be iokįu oa-

ir 250 sužeisti ši oirmadie- sėkmių. Dabar nrie to ne«u- 
ni Lafayette, Ind. mieste tarimo nriridėjo pablogo 
viename sporto parengime, diplomatiniai santvkiai. 
3 500 žiurėtoiu ten buvo su- Š’ais metais Amerika iau 13 
sirinkę stebėti krepšinio penkių kartu siuntė Rusi’ai 
fbasket bąli) rungtynių, griebtas protesto notas. A- 
Del perdaug didelio svorio merika iš dvein kartu oro- 
sporto aikštės sėdvnės neiš- testavo dėl Pusi Jos nenoro 
laikė ir rvtinė sėdvniu da- tartis anie likvidavimą 11 
lis susmuko, o keli šimtai bilionu “lend-lease” skolos: 
žiūrėtojų nulėkė iš sėdvnių Amerika protestavo dėlto, 
žemvn. Kai kurie žiūrėto- kad rusai neapleidžia Kini- 
;u krito 30 pėdu. Pasekmė- ios uosto Da’ren: ii prot^s- 
;e tos nelaimės 75 žmonės tavo ir dėl Lenki’os suktu 
nuvežti į ligonine, o anie “rinkimu.” Amerikos v»1«- 
200 lengviau sužeistu buvo tvbės sekretoriaus padė’ė- 
vietoie aotvarstvti. Du žmo- jas D. Acheson nesenai at
neš jau mirė.

to Parengime

virai sakė. kad Rusi’os ”ž- 
sieniu politika vra agresin
ga ir ekspansvvė...

Maskvo’e “keturi didie
ji” bandvs visus frinėus iš
spręsti. Bet Amerikoje la
bai daugelis žmonių prade
da abeioti ar su Rusi’a ga
lima iš viso susitarti. Prip- 
šin<rumai atrodo tiek dide
li. kad ir Maskvos derybos 
Greičiausiai duos tik pa
liaubas, p ne pastovią taiką.

PL^IKAS UŽPUOLĖ 
BIRUTE RAMOŠKAITĘ

Praeitą penktadienį va
kare New Yorke oiktadaris 
ūtodukas užouolė žinomą 
lietuve dainininke Birutę 
Ramoškaitę. Dainininkė da
bar dainuota Ne\v Yorke 
viename Broadvvav teatre.
Ji vakare vyko i teatrą ir 
pasišaukė taksiuką. Juodu
kas šoferis ią paėmė vežti 
ir pakeliui įą užpuolė, iš
prievartavo ir apiplėšė. Pa
sirodo, kad tas oiktadaris 
buvo pavogęs automobili ir 
oasinaudoio mašina blo-įtija” sušaukė minią žmonių 
"am tikslui. New Yorke po- demonstruoti prieš “mark- 
licija daro medžiokle ant sistus valdžioje.” Polici’a 
to piktadario. Dainininkė iš demonstrantus išsklaidė ir

LIŪDNAI PASIBAIGĖ
VIENUOLIŲ STEIKAS

Egypte vieno koptų (kri
kščioniška sekta) vienuolv- 
no penki vienuoliai parei 
kalavo, kad jiems butų duo
dama daugiau pinigų pra 
gyvenimui. Jie reikalavo na 
kelti jų algas nuo 12 dole
rių per mėnesį iki 20 dole 
nu. Koptų bažnvčios pa
triarchas su streikuojančiais

DEMONSTRACIJOJ SU
ŽEIDĖ 40 ŽMONIŲ

Paryžiuje praeitą sekma
dieni dešinioji “laisvės par-Vokiečiu mokslininkas 

Dr. Werner Heisenberg, 
per katą vadovavęs vokie
čių atominiams tyrinėji
mams, sako, kad trys žy
miausieji nacių atominiai 
mokslininkai yra išvažiavę

keliasdešimts jų sukišo į 
kalėiimą. 40 žmonių buvo 
sužeisti bevaikant demons
trantus.i ___

įsgąscio ir šiurpaus pprg’rve- 
nirnn gavo nervų sukrėtimą.

KANADA GAMINA 
ATOMINĘ ENERGIJĄ

Lenki ios valdžia nori pa
tuštinti kalėjimus ir tuo tik
slu prezidentas Bierut skel
bia. kad bus išleista amnes
tija ir 20.000 politiniu ka
linių bus paleisti iš kalė’i- 
mu. Ne vsi oolitiniai kali
niai bus paleisti, o tiktai

į Rusiia it' jau antri metai j vienuoliais pasielgė gana 
ten dirba atominės energi- griežtai, jis iuos visus išva-
jos gamyboje. Tie moksli-lrė iš vienuolyno lauk ir pa-;
ninkai yra Dr. Bevilogus, ’sakė jiems, tegu jie paban- --------- į
Dr. Robert Doepel ir profe- d<> patvs užsidirbti sau duo- Kanada sulaužė ..Amen- 
sorius Gustav Hertz, visi ną. Viso tame vienuolvne kos atomines energijos mo- 

1 į žymus atominės energi ios yra 80 vienuolių, bet išva- no’ olį. Kanado ie veikia di- 
tie. kurie yra mažiau “nusi-'speęjalistai. Rusai sutiko ryti buvo tiktai ‘oenki pra- dėlė dirbtuvė, kur išdirba-

'jiems mokėti į mėnesį po vadvriai, kurie iškėlė ir at- ma plutonium metalas, iš įstatymą, pagal kui į Ame-
i'6.000 rublių algos. Pats Dr. stovavo visų vienuolių rei- kurio yra gaminama atomi- nkos prezidentas butų įgą-

vvriausybė ir armiios virsi- ir kitu daiktų pirmajai pa- Anglai skelbia kad nuo W. Heisenberg nenorėjo kalavima. Streikuojantieji nė energiia. Kanada yra botas pakviesti Islandiją
ninkai reikalauja, kad A- gelbai. o vėliau i šiaure bu- gegužės mėnesio Graikijoje važiuoti į Rusiją, iis sakosi vienuoliai sako. vienuolynas pirmoji šalis, kuri susilygi- pnsidėti prie Amerikos su

bos dėl savo saugumo. Ne-;jos saloje nukrito vienas A- 
užtenka turėti geru ginklų,;merikos karo bomberis su 
bet krašto apsauga reika-' 11 vyrų įgulos. Orlaivis nu- 
iauia nuolatinio hudėiimo krito ant ledu. Tuo’ buvo 
ir visu čiliečių pasiruošimo pasiųsta pagelba ir nukritu 
krašta ginti.

Kaip žinoma
šieji lakūnai buvo surasti. • kaltę.” 

Amerikon Jiems buvo numesta maisto

SIŪLO DĖTIS PRIE 
AMERIKOS

Kongresmonus Gerhard 
iš Kalifornijos siūlo išleisti

pinigų ir no su Amerika atominės e- visomis Amerikos valstiios 
inas jaunu žmonių ap- išgelbėjo sudužusio bombe- menės. Dabar anglai pi-ade- spindulių tyrinėjimo” srity- gali vienuolus biskį geriau nergiios gamyboje, bet ji teisėmis, laip pat siūlo nu- 
inirnus vartoti ginklus, rio lakūnus. da ištraukti kariuomene. je. i išlaikyti... negamina atominių bombų, pirkt Grenlandijos salą.

merikoie 
suotina 
mokiniu

butu ivestas vi- vo pasiųsti orlaiviai, kurie visai nebebus an?lu karino- dirbąs anglams “kosminių turi užtenkamai 
j r anglai pra 
kariuomenę.
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KUR MUSŲ ŠIRDIS?

IŠ GYVENIMO

Bieliaju* 
laikraščiui

retoriaus pavaduotojas, 1). “Viltis,” pasiuntinėjo skai- 
Acheson, liudydamas se- tytojams atvirą laišką, už- 
nato komisijoj apie atomi- vardytą “Kur Jūsų širdis?” 
nės energijos kontrolę, pa- Laiške jis rūsčiai bara 
sakė, kad Rusijos politika lietuvius už abejingumą ir 
yra “agresinga ir ekspansy- stoką jautrumo, ar širdies, 
vė.’’ Jis buvo paklaustas Ten skaitome:
senatorių, ką Rusija dary
tų, jeigu ji turėtų atominių 
bombų. Musų valstybės sek
retoriaus padėjėjas aiškiai 
pasakė, kad Rusija atomi
nes bombas įkinkytų į savo 
“agresingą ir ekspansyvę” 
politiką.

Maskva dėl šito D. Ache- 
son pasakymo atsiuntė A- 
merikai griežtą protestą.
Sako, kaip jus drįstate va
dinti musų politiką agresin
gą ir ekspansybę?

Valstybės sekretorius, ge
nerolas G. Marshall į tai 
atsakė, kad Dean Acheson 
pasakė tiktai teisybę...

Amerikos laikraščiai ta 
proga priminė 15 atsitiki
mų iš visai nesenos praei
ties, kur rusai grobė sveti
mas žemes ir puolė kaimy
nines tautas. Suomija, Lie
tuva, Latvija, Estija, Len
kija, Rumunija ir Kinija 
buvo Maskvos agresingumo 
aukos. Rusija prisijungė že
mės iš Lenkijos, Rumuni 
jos, Suomijos, čechoslova
kijos, Kinijos ir visai pra 
rijo Baltijos šalis. Tai ar to
ki politika nėra “ekspansv- 
vė”?

Bet Maskva “protestuo
ja” ir sDiaudosi prieš Ame- tuviškų šeimų, kurioms teik< 
riką. Maskvos demokra-l, kas mėnesi paramą, prisiuntė 
tai” vogti nebijo, bet jie Į pinigų.

RUSIŠKAS BABELIO 
BOKŠTAS

Vytautas F.
Amerikos Valstybės sek- kartu su savo

“Daugelis jaunųjų yra įklim
pę į tą abejingumą, kuris yra 
apėmęs didžiumą lietuvių A- 
merikoje. Jų nesujaudina jų 
brolių, gyvenančių bolševikų 
vergijoje Lietuvoje, kentėji
mai, vargas ir pralietas krau
jas, jie nesirūpina ir tais, ku
riems pavyko gyviems ištrukti 
iš tos vergijos, kupė dabar 
vargsta svetimoj padangėj.

“Amerikoje yra arti miliono 
lietuvių... Jus visi esate sotus 
ir šiltai bei puikiai apsirengę, 
jus esate turtingi, palyginus 
su tais vargšais Europoje, ku
rie neturi kuo pasirengti ir 
apsiauti, kurie badauja ir mir
šta nuo šalčio, džiovos ir kito
kių ligų.
“O ką mes darome jiems pa

gelbėti? Nieko! Visiškai nie 
ko. Keletas šimtų asmenų, ku-i 
rie aukoja savo jėgas ir lai
ką, kad padėjus vargstan
tiems, nesusilaukia visų lietu
vių paramos..
“Didelė gėda man. kaipo lie

tuviui, kad iš “Vilties“ skaity
tojų i atsišaukimą padėti var
gstantiems lietuviams tik vie
nas lietuvis atsiliepė, prisiųs- 
damas du dolerius. Svetimtau
čiai “Vilties” skaitytojai tuo

KELEIVIS, SO. BOSTON

SENATORIAI “SUNKIAI DIRBA”

Kartą vienam čia augu
liam lietuviui intelektualui, 

į užimančiam aukštą civilę 
tarnybą, pasiūliau pasiskai

Kas Savaite
tyti “Lithuanian Bulletin,” Musų Kova Dar Nebaigta ir ten” buvęs kitas mitin- 
kurį leidžia Lietuvių lnfor- n n:in„'gas... *mactjos Centras New Yoi-'/>. J. Tai rodo viską tik
ke. Paskui stengiausi kiek- ... , • a; m t kad dinastijos patu

nemėgsta, kuomet kiti jų 
vagvstes vadina teisingu 
vardu. Jie patys savo plėši
mus vadina “išlaisvinimu.”

LIETUVOS VADAVIMO 
VAJUS

Amerikos Lietuvių Tary
bos paskelbtas vajus, sukel
ti Lietuvos vadavimo reika
lams 250,000 dolerių, da
bar eina prie galo.

Kiek pinigų sukelta at
skirose kolonijose ir kiek 
po visą Ameriką, greit iš
girsime iš pačios Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Norėtųsi 
palinkėti, kad vajaus at 
skaitos nebūtų užtęstos.

Paveiksle matome prekyje David Lilienthal, kuri 
prezidentas Truman paskyrė atominės komisijos pirmi
ninku. Viršuje parodyti* du senatoriai, kurie “tardo” 
L. D. Lilienthal, ar jis nėra bolševikas. Ypatingai se
natorius Kenneth McKellar (viršuj dešinėj) daug ka
binėjusi prie I). Lilienthal. Mat, Lilienthal nepatiko 
tam senatoriui todėl, kad jis yra pažangus žmogus ir 
nedavė tarnybų to senatoriams partiniams draugams. 
D. Lilienthal ilgus metus buvo Tennssee upės regulia
vimo viršininku ir tada jis užsitraukė ant savęs to se
natoriaus rūstybę.

__ ,„jA .liktos minėjimusviena vėliau gaunamą bule- .. ,x • • i • ik ouvo didesni,teni priduoti jam. Po kiek,J, 
laiko susitikęs jį ir išsikal
bėjus paklausiau, ką jis ma
no apie Lietuvą ir jos pa
dėtį.

“Iš karto,” sako jis, “man 
buvo nei šis nei tas. Kraš
tas mažai žinomas. Gyveni
mo sąlygos neaiškios. Juo 
daugiau aš apie tai skai
čiau, tuo labiau mane inte
resavo. Dabar aš jau pamy
lėjau tą šalį — Lietuvą.”

—o—
Tūlas lietuvis, gavęs laiš

ką iš okupuotos Lietuvos, 
sako, pastebėjau kad tas 
laiškas . buvo atplėštas net 
du kartu. (Reiškia cenzo
riaus,. “Supykau,” sako jis,
“ir rašydamas atsakymą 
pradžioje laiško pabrėžiau:
Jeigu laišką atidaro ne tas, 
kam adresuota, tai tokLs y- 
ra lygus tam, kuris apkraus-j 
to kišenius.”

Šiemet 

sukelta 
augiau aukų kovai už Lie

tuvos laisvę.
Vasario šešioliktos proga 

prabilo ne tik Amerikos 
lietuvių išeivija: už Lietu
vos laisvę pasisakė visą ei
lė įtakingų amerikonų. Vie
nas jų buvo senatorius 
Brooks, iš Illinois valstijos. 
Be kito ko jis pasakė:

“Lietuva priklauso kate
gorijai tų tautų, kurios su
vereninės teisės buvo jėga 
iš jos atimtos.”

Ir toliau, kalbėdamas a- 
pie bolševikų ir nacių oku
pacijas. senatorius pareiš
kė:

“Lietuvos žmonės nema
to jokio skirtumo tarp vie
nų ir kitų ‘laisvintoji}.’ Jie 
nenori daugiau ‘laisvinimo,’ 
jie nori tik savo laisvės.”

Pasakyta trumpai ir aiš
kiai: bolševikiški ir naciški

“Jeigu ir šį laišką cenzo
rius atplėš pirma,” sako jis, 
“tai bus jam kaip su maz
gote per snukį.”

Nemanau, kad tas butų

“laisvintojai” — meška su 
lokiu, abudu tokiu — smur
tininkai ir barbarai.

Kova su jais dar nebaig
ta, ypač Lietuvos atžvilgiu.

Biudžetas
Amerikos kongresas svar- pintis veteranais ir jiems 

sto federalini biudžetą, mokėti tam tikras pašalpas.
Biudžetas yra ilgas sąrašas Tokių “surištų”, arba įsta- 
visų valstybės pajamų ir iš- tymais numatytų išlaidų,
laidų. Biudžetą paruošia yra gana daug. Jų negalima lis Minersville Banišaus- 
vynausybe. ji sulaso, kiek sumažinti. Mažinimus rei- kas jr kįtj kurie nekarta išY\ Y Y'Y Y Z»-Y Y Y Y Y ' I - , , X « 1 - . - -X 1 X._ ___ A   _ — ' - *■tarpu gražiai atsiliepė: auiun- Jai. re.ik«s iširiems, kia daryti kur kitur. Apie

tė rubu, adaptavo dešimti lie- f9kalam? ,r .?al!?.J.1 surastai kongresas ir tariasi.

maisto lietuviams.”

praktiška, sakau jam, dar Budingas Streikas Bostone 
gali savuosius išstatyti bol 
ševikų nuožiūrai.

—o—
Man atėjo mintis galvon 

pasiteirauti, kur dingo She- 
nandoah Staniškiai, Wilkes

ne tą, 
iotams 

rūpėtų bendras darbas.
Tautininkų mitinge rink

tos aukos nebus atiduotos 
Amerikos Lietuvių .Tary
bai. Mitingo rengėjai turį 
“baudaujančių tremtinių” 
Europoje.
Tokios Tokelės “Rojuje”
• Anglijos liberalų savait
raštis “Manchester Guar
dian” praneša sekamą:

“Maskva tuština Baltijos 
respublikų pramonės įren
gimus ir žemės ūkio gyvą
jį inventorių... Dirbtuvės, 
kurios buvo sugriautos ka
ro metu, daugumoj atsitiki
mų nėra atstatytos... Gyve
nimo lygis visose trijose 
respublikose yra baisiai že
mas... Vidutinė alga yra 
maždaug 300 rublių per mė
nesį, už kurią galima nusi
pirkti dvejetą kilogramų 
sviesto.”

Skaitant Amerikos valiu
ta. 300 Stalino rublių yra 
verti maždaug keturių do
lerių. Už penkis svarus 
sviesto mes sumokame apie 
4 dolerius.

Tiktai keturi doleriai už
„ n . sunku darbą per visą mene-

. Pereita savaitę Bostone Amerikonas per vieną 
ir apylinkėse buvo paskeib- rfje ,, iau uždirba. 
tas retas streikas. Atlantic ko;,cl Bimbos, Pnl.

Fishermen s unijos nariai ?(.ikos kiti Mafkvc,s para.

pijonai nevažiuoja Į Stali-metė savo darbus, jie atsi 
sakė kraut iš laivu žuvis

Stanislovaitis, Vilke-j,jej į0 kaf] ^uvų savininkai
sumažino kainas, do pusę

no lietuvišką “rojų”...
Jurgelionis Bėgs Miškan?...

cento svarui!
, . _ . Reiškia: streikuojama už

žinių. Dabar minėtu miestu auk^tesnes kainas... nybėje” us rašo:
lietuvių kolonijos lyg nuo žis reįkalas atsidūrė Į tei-j ” “Socializmas, bolševikiš- 
mapos išbrauktos tylu. smo rankas. Valstijos pro-ikoie ar kitokioje formoie.
sėniau”X‘2i veMire K|ku™ras ?a'n!tes aPkal‘i.n0Į baigia paimti sa'vo tiranijo: 
seniau gyvos, veiklios koio uniią uz “monopolistinę; je visa pasauli... Laisvam 
nijos. Buvo gerų ir nemažai.praktiką „ iis pareikalavo žmogui nebus kito budo iš- 
kultunškų darbų atlikta. -.in iimction,” ir gavo. .. KUti‘ kaip ,ik išmokus ne.

Vyrai, pabuskite! Kaip . Massachusetts _valstija(gįoti veidmainystės kaukę,
butų gražu ir laikraščiui JaY . turi vieną įstatymą • arba pabėgus iš miestų į
sveika, jei bent retkarčiais,unijas — finansinės; miškus. Prie įsivyravusio
parašytumėt naujienų iš sa-'atskaitomybės įstatymą. Jį!socializmo nebus nei ‘klioš

savo kolonijų paduodavo Kleofas Jurgelionis panū
do aiškint socializmą. “Vie-

kad butų pasiųsta

kiek pinigų ji tikisi gaut iš. 
Įvairių pajamų: mokesčiu, Amerikos vyriausybė siū

lo ateinančiais metais išleis-

Ar iš tikrųjų mes, lietu-i didesnės, kaip pajamos.
iriY K~X2_ J *2.. 2 O C’.. l/ulKuma tinio liiiirl-/viai, esame beširdžiai? Su 

tuo kaltinimu mes nenorė
tume sutikti. Bet teisybė 
reikalauja pripažinti, kad 
mes sunkiau prisiruošiame

da kalbame apie biudžeto 
“deficitą” arba trukumą. 
Jei pajamos ir išlaidos yra 
lygios, tada biudžetas yra 
“subalansuotas,” o jei paja

Kongresas mano, kad 
■tas išlaidos galima suma
žinti ir jau svarstoma nu
kirsti virš 2 bilionų dole
rių iš kariškų išlaidų. Bet 
vyriausybė protestuoja. Ji 
sako, jei Amerika nebussu reikalinga pagelba, kaip numatoma daugiau,. . . - klllAt_ f -

ku.. _ 1 kaiw išlaidu, tada yra “per-,/£e?ai ginkluota, tai
J 1 'kaip Amerika gali palaikyti 

pasaulyje taiką? Silpna A- 
merika yra didelė pagunda 
kitoms šalims (suprask. Ru
sijai) grobti svetimus kraš-

kitų tautybių žmonės.
Mes atsiliekame todėl.

išgavo tas pat Barnes. Da-į torių,’ kuriuose galima bu- 
bar jis gavo indžiokšiną/tų pasislėpti nuo socialistiš- 

Vienas lenkas papasako-' .^e viskas yra auksas, kas ko popiežiaus”...
................... 4......... ..... Right, Kleofe, skubėk į

vo kolonijų.

tekliai.”
, , x . Musu kongresas biudžetą

ad musų tarpe palyginus [pradeda svarstyti iš anksto, 
mažas nuošimtis žmonių į- (Dabar kongresas švaisto 
domaujasi visuomeniniais biudžetą 1947-1948 me- 
klausimais. Kūne dirba ir,tams, arba vieniems me- 
nesa naštą, tie tikrai nesą tams nuo 1947 metu liepos 
sunkią naštą. Bet daugu-.j^^Hgg^ j dienos iki 1948
mas stovi visai nuošaliai ir metu birželio 30 d. 
pne bendros nastos neprisi
deda. Užtad dirbantiems Amerikos vyriausybė pa
našia yra sunki o pasek-|siulė kongresui subalansuo-į karišku išlaidu 
mes nėra gausios biudžetą sumoje 37 su: mažinti. Jei Ai

..... . x , puse bilionų dolerių. Kon- rupi, kur ir ką Rusija £
atslliekame .n' KK^Mgresas nori tą biudžetą bia, tada galima išlai 

• kad musų organizacijose stipriai apkarpyti. Musu 
dažnai vadovauja žmonės, kongresmonai ir senatoriai 
kūne nemoka plačiau pa
žiūrėti į bendruosius lietu
vių reikalus.

Yra organizacijų, kur 
kartais keli sabotažninkai 
bolševikai suparaližuoja vi
sokį organizacijos visuome
ninį darbą. Mes nesiryžta
me nuo tokių sabotažninkų 
apsivalyti.

Yra turtingų organizaci
jų, kurios sėdi ant 
pinigų
jais skirtis. Yra turtingų 
parapijų, kurių klebonai 
sėdi ant pinigų maišo, bet 
apie vargstančių žmonių 
bėdas neturi laiko prisi
minti, nes jiems rupi “mal
dų vajai.” Jie atsiperka 
maldomis...

Prieš musų abejingumą 
__ ____ __________ ir nesiryžimą turime kovoti.
darbe prieiti prie plačiosios'Geriausias būdas yra įtrau-inų dolerių grąžinti pilie 
visuomenės ir jai išaiškint kti daugiau žmonių į bend-Įčiams už permokėtus mo- 
reikalo svarbumą. Vajaus rą darbą. Mes tikime, kad kesčius. įstatymas numato, 
rezultatai parodė musų or-!prie to prisidės ir p. Vytau- kad valstybė turi grąžinti 
ganizuotos visuomenės va-'to F. Bieliajaus rustus žo-
dovvbei, A. L. Tarvbai, tas dis. 
kolonijas, kuriose stoka ini-,-----------------------------
ciatvvos ir i kurias reikia “Keleivis** visad* yra _ z___v___ ___  r_______,______I__ ____________ „
atkreipti dėmesio stipri- <1®^**** draugams ir pažįsta- tai 7 bilionus reikia išmo- keliai pasidarė pavojingi ir šykit P, Dagys vardu ir at- džio. bacilos nėra galutinai išnai-
nant tolimesnę Lietuvos va- «"!«■»♦ UžsakykH jį savo arti- keti. įstatymas taip pat nu- viso per pūga? žuvo 44 žmo- siųskit P. Bajoras, 307 W. Tik sekamam numery nu- kintos.
davimo akciją. mieaiema! mato, kad valstybė turi ru- nės. 30th St., New York, N. Y mesta keli žodžiai — “ten St. Straadm.

jo man sekančiai: >žibaJ visi streikai patar-
Pereitą pavasarį pasiun-ĮnauJa darbininkams

tėme pakietuką į Lietuvos “Surpaipės” Herojus
mišką! Bet nepamiršk kito 
taip pat gero žmogaus, Ta

is

kongresas žiuri Į Amerikos 
užsienių politiką. Jei ta po
litika turi būti “tvirta/’

Iš pirmų pranešimų apie 
rinkliavą tenka pasakyti 
tiek: Kur buvo darbščių 
žmonių, gerų organizato
rių, ten ir pasekmės buvo 
geros. Kai kurios mažos 
kolonijos savo kvotas išpil
dė su kaupu. Kitos ir dide
lės kolonijos pasirodė apsi- 
leidusios ir “nespėjo” įsi
traukti į Lietuvos gelbėji
mo vajų. Vaiaus pasiseki
mas visur priklausė nuo bu
vimo kelių ar keliolikos or
ganizatorių, kurie, nelauk
dami iš aukšto raginimų, 
patys ėmėsi iniciatyvos ir 
planavo aukų kėlimą. Kur 
truko iniciatyvos, ten pa
sekmės pasirodė menkos. 
Kur buvo įdėta darbo ir pa
sišventimo, ten plačioji vi
suomenė vajaus reikalą šir
dingai parėmė.

Rinkliavos eiga rodyte 
rodo. kiek svarbu yra bet 
kokiame visuomeniniame

negalima

vyiunuin n uu.e, iu i e.-| “‘Vilnin’ pradės rašinėti 
siuntimą 11 yiską kitą aP\ buvęs amerikietis Daugir- 
moltejom. Pašte mums buvo , Staiioraitfe. 

pasakyta, kad daugiau me- jo (|u straipsniu;. IS

Amerikai ne- 
gro-

galima išlaidas
karpyti.

Panašiai yra su apkarpv- 
mano, kad dabar yra laikas'mu ir kitų * išlaidu. Pavyz- 
taupyti pinigus ir svarsto, | džiui. ar mažinti išlaidas 
kaip sumažinti išlaidas, kad žemės ūkio elektrifikacijai? 
butų galima sumažinti ir. Ar mažnti tarnautojų skai- 
pajamas (mokesčius). Kon-čių? Ar sustabdyti upių re
gresas žada biudžetą suma-,guliavimą? Ar daryti pri- 
žinti 6 bilionus doleriu. mokėjimus farmeriams že

mės ūkio produktų kainoms 
palaikyti ?

Kaip kongresas nutars
*ios sėdi ant sudėtuiLW apkarpyti; nokius mo- S1*6*1 pamatysime,
ios sėdi ant sudėtųK^mažinti? Kaip S,uo tarou reikia dar pa-

J.L...neg3A f? tik tokie klausimai pakyla, stebėti- jog valstybės paja-
tuoj prasideda nesutikimai. P70* n^!a pastovios. Jei 

krašte darbai eina gerai, 
valstybės pajamos yra di
desnės. Jei ateitų depresi 
ja. atsirastų daug bedarbių, 
tada ir valstybės pajamos 
staiga sumažėtų, o išlaidos 
bedarbiams šelpti pašoktų į 
viršų.

K. Esrainaa

Bet tas mažinimas neis 
be didelių ginču. Jei mažin
ti. tai kokias išlaidas reikė
tų apkarpyti? Kokius mo-

Amerikos biudžete 1947- 
1948 metams yra Įrašyta 
5 bilionai dolerių nuošim- 
čiams už paskolas mokėti. 
Žūt būt, valstybė turi nuo 
šimčius už savo skolas mo 
keti. Tame pačiame biudže
te yra įrašyta virš 7 bilio-« y • Yr • , • • 1 • *

AUDROS IR SNIEGAS 
RYTINĖJ AMERIKOJ

(daugiausiai stambioms) Praeitą savaitę rytinėse 
korporacijoms) dalį jų su- Amerikos valstijose iškrito

% . . __ y T • x * I •! •

kur nieko nereikės mokėti.
Dabar iš ten gavome lai

šką. Rašo: Ačiū už jūsų ge- laiku
rą širdį, siuntinį aplaikėme. 
Išpirkimui turėjome sumo
kėti 50 zlotų. Tačiaus dau
giau mums nieko nesiųski
te, nes tas sudaro mums la
bai daug nesmagumų.

J. D. T.

Bankietas Dr. K.
Griniui Pagerbti

Sausio 24 d. į Ameriką 
atvyko buvęs Lietuvos pre
zidentas Dr. Kazys V. Gri
nius ir jo priėmimui bei su 
juo susipažinimui rengia
mas iškilmingas bankietas, 
kuris Įvyks kovo 8 d., Mc- 
Alpin Hotel, New Yorke. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

f šį bankietą kviečiame 
visas Amerikos lietuvių or-

buvo
inteligentiškas ir gabus vy
ras, bet—

Dabar jis gyvena antrą
ją kūdikystę ir kalba^ kaip 
mažas vaikas.Stalioraitis - Daugirda - 

tas pat žmogus, kuris savo 100,000 “Rojaus” Belaisvių
dirbo LSS organo

“Kovos” įstaigoje. Jis ir Vi 
dikas rašė
psnius” — teisingiau sa
kant, nonsensus. Delei to 
valdžia gavo progos užda- 
ryt laikrašti.

Bet kada Į “Kovą” atėjo 
valdžios agentai juos ap
klausinėti — abu “revoliu
cionieriai.” Vidikas ir Sta
lioraitis. nėrė “surpaipėn”...

Taigi, “Vilnis” Įsigijo re
tą fruktą. Greta smetoninin 
ko Pivošos jisai bus tikrai 
“vožni asaba” stalinizmo 
šmutų galerijoje.
Nenori Bendro Darbo

Vasario Šešioliktos proga 
Brooklyno lietuviai smeto
ninin kai ruošė savo mitingą 
— sako, Lietuvos nepriklau 
somybės sukakčiai minėti.

Bet tą pat dieną Brook-

Kada mes sakėme, jog

ganizacijas ir visus vietinius organizuoti lietuviai
ir apielinkės bei kolonijų 
lietuvius.

Apie savo dalyvavimą 
prašome pranešti ne vėliau

ugningas straT ^lingu valdžia
Lenkijoj veda masinius a- 
reštus, komunistų spauda 
mus apšaukė melagiais.

Bet vasario 19 d. laidoie 
Chicagos komunistų “Vil
nis” praneša, kad — 

“Lenkijos valdžia skel
bia amnestiją 100,009 as
menų”...

Vadinasi, nebuvo teroro, 
nei areštų, ir — atsirado 
net 100,000 kalinių, kuriem 
skelbiama amnestija!

Gal manote, kad tai visi 
Stalino “rojaus” belaisviai 
Lenkijoje?

Toli gražu ne. Yra kiti 
šimtai tūkstančių, kuriuos 
“amnestuos” tik mirtis.

Stalinizmo tikrasis var
das yra kanibalizmas. 
Areštai Vokietijoje

Amerikos ir Anglijos zo
nose, Vokietijoj, buvo pra
vesta eilė areštų. Suimta

rinkosi į Webster svetainę, 
vietinis Amerikos Lietuviu 
Tarybos skyrius ten ruošė Išimtai 
masinį mitingą. įoimvoi nacių vadovavusių 

Lietuvos požemio judėjimui. Jų tar-
nepriklausomybei minėti. |pe yra vienas Hitlerio ge

___o  ________ _ Apie tą mitinga vasario nerolas.
gera įstatymas nėra ‘pakeistas, didelės pūgos. Del sniego Čekį ar money orderį išra- 14 d. “Vienybėje” nei žo- Tai rodo, kad nacizmo

kovo 5 dienos ryto, atsiun-
mokėtų mokesčių. Jei tas daug sniego ir buvo kilusios ciant $6 už įžangos bilietą.
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KAS MEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne kitą tokiam. Kaip kas pik- kokios nors vienos faunos. nė ją užvaldyti. Aš už susi- 

tinasi tom dažnom rinklia- Dabar fanuos nesvietiškai rinkimą, 
i vom. Bekalbant pasirodė, brangios. Tas ir sulaikė nuo Šėrininkas.
1 kad visur tas pats yra ir. pirkimo.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Detroito Naujienos
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas Puikiausiai 
Pavyko!

Kada Jie Mus Likviduos?Kai kurie, .J. Stakvilevi
čius, J. Glaveskas. A. Ži
linskas. mano. kad nieko iš 
to pasimojimo neišeis, tik 

kas nori, tas duo- i pasidarys išlaidų. F. Vaitu- 
ne — neduoda ir įkaitis, J. Buivydas, ('h. Na- 

jam išmetinėti nereikia, j ciunskas ir kiti mano, kad 
Tarpsavinės rinkliavos yra reikia jieškoti ir gal pasi- 
toleruojamos armijoj ir jos taikys proga nupirkti.

toleruojamos F. Shi-Į Po visų diskusijų ir ar-

ne tas Įvykis, tai musų pa- kas nenori išmesti cento, 
rengimas butų išėjęs visu niekas ji ar ją neverčia tą 
šimtu nuošimčiu. įdaryti. Po pasikalbėjimo

i palikta ant valios darbinin
kų, jeigu
da, jeigu

LSS 19 kp. Susirinkimas
Vasario 14 d. buvo LSS 

19 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkimas bu- 

29 metu Nepriklausomybės vo gana skaitlingas. Svar- 
Nors smeto- biuoju klausimu buvo at-

Vasario 16 d. Webster 
Hali buvo New Yorko Lie
tuvių Tarybos, kaip kas 
metai, surengtas Lietuvos

paminenmas. 
nininkai smarkiai darbavo
si, po vadovyste J. Tvslia- 
vos, kad pakenkti bendram 
visų didžiųjų organizacijų 
vieningam parengimui, bet 
jų tos pastangos nuėjo vė-

PINEDALE, CALIF.

Leitenantas Alvinas Walu- 
konis Paskelbtas Žuvusiu

1944 metais gruodžio 22 
d. jaunas Amerikos lakū
nas. leitenantas Alvinas 
Walukonis. pakilo iš Pacifi
ko salų
nijos nne:

šaukimas rengiamos social
demokratu vakarienės, nes 
kovo S d. yra rengiamas 
bankietas Dr. K. Griniui 
pagerbti.

Iš rengimo komisijos te
ko patilti, kad tikietų jau 
virš

jais. Žmonių VVebster Hali — .------ » ---- ------ -r -— . . . . -
svetainėj buvo daug dau- virš šimto yra išplatinta, vai visuomet tun
giau, negu bent kada pir- vakarienei viskas prireng- P>n« (lamu. Raa
miau yra buvę. Auku su- ta. Bet kadangi Dr. Grimui butų jo knno^ ,
rinkta $2.287.00. 'pagerbti bankietą rengia ,nis k.as,k!įa' M°tei is, jeigu«tą,

Parengimo programa bu- New Yorko Lietuvių Tary-.neturi darbo, ji negali eiti 
vo gana i vairi ir gera. Kai- ba, todėl nutarta musu va-1 namo, nes paskum vyras 
bas pasakė: Dr. Kazys Gri- karienę atšaukti ir perkelti neturės ka veikti. O 
nius. buvęs Lietuvos prezi- i balandžio 12 dieną.
dentas. Lietuvos atstovas Visų žiniai skelbiame,
P. Žadeikis,—dar nripažis- kad LSS 19 kuopos vaka

rienė nukelta i balandžio 
12 diena. Ji bus ne ALP

tarnas Jungtinių Valstybių, 
kaipo Lietuvos atstovas, ir 
Alvin E. O’Konski, Ameri
kos Kongreso atstovas. Jie 
visi pasakė geras kalbas.

bus toleruojamos F. Shi- Po visu ____.. .................. .
maičio dirbtuvėje. ’gumentų nutarta komisiją Walukonis ‘ buvo didelio

Viena dai-bininkė iškėlė palikti ir toliau. bom bėrio pilotas. Jam grįž-
nusiskundimą prieš vyrus, i Pasirodo, kad tas reika- tant iš Japonijos, jo orlai-
.Jos nuomone, dirbtuvėj vy- las ne visai dingęs. Kriau- vj užpuolė ir pašovė jauo-Į 
rai tur daugiau teisių, negu čiai turi apie 3o tukstančiųĮnų orlaiviai naikintojai.I 
moterys, o Į uniją lygiai dolerių pinigų. Rimčiau pa-į Nuo to laiko leitenantas
duokles moka. Ji sako: Vy- sidarbavus, gautume ir vi- Walukonis buvo skaitomas

būt apru- suomenėje pritarimo. Tada

tinius išklausto rusai Rusi
joj, o ne žadeikis Washing-
tone. Lietuvių siuntinius iš- Lietuviai bolševikai mu- 
drasko ir išvagia išbadėję sų kolonijoj (ir kitur—Red.) 
rusų muitinės valdininkai platina grasinimų ir šmeiž- 
arba paštininkai, o kaltinti tų pilną lapeli apie pabėgė- 
del to Žadeiki yra daugiau liūs. “pensijas,” Hitlerį, 
negu juokinga. Bet Bimba Smetoną ir panašias baidvk- 

bolše- 
atinių

A. Luskienė. Amerikos Lietuviu Centro” 
vardu. Kažin kodėl bolševi
kai mano, kad oasivadinus 
“demokratais'’ jiems geriau 
seksis baidyti lietuvius? 
Tame savo šunlapyje bolse-

bombarduoti Japo- turi ką nors sakyti savo pa- les. Ta savo šunlapi bolše 
iestą Nagoya. Leit. sekėjams, na ir “sako.” 1 vikai išleido “Demokratinii

BALT1MORE, MD.

Kalkis Buvęs Lietuvos 
Prezidentas Cr. Grinius

apru- (sucmeneje
kad pas juos galima butų ne už 30 tuks- 
s. Su moteri- tančių nupirkti poilsiui vie-

nes
neturės ką veikti. U įeigu 
moteris neturi ką veikti, tai 
viskas “gerai” ir nieko nė
ra.

Delegatas J. Buivydas 
nurodė, kad tokia nuotaika

Kliube, bet Grand Paradise nepageidauiama unijoje. 
Ballroom svetainėj. Kurie, Bet ji vra. Vyras, mat, skal
iau turite tikietus nusipir-

! Kovo 2“dingusiu be žinios.
Kada Japonija buvo su- Lietuvių

mušta ir okupuota, Ameri- St., Įvyks 
1947 metųbet ir už daugiau. To-i kos kariška vyresnybė ilgai 

kių vietų yra netolvmaiJieškojo leitenanto Alvino 
New Yorko

CLEVELAND. OHIO.

Apie Lietuvių Svetainę

d., 2 vai.
251 

oficialus 
vajaus

vikiški čekistai sako. kad 
“Lietuvos žmonės” (jie mis- 

rusŲ NKVD) “niekada 
■ nedovanos tiems aukoto- 

Mary-ijams,’’ kurie duos Lietuvos 
i gelbėjimo reikalams pini- 

bus bu-'gų.
Įdomu, kada bolševikai 

pradės mus likviduoti ir 
kaip iie tą darvs?

Stefanija. Afidivitai ir 
Balsai

Panelė Stefanra Masvtė 
statė savo kand’datura Į 
kandidatus busimiems tei
sė iu rinkimams. Kandidatu 
išstatvmo balsavimuose .ii 

kan- 
Pagal 

22-a 
išstatyta

popiet, 
Hollins’lija 
BALF

landė atidarymas.
jWalukonio orlaivio ir kai Garbės kalbėtoju 
orlaivio likimas buvo su- vęs Lietuvos prezidentas ir 
sektas paaiškėjo, kad oriai- ministerių pirmininkas Dr. 

nukrito Į jurą, o jo igu- Kazvs Grinius Taip pat kalvis 
la žuvo. Tada kariška

J riausybė paskelbė, kad
vy-
lei-

Reikia šaukti kitas meti- tenantas Alvinas Waluko-
nis susirinkimas. Dabar tar- nis via žuvęs kovose už A- 
pe didžiumų.-, pasikalbę ji- meriką.

tomas šeimynos galva irĮmų tas reikalavimas ir km-Į Lt. A. VValukonio tėvai 
ke matvkit tuos asmenis jam krinta atsakomybė šei-Įliamas. Kada mes gerai, pa- seniau gyveno VVisconsino

bės Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone, Povilas Žadei
kis, gubernatorius Wra. La- 
ne, J r., majoras T. McKel- 
din ir kiti. Dainuos “Dai
nos” choras ir vaikučiu 
grupė, vadovaujant Lelijai

vadovaujant Ks. Strumą- Buivydu ir pasiimti natrius 
kiui. Kaip p-lė Griskaitė,' vakarienės tikietus dėl pla- 
taip ir chorai puikiai atli-, tinimo.
ko savo užduotį. Į Labai gaila, kad prisiėjo

Jeigu ko truko vasario 16 murns parengimą atidėti, 
parengime, tai truko tvar- bet ka pa(iaiySi,‘ kad taip 
kos vadovybėje.

Prie durų dirbo kriaučiai:
CĮl Kundrotą ir F. Milas.
Kain iždininkai lie savo 
darbą atliko puikiai. Prie 
durų tikietus atiminėjo: J.
Glaveskas. J. Peterson. J.
Kivyta ir J. Rimša. Jie tain 
pat savo darbą gerai atli-J 
ko.

Estradoje tarpe komiteto; 
nebuvo organizuotumo ir 
bendro planingumo. Del 
tos priežasties prisigretinęs 
vagišius prie vienos musu 
aukų rinkėjos nukniaukė 
apie šimtinę pinigu.

Įvyko. Atsiprašom ALP. 
Kliubo. kur kovo 8 d. mes 
negalim pasinaudoti syetai- 

i ne, o kitoms dienoms nega
vom ir buvom priversti nu
eiti Į kitą svetainę.

Lillijos Antanavičienės-
Stilsonaitės Muzikos Pa
rengimas Puikiai Pavyko
Vasario 15 d. Chamber 

Music Hali svetainėj. Lil- 
lian Antanavičienė - Stilso- 
naitė davė savo mokinių 
(piano studentų) koncertą. 
Apie kiekvieną mokini ar 
mokine rašyti nėra vietos

Trečias klausimas iškilo, ją susirinkimą, 
tai pirmadieniu išlikinėii- Susirinkimas, kuris buvo 
mas iš darbo. Tuo reikalu sušauktas sausio 20 d., bu- 
buvo nurodyta, kad išlikti, vo visai be tvarkos, ir ne
be jokio reikalo iš darbo Įpriėjus prie jokiu nutarimų 
nėra gerai, nes tas sutruk-Į betvarkėje užsidarė. Ma- 
do dirbtuvėje tvarką ir pa- žanskas. kuris vedė susirin- 
daro bereikalingų nuostoliu, kimą. kalbėdamas Įžeidė 
kitiems darbininkams. O į katalikiškai nusiteikusią
kodėl jie turėtų turėti nuos
tolių. ar dodel. kad kas per
daug nedėldienvje prisisve-
ciuoja? 
būt

Renkant dirbtuvės valdy
bą, tapo išrinkti. P. Vai
nauskas pirm., St. Zubavi- 
čius. P. žarskis. Eva Pet
rik ir Aib. Bepirštis komi
teto nariais.

F. Shimaitis susirinkime 
trumpai pareiškė: Aš turiu

‘n.— —-.—f” —”  geriausius darbininkus. JiePnes pai engimą buvo js- Tvumpai sakant, visa moki- ra(iaro (irabuži gražiai ir 

pėti musu valdybos nariai, niu vrociama darė labai p -f <»aPuzĮ giaziai n 

1^1 antru <snmnbi- n , pogiama ,7 - , • greitai. Suprantama, kaipkad linkima aukų sumom majonu įspūdi. Kai kuriuos k i <su<daimimentiioiame
lizuotu biski genau. nes ;aumi<? muzikus publika t ? 4 susiai gumentuojame,. . • Jaunus muziKUi puuuM Bet tuojaus ir Vel vieni

tedriJkiro^ aiiku, bu- £?‘. po kel,US kartUS Turiu
vo silpnai organizuotas Ko-J £inian Antanavičienė y- ™už darbŽT 
misija sutiko Į tai didesnę fa juozo Stilsono ir Nataii-
domę atkreipti, bet to nę-;jos Stilsonienės duktė. Stil- 
padarė. Laike auku rinki-. sonajtė ne tik puiki piano 
mo. koks tai žulikėlis pasi- mokytoja, bet yra gabi ir 
siūlė mergaitei Į talką, sa- rganizatorė. Surykiavimas 
kydamas. kad jam rengimo apje save tokio gražaus jau

jai padėti. njmo buri, tai yra verta
kuo pasidžiaugti!

Vyt. Katilius.

komitetas liepes 
Kada jau lėkštelė buvo pil
na pinigu, žulikas mergai
tę pasiuntė pas komisiją 
antros lėkštelės, o jis pats 
su pinigais paspruko lauk ir 
dingo. Kiek jis pinigų nu
kniaukė, sunku pasakyti, 
bet tik galima spėti, kad ga
li būt netoli šimtinės.

Jeigu butų komitetas at
kreipęs daugiau domės Į 
suorganizavimą rinkikų dar 
prieš parengima, aišku, bu
tu buvę išvengta tų nuosto
lių, kokie pasidarė. Jeigu

Iš F. Shimaičio Dirbtuvės 
Darbininku Susiimkimo

navo Dėdės Šamo kariuo
menėj ir nelabai senai gri
žo iš tarnybos. Jie abudu 
buvo armijoj saržentai. Dv 
žuvusiojo leitenanto pus
broliai gyvena Chicagoje.

Žuvusiojo leitenanto Al
vino tėvas, Antanas Walu 
konis, yra senas “Keleivio”— —— T . cit* .ir JL»ieLuv</» rMi-
dingas

dauguma. Dėlto kilo betvar- skaityto jas 
kė. - dingas patriotas.

Kita priežastis šaukti iš! 
Tokia “mada” turi ’ naujo susirinkimą yra ta-' 

griežtai panaikinta. me. kad komunistuojantieji 
prašmugeliojo vieną iš sa
vų kandidatų po svetima 
pavarde. Būtent. Įėio i di
rektorius tūla Aąuilla Be- 
kevič. Jos tikra pavardė y-

Korzsp.

HARTFORD, CONN

Vasario 16 d. lietuviai 
čia minėio Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
sukaktuves. Kalbėjo Maria

ra Mažanskienė. Mažanskų napolio kolegiios vedėjas 
šeima šimtą nuošimčiu išsi- kun. Vaskys, klebonas Am- 
juosus dirba dėl “Matus- botas, newyorkietis Valai-

Marvlando Lietuva Prieš balsavima p-lė S. 
rengiasi sutikti garbingą ( Masytė žade'o visiems ne
buvusį Lietuvos prezidentą.;tuviams pagelbėti padaryti 
kuris visą savo gyvenimą Į afidavitus pabėgėliams, jei 
paaukojo Lietuvai ir lietu-j Amerikos lietuviai nori 
vybei. Į juos atsitraukti. Už ios ža-

Po kalbu bus tam pačiam • dama patarnavimą lietuviai 
Lietuvių Salės name bend-p’ai labai dėkingi, bet savo 
ras užkandis, čia bus proga:balsų jie už ją visvien ne-
VICVVJS 1 •iiGluViSiiiS , --- . F ti Poliiuave, IIK7O
kai susitikti Dr. K. Grinių.'sai dar nesenai tuos pabė- 

dalyvauti šio’eĮrėlius visaip niekino. Ka-Norintieji
vakarenėje. meldžiami 
anksto užsiregistruoti.

Baltietis.

LOWELL, MASS.

išida jai balsu reikia, u ir 

pabėgėliams žada patarnau
ti o kada balsai n°reikalin- 
gi, tada ii gieda iš Bimbos 

Sir Pruseikos kantičkų. I ka 

F
Amerikos Lietuvių Tary

bos vietinis skyrius buvo Į 
surengęs prakalbas, pami
nėti Lietuvos Nepriklauso-

kos.” Tad pakeitus teisinga tis ir nesenai atvykęs Ame- mybę 16 d. vasario. Kalbė 
ie — -- Susirinku- • .......................................pavarde. Mažanskienė bu-.rikon Mikuckis.

balsuot> sius palinksmino solo dai
nomis S. Vailonienė ir iau-

Nevilė Johnson. kuxiĮta£nė

tai nanašiL J.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir ‘‘Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WOR€KSTKR,

Vasario 14 buvo F. Shi
maičio dirbtuvės darbinin
kų metinis susirinkimos 
ALP. Kliubo name. čėrmo- 
nas P. Vainauskas nurodė, 
kad laike jo čėrmonavimo 
pavyko santykius tarpe dar
bininkų ir darbdavio išlai
kyti gerus. Darbdavis Shi
maitis gana sukalbamas; metinis 
biznierius. Be reikalo jis.kliubas 
žmonių neužgaus. Jeigu 
kur prireikia kokiam seksi 
nui pataisyti uždarbi, tai ir 
tuo reikalu su darbdaviu 
pavykdavo susitarti.

Dirbtuvės darbininku ko
misijos atstovai: St. Zuba- 
vičius. Eva Petrik, P. Žars- 
kis ir Alb. Bepirštis patvir
tino čėrmono pranešima.

Teko apkalbėti susirinki
me rinkliavų klausimą. Jei 
kas ženinasi. ar kas kitas 
atsitinka dirbtuvėj, tai dar
bininkai sumeta po centą

gerą 
ku- 

geru- 
sako, tai 

žinokite, kad turite jo klau
syti, nes jis yra mano pa
statytas ir jis bereikalo nei 
vienam nieko nesako.

Baigdamas kalbėti Shi
maitis pridūrė: Šiandien 
metinis musų susirinkimas. 
Prašau visus Į apatinę sve
tainę ir tenai mudu su žmo
na pavaišinsime jus.

Kaip susirinkime, taip ir 
vaišėse, dalyvavo šie Pild. 
Tarybos nariai: Ch. Kund
rotą. F. Milas, J. Glaveskas 
ir J. Kivyta.

Ar Isigys Kriaučiai 
Atostogoms Farmų?

Vasario 14 buvo 
cių Neprigulmingo

io prof. J. Aleksandravi
čius ir p. Aleksandiavičie- 
nė. Publikos buvo pilna sve-

».v. __ . ... _____ Aukų surinkta per
ja pavarde, iš nepažįstamų- labai gražiai padeklamavo prakalbas ir Lietuvos vada- 
jų galima prisišienauti ne-keletą eilių ir mokėjo puto]vimo vajų $1 750 Taigi 

balsu. Taip jiems ir liką pamokinti n’ sugiau-jLowellis stovi netoli kvo- 
[ dinti. Nuo savęs linkėčiau tos

vusi Bekevičiutė, 
jai butų pažinę vilką avies
kailyje. Bet paslėpus tikrą- aute• * i ___ liūnai
jy
mažai 
pavyko.

Trečia priežastis 
turi būti iš nauio 
perbalsuota. yra ta: 
kalbos, kad Valaika, Dr. pįrmas 
Vinco Kudirkos draugijos aukavo

dažniaukodėl maząiai Nevilei 
viskas viešai pasuodvti.

Eina Į Buvo renkamos aukos.
pralotas Ambotas 

300 dolerių ir vis!
pirmininkas, kurj turi ke- 
liadešimts serų, išvažiuoda
mas j Floridą, Įteikė bolše- nus nelabai gausus mitin- 
vikams Įgaliojimus “proxy” gas sudėio virš 81.400 Tai 
balsuoti už minėtos draugi- graži auka ir. reikia tikėti 
jos šėrus. už kuriuos tikru- nepaskutinė Lietuvos vada- 
moie nė jis pato neturėjo vimo reikalams.. Hartfor- 
teisių balsuoti be draugijos Riečiai mano neleisti kitoms 
Įgaliojimo, ar bent be visos lietuviškoms kolonimms sa-
valdybos. Tokiu budu ko
munistai dar prašmugelio
jo du savo kandidatus.

Todėl ir reikia šaukti ki
tas susirinkimas be atidė
liojimo. Rėkia iš naujo per-

L. P.

Aukų Sukelta $1,700
Maža Lovvell lietuvių ko

lonija iš viso sukėlė auku 
kiti susirinkusieji pasirodė! Lietuvos vadavimui $1.700. 
gerais lietuviais ir palvai- * ' ......

ve perviršyti aukomis. 
Baigiant susirinkimą P

Vedeikis pranešė publikai 
kad viena vietos komunisto 
lietuvė siuntė saviškiams Į 
Lietuvą siuntini. Siuntinys

Minėtoms Lietuvos 
Ne-riklautcmybę

Vasario 9 d. čia buvo 
minima Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tuves. Programą vedė kun. 
Bereišis. Kalbė to inž. J. V. 
Dunda ir prineipalis kalbė
tojas buvo inž. Br. Budgi- 
nas, kurs plačiau papasako
jo apie savo baisius pergy
venimus rusų ir naciu oku
pacijos metu. Dar kalbėjo 
kun. R. Klumbis. Aukų Lie
tuvai vaduoti surinkta $1,- 
200.

Baigiant mitinga priimta 
rezoliucija. Muzikalinę pro
grama išpildė Lietuviu Ra
dio Balso choras, vedamas 
J. Valiuko. Programa buvo 
labai gražiai išpildyta. Lie
tuvos nepriklausomvbės mi
nėjimą surengė Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tras. J. B.

Stambiausia auką sudėjo 
D. L. K. Vytauto kliubas 
kurs aukavo $500. Lietuvai 
Remti Draugija, Lovvell 
skvrius. aukavo 50 dolerių. 
SLA 173 kuopa — $25. 

i Musu kliubas iau ne pir
mą kartą pasirodė su stam
bia auka lietuvių reikaluo

se. Garbė kliubo nariams ir 
l vadovybei.

Mirė Jonas Žebry#
: Šiomis dienomis musu 
kolonijoi mirė gerai žino- 

■ mas darbuotoias Jonas Že
imys. Jis buvo vienas iš pir
mųjų lietuviu organizato
rių. buvo SLA 173 kuopos 
steigėjas ir padėto organi
zuoti musu koloniioj kitas 
organizacijas. Gaila darbš
taus lietuvio ir gero patrio
to.

Vyt. Ramanauskas.

WATERBURY, CONN.

Kriau- 
Kliubo 

susirinkimas. Tas
rūpinasi nupirkti laikomasi. Būtinai reikia atgal. Visi geresnieji daik- 

mnij kriaučiams atostogas pra- patikrinti proxy balsavimas, tai iŠ jo buvo išimti ir siun
tei- leisti fauną. Reikalas iš kur įgaliojimas gautas ir tė ja gavo atgal visokių škar- 

buvo iškeltas jau pereito kokiu budu? Taip pat per- malu. Už siuntinio grąžini- 
pusmečio susirinkime ir bu- žiūrėti kandidatų sąstatą, nią siuntėja turėjo dar ir 
vo išrinkta komisija Įieško- iš kur atsirado kandidatai? pinigus sumokėti. Siuntėja 
ti tinkamos vietos. Per še- kurių nebuvo Įstaigoj nė J pasijuto nuskriausta ir na
šius mėnesius komisija jieš- vieno nuo svetainės pasta- siskundė bolševikui Bim- 
kojo ir davė raportą. Itymo? Ši Įstaiga yra pasta-’bai, o Bimba iai atsakė,

Komisijos sekr, F. Milas tyta ant patriotinių pama- jog tokie nemalonumai Į- 
pranešė. kur komisija buvo tų, būtent. Clevelando Lie- vyksta todėl, kad Washing- 
žiurėti ir kaip tos vietos tuviškų Draugysčių Svetai- tone dar sėdi nepriklauso- 
atrodo, kokios kainos ir t.t.Jnė. Komunistai jos bijojo ir mos Lietuvos atstovas Za- 
P. Montvila, pirmininkas? vengė tanti šėrininkais. Da- deikis...
plačiau išaiškino, dėl ko ne-; bar gi, kada Svetainė jau Bimba ir io pasekėjai ge- siųsti “Keleivio” adresu, 
buvo galima apsistoti ant i išmokėta, bolševikai suma- rai žino. kad lietuviu siun-   ---------------------------i • *

žiūrėti ir pertvarkyti baisa- pasiekė Rusiją, ir, gal būt. 
vimo taisykles, ar jų buvo iJetuvą bet paskui grižo 

atgal. Visi geresnieji

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

Bus Įdomios Prakalbos
Kovo 2 d., 7 vai. vakare, 

šv. Juozapo parap. auditori
joj, bus prakalbos. Kalbė
tojai yra pakviesti: inž. Br. 
Budginas, J. Laučka BALF 
reikalų vedėjas iš Brookly
no, kun. J. Valantieius ir 
BALF direktorius, T. Ma

tas. Taip pat girdėsime kal
bas rekorduose Demokratų 
r arti jos vado James Far- 
lev, vysk. J. Gannon, gen. 
W. M. Haskell, Gen. Kon
sulo J. Budrio, kun. Dr. J. 
Končiaus, ir dainuojant so
liste, Barbora Darlys.

Įžanga visiems nemoka
ma. Kviečiame visus skait
lingai atsilankyti.

BALF 2 Skvr. Valdyba.



v- . . •> v v:

Poalapi* Ketvirta* KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

toti savo vaistus žmonėms 
gydyti. Bet, vieną dieną, 
pas Louis Pasteur atvyko 
moteriškė iš rytinės Fran
cijos. Ji atsivežė su savim 
devynių metų berniuką. sa-‘ 
vo sūnų, kurs buvo pasiu
tusio šunies sukramtytas. Ji 
prašė Pasteur išgydyti jos 
sūnų, bet mokslininkas vis 
dar nebuvo tikras dėl savo

Jis Nugalėjo Pasiutimą
Kartą, 1831 metais rude- pateko į alų, jie nusmelkė 

nį, rytinės Francijos viena- mielių mikrobus ir alus vie- 
me miestelyje žmonės ma- to i “gyventi” ir virsti alko- 
tė toki vaizdą: i vieną kai- heliu, vilto rūgščia putra... 
vę buvo atgabentas pasiutu- Atsitikimas su tuo bra- 
sio vilko sukandžiotas ūki- varninko alumi leido Louis 
ninkas, pavarde Nicole. Pasteur atrasti ir išgarsinti
Kalvis Įkaitino raudonai mikrobus, mažučius gyvius, vaistų. Pagaliau nelaimin 
geleži ir pridėjo jį prie su- kurie veisiasi nepaprastai ga motina sakė. kad ji ima 
žeistos kūno dalies. Nicole smarkiai ir kurie veisda-
pradėjo baisiai šaukti. Išsi- miesi gali žmonėms padary-
gandę kaimynai baimingai 
stebėjo tą žiaurią operaci
ją. Žiūrėtojų tarpe buvo
jaunas vaikinas. 9 metų 
amžiaus Louis Pasteur. kai
lių išdirbėjo sūnūs, gimęs

ti gerą ir blogą. Pasteur ne 
buvo pirmas, kurs atrado

visą atsakomybe, jei vaikas 
numirtų, ir maldavo su aša
romis gelbėti jos vaiką. 

1885 metais liepos 6 d.
mikrobus. Bet jis pirmas į buvo padarytas pirmas ban-

Arbois miestelvie. Vaikas Ji 
baisiai susijaudino išgirdęs 
sužeisto žmogaus dejavi
mus ir nubėgo verkdamas.
Iš to Įvykio liūdniausia bu
vo tas. kad pasiutusio vil
ko sukramtytas ūkininkas 
visvien mirė. Kartu su juo 
mirė dar astuoni žmonės,

suprato, kad žmogus gali 
mikrobus' “suvaldyti,” arba 
įkinkyti į naudingą darbą.

pirmas įrodė, kad ma
žučiai mikrobai gali cuk- 
į-ų perdirbti i alkoholį, su
raugint! pieną, paversti vy-

d.vmas. Berniukas, Juozas 
Meister. iš rytinės Franci- 
ios, buvo pirmas pasiutusio 
šuns sukramtytas ligonis, 
kurį Louis Pasteur vaistai 
išgydė. Siutinio liga buvo 
nugalėta. Pirmas Pasteur

na i uksusa. sugadinti mė- išgydytas ligonis m dabar 
są. skleisti ligas ir t.t. dar yra gyvas ir dirba Pa-

Skleisti ligas? Taip! L. rvžiuje Louis Pasteur Insti- 
Pasteur atrado didelį žmo- tute.
nijos priešą, kenksmingą; Dabar visame pasaulyje

kuriuos tas pats pasiutęs; mikrobą, arba mažučiuką.rasime “Pasteur Institutus, 
vilkas buvo apdraskęs. Gy-įgyvi. kurs ėda žmogaus didžiulius įvairių skiepu 
dymas Įkaitintu geležies i sveikatą ir daro žmonėms fabrikus, kurie gamina skie 
gabalu nieko nepadėjo... į visokius nemalonumus Jis, pus prieš visokias ligas.epus

‘pradėjo didelę medžioklę, Skiepijimas prieš ligas da- 
yfciminė rrieš mikrobą. Iš, bar yra kasdieninis reiški-atsimme,T..n. - -------- buvo nvs, Dėka Izrais Pasteur

žmoniia ga-

vi

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—O kodėl tėvas taip už
dusęs7
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MA1N1ER1Ų BYLA DAR NEBAIGTA

Viršuie paveiksle parodytas generalinis prokuroras 
Tom C. Clark (sėdi) ir jo pagelbininkas John F. Son- 
net. -Jie atstovavo vyriausybę Aukščiausiame Teisme 
angliakasių byloje. Apačioje matome angliakasių uni
jos advokatus (iš kairės Į dešinę) Harrison Combs, 
Henry Kaiser, M. E. Boiarsky ir Welly K. Hopkins. 
Jie gynė angliakasių uniją ir reikalavo panaikinti uni
jai uždėtą pabaudą. Teismas sprendimo dar neišnešė.

Louis Pasteur paskui 
sa savo gyvenimą 
šita šiurpu
vaizda, kaip pasiutusio žvė 
ries
gydomas maiun^ didžiausiu savo laiku mok
ir visvien mirė baisiose kan
čiose. Kada jaunas Louis 
Pasteur išaugo, išėjo moks
lus ir pats pagarsėio kaipo 
pasaulinio masto chemikas

• Lille m^sto Pa^eur
KMin nasiutusio žvė- Per^e^tas ’. Paryžių. jo gar- tyrinę iimams. 

įkąstas žmogus buvo <ls buyo iau pasiekę visą vo galingą ginklą prieš žmo- 
nai įkaitintą geležimi ^±2“?™ h'

ju platintojus mikrobus.
A. B-a».

—Jei tėvas turi kantry 
bės pasiklausyti, aš galiu 
paaiškinti to vardo istori
ją

—Jes, Maike, istorijas as 
labai myliu, ypač apie už
burtą karalaitę,

lininku. J ii tada kreipda
vosi Franci ios pramoninin
kai. vyno darvtojai. šilkva- 
balių augintojai ir taime
riai su visokiais savo nuri

Drangų Talka MARGUMYNAItave,—Skubinau 
vaike.

—Ar kas atsitiko?
—Jes. Maike, didelis tru- 

belis.
—Gal zakristijonas gyva

tinę išgėrė?
—Ne gyvatine. Maike, a- 

le gavau iš Floridos na- 
viestka, kad Maiamės Kliu- 
be priviso raseisku skunkių 
ir pasmardino visa kliubą. 
Sako. tikra pavietrė oasida-

pat
tvrinėtoias jis atsiminė sa- ,.-..J, inn-n„ nėr- skundimas. _ nrasydami pa-

. mas ir kodėl žmonės nuo to .
- , „ - t?1; įkandimo miršta. Bet ta iis WWą»ns. ir silkvabalm au-

fasistų generolas Franco is- paflal.ė jau pasiekęs didelio "Mojams. .r uksusn abn- 
rikiavo pnes įuos keturias La)X0 ! kantams. Bet L. . Pasteur
savo kareiviu kolonas ir pa-p Louis Pasteur iš mažens ne^uvo daktaras. Jis nrika- 
sigyrė, kad Madrido viduje
iis turis da “penktą kolo- «««-V/-

tumu
dideliu darbš- 

ir visokiais gabumais.
rė. Tairi jie nori. kad aš na.“ kuri pulsianti darbi-,jaunas jjg norėjo būti pie 
nuvažiuočiau tenai parėtka; ninku valdžia iš vidaus. j,. dirbo nepailsdamas 
padarvt. Sako. atvažiuok Nuo to laiko, tėve, “penktos raįšydamas gamtos vaizdus 
raidavei. ba kitaip visi lie- kolonos” vardu pradėta va- jr savo artimųjų portretus, 
tuviai turis iš to kliubo pa- dinti visus vidujinius tautos §ajja didelių gabumu ir 
sitraukti. Todėl atbėgau pas Priešus. Lietuviai^tą rava- darbštumo, iaunas Louis 
t»ve ant rodos, kas man rei- dinimą
kia daryti. padarė

truputi iškraipė ir Pa?teur pasižymėjo didele 
pašiepiantį komu- ambiciia. Jis visur stengėsi 

—Palauk, tėve, man ne- nistams vardą — penktako- ioutj Dįrmutinis Mokykloje 
aišku, apie kokias skunkes jai, nes komunistai yra to- mokpi;.s iam sekėsi. Jis ba:- 
čia eina kalba.

—Apie raseiskas.
—*Ar ne apie rusiškas?
—Dflrit, Maike, apie! 

maskoliškas. Jos turi pen
kias koias.

Jis
kie pat musų tautos priešai, eį'‘vidurinę mokvkla Ar-

; kaip Franco fašistai buvo bois mieste. raskuj ’iankė 
| Ispanuos žmonių priešai. Bezansono kolegija ir vė- 

—Na. jeimi tu. Maike. liau Paryžiaus “normaline" 
tain daug žinai, tai paša- mokvkla. kuri nvišia nn;- 
kvk. ka dabar Floridos lie- versitetams profesorius

da netvrinėjo žmogaus ligų 
ir nebuvo sūsipažines su 
žmogaus kūno negalavi
mais. Bet garsaus vokiečiu 
mokslininko, daktaro Koch 
tyrinėjimai paskatino Pas
teur mestis Į kara prieš 
žmonių ir gyvuliu ligų mik
robus. Jis tvrinėjo viščiuku 
choleros mikrobus ir bety
rinėdamas juos surado Hu
dą. kaip apsaugoti viščiu
kus nuo tos ligos. -To suras
tas būdas buvo SKIEPAI. 
Jis pirmas surado, kad už
tenka gyva organizma leng
vai susarginti kokia nors li
ga. organizmas pasidaro at

Paramos. “Keleivio” na
mui išpirkti gavome iš se
kančių draugų:

I Paul ir Mary Daubaras.
Chicago. 111 .................... $5.25

Pov. Dargis, Pittsburgh 
Pa. .............. ............ 5.00

A. Taurazas, Montreal.
Canada .................... 2.25 i

Po $2: F. Miksas. Hibbing.Į 
Minn.; A. Bašinskas, Bridge-j 
water. Mass.; F. Alusow. Broc-j 
kton. Mass.; Mr. ir. Mrs. Frank* 
Daikus. Naugatuck. Conn.

Anna Laužim. Paterson.
N. J...................................... 1.65

Po $1.50: Mrs. S. Yenčius. 
Jersey City. N. J.; J. Anthony, 
Clevelande. Ohio; \Yalter Po
vėli. Pittsburgh. Pa.: Andre v. 
Adamonis. Ltnden. N. J.: J. 
Keblaitis. Detroit. Mich.: Stan
ley Cotton. Detroit; Tom Yai- 
chuu. Eden. Ont,. Canada; 
Frank Shimkus. Rhinelandcr. 
Wis.

B. Simonaviėius. Providence.

50,751,000 Dienraščių 'darome. Jie mums atrodo 
Kopijų ’ “keisti.”
--------- Bet kada kinietis Į mus

Pernai metais Amerikos žiuri, jis štai ką sako : Kei- 
miestuose ir kaimuose kas^sti tie balti žmonės — jie 
dieną išsiplatino po 50,751,- užsivelka juodą rūbą ir tuo 
000 kopijų dienraščių, arba:rodo savo liūdesį, jie sodi- 
2 milionai daugiau, negu na garbingą svečią Į pačią 
1945 metais. Tokias žinias'negarbingiausią rietą, iie 
apie Amerikos laikraščių - skaito ir rašo atvirkščiai, 
skaitytojų padidėjimą pa-, jie viską daro atbulai. Tai 
duoda N. W. Aver & Sons: tikri keistuoliai... Katrie e- 
Directory of Newspapers; šame keistesni, pasakyti 
and Periodicals, 1947 me-, sunku.
tams. ____________

Jau penkti iš eilės metai, 
kaip tas pats šaltinis pa
duoda vis didėjanti Ameri
kos dienraščių skaitytojų 
skaičių. Dabar Amerikoje 
išeina 1.872 dienraščiai, o 
su savaitraščiais Ameriko
je išeina anie 10.000 laik
raščių. Rečiau išeinančių 
periodinių leidinių yra 6.- 
400, arba 400 daugau, ne
gu prieš metus laiko.

J t O K A I

Jais- . . , ;sa penktakoiiška politika?—Dabar įau aišku, tėve.; .
Peiškia. Floridos lietuviai: —Penktakojus, tėve, lie- 
įkurė kliubą. Į kuri prilin-į tUYiai turėtų vyti is vnu^ ha
do komunistų

Negali Dėti Kiaušinių
Mokytojas aiškina ma

žai 7 metų mokinei pamo
ką ir paskui klausia:

—Jei aš padėsiu ant sta
lo tris kiaušinius ir vieną 
čia ant kėdės, tai kiek kiau
šinių aš turėsiu iš viso? .

Mergaitė pagalvojo ir sa
ko:

—Nemanau, kad tu gali 
padėti nors vieną kiaušini.

Sutinku, Kas Kalba?
Pranas buvo labai nedrą

sus ir nežinojo, kaip papra
šyti Julytės už jo tekėti. 
Sumanė ta padalyti pm- te
lefoną. Skambina, ir klau
sia:

—Brangioji, ar tu sutinki 
už manęs tekėti?

—Taip. brangusis, sutin
ku... O kas čia kalba?

850 Mylių i Valandą
Douglas orlaiviu kompa

nija skelbia, kad ji padirbo 
Karo Laivynui naujausią 
raketiniu motoru varoma 
orlaivi kurs gali skristi 850 
mylių i valandą. Naujas or
laivis vadinasi “Skvstreak.” 
Jis yra padirbtas iš magne- 
ziumo metalo ir yra painos 
formos, visas nulietas. Ka
dangi to orlaivio greitumas 
viršija gai-są. tai toks or- 
’aivis negalima bus išgirsti, 
arba ii galima bus girdėti 
lekiant tiktai tada. kada iis 
rali bus pralėkęs pro sali.

dvsis mokslininkas atkrei
pė savo d emeri nrieš siuti
ni. Ka< 'i oaSkatino tyrinė
ti siutinio liga. tikru žinių 
nėra. Bet manoma, kad jo 
raunu dienu pergyvenimas, 
kada jis sf«‘bėio de'rinant 
karštu geležies gabalu gy
vo žmogau* mėsa paskati
no ii nugalėti siutinio ligą.

L. Pasteur ir io dahay ,ra- 
na skaitlingi pagelbininkai 
tvrinėjo siutinio ligą. Jie 
imdavo šunes ir susargin
davo juos siutinki, paskui 
imdavo ty šunu seiles ir 
smegenis, tyrinėdavo juos 
ir bandVf1avo surasti būda 

tos ligos mikrobus už
mušti organizme. Ilgi ir nai- 

reika-

, mis studijuoti tą. tuomet 
dar iauna mokslą. Jo mo
kytojas buvo garsus fran- 
cu'/u chemikas Durnas.

Baigės mokykla L. Pas
teur buvo paskirtas pr >fe-

-Taip ir aš vokuoju. Mai'S"™ » S‘1^bo'.'7?1| vėliau 
• ljhuX.lvr.nvt. »,.<« rd,-ai.lbuv?. Perkeis i Lille mies- 

tą. siaurės Francnoi. Tam° 
mieste I ouis Pasteur turė

to organizacijų, 
tos organizacijos 
kintos.—Bamali. vaike tu čia 

gerai išfmeriavai. Ale pasa- 
kvk, kodėl žmonės vadina 
juos raseiskom skunkėm?

—Juos taip vadina dėl 
to. kad jie yra parsidavę! 9 .
Rusijai ir visur bruka klas--z,e'n]n^a1’

nes
bus

kitaip,
sunai-

ke. Išnašolvonvt tuos zdrai 
cas iš visur. Jeigu iie nori1 
būt tokie viemi Stalino siu

tai tegu užside-
tinga Maskvos politika. > <^a kolchozą Floridos pel-

_ Ne Maike noHtit-os kėse ir tegul augina jame
ne nemvli. Kai tas Floridos makorka. bet tegul nekiša 
lietuviu*kliubas norėjo pa- savo Artinos politikos į, 
darvti Lietuvai kolektą. tai ™sn lietuviškus kliulms. I 
komunistai piestu šoko Sa-' —Tėvas pasakei tikrą
ko nereikia, nereikia, ba iš. teisybe.

davo reikalu su alans bra
voru savininkais i’’ kitokiais 
t ramonininkais. Kartą nas 
ii atėjo vienas bravamin- 
kas ir pasiskundė ’om. kad 
io bravore alus “negyve
na." Vieta’ aiaus — sakė

,tas br-'varninkas—oas ma

to gali nas?d-o-,-ti » olitika —Olrait. Maike. jeigu tu j pastem-
ir SUSEGI-pilvą kik’bo vi'mvbe.' <-u manim soglasnas. tai da-

np ’s°ina sriuba., kai
nuėio i bravorą.

oaeme ne^-vv-nancio

Perry. Dorchester. Mass.: Ma
ry Komer. AUen. Mich.: K. C. 
Braze. Miami. Florida: Teklė 
Tipshus. Elmuood Park. PI.: 
J. Petrauskas. Grcat Neck. N. 
Y.: Leon čečkauskas. Montre- 
al. Canada: Mrs. Eva Grigas 
Chicago. Ilk: A. Bugailiškis. 
Capetown. Ont.. Canada: Mr. 
ir Mrs. JYalukoncs. Pi nedalė. 
Calif.

Ignas J. Rainis. Franklin 
Park. III.............................. 75c.

Po 50c.: Mrs. Astrauskas, 
New Haven. Cenn.: .1. Stonkus 
Bridgevater. Mass.; J. Pocius. 
Chicago: .1. I/'vickas. Watcr- 
bury. Conn.: Y. Karpavičius 
Easthampton. Mass.: Petcr Ku
geli. Detroit; .1. Bradauskas. 
Hammond. Ind.: Mrs. Nellie 
Bertanonis. Pittsburgh: J. Ka
valiauskas. Milvalle. Pa.; Mrs.

Lukauskas. Phillipsburg. N.
J.

Ben VValancheskv, Colville, 
Wash.................................... 25c.

Kur Svečią Sodinti?
Vienas didelis žmo.us 

pavadino i ‘ svečius daug 
savo draugų ir pažįsta uin 
Atėjo ir viena l<*idė. 1 u»i 
užsigavo tuo. kad iai -ei- 
mininkas davė “prasta” 
vietą prie stalo. Po vaka
rienės ta leidė priėjo prie 
šeimininko ir pradėjo pro
testuoti. kodėl jis ją padi
dino taip toli nuo savęs be
veik pačiame stalo ’ r’rale. 
Šeimininkas ilgai negalvo
damas tai leidei davė toki 
paaiškinimą:

—-Žmonės, kuro yra man 
labai svarbus, visai nekrei
pia dėmesio, kur jie sėdi, 
o žmonės, kurie labai dabo
ja atrisėsti geroj rieto i. 
daugumoje nėra verti kad 
Į juos kreinti dėmesį. Taigi, 
poniute. Į kokia žmonių ru
si tamstą priskirti, pareina 
tiktai nuo tamstos pačios.

“Čainiai Yra “Keisti“

Kiniečiai mums atrodo 
“keisti" žmonės, o kiniečiai 
i mus žiuri, kaip Į “keis
tuolius.” Kiniečiai, jeigu 
nešioja gedulą po mirusio 
žmogaus, užsivelka baltą 
’ubą. Jei kinietis nori paro
dyti su piritais tris jis ro
do tiktai du. Mat. jis skai
to tuos pirštus, kurie yra 
palenkti, o ne tuos, kurie 
yra iškelti. Kinietis rašo ir 
skaito iš dešinės i kaire ir 
iš apačios i virių. Kinietis 

įsodina garbingą svečią ne 
šalia savęs, bet stalo gale 
rrieš save. ten. kur mes so
diname mažiausiai “gerbia
mus” svečius. Daug dalykų 
kiniečiai daro kitaip arba 
visai atvirkščiai, negu mes

a- nūs bandvmai buvo 
jr si

d a pasiutusį šyni pagydyti.
Tpifri iratai. Myike kad po- tilimama i jaug ravvz(]j ir kartu paėmė.lingi iki Pasteur surado bu-
litikai iie priešinai. i Florida, kad lietuviai tenai, -i » - -•

_ Aš matau visai ka kba. ištrlvnvt" iš savo susaidė
tėve. Jie taip kalba tvčiayvisą maskolišką bradą.
kad žmonės nesnurastu yi--------------------------------------------
klastingu tikslo. Tai vr-’ ti-Į
piška penktakoiu politika. ;

—O kodėl žmonės v~>di-Į 
na juos penktako jais. Mai-Į 
ke? Atsimenu, aš svkį yra- Mums 
čia” Saubostone ju komis-’- Tad rau 
rą Bimbą kai pe»- prairai- “Keleivi

Galima Siusti “Ke
leivį” į Vokietiją

tilimama . įaus i aw<u{ n mil 
gyvenančio alaus pavyzdi

I Barė’es i savo laboratorijai Tris metu* Ixi”is 
|L. Pasteur. po ilgo ir krop-| sunkia i dirbo iki 
Jštaus darbo. persitikrino
dėl vieno franeuzu moksli
ninko, Cogniard de la Tom-, 
seniau ' iau atrasto fakto, 
kad alaus “gyvenimas" era 

pašto, ne kas kitas, kaip mažyčių 
mielių mikrobu, 

smarkaus veisimasis 
iis surado, kad “ 

to

praneša iš
dabar galima siųst j gyviu. 

” ir i Amerikos zo

Pasteur. p 
pirmieiii

pasiute šunes bravo pa^vdy-, 
ti. Vaistas prieš siutini bu
vo surastas. Bet tas vaistas |
nebuvo išbandytas ant žmo-] Visiems širdingai dėko- 
vaus organizmo. Gai*sas a- jame.
pie siutinio nugalėjimą bu-j-—---------------------------------
vo jau pasklidęs po parau-! u-jo dideIU Jr |domus 

Kartųjį. Is visur ėio nagelbos J /
negrvonan- šauksmas n:><,vfivti pasiutu- “Keleivio” kalendoriui 1947iras lietuviai paaukavo iaui na Vokietijoj, lodei visi

Stalino špyga, tai tada iis gali užsakyti “Keleivi" gi- čiame” to hravaminkn abi- siu šutui sukra.mtvtu« žmo- 
stovėio. rodos, ant dvie’ų minėms ar draugams, kurie ie veisėsi kitokie mažuliu- nes. Tariau Louis Pasteur 
kolų. Taip rat ir jo kamavo- randasi toje zonoje. Kaina kai gyviai, kurie suraugina nebuvo tikras, ar io vaistai 
tai. Tai kodėl gi juos vadi- $3.50 metams. pieną. Kada tie rugstantie- veiks Į žmogaus organizma.
na penktakojais? “Kel.” Administr. ji mikrobai kokiu tai budu Jis negalėjo apsispręsti var

inėtoms. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom 
siusti “Keleivio” adresu.
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Valo Kiniją Rusijos “Sunkumai”
Amerikos laivai pradeda Rusijos valdžia praneša, 

gabenti iš Kinijos 1,100 vo- kad ji turi labai didelių 
kiečių, kurie ten buvo pasi-' “sunkumų” su sunaikinimu 
likę po karo. Karo laike; vokiečių karo laivų. Rusai 
naciai padėjo japonams buvo pasižadėję gautus vo- 
tvarkyti užkariautos Kini- 'kiečių karo laivus sunaikin-
jos pramonę. Susmukus ja
ponams, tie vokiečiai pali
ko Kinijoj. Dabar visi vo-

ti, bet jie to dar nėra pa
darę. nes, sako. yra visokių 
“sunkumų.” Kokios rūšies1

kiečiai'iš Kinijos ir JaDoni-įtie “sunkumai” yra, atspėti 
jos siunčiami i sugriautą; nesunku.
Voketiją namo.

Indijos Vice-K valius
Anglijos valdžia atšau

kia iš Indijos ikišiol buvusį 
vice-karaliu. arba Indi ios 
gubernatorių, maršai a Wa- 
vell ir i io vieta skiria ad
mirolą Mountbatten. Atei
nančią vasara anglai žada 
visai pasitraukti iš Indijos.

Streikas Burmcje
Burmos didžiausiame 

uoste, Rangoone, 30,000 
darbininkų streikavo 25 
dienas. Dabar streikas pa
sibaigė. Del to streiko bu
vo sustojusi Burmos preky
ba su Indija ir kitais kraš
tais. Streikas ypatingai 
skaudžiai palietė laivinin
kystę.

AMERIKIEČIAI PAS PERONĄ atitinkamam miestui ir val
stijai, iš kur ji yra gauta.

Nuoširdžiai dėkodami vi
siems aukotojams ir va
jaus veikėjams, maloniai 
prašome visus lietuvių trem 

' tinių prietelius ir geradarius 
paskubinti savo paramą, 
nes lietuvių padėtis Euro
poje kasdien sunkėja.

BALF Valdyba.
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
19 West 44th Street, 
New York 18 N. Y.

1‘AJIESKOJIMAI

parsiduoda Farm a 
Parduodu savo farmą, 150 akerių, 

36 akeriai girios, 14 ruimų šluba. 
Parduodu su visais daiktais ir ma-

----------- į šinomis; 24 melžiamos karvės ir 5
Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, t priaugančios, melžimas mašinomis; 

gražiais celuloido apdarais .. $1.75Į traktorius ir kitos mašinos. Atva- 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge- . įiuokite pažiūrėti.

M

335

ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDELIS
Dean Park, Spencerport, N. Y.

Antarktikcs Vulkanai
Antarktikoj Amerikos 

ekspedicija surado ir tvri- 
nėia visą eilę vulkanų. Yra 
vulkanų, kurie dar rodo 
veikimo ženklų, kaio Vezu
vijaus vulkanas Italijoj. A- 
merikos ekspedicija surado 
daug nežinomos

Anglijos Mainieriai
Del didelių šalčių Angli

jai pritruko anglių ir buvo 
sunkumų anglis išvežioti 
dėl užšalusių kanalų. Ang
lijos mainieriai i šitą viso į

kos žemės paslapčių. Ant- 11 
arktikoj vasara jau baigia
si ir prasideda dideli 
čia i.

Amerikos darbininkų unijų delegacija lankosi Ar
gentinoje. Čia matome amerikiečius pas Argentinos 
prezidentą Peroną, kurs sėdi pirmas iš dešinės. Dele
gacija yra sudalyta iš A. Darbo Federacijos unijų at
stovų. Ji nuvyko susipažinti su Argentinos darbinin
kų gyvenimu.

kad jiems geriau sektųsi pi-. 
nigus kolektuot. dažnai pa-j 
rėkauja apie ALT blogu
mus, arba išpeizojo BALF 
darbą. O kai jau ūpas yra 

tie “vaji-

BALF 1M7 Metų 
Vajaus Eiga

krašto nelaimę atsiliepė Į sudalytas, tada 
Antarktį-! padidindami anglių kasima

šal_ daugiau.

dabar per savaitę jie įs- 
270,000 tonų anglių

BALF
oficialiai

1947 metų vajus j 
buvo pradėtas

Pajieškau savo vyro Juozo Gavė
no. Dar su manim gyvendamas dir
bo Philadelphijoj Shipjarduose. Gir-į 
dėjau, kad dabar dirbąs saliune pasl 
našlę savininkę, ant vienuoliktos 
gatvės, Philadelphijoj.

Juozai Gavėnai, mano vyrelį, aš 
gavau laišką iš Lietuvos nuo tavo 
brolių ir seserų su svarbiom žiniom 
ir taipgi prisiuntė svarbų dokumen
tą, po kuriuom tau reikia pasirašy
ti ir pasirašius dokumentą reikia 
grąžinti atgal į Lietuvą. Taigi, jei 
tu nori žinoti apie savo gimines, 
brolius ir seseris, pranešk man sa
vo antrašą, o aš tau prisiųsiu tuos 
dokumentus. O ten yra tavo tėviškės 
reikalai, labai svarbus.

MRS. A. N. GAVĖNAS,
406 llaakon Rd., Brooklawn, N. .J.

(10)

Pajieškau kaimyno Karolio Gas- 
paravičiaus-Gasparo. Paeina iš Pau

ninkai’’ pakiša savo kepurę sausio 24 d. Xew Yorke.1 noru kaimo, Meškuičių parap., Šiau-

Palestinos Ateitis
Anglijos vvriausvbė pra

neša. kad ii Palestino^ Hau-

Karas Kiniioi
Nežiūrint i didelius 

daus sunkumus, nacionali
nės Kinijos vvriausvbė pra-

įr sako: “Prašom už Lietu-’; BALF bendradarbiai ivai- 
vą ir pabėgėlius...” ! riose vietose nuoširdžiai ru-

buvo atsi.a-!'™a'i;,ka‘l V'47 .met« va*' 
-1US butų tinkamai praves
tas. Miestuose ir valstijose 
yra susidarę atskiri vaiui 

Įvesti komitetai, kurie visu 
pajėgumu dirba savo kvo
toms išpildyti.

Clevelande
dusi koki tai “tremtinių 

j grupelė. Kas tuos Cleve- 
vi- lando “tremtinius” kur trė-;

mė ir kaip jie atsidūrė Ohio 
valstijoj, aš nežinau. Bet tie 
Clevelando “tremtiniai”

lių apsk. 1911 metais atvykome kar
tu į Ameriką: aš atvažiavau į Ca 
nadą, o jis liko Philadelphia. Ger
biamas kaimyne, prašau atsiliepti 
turiu svarbu reikalą. Mano adresas: 

DOMININKAS MILIUS.
2520 Wurtele St.,

Montreal 24, Canada.

sima perduoda spręsti Jun- neša. kad jos armija sumu- 
gtinėms Tautoms. Dabar ir šė dvi komunistu armijas ir,buvo sudarę savo privatų 
arabai ir žvdai nori užtik- 'jas veja. Mūšiai eina ivai-i Balfuką ir rinko pinigu?
rinti sau prielankų nusista- riose vietose su komunistu, pagelbėti tremtiniams Eu- 
tvmą Palestinos klausime kariuomenėmis. Iš abejų ropoję. Jie davė ir atskaita 
Jungtinių Tautų organiza- pusių pranešimai apie mu- iš savo darbo. Bet kyla 
cijos nariu tarpe. v sius yra dikčiai išpusti. i klausimas, kodėl tie “trem-

‘---------- ---------- tiniai” nedirba BALFo ei-
Lankys Puerto Ricc Graikijos Partizanai ■ lėse, kodėl jie zurzia iš ,

Prezidentas Tiuman ko- Kol Jungtiniu Tautų or-;SUOmenės pinigu kokiems'VT____

1947 metų BALF biu- 
džetan iki 1947 m. vasario 
1 d. Įplaukė iš Įvairių vals
tijų sekančios sumos:

Amer. Katal. Vysk.-NCWC. 
Washington. D. C. $10,000 
New York valstija 5,907.57

..... 2.247.79
[Massachusetts .... 1,547.26________ ____________ e pinigu

vo mėnesi lankvsis Puerto ganizaci jos komisija tvrinė- tai saviems “tremtiniams. ,N jei_v 842 00
Rico paloje. Meksikos ilan- ia “nesusipratimus prie Ar jie mano, kad jų “tiem-/Mi ' * ——
koje. Puerto Rico sala vra Graikijos sienų, Graikijos( tiniai” yra geresni, kaip tie, į-, *į . ................... 407 ^6
Amerikos teritoriia, bet ten! valdžia mobilizuoja jėgas. 1 kiti. kurie neturi giminių.U . ...........

ispaniškai kalban- kad kovo mėnesi išvalyti brolių ir frentų Clevelan-iyy

Pajieškomi: Vladas Vaitekūnas
kilęs iš Kuprėnų kaimo. Biržų aps. 
pajieško Malvina Garastaitė.

Pumputis Antanas, kilęs iš Vi
joklių kaimo, Šiaulių vai., pajieške 
Kazys Šileika.

Nurodyti asmenys ar kas 
juos žino. prašomi rašyti:

A. YUNAITIS.
RR 3, South Neibing,

Port William Ont., Canada.

Pajieškau Prano Juodvalkio, iš 
Zarasu apskr., Pegučių vaisė., Ka- 
lendriškių kaimo. .Jį patį ar kas apie 
jį žino prašau atsiliepti šiuo adresu 

GEORGE RAMANOT,
588 Orchard St.,

Warrior Run,
Peely, Pa.

apie

lė ................................................. 75c
Kantičkos. šv. giesmių knyga 2.5U j 
Aficiero aukšti klausimai, o ka-;

reivio mandagus atsakymai, maišas '
juokų ............................................. 15c

Kaktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

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

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

kalbos, be kito pagelbos .............35c
Neužmokamas žiedas, graži pasa

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

daryta .......................................... 1.60
Sapnas Marijos ant kalno alvvų

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

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

kas gyvenimas ir mirtis su 15
veikslų ........................................

Ragana, graži apysaka ....
Stebuklingas Zerkolas ..........
Apie dangų, žemę ir kitas plane

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

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

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
Burykla ir burtininkas .......... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

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

-.......... ............. ............... •-... 25c
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius .......................................... goę
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo-

-................ •..................... 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

■.a lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

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

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

Nesišlapink lovoi bemiegant 60c
Nuo cukrinės ligos (Diabetes > 85c

FRANK MIKEI.IONIS, 
R. F. D. 2, Rome, Pa.

Reumatiški Skausmai

gyvena 
tieji žmonės. kurie reika-'Visą Graikiią nuo visokių de?
lauia Jautriau savivaldos Į partizanų. Kaip tas “visuo- Teko matvti laikraščiuo-^^^ 
savo vidaus reikalams tvar-itinas valymas” pasiseks, pe visokių rinkliavų “pabė-L-

įsconsin 
; Pennsvlvania

kvti. pasirodys tik vėliau.

POLEMIKA IR KRITIKA
VAJŲ VAJAI IR-

pa-
30c
35c
25c

Deksrao Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins ReumatišKUs skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbėk 
Nelauk ilgiaus. ale tuojau* įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $L0v: 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėže 
16-oz $5.00. (29-71

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Ne»ark 1. N. J.

NUO UtSISENfcJUBiV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyširną 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir suskilusias 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. lipt 2 
4847 W. Itth Street,

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

fc'-

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

Paragvajų Arbata
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

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

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

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

nauku tonikas, u^dina jjerai plau-
<us, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo. slinkimo ir pražilimo .... 60c 

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

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

•ielkos užpilimo
Nuo kietų vidurių

Pajieškau Petronėlės Stankiutės 
Petro Stankaus dukters, iš Dudlau 
kio Raseinių apskrities, kuri prie: 
40 metų atvyko j Ameriką ir apsi
gyveno Chicagoj. Kaip ji vadinasi p< 
vyru — nežinau. Turiu labai svarbv 
reikalą ir prašau jos pačios arb? 
kas apie ją žino atsiliepti. Busiu la
bai dėkinga. Prašau rašyti šiuo ad
resu:

Rozalija Zambalikė-Burnavaitė.
116 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Vai
čiūno ir pusseserės Pranės Vaičiū
naitės. abu kilę iš Ukmergės aps
krities, Kaplyčių parap., Kanciškiu 
kaimo. Jiedu išvyko į “Argentiną" 
1928 metais.

Taipgi pajieškau draugu, Prane 
Pakalniškio (Pokal) ir jo sesutės 
Onos Pakalniškytės-Dikčienės, kurie 
paeina iš Ukmergės apskr.. Gclvo- 
nių parap., Pavitinio kaimo. Praną; 
išvyko į Ameriką 1927 metais, o jo 
sesutė 1928 metais.

Tajieškomi asmenys arba kas apie 
juos žino. prašomi atsiliepti: (11)

JONAS VAIČIŪNAS,
553 Moffat St..

Pembrokc, Ont., Canada.

Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą
ir prisiunčiam j Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
S 1.00, arba vieną 
svarą už 51.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne- 

85c'migo ir sloginamo jausmo, bet 
Į-M • atgaivina* išsekusias jėgas tą.

Ji yra gera
kūno ir proto stiprintoja.

Arbata išblaivo 
ir yra labai gardi

gerti su medum.

379.00
370.60
300.00
225.43
122.50
42.50
27.50 
25.00 
23.00

Canada ............
New Hampshire

plaukia i BALF. Jei ?alpoSj^J^an<’
darba dirba žinomos m-ea-j ‘Mimes;ota...............

kurios ta darba o,naha . /" y
Wasbington ......... 14.00
Kentuckv .......

tu rinklia-geliams,” bet iš 
vu pinigai ne visuomet nu-

nizacijos. 
dirbo daiMat “blogu padėjimu ir dirbo dar ir prieš BALFo 

geras žmogus susigundo,” ?usiorganizavimą. negalima 
o tas “padėjimasYajų vajai ir ant tų vaiu 

maži valeliai! Taip norisi Webster Hali
atrodo nieko sakvti. Bet kada stai- 

salėje buvo cm išdvgsta neaiškios orga- 
pradeda rinkti

Aš nekalbu prieš vajus. Kada New Yorke 
Ypatingai man atrodė svar- rįnĮ<ornės Lietuvai gelbėti, 
bus Lietuvos erelbėi’mo va- prooklyne keli savanoriai 
ius ir dabar vėl vajus pade- Vajininkai irgi rengė Lietu
ti ištremtiems is tėyvnės lie- vog minėjimą. .Jie irgi rinko 
tuviams, kurie atsidūrė di
deliame varge.

ga 
ima

pasiteirauti, kain ir kokiu 
mes budu tie ju “pabėgėliai” v- 

ra šelpiami ir kas tą visą
reikalą kontroliuoja?

.............. 10.00
Čia norime pažymėti, kad 

kiekviena auka. atsiusta 
BALF Centran — tiesiog, 
ar nėr skyrius, ar per aps
kritis, ar i>er vajaus komi
tetus — yra kredituojama

I

m j. švilpa s 
OINTMENT 
Gera Naujiena

Svarbu visiem žinot

(K*
60cY- • ,-- •-- * ...............Kraujo valytojas, valo kraują 60c 

Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c 
Gimdos tonikas, pataiso

gumą ................................
Nuo reumatiškų sausgėlų 
Del sumenkėjimo, eik kudvn 
Aukšto kraujo milt. 5 onc.
Mostis stabdo bile niežulį 
laiškams popiera į Lietuvą su pa-' kurie yra pavergę, 

sveikinimais ir dainelėmis, tuz. 10c 
Nuo blogo kvapo iš burnos 85c 
Nuo surūgusio pilvo heart-bum 85c Į Paragvajų 
Senelių ir nervuotų arbata dėl tų. mieguistumą 

suvargę ir negali miegot 85c 
M. ZI H AITIS. (23)

I3.» Dean Park. Spencerport. N. Y.
, L!\At5KINIMAS: Del aukščiau 
kelbiamu knygų nrašome kreiptis į 
'at, skelbėja. “Keleivio” admiitist- 

racija jų nepardavinėja.

nevaisin- 
75c 
6OC

kurie

ALEXANDER’S CO. 
III W. Broadway. 

So. Boston 27. Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo >aul< 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Pajieškau švogerio, kurio pavardė 
yra Slepionkas, kilęs iš Tilvikų kai- 

Gelvonių vai., Ukmergės apsk.
tal>ako Connocticut arbeReikia bendrai pasakyti.

pinigus, bet ne Į tą bendrą! kad musu tame “vieninera-į.J. Švilpa iau 
lietuvių kasą. Sako. kad jieĮme” darbe vra daug veid-Į Gyduoles ir persiduos už mažą 

25 dėžutė, 
nesat 

6e.
nesunku is-Į stempomis. gausit katalogą su 

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

kad M. ?°:| dirbo
išdirba 5 rusiu

prie

Bet norėčiau sužinoti, jei surinkę 800 dolerių. Aš tenl mainystės. Visi šaukia aniej kainą. Kur buvo $1.25 dežu 
<as nors gali paaiškinti, nebuvau ir nežinau, kiek “vienvbe,” visi šaukia “vi-l dabar tik $1. Kurie dar ne? 
<aip tai atsitiko, kad abu jie surinko ir kur pinigus sus lietuvius,’’ bet tame turėję ir vartoję, prisiyskit '
ka 
kai|
tie va iai supuolė lvg ir kar
tu. ALT savo vaju paskel
bė jau senai, rodos \Va- 
sbinetonc. o kada tas vaius 
buvo ruošiamas. BALF stai
ga oaskelbė savo vajų ir 
oradėjo judinti žmones 
ruoštis | rie naujo vajaus 
dar nepabaieus ir n°t nei- 
t usėius pirmiau

dės. Bet ant musu didžiojo 
vajaus išaugo mažas vale
lis ir dali musų visuomenės 
lėšų nuneša savais keliais. 
Tokių pavyzdžių rasite, tur 
būt. ir kitose kolonijose.
Kada visi šaukia “išvien,” 
b< ndrai ir “jungtomis jėgo
mis,” atsiranda irgi patrio- 

nasKolbtn , tu. kurie irgi šaukia, irgi 
laibai norėtųsi išnirai j? i-n' stena, bet pinigus renka i 
ners ka« gal būt daugiau kokius tai atskirus savo 
už mane žino. kodėl ALT fendus ir kas žmo. kaip tie 
ir BALF vadovybės nega- ninigai bus leidžiami ir ko- 
lė’o susitarti ir padalyti kiems tikslams?
tain. kad vieni kitiems ant Panašus dalykas kartoja- 
kulnų nemindžiotų? Tos jr ?ų BALF vajumi. Jau 
dvi organizaeiios, rodos, laikraščiuose pastebė-

viena kitai priešingos. ka4 visokie geradariai 
joms susitarti nebūtų daro j arengimėlius, kolek- 
sunku. jei butų buvę tuoia pinigus ir vis “pabė- 
Viek daugiau sutarti- lėliams,” bet i bendrą 
Gal tik man taip ro- p\LF kasą tie pinigai nei-

: plaukia. Vadinasi, ir ant to__
Pas mus New Yorke ren- didžiojo BALF vajaus '

v i< n v bės chore 
virsti storus balsus, 
sako “vienybė už mane,” 
arba “visi lietuviai, bet i

kurie

nėra
todėl
buvę
n< rs
nes.
dos?

Pas mus New Yorke ren- didžiojo BALr vajaus įs- 
io-ant Lietuvos nepriklauso- auęo maži vajeliai ir krei- Pakali 
mvbės paminėjimą atsirado nia dali visuomenės ninigų siskelbti

mano (jurba ... Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir
Liūdna bet vienybės ar- smegenų nesveikumų. Nr. 2 

dymo darbe iau nasimdė ir nuo reumatiškų ir įvairių įsvir- 
♦remtiniai. Atvvko i demo-Įšinių skausmų; nr. .‘5—nuo jvai- 
kratiską Amerika smeton-jrių odos ligą: trūkimų, išbėri- 
laižių nuotrupos ir pradeda j mu. votys. (rask), žaizdos (tik 
mus “sviesti. kain gelbėti ne vėžio): nr. 4—nuo poison 
Lietuva laižant visuomenės ivy ir kitokių niežėjimų; nr. 5 
smetonėle. Anie tuos vyru- —nuo Pilės ir t.t. Visos gyduo- 
kus, ar bobelkas kelnėse.! lės stebėtinai greit pagelbsti, 
mes dar pakalbėsime vė- jei tik vartosi sulig nurodymų, 
bau. o dabar žiūrėkim, kad Gausite tiesiog nuo išdirbėjo, 
darbas tikrai butu vi?nih-j Kainos dabar tokios: Nuo 
eras. kad visuomenės erra’i-’dantų 50c. ir ; nr. 2 —nuo 
neitu ant nieko ir kad rėks-? skausmų—$1; nr. 3 nuo odos 
ninci “patriotai” nešinau-Į ligų 50e ri$1; nr. 4 nuo niežė- 
dotu lietuviu sunkiai už-;jimų — ?i; nr. 5 nuo Pilės— 

Įdirbtais centais. Į $2. Siųskit čeki ar moncv or-
St. Sargalius. l der. siunčiam ir C.O.D.. kurie 

Brooklyn, N. Y. prisius 30c stepomis 
orderiu. Adresuokit:

Rhodc I.-land valstijose. Turiu svar 
bių žinių iš Lietuvos. Prašau atsi
šaukti jį pati arba kas apie jį 
no šiuo adresu:

TA MAS PALAIMA.
8 City Point Ct.,

So. Boston 27, Mass.

Pajieškau Povilą Kalindrą, girnų; 
Amerikoje, bet augusį Lietuvoje. Pa 
pilio valsčiuje. Girdėjau jis nesena 
lankėsi Ncw Yorke. ir pajieška 
Joną Stekionį. kilusi iš Verškien 
kaimo. Vabalninku vaisė., kadaise g; 
veno I,av.-r<-nce, Mass. Jie patys f. 
kas juos žino. prašau atsiliepti 
adresu:

GEO. KAL1NDRA.
327 Arson Avė., Boston. Mass.

Petronėlė Tamošaitytė, t incento 
duktė, vyru Glcbauskicnė, pajieš
ko savo tikro dėdės Izidoriaus Ta
mošaičio. kuris paeina iš Rasciniv 
apskrities, Jurbarko valsčiaus, Nau 
jininku kaimo. Girdėjau, kad prie: 
37 metus gyvenęs Northern Chica
go. o dabar nežinau kur randasi 
Prašau jo paties atsiliepti arba kas 
apie ji žinote. Už suteiktas žinia; 
atsilyginsiu ir busiu labai dėkinga 
Mano adresas: (9)

PETRONEI,Ė GI.EBAUSKIENĖ,
J19 Cottagc St.. Athol. Mass.

APSIVEniMAI
Senovės Lietuviu Žinycia

Pakalbink biznierius
‘Keleivyje.’

Ipa-
na-

iS kur tai vaHšėlis ir nune- i savo fondus ir fondelius. 
šė keliasdešimts dolerių. J* Tokie irgi “vajininkai,”

garsinti savo bizni tarp lie
tuvių.

M. J. Švilpa’* Ointment
P. O. Bnx 7.3. Sta. A. 

Hartford g, Conn.
Vietiniui {t'eikit: 94 1 Brnad St

Pajieškau merginos apsivedimui, 
svkiu suinuo 17 ir to,iau- Storis nuoĮ] 10 iki 150 svaru, šviesaus gymio, 

(15) 1 darbininkė ir gera virėja. Rašyti a- 
merikoniškai ar lietuviškai ir pridė- 

! ti savo fotografiją. Kas tuo nesido 
mauia. prašau perduoti merginoms 
Prašau rašvti šiuo adresu: (11)

.IDE RF.NER LELIONIS.
26 Maujer St., Brooklyn. N. )

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

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00

KELEIVIS.” 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
MUILAS

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONJENE

500,000 žmonių apsinuodija |
Amerikoje kasmet apie Viename Amerikos uoste 

pusę miliono žmonių apsi- Pietuose prie laivų iskrovi-i 
nuodija valgydami nešva- mo vietos matosi balti pa-j 
riuose restoranuose. Daž- rašai: '‘Draudžiama slapiu-j 
niausiai apsinuodijimai yra tis ant krovinių. O tie 
nesunkus ir nereikia šauk- “kroviniai,” ant kurių ne

valia "šlapintis,” yra, kava., 
kakao ir kiti iš svetur atve
žami valgomieji daiktai. 
Jei toks draudimas yra rei- 

patys restoranai yra kalti , kalingas, tai tas rodo, jog 
del kostumerių apsinuodiji-į ten yra paprotis, iškraunant 
mo. Ir švariausiame '
rane galima gauti

tis daktaro, kad gydytų ir 
vidurius išvalytų. Užtenka, 
jei pilvas paskauda ir vėl 
viskas praeina. Nevisada 

kalti

resto- 
blogą

maistą, jei restoranui iš ke- sai 
pyklų ar skerdyklų yra pri
statomas netikęs maistas.

Nesenai teko skaityti pra 
nešimą iš Italijos, kaip ten 
Milano mieste buvo pagau
tas vienas kepėjas, kurs dė
jo j duonos miltus sumaltą

iš laivų maistą, nusišlapin 
ti tiesiai ant krovinių, vi- 

neinant į išeinamąją 
vietą... Tai primena vieną 
"juoką” iš Lietuvos senų 
laikų. Anais senais laikais, 
kada Rusijoj dar nebuvo 
akčyžo ant tabako, pirkliai 
tabaką pardavinėdavo pa
laiduose lapuose. Kad taba

KPI FIV1S, sa BOSTON

ŽVAIGŽDĖ TURI NAUJĄ VYRĄ

Kiek laiko atgal muilo' 
buvo sunku gauti. Dabar»
muilo yra, bet jis yra gero- DfiLKO REIKIA ŽMOGUI 
kai brangus. Y ra daug šei
mininkių, kurios namuose

'Keleivio” Knygos

pasidaro muilo. Aš taip pat|»

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

muilo pasidarau 
Daug kartu teko

LBet dėl ko gi noriai? nanne. ižmogrua silpsta? Ir dėlko vienas nui 
I., i L-ftas duoda daugiau spėkų, kitas uta 
“ žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus

druskos ir k-tų panašių dalykų? Ko
dėl jam ivilcia riebalų? šituos kiausi 
r nūs supras: tiktai iš ii<>» Unyguti* 
Parašė D-raa C-iuUa. kaina .. lac

balta marmurą (akmeni).!ka? perdaug neisdziutų, vie- 
kad ‘duona dau'siau svertų. |nas pirklys visada varyda- 
Italijoj trūksta “duonos, ui vo savo vaikus šlapintis ant 

tabako. Pagautas uz kai-padidinus duonos svori ga
lima gerai pasipelnyti. A- 
merikoj tokių akmeninių 
šposų vargu pasitaiko. Bet 
čia dažnai maistas sugadi
nama del nešvarumo, del 
blogos priežiūros. O mesti

nieriaus. jis aiškinosi, kadi 
tabaką negalima leisti iš
džiūti. jis pasidaro negar
dus rūkyti...

Karią vienas laboratori
jos žmogus, kurs tyrinėja

lauk sugadintą maistą gai- per padidinamąjį stiklą1 mi i AfiinKn rą t- a i!1 l 'A.  .la, tai nuostolis. Na. tai n 
pakišama valgytojui, tegu 
jis paskui raitosi, jei 
pilvą paskaudės...

Nesenai viename mieste 
Pietuose i daktarus kreipė
si apie 30 žmonių prašyda
mi pagelbos. Visi ligoniai 
skundėsi, kad jiems “širdį 
suka,” šaltis krečia ir vem
ti norisi. Daktarai iš ap
klausinėjimų patyrė, kad 
visi ligoniai valgė viename 
restorane pajų ir visi nuo 
to pajaus apsinuodijo. Ant 
to restorano buvo užleista 
policija ir surasta, kad ta
me restorane pajaus tešla 
laikoma per naktį atvira ir 
žiurkės iš jos maitinasi i 
kiek nori...

Tokių pavyzdžių pasitai
ko gana daug. Pernai me
tais Amerikos maisto poli
cija, kuri prižiūri švaros 
sveikatos restoranuose

maisto sudėtį, man aiškino, 
kad jei iis pasakytu, KA 

jam • MES VALGOME, mums vi
sai praeitų noras valgyti...

Žinoma, noras valgyt ne
praeis. Valgyti reikia. Bet 
vargšai miestu gyventojai 
dažnai valgo blogą, suge
dusį ar užtei-štą maistą ir 
dar už jį tsss brangiai mo
kėti.

Sleznik&s

Nuodų Galybė Paė
mė Viršų

Associated Press prane
ša šitokį atsitikima iš West 

’Virginia:
Queen Sboals kaimelio 

tikinčiuosius žmones apėmė
, .................. . nepaprastas dievotumo kar-kun prižiūri švaros n£ -i(. pra<Jėjo demonst. 

maisto produktų dirbtuvė- ! uotl tikėjimo “galybę.”'. 
Vieną sekmadienį jie suren
gė pamaldas ir plikomis! 
rankomis kilnojo gyvates. į 
Jie darė tai didžiausiu įsi-' 
tikinimu, kad karštai tikin-' 
čam žmogui gyvatės nepa-i 

gos. •
‘ per to-

skaičius k ias pat pamaldas jie nu- 
susekti tarė nuodus gerti, nes šven

traštyje yra pasakyta, kas 
tiki į Dievą., tas gali atsi
gerti nuodų ir jam nieko 

sunai- nekenks.

se, iškėlė 1,733 bylas už ne-1 
švarumą valgyklose ir dir
btuvėse. Bet visoje Ameri
koje yra tiktai anie 200; 
žmonių, kurie lankosi po 
valgyklas ir dirbtuves, tik- vn«::no.n<. 
rindami kokiose sąlygose J •
maistas yra gaminamas.' Kitą. sekmadieni
Aišku, kad toks 
prižiūrėtoju nedali
visų apsileidimų ar sukčia
vimu. Bet ir toks mažas 
skaičius agentu susekė ir
privertė savininkus ___ _
kinti tūkstančius tonu neti
kusio maisto. Plaukai šiau- ... r *-i • j-'• : u.1-u.u tie tamsus fanatikai prade-siasi pagalvojus, kiek gi; • bnndvti tikėiimn “<nlv- 
tukstančių tonų netikusio^ ,, nuo^ajs Visu virina iie 
maisto praslydo pro agen-, ?ę -J . a1,* .ų I'n?n? ;1iekairiai meldėsi, paskui tu- pUvib9 P 1 R val?ytojųjla Martha Muilins, 32

t Taigi, vasario 2 dieną.

Kai kurie pavyzdžiai ga
li parodyti, kain maisto po
licija dirba ir kaip pro jos 
rankas gali praeiti blogas 
maistas.

Vienas maisto policijos

me
tų amžiaus moteris ir 9 vai
kų motina, atsigėrė nuodų. 
Tą patį padarė ir I.eandes 
Cadle, 50 metų amžiaus vy
riškis.

Rezultatas buvo liūdnas. 
Nuodai pradėjo veikti ir a-agentas susekė viename ma;, . ...

kine New Jersev valstijoje fanatikai pradėjo rai-
palvbę maišu miltu, užkrfe- U “me v^todam.
tu žiurkių išmatomis, žiur- n.uo Gausmą Po 30 m,nu- 

'ciu moteris buvo iau nebekės yra didžiausios visokių 
ligų platintojos. Jei ios pri
eina prie maisto ir jį užter
šia. tai toks maistas gali bū
ti labai pavojingas sveika- Niekados nepilk vandens 
tai. į degančius taukus. Miltai

Kitas inspektorius priver- ar smiltys geriausias daik
te vienos dirbtuvės savinin- tas liepsnai nuslopinti.
kus sunaikinti kelis šimtus ---------
dėžių žuvies konsei"vu. Ki-; Nusideginus ar nusišuti- 
toje vietoje inspektoriai su- nūs, tuojaus tą vietą api- 
naikino 750.000 svarų py- barstyk miltais, kad oras 
nacų, kitur 90,000 svani so- nepraeitų. Skausmo nejau
nos pupų ir tt. si.

gyva, o vyriškis 
raližuotas.

liko supa-

Žinoma mūviu aktorka. Laraine Day, po antro di- 
vorso ištekėjo už trečio vyro, Leo Durrocher. Del aųt- 
ro divorso aktorka turėjo nemalonumo teisme, nes tei
sėjas nenorėjo to divorso pripažinti. Čia aktorka paro
dyta su savo naujausiu vyru. Juodu geria vyną po teis
mo nemalonumu.

MANO LAIMĖ
Mano laimė karste guli.
Guli jau senai,
Jai žali vainikai dūli. 
Užmiršti nūnai.

Tik del mano dainužėlių,
Del slaptų dainų 
Ji pradengia veidužėlį 
Iš ilgų sapnų.

O tos laimės valandėlės,
Žiba žiburiais,
Kaip rytelį margos gėlės. 
Maloniais būriais.

Ir tada aš. kaip paukštelis,
Iš tamsių šilų.
Skrieju Lietuvos takeliais
Šaukti viesulu.______
Jus, vėjeliai, vėjužėliai.
Jus. vėjaliai, vėjužėliai,
Jus. seni laikai.
Grįžt., ar grįšite man vėliai. 
Kaip drugių pulkai?

Ne, jau dingote, brangieji, 
Laimės jau nėra...
Meile, tu tiktai man skrieji 
Greit, greit, kain aušra...

Faustas Kirša.

APIE VALGIUS.
Džiovintos Pupeles (bin- 

zai) su Mušdarda

lx?nt kokių pu1 puoduką.' 
pelių.

1 šaukštukas druskos.
1 šaukštukas sausos muštar-l

dos.
1 šauktukas cukraus.
2 šaukštai sviesto ar tauku

Į ciuo&e skaityti receptus,
; kaip pasidaryti muilo. Bet 
man geriausiai patinka tas 
būdas, kaip aš iki šiol da-- DžIAN BAMBOS STYCIAI. 
l iaU. Taigi ir sumaniau pa- ; kitosDaugiau juokų, ne 
rašyti, gal kuri muilo dary
toja ir pasinaudos tuo ma
no receptu. Kitais budais 
muilą darant, jį reikia vi
rinti, kas daugiausiai šeimi
ninkes ir atgrasina nuo 
muilo dirbimo, nes virimas 
sukelia labai nemalonų 
kvapą ne tik virtuvėje, bet 
ir visoj stuboj. Mano mui
lo dirbimo būdas nereika
lauja virinimo ir jis labai 
yra lengvas. Nereikia nė 
karšto vandens.

Reikia paimti 5 svarus 
taukų. Geriausiai paimti in
dą. i kurį telpa 5 svarai tau 
kų. ir į tą indą pilti nebe
tinkamus vartojimui tau
kus. Kada indas bus iau 
pilnas, taukus reikia sušil
dyti tiek. kad taukai ištirp
tų. bet kad nebūtų karšti.
Taukus supilti į indą, pa
skirtą muilo darymui. Pas
kui su tuo pat indu, kur bu
vo taukai pripilti tiek pat 
šalto vandens. Paskui supil
ti blėšinutę muilinio ak
mens (Lve) už 10 ar 12 
centu. Del švelnumo reikia 
pridėti du ar tris šaukštus 
muilo miltelių, geriausiai 
Lux. ir viską tą reikia mai

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygų 
je telpa net 72 “Džian Bambos apy 
čiai,” eilės, paūkalbėjimai, humoru 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 26e
SOCIALIZMO TEORIJA.

šia veikalas trumpais ir 
faktais parodo, 2aip iki friol keitės) 
draugijos formos, ir kodėl tarės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

1 cagetUja trijuose aktuose. Ve. 
.alas perstato nužudymą caro Alek 
-andix> 11. laibai puikus ir nesun 
iiai scenoj perstatomas veikalas. I 
;fšo reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAl’S VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
jo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.26

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
8TATYDAVO SAU £EM£

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą, ragai 
daugeli autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias nut
iesiąs arba Kaip Atsirado Kalbas.“ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.......................................... lOe.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų »r 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Masu. 
1909 m., pusi. 6-3............... ......... 26c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 
D-ras F. Matulaitis. Antra, perti urb
ta ir papildyta laida. Kama .. 2#c.
EILftS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 26c. 
S0C1ALIZMA6 IR RELIGUA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų tarėtų perskaityti kiek- 
nss katalikas ir socialistas. ParaM 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10®-
MONOLOGA1 IR 
DEKLAMACUOS.

telpa daugybė nao-
ir juokingų monolo

gų Ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 

'baliams, koncertams ir tt. Antra pa- 
i gerinta laida. Kaina.................. 20c-KOKIUS DIEVUS ŽMONES 

GARBINO SENOVftJE?
Panašios knygos lietuvių kalboj* '

gerinta
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos
ik. šiol da nebuvo, čia aprašyta ko P<»P«ęa>^ kun.gai ne«paciuoja^ Os 
kius dievus garbino senove, indu. be; visa jų beoaty^ ..tertM
arijonai, egTptėnai, chaldai, asyrai f
^uvia., barbarai ir u.; aa.p u. d,r

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų movai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga starui i ir labai užimanti. terjs, dukterįs ir mylimosios nepa

pultų į tokią kunigų globą. Paraše

šyt. Taukai greit pradės
t tirštėti ir jei gerai maišy- oerskaityti šitų knygutą. Kaina Itte 
sim, tai tirštėdami iie viis. KURGI VISA TAI NYKSTA!
i muilą. Jei taukai nebusi Kor nyksta visi tie lobiai, kuriuo. 
: „ . * , . . , žmones kuria per amžius? S, uttnkarsti. O vanduo bus sai- guojantj politiskai-ekononiišką klau 
tas, tai muilas bematant ims,““* ?tr8Ui’ Vo.iPe*iJ?.,! *?
tirštėti ir visas darbas ne
ims daugiau laiko, kaip pu
sę valandos. Jokio kvaoo 
nei garo stuboje nebus. Aš 
senai taip darau ir visada 
turiu gero muilo.

Luskisnė.

Tai yra tikra tikėjimų istorija. Si.M TCwnsend Fox, D. D.. __
KODfiL AS NETIKIU lietuvino Ferdinand de Ssmogitia.

Kaina .........................................
I DIEVĄ? „ MATERIALISTIŠKAS
negali tikėti. Pilna argumentų, kaną j ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tee ' .. .... , . •_knygutės .. Bk Si knygele aiškina proletariato fi-
A^oMdžis aoMūki

Arta kaip tėvų vartojami svaigi tins, Ui perskaityk šitą knygele 
namieji gėrimai atsiliepia jų vai Laiba laba: lengva Knyga protau
ta ms. Kas yra arba tikisi kada bot* iantiems darbininką n» neaplcai-

Ibutt kūdikių tavam, būtinai turėtų nuojama. Kaina ....................... 2#c
dtyti šitų ‘------- * ~

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje, bet mokslas Rojų

— ----- -—.visai atmeta. Mokslas mano, kad
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 4nnoiiijo.« lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
ky. Kaina 
PAPARČIO ŽIEDAS.

doma kaip žmonės paikai tiki į viso 
Irias prietarus, bortas ir tt. .... lBe

i knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai joomus ir 
skaitymas. Kaina ..................... 2f»c

•Keleivis,” 636 Broad 
S««stl> Boston. Maaa.

balta, kain sniegas, puri,
: kaip pūkai ir labai gardi.
Ji labai tinka prie bile žu
vies ar mėsos.

MOTERYS DABAR 
GERIA DAUGIAU

Moterys dabar daugiau
nuo kepsnio. į ?^ria Snapso, negu seniau.

1 šaukštukas lemeno sunkos.; V^^.^ktaras, kurs gydo 
alkoholikus, sako. jog se-

Puneles reikia nuplauti ii niau ant dešimties alkoho- 
išmirkyti. Paskui šutint jas. likų vyrų jam tekdavo gy- 
tame pat vandeny iki su-jdyti vieną alkoholikę mote- 
minkštės. Nusunkti, bet pu- rį. Dabar tas pasikeitė ir
sę puoduko skystimo palik 
ti. Į tą skystimą sudėti drus
ką. muštardą, cukrų, rieba
lus ir lemono sunką. Užpil
ti tą sosą ant pupelių, pa- 
virint porą minučių ir duo
ti valgyti.

Red. Pastaba: Lvgiai pa
našų receptą muilo dary-i 
mui mums prisiuntė ir drg. j 
S-čius iš Takoma Vash. 
Jis irgi sakosi pasidarąs ge
ro ir pigaus muilo tuo leng
vu budu.

Trys Berželiai
Ten stovėjo trys berželiai.
Trys žali;
Trys berželiai ffnle lauko. 
Pakely.
Vėjai putė. lietus lijo 
Galveles.
Bet jauni linksmai siūbavo 
šakeles.
Ir nei vėjai, ir nei audros •
Nei naktis
Neįstengė jų ramybės 
Sutrukdyt.
Jus. berželiai, svyrūnėliai.
Jus žali.
Kas gi jus dabar aplanko 
Pakely?

Mamytė Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivi s
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Gera Bulvinė Košė Prie 
Mėsos ar Žuvies

ant dešimties alkoholikų 
vyru jau yra keturios alko
holikės moterys. Išeitų, kad Kas pavasarį prie jūsų 
girtuokliavimas moterų tar
pe vra padidėjęs keturius 
kartus. Ar taip tikrai yra, 
sunku butu Įrodyti be aiš
kios statistikos. Bet negin
čijamas faktas vra. jog mo- 
terys dabar daugiau geria, 
negu seniau. Seniau matyti

Benueis.
Saldžią sulą ąsotėliu 
Prisileist ?
Aš toli dabar nuo jūsų,
Nuo namų;
Tarp žmonių man nedraugingų 
Svetimu...

SIELOS
BALSAI

... .. j girtą moterį buvo nepuiki
Bulvės turi outi sveikos i retenybė, o dabar tai vra 

ir miltingos. Nuskusk jas ii lpjlka kasdienybė Seniau 
išvalyk duobutes. Išvirk pa- moterys mažai' lankydavosi 
prastu budu. tik pridėk čie- bailiose ir panašiose vieto-
lų kvepiančių pipirų, lape
lių, pusę svogūno ir pasu- 
dyk. Vandens užpilk tiek, 
kad tik užtektu bulvėms iš
virt. Jei liks kiek vandens, 
tai nukošk ir pašalink visus 
pipirus, lapelius ir svogū
nus. Kol karštos bulvės su
trink. įdėk šmotelį sviesto 
ir įpilk karšto pieno, kad 
košė butų visai minkštutė. 
Tuomet ją smarkiai išplak. 
Gerai išplakta košė bus

se, o dabar jų pilna. Tai 
yra visiems matomi faktai. 
Ar jie yra malonus faktai, 

! tai jau kitas reikalas.

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa-i

Ir kas vakaras, kas rytas. 
Kas diena
Ta buitis, ir ta pati. vis 
Vargana.
Ir vaidinasi man naktį:
Aš einu.
Iš kelionės grįžus, sveikint 
Mus beržų.
O jie moja man šakelėm. 
Lyg draugai,
Tarsi sako: kaip gerai, kad 
Sugrįžai!
Y’ėl linksma daina skambės

kymus su pinigais prašom Mus šaly; 
siųsti “Keleivio” adresu. | Vėl be sielvarto svyruosim

Pakely... M. Kuprenienė.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikiu patriksiu. 
22.3 puslapiu didžio, apie l »0 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

KirtvienM tarčtą knygyną mlnčtt ttnvrn
hickrienM no«iplrkffl tą ka/«ą pastdžinnir.. I'inutua 
<iuM "M«ney Orderia." Popieriniu* galimu «iųi«ti pape**

konverte. bet reikia aiikiai oiraiyti -mv<> ir "K-leiv«n" 
rf,» ir neoamirjkit prilipyt ol3 centu* marke

“KELEIVIS”
636 BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.
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Socialinis Draudimas VALSTYBĖS PAJAMOS IR IŠLAIDOS

PRES’DENT'S 3UDGET FOR 1948
Socialinio (liaudinio ko

misija, kuri tvaiko senat
vės pensijų išmokėjimą ir 
kitus socialinio draudimo 
reikalus, Įteikė Kongresui 
pasiūlymą praplėsti sociali
ni draudimą. Ji siūlo Įtrau
kti i apdraustųjų skaičių 
dar 23 milionus žmonių, 
kurie patys užsidirba sau 
duoną. Taigi. socialinis 
draudimas apimtų visus 
farmerius, smulkius biznie
rius, žemės ūkio darbinin
kus ir kitų užsiėmimų žmo
nes, kurie dabar nėra ap
drausti.

Dabar yra apdrausti dir
bantieji iki 3,00 dolerių už
darbio. Virš trijų tūkstan
čių uždarbio jau nebemoka 
i socialinio draudimo kasą. 
Komisija siūlo pakelti ap
draustą uždarbi iki 3,600 
dolerių per metus.

Komisija daro ir daug ki
tų pasiūlymų. Pavyzdžiui,'

ji siūlo, kad senatvės pen 
sijos moterims butų moka
mos nuo 60 metų amžiaus; 
kad seniems žmonėms bu-! 
tų leidžiama užsidirbti virš; 
dabar leidžiamų $14.99 per Į 
mėnesi, neprarandant teisių 
Į senatvės pensiją; kad pen
sijos butų mokamos nete
kus darbingumo laikinai ar 
nuolat.

Socialinio draudimo ko
misija padarė ir daugiau 
gerų pasiūlymų. K a Kong
resas padarys su tais pasiū
lymais dar tebėra neaišku. 
Komisija dalydama savo 
pas i u ly m us, neapsk a i čia vo, 
kiek tas kainuos pinigų ir 
iš kur tie pinigai bus paim
ti. Todėl Kongresas turės 
tą klausmą išspręsti ir var
gu tie visi komisijos pasiū
lymai praeis be jokių pa
keitimų. Dar tebėra neaiš
ku, kada Kongresas iš viso 
tą klausimą pradės svarsty

ki.
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Alvito vai., Vilkaviškio apsk., ir jos 
vyrąs Vincas, gyv. Clevelande. 

j Siaurukas, Jonas, Kazys ir Kas
tutė Veiverių vai., Mariampolės ap..

I gyv. Brooklyne.
Sluškonis Petras, sūnūs Vinco, j 

gyv. Andover, Mass.
Songaila Jonas, sūnūs Jono, Šiau- i 

lių vai., gyv. New Yorke.
Stačkauskas Stasys ir sesuo, vai

kai Kazės Eigirdaitės, gyv. Chicago.
Stanaitienė (Kavaliūnaitė) Agota, Į 

duktė Jurgio Griškabūdžio vai., Ša 
kių apsk.

AUKOS AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBAI

GAUTOS PER “KELEIVI’

Laike Lietuvos vadavimo vajaus, kuri vedė Ameri-
j kos Lietuvių Taryba, keliolika “Keleivio” skaitytojų pri-

šunkevičius Aleksandras ir jo sjuntė A. L. Tarybai aukas per “Keleivi.“ Mes tas au- 
brolts, broliai Jievos, Ząslių vai..' ... . „ t i 'T.,.,,K.,: ; Pklft.iiroTrakų apsk. kas priememe ir persiunteme A. 1.. tarybai į t n it aitą.

Čia skelbiame per “Keleivi” aukavusiųjų pavardes:

DUOTAI OUTGO 37 5 BILLIONS®'
■///

t-HMMMMH M MOVI OMUT IMBICATt 04 IIUIONS <

Kanada Įsileidžia Daugiau Ateivių
Kanada nutarė atverti tinka dirbti Kanadoje. Že- 

duris i savo šąli naujiems mės ūkio darbininkai bus 
ateiviams. Bet bus Įleidžia-j traukiami per Kanados 
mi laisvai tiktai žemės u-!konsulatus.
kio darbininkai, medkirčiai Atrodo, kad ir iš lietuvių 
ir kasyklų darbininkai, pabėgėlių ir tremtiniu gali 
Pirm Įvažiavimo naujieji atsirasti norinčių vykti i 
ateiviai turės pasirašyt dar-, Kanadą dirbti kasyklose, 
bo sutartis su darbdaviais žemės ūkyje arba giriose, 
ir tada jiems bus duodamos
Įvažiavimo vizos.

Kanada buvo priversta a- 
tidaryti duris naujiems at
eiviams todėl, kad Kanados
darbininkai, dargi bedar-j Dabar vyksta BALF pi- 
brni, nenori eiti dirbti į zę-įniginis vajus. Visoje Ame- 
mes ukj, į kasyklas ir i gi- rikoje rengiamos pramogos 
nas. Del darbininkų truku- BALF paramai ir aukos 
mo trukdosi krašto ukiskas kenčiantiems Europoje lie- 
gyvemmas. ■ -

Kongresas svarsto Prezidento patiektą federalinj 
biudžetą 1948 metams. Prezidentas siūlo biudžetą 37 
su puse bilionų didumo, bet Kongresas mano ji ap
karpyti nuo 4 su puse iki 6 bilionų dolerių. Paveiks
le parodyta, iš kur valstybės biudžeto pajamos yra 
gaunamos ir kur jos yra išleidžiamos. Pajamose di
džiausią dali pinigu duoda pajamų mokesčiai iš atsk- 
ru asmenų, paskui eina korporacijų mokesčiai, akcy- 
zai, muitai ir pajamos iš Įmonių. Išlaidose daugiau
siai išleidžiama krašto gynimui, veteranams, skolų nuo- 
šimčiams ir kitiems reikalams.

Sausio Mėn. BALF 
Gavo 25,543 Svarus

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmeny* malonė* kreiptis Į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- .

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

Abramavičius (Abromaitis), Anta-j Lapinskas, Jonas ir Pranas, sūnus 
r.as ir Pranas, sūnus Juliaus, Gir- Juliaus, Kidulių vai., šakių aps. 
kalnio vai., Raseinių apsk. Į Lazauskas, Juozas ir Natalija,

Arcišauskas, Jurgis ir Kazys, iš gyv. King.ston.
Naujamiesčio vai., Panevėžio apsk.,

Kiek nauju ateivių darbi
ninkų bus Įsileidžiama, par
eis nuo to, kiek ilgai bus 
jaučiamas darbininkų tru
kumas farmose, kasyklose 
ir miškuose. Virš to. Kana
da nutarė Įsileisti išvietin
tas žmones, kurių giminės 
gyvena Kanadoje ir kurie 
prašė leidimo Įvažiuoti sa
vo giminėms. Tie išvietin- 
tieji žmonės greitu laiku 
jau bus Įleidžiami Į Kana
dą ir pradės ten atvykti.

Nutarta taip pat Įsileisti 
našlaičius iki 18 metų am
žiaus, kurie turi Kanadoje 
giminių, jei tie giminės no-

tuviams.
Susisiekimui normalėjant, 

gaunamieji rūbai ir mais
tas tuoj perpakuojami, pa
ruošiami eksportui ir veik 
kiekvieną savaitę pasiun
čiami.

Iš stambesnių aukų rei
kia paminėti: Chicago, III. 
BALF skyrius prisiuntė 16,- 
063 svaras. Clevelando šv. 
Jurgio parapija 1.539 sva
rus drabužiu ir maisto. De
troito BALF 76 skyrius iš 
kelių karių prisiuntė—2,040 
svaru. Bostono BALF sky
rius iš kelių karių 410 sv. 
drabužių ir 58 svarus mais
to. Jonas Jankauskas iš

ii našlaičius parsitraukti. Hudson. N. Y. prisiuntė
t, -• , i___  — ..X 550 cvamc • Dl-i ii ori oi rih i mcIkšiol buvo Įleidžiami naš
laičiai tiktai iki 16 metų 
amžiaus.

Kaip rekiutuos Europoje

550 svaras; Philadelphijos 
šv. Jurgio parao. — 611 
svarų; Rockford. III. BALF 
ir šv. Povilo parapija—238

žemės ūkio kasvklų ir gi-j svaras; Springfield šv. Vin 
rių darbininkus, dar nėra’cento de Paul parap—830 
aišku. Atrodo, kad Kana-jsv.;Waterbuiy, Conn pa- 
dos kasyklų kompanijos ir.rapija — 1,201 sv. 
giriu eksploatacijos Įmonės Iš kitų kolonijų gauta 
turės teisę siųsti savo at- smulkesni siuntiniai. Viso 
stovus Į Europą ir ten ver- per sausio mėnesi gauta au- 
buoti emigrantus, kurie su- kų daiktais 25,543 svarai.

PUIKI KARJERA
Laukia JŪSŲ Armijoje

ŠTAI darbas, kuris duoda jums 
pageidaujamus dalykus:

Nauja, aukšta, alga—dauguma 
jos gryni sutaupytai, nes parū
pinta jums maistas, drabužiai, 
butas ir medikaliai aptarnavimai.

Sveikas darbas, gerose sąlygo
se, su dvigubai ilgesnėmis apmo
kamomis atostogomis, negu jus 
gautumėte civiliame darbe.

trijų ketvirtadalių algos po SO 
metų tarnybos.

Jeigu jus esate fiziniai tinka-

gyv. Chicagoje.
Arlauskas, Antanas ir Simonas. 
Bakšys Juozas, sūnūs Jono, Ba

takių vai., Tauragės apsk., gyvenęs 
San Francisco, Calif.

Baldauskas, brolis Liudvikos, Pa
pilės vai., Šiaulių apsk.

mas. protiniai apsukrus jaunas
vyras 18 iki 34 metų (17 m. su
tėvų sutikimu) , gaukite visus
faktus dabar arčiausioje jums
J. V. Armijos Rekrutavimo Sto-
tyje.

a c ooo ton r o R yoi

U. S. Army

Baltakis Julius, Anykščių vai., 
Utenos apsk., gyv. Chicagoje.

Baltush Jack, gyv. San Francisco.
Barauskas, brolis Vinco, Švenčio

nėlių vai.. Švenčionių apsk.
Baukuvienė (Brokaitė) Petronė, 

gyv. Brooklyne.
Benešiunas Bernardas, gyv. Cni- 

cagoje.
Blažas Stasys, Maniusių km., 

Gruzdžių vai., Šiaulių apsk.
Cherimka (Strašauskaitė! Mary, 

duktė Vinco, iš Žiežmarių, gyv. Ag
nus Avė. 35, Somerville, Mass.

čepumaitė Agota (gali būt Ba- 
dauskienė ar Kazlauskienė), Šermu
kšnių km.. Pušaloto vai.

Danils Rose.
Daraškienė (Rudaitytė) Magdale

na ir vyras J. Daraška, gyveno 65 
Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Degutienė (Arlauskaitė), Karkazų 
kaimo.

Dičius, Alfonsas ir Juozas, sūnus 
Mikalojaus, gyv. Amsterdam. N. Y.

Dičius Jurgis, sūnūs Gabrio, iš 
Utenos vai., gyv. Chicagoj.

Dičionienė (Petraitytė) Barbora, 
gyv. Cicero.

Dumbliauskas Juozas, Alytaus ap
Dunauskas Izidorius, gyv. Phila 

delphijoi ir Kazys. gyv. Chicagoje 
sunūs Juozo, kilę iš Padubysio vai. 
Šiaulių apsk.

Gataveckas, Antanas ir Viktoras 
sunns mirusio Jono Gatavecko.

Gavelis Petras. Ūdrijos vai., Aly
taus apsk., gyv. Scrantone.

Gižė Jonas. Pušaloto vai., Panevė 
žio apsk.

Gricalienė (įbegiate) Domicėlė, i 
Utenos apsk.

Jankus. Domas ir Tomas, Kvėdar
nos vai., Tauragės apsk.

Jkentai, Juozas. Vladas. Antana; 
ir Albina, vaikai Jurgio. šventežeri< 
vai.. Seinų apsk., gyv. Brooklyne.

Jokubelienė (Auškalnytė) Zosė, if 
Vainuto vai., Tauragės apsk.

Juknevičius Vaclovas, sūnūs Au 
gusto. Merkinės vadi.. Alytaus aps

Kajokas. Antanas ir Martynas, i:
Karpavičienė (Rasiukevičiutė) Le- 

Liubavo vai., Mariampolės apsk. 
vosė, iš Žiežmarių.

Kavaliauskienė (Kovai?) - Polu 
įanskaitė I.ucija, Rozalimo vai.

Kovai Joseph. iš Rozalimo vai. 
gyv. Philadelphijoj.

Kazlauskas Jonas, Gižų vai.. Vii 
'saviškio apsk.. vėliau gyvenęs Sin 
tautų vai. «

Keršanski (Petruką itytė), duktė 
lono, Mozuriškių km., Mariampolėf 
apskr.

Kildušis Juozas, Liudvinavo vals. 
Mariampolės apsk.

Kisielius Donatas, gyv. 17 Shuler 
St., Amsterdam. N. Y.
Klasauskas Mykolas, sūnūs Kazio 
Airiogalos vai., Kėdainių apsk., gyv. 
Philadelphijoj.

Klasauskas Stasys, sūnūs Stasio 
rimes Amerikoje, gyv. Philadelphia

Klemas (Montvilaitė) Barbora, ii 
Stačiūnų vai., Šiaulių apsk.

Kovai (Polnjanskaitė) I.ucija, Ro
zalimo vai., Panevėžio apsk.

Mačiukas. Kostas ir Stasys, Alsė
džių vai., Telšių apsk.
Kadariškių vai., Suvalkų apsk.

Makaekienė (Kajokaitė) Pranė, iš
Makarevičienė (Sluškonytė) Ona, 

duktė Leonardo, Nedzingės vai., A- 
lytaus apsk., ir jos sūnus, Bronius 
ir Zigmas., gyv. No. Andover, Mass.

Mališauskas, Vincas ir jo sesuo 
Marijona. Mariampolės apsk., gyv. 
New Yorke.

Matulaitienė (šniokvtė), gyvenus 
Philadelphijoj.

Mažrimas. Adomas ir Ignas. Va- 
šilėnų km., Kražių vai. Raseinių ap.

raku ap
Stasevičius Stasys, Antnemunio 

vai., Alytaus apsk., gyv. Scrantone.
Staškevičius, Adolfas ir Masė, iš 

Miežiškių km., Panevėžio apsk. gyv. 
New Yorke.

Survilienė (Survilaitė) Marė, iš 
Kėdainių apsk.

Valkauskas Povilas, gyv. 2325 
Hoyne Avė., N. ar S. Chicagoj.

Šaučiuliai. Pranas ir Marcelė, ir 
jų duktė Rozalija, nuo Anykščių.

Šepetys, M. ir J., Biržų apsk. gyv. 
Philadelphijoj.

šeštokas, Juozas ir Rapolas, Už
venčio vai., Šiaulių apsk.

Šidlauskienė (Dargytė) Viktorija, 
Mariampolės apskrities.

Šimkūnaitė Zosė, Kovarsko vai., 
Ukmergės apsk.. gyv. New Yorke.

Šimkunienė (Burbaitė) Anelė gi
musi Amerikoje, gyv. Kovarsko vai., 
Ukmergės apsk., dabar New Yorke.

Šimkus Jonas. Kovarsko vai., Uk
mergės apsk., gyv. New Yorke.

Šležaitė Elena. Žagarės vai., Šiau
lių apsk., gyv. Chicagoj.

Tamošiūnas Stasys Subačiaus vai. 
Rokiškio apsk., gyv. Chicagoj.

Vareikienė (Petrauskaitė) Marijo
na, Linkuvos vai.. Šiaulių apsk., gy
veno Philadelphijoje.

Varekojis Jonas, sūnūs Jono ir 
Teresės, Biržų apsk., gyv. Philadel
phijoje.

Verbauskai, trys broliai, rodos Si
mas Vincas ir Fabijonas, Daugir- 
dėliu km., Alytaus apsk.

Vitkauskas (Vilkas), Juozas, žmo
na Viktorija ir sūnūs Juozas, Ute
nos vai., gyv. Brooklyne.

Vrrcinskienė (Rasiukevičiutė) A- 
gota, iš Žiežmarių.

Virkštis Juozas, Rozalimo vai., 
Panevėžio apsk.

Vitkunas Justinas, iš Anykščiu.
Vyšniauskienė (Bagdonaitė) Elz

bieta iš Pumpėnų. Panevėžio apsk., 
išvvko Amerikon 19.39 m. rugpiučio 
mėnesj.

Zumaris Anna, gyv. East Moline. 
Illinois.

Žebuolis Petras, Del>eikiu vaisė. 
Utenos apsk.

Žuromskis. Petkas ir Stasy®, sū
nus Motiejaus, iš Raseinių. Stasys 
gyveno N’ew Yorke.

P. Gabriunas iš Dorchester, Mass.................................  $10.00
Ona Kubilienė iš New York, N. Y................................. 5.00
Adelė Šimanskienė iš Bridgeuater, Mass......................... 1.00
Vladas Zaruha iš Brooklyn, N. Y..................................... 6.00
Jonas A. Klimawicz iš Dover Foxcroft, Me..................... 15.00
A. Tamkus iš YVheehvright, Mass..................................... 10.00
Motiejus Jasiunas iš So. Boston, Mass............................. ->.00
Adomas Kisellus iš Braceville, 111..................................... 1-00
P. Simonavičius iš La Combe, Altą, Canada .................. 5.00
Paul Mankus iš Blackstone, Mass......................................20.00
Draugas C. A. iš Auburn, Mass......................................... 10.00
Mrs. A. Laužim iš Paterson, N. J.............................. .  ■ 12.00
Mr. & Mes. A. Luskai iš Hartford. Conn......................... 10.00
Peter Gulba iš Maynanl, Mass......................................... 20.00
Walter Balvoėius iš Smithtown Branch, L. 1.. N. Y. . . 15.00
Stanley Cotton iš Hamtramck, Mich.............................. 5.00
Mrs. Liaudanskienė iš Hartford, Conn............................. 5.00
Joseph YVosilius iš Brooklyn. N. Y..................................... 5.00
F. Bitter iš Cambridge, Mass.......................................... 10.00
Mr. Mrs. A. Walukones iš Pmedale, Calif................ 5.00
Mr. & Mrs. Frank Daikus iš Naugatuck. Conn............. 10.00
Frank Stalmon iš VValtham. Mass..................................... 10.00-
Mrs. Marcella -Jukubauskienė iš VValtham, Mass............. 5.00
C. T. Shopis iš Nichols, Conn............................................ 5.00
John Brangaitis iš Hooversville, Pa................................. 5.00

i Peter Bogden, New York Mills, Minn......... „..................... 1.00
Frank Shimkus iš Rhinelander, VVis.............................. 5.00
Joseph Abramaitis iš Binghamton, N. Y...................... 10.00

Visiems aukavusiems tariame širdingą ačiū. Gauti 
pinigai yra persiųsti Amerikos Lietuvių Tarybai Chicagoj.

“Keleivio” Administracija.

Jieškomieji ar apie juos žinantie 
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lith uania. i 
41 W. 82nd St.. New York 21 N. Y.

Telšių apsk., gyv. Bostone.
Melynis Ona. Šimonių vai., Ro

kiškio apsk.
Meržinskaitės (šepetienės) gimi

nės prašomi atsiliepti.
Mickevičius. Antanas ir Julė, gyv. 

Maspeth, N. Y.
Mikalonis Jurgis, sūnūs Motiejaus, 

Rudaminos vai., Seinų apsk., gyv. 
Clark St., Chicagoje.

Mikelionienė (Raibikytė Marijona, 
Gižų vai.. Vilkaviškio apsk.

Misevičius Matas, Pakodžiušių k., 
Panevėžio apsk.. gyv. Chicagoje.

Morkūnas Stasys, Smilgių vaisė., 
Panevėžio apsk.

Mozuraitis Jurgis, sūnūs Sebasti
jono ir Barboros, Kidulių vaL, ša
kių apsk.

Nagevičius Jonas, iš Šėtos, Kė
dainių apsk., gyv. Detroite.

Naginskas Domininkas. Smilgių 
vai., Panevėžio apsk.

Naujokas Martynas, gyv. I’itts- 
burghe.

Noraus (Naruševičiaus) Tomo. in
žinieriaus, giminės prašomi atsiliep
ti.

Novickas Felix, gyv. Chester, Pa.
Olčikas. Jonas, Juozas ir Pijus, iš 

Bartininkų vai., Vilkaviškio apsk.
Pačiulpienė (Margevičiutė) Zozė.
Parčiauskas Pranas, giminaitis 

Kotrynos Parėuiuskaitės.
Petkevičius Antanas, brolis Juozo, 

gyv. Chicagoje.
Petkevičiūtė, ištekėjus, iš Varnių,

Telšių apsk.
Petraška Stasys, Ūdrijos vai., A- 

lytaus apsk.
Petrauskai. Domininkas. Jonas, 

Pranas ir Vincas, sūnus Prano.
Petrikaitės Onos, Pajavonio vai., 

giminės prašomi atsiliepti.
Petrukaitis, J.. Ona ar Marijona, 

'aikai Jono. iš Veiverių, Mariampo- 
’ės apsk., Pctrukartytė gyv. Bostone

Pliuškevičius Antanas, iš Kurtu
vėnų, Šiaulių apsk.

Poška (Paškevičius) Kazys, Grin
kiškio vai., Kėdainių apsk.

Prialgauskaitės, Stefaniia ir Sofi- 
:a. dukterys Onos Eigirdaitės, Tel
šių apsk.

Prusaitienė ir vaikai, našlė Jono. 
kilusio iš Silgalių vai., šakiu apsk.

Puskepalis Simeonas, Girkalnio 
vai., Raseinių apsk.

Raibikis Juozas, Gižų vai.. Vilka
viškio apsk.

Rakauskaitė Emilija, duktė Anat- 
no. gyv. Chicagoj.

Rakauskas Pranas, gyv. San Fran
cisco.

Ratas Edvardas, gvv. Pennsylva- 
nijoj, jo žmona Feliciia, ir vaikai.

Raugelytė (Rogers) Barbora, iš 
Šiaulių apsk., cyv. New Yorke.

Reanko Frank. šerkšnėnų kaimo. 
Tirkšlių va!., Telšių apsk., gyv. Chi-

Kovai Joseph. iš Rozalimo vaisė., eagoje.
<rw. Philnrielnhi in>« Rimkus (Rinkevičius), Daugeliš-

"The porpose of (be A-^ociaGon skali 
!»• b. heip preserve (lie ideals and 
Iraditioits t.i ,,iir eonutr). lite I nileti 
Stale. o, Jnieric::. (<> reteri iis laws 
amt ii:«iiin- ii::n r-. to ri-'Oicl itnil oliey 
Ihrm. tu j.!, u;n s ,ii<! in ’jiakitig
thi- eoiiniry •’n-.m .- (f. r~ ,

OI R 1‘Ol.K Y

Tikra apsauga, su gausingiau
siai* išstojimui planais—pusė al
gos visam amžiui po 20 metų, iki

55 Tremont Street, Boston, Mas*

G v n O S F 7 H I s 
f i N t P'JriirssrON NO W

gyv. Philadelphijoje
Kmčas Jonas. Šimonių vai.,

kiškio apsk.
Kungys Jonas, sunns Vinco. Vai

nuto vo,.. Tauragės apsk., gyvenęs 
Chicagoje.

Kuntrinias Kazys, brolis Felikso] 
•ryv. Chicagoje.

Kuzmickas Antanas, Veiveriu vai., 
M.nriamnolės apsk., gyv. Brooklyne:

Knzmickienė f Petraškaitė) Ona, 
Udriios vaL. Alytaus at>sk.

Kainos Kazio, iš Pajevonio vals., 
giminės prašomi atsiliepti.

kiu km.
Romikaitis Kaimelio km., Kidulių 

vaL, šakių apsk.
Rudzevičius Česlovą*, sūnūs Igno,- 

iš Suvalkijos, gyv. Schenectady.
Rukšnys, Sta-ys. ir Marijona, vai

kai Juozo ir Marijonos, Kidulių vai.,' 
Šakių apsk.

Ruseckas Juozas, Veiverių valse. 
Mariampolės apsk., gyv, Brooklvne.

Senapedienė, (riminaitė inž. To
mo Noraus-NaruševiČiaus.

Senkuvienė ' Bnjožytė) Kostė, iš

IŠ JO TYLAUS DARBO... AT

SIRADO MAGIŠKAS ĮRANKIS 

SUARTINTI ŽMONES

Gimęs Kovo ", 1847
Atvaizduotas 1876 metais, kada telefonas buvo užpatentuotas.

ATLIEKAMU LAIKU nuo savo nuolati
nio darbo kurčių vaikų mokymo, Alexan- 
der Grahani Bell darė tyrimus su elektra 
ir galvojo apie savo didelę svajonę ... 
instrumento išradimą, kuris galėtų per 
vitdą perduot žmogaus balsą tolimas dis
tancijas. Kovo mėn., 1876, penkis metus 
po jo atvykimą j Rostoną, Mr. Bell tyri
nėjimai vainikavosi garsioje scenoje at
vaizduotoje viršuje.

Dirbdamas elektriškais įrankiais viršu
tiniam kambary 5 Exeter Place, jis išlie
jo ant savo drabužių kiek baterėjos skys
timo. Jo draugas ir pegelbininkas, Tho
mas Watson, buvo pasilenkęs ant įran
kio priimtuvo kitam kambary. “Mr. Wat- 
son"—trė Bell—“Ateik čia, esi man rei
kalingas.” Tai buvo pirmieji žodžiai bent 
kada pasakyti per telefoną. Watson pa
skubomis atliėgo ir susijaudinęs pasakė: 
“Mr. Bell, ką Tamsia sakei, aš girdėjau 
kiekviena žodi aiškiausiai."

Daug pasikeitimu pasaulyje Įvyko 
nuo telefono išradimo. Distancijos 
jau nesustabdo žmonių pasikal!>ėti 
vienam su kitu. Moderniškas biznis, 
moderniška vyriausybė, moderniškas 
gyvenimas . . . visa tai pasidarė ga
limu dėka šito Įrankio, kuris per
duoda milionus pasikalliėjimų kas 
diena priartindamas mus prie musų 
draugų ir pažįstamu, nepaisant kur 
jie bebūtų.

NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH COMPANY
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Šį Sekmadienį Didelis Koncertas-Mitingas

Dainuos “Gafcijcs" ir “Dainos" Chorai, Šoks p. Ivaškie- 
nės Tautinių Šokių Grupė. Bus Geri Kalbėtojai, 

Bostonas Pradės BALF Vajų

Drg. M. Anestienčs Gim
tadienio Vaišės

Norwoodiečio M. 
Auka

Jasiįomo Klaidos Atitaisymas PARSIDUODA BOILERIS j INCOME TAX

»
BOSTONE SIAUČIA 

DIFTERITO LIGA
Šį sekmadienį, kovo 2 d..

Bendrasis Amerikos Lietu
vių Fondas, Bostono sky-. 
rius. šaukia didelį lietuvių Pernai metais Bostone 
masinį susirinkimą į Muni-jbuvo 157 susirgimai difteri- 
cipal svetainę, ant Broad-'to liga ir 10 žmonių mirė. 
way, tarp G ir I gatvių. So.!Šiais metais difteritu suser

ga kasdien vienas žmogus. 
Vienas jau mirė.

Miesto sveikatos depar-

Bostone. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Susirinkime dainuos du 
chorai — “Dainos” ir “Ga-Ramentas sako, kad nuo dif- 
bijos." Chorai dainuos pa- tento lengva apsisaugoti, 
rinktas lietuviškas dainas. patingai vaikus lengva 
Abu chorai bostoniškiams nuo tos ligos apsaugoti, tik 
lietuviams vra gerai žinomi reikia Juos įskiepyti. Musų 
ir nėra abejonės, kad dau- liesto sveikatos departa- 
gelis žmonių norės oaklau- mentas skelbia kovo mėnesį 
syti gražiu dainų. ‘ “kovos prieš difteritą mė-

‘ ‘ nesi.” Miestas per kovo mė-
Virsto yra pakviesta po- ne?j skiepija nemokamai vi

luos O. Ivaskienės tautiniu PUS norinčius apsisaugoti 
nuo difterito ligos. Ypatin
gai motinos nepraleiskite 
progos įskiepyti vaikus nuo 
difterito.

šokių grupė pašokti keletą 
tautinių šokių. Nelabai se
nai daugelis bostoniškiu 
skaitlingai buvo susirinkę į 
p. Ivaskienės jaunu šokėių 
puikų pasirodymą. Dabar ir 
vėl turėsime progos pasige
rėti musų jaunais šokikais 
scenoje.

Susirinkime kalbės ką tik 
atvykę iš Europos kalbėto
jai, Juozas Kazickis. Alfon
sas Svilas ir kiti.

Įžanga nemokama. BALF 
Bostono skyrius tikisi, kad 
visi Bostono ir artimųjų a- 
pielinkių lietuviai gausiai 
susrinks i šį koncertą-mitin- 
gą ir išgirs apie musų tau
tiečių padėtį Europoje ir 
Lietuvoje.

Praeitą sekmadienį bure- “Keleivio" skaitytojas 
lis draugu buvo susirinkę norwoodietis M. Jasionis 
pas draugus Anestus Dor- Lietuvos Gelbėjimo vajuje 
chesteryje paminėti drg. aukavo $5 Amerikos Lietu- 
Anestienės gimtadienį. Po vių Tarybai. Pinigai įteikti 

drg. P. Kru-malonių viašių svečiai su
manė prisiminti ir pabėgė
lius ir sudėjo dabar einan

čiam BALF vajui paremti 
19 dolerių. Aukavo: drau
gai Anestai $5. J. Jankaus
kas — $3, ir po SI sudėjo: 
S. Jonuškienė, L’. Anestie- 
nė. M. Anestaitė. S. Sarapi- 
nas, N. Jonuška. C. Marci- 
lionis, P. Brazaitis. 0. Luk
šienė, J. Aliavičius, J. Tau
rinskas ir 0. Tomas.

Pinigai perduoti vieti
niam BALF skyriui.

N. J.

Bostoną Atvyko Alfon- 
Svilas

per
ča.

ALT narį

Vincui Gegužiui 
Operaciją

Darė

Žinomas boston iškis Vin
cas Gegužis, šia' dienas bu- 
padaryta akies operacija, 
vo ligoninėj, kur iam buvo 
Dabar ligonis grižo namo. 
Linkime greit pasveikti.

‘Gabijos’’ Choras Staty« 
Operetę “Alenutė”

Mus nrašo uranešti kad: reikalingas Nr. 21 Am. i
praeitame 'K ” paskelbi 1!vd' Comp' ,iaujas boilcr‘8- “* 
me aukų sąraše per klaidą 
buvo pažymėta, jog P. Li- 
kas aukavo SI. o turėjo bū
ti Mr. & Mrs. Paul Likas 
aukavo $10. Klaida įsibrio-' 
vė į mums paduotą aukuo- 
tojų sąrašą ir už ją atsipra
šome.

FINI I) R U G
“Tikra pasitenkinimu vieta.”

Receptus išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream'as,
vienas iš storiausių vestuvėms. 

Receptus paimam iš namų ir
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
lį 290 Broaduay. Tel. SOI' 2754

čia parduodamas ir "Keleivis”
I'____

Aš ir sūnūs esame pasiruošę
siliepkite pas P. U. Kan,an.|l“?»'“ms ,paditi iį‘’iW£i I“1' 
125 Brauks Avė.. Arlington. d?laI /P.«ka,tas ,S uždarbio 
Mass. Tel.: ARL. 1936-M.

RADIJO PROGRAMA

Kiekvieną vakarą nuo 6 iki 10 
valandos, šeštadieniais nuo 1 
vai. po piety iki 10 vai. vakare.

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

(Antrame aukšte)
(H)

DARBAS MOTERIMS

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldieni iš W0RL stoties,
950 kilociklių. tarp 9:30 iri 
10:30 rvto bus tokia: '

1— Armonistas Richard
Barris iš Dedham. Į Reikalinos moterys rušioti vil-

2— Dainininkė Dr. Ame-J nas, pastovus darbas — 5 die- 
lia Rudokiutė iš So. Boston, i nos savaitėje. Kreiptis :

3—Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston Mass. S. Minkus.

229 A St., Boston, Mass.

Praeitą savaitę į Bostoną 
atvyko apsigyventi iš Euro
pos Alfonsas Svilas su žmo
na ir 9 metų sunu Algiman
tu. Lietuvoje A. Svilas tar
navo kariuomenėje ir buvo 
aviacijos karininku. Jam te
ko pergyventi ir savo aki
mis stebėti, kaip rusai lik
vidavo Lietuvos kariuome
nę. Daugelis A. Svilo kole- 

Skienyti vaikus galimai^ buvo išvežti į Sibirą 
pirmadieniais. antradieniais*Buvo ištremti į Sibirą ir A.’ 

trečiadieniais nuo 1:30 Svilo artimi giminės. Todėl 1 
už

ir
vai. po 
niais ir 
2 iki 3

nuo
pietų: ketvirtadie- 
penktadieniais nuo 
vai. po pietų seka-

karto

Gabijiečiai jau pasiskirs
tė roles ir stropiai ruošiasi 
tuoj po Velykų suvadinti 
J. Steponaičio - Vanagaičio 
gražią melo-dramatišką o- 
peretę “Alenutė.’’ Mokyto-1 
jauja ir chorą operetei ruo
šia muz. Dirvelis.

Šnipšt.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu

kąi rusai iš antro 
ėjo į Lietuvą, A. Svilas trau 
kėši į Vakarų Europą ir da
bar gavo leidimą atvykti į 
Ameriką, čia Bostone gy-j 
vena A. Svilo motina. Pet

ruose vietose Bostone:
73 High St.. 79 Paris St,

41 North Margin St., 82i 
Savin St., Roxburv, 133,ron€l« Svihene žinoma ir, 
Dorchester St.. 57 E. Con-'n€puilstama BALF daibuo-, 
cord St., 26 Blossom St. ir’i^°Ja-
20 Whitter St.

RADIO ŽINIOS

A * A
JONAS GEDIMINSKIS

Vos 21 metų sulaukęs 
žuvo vokiečių fronte Eu
ropoje.

Kovo-March 6 d.. 1945.
Per dviejų metų jo mir

ties sukaktuves bus pa
maldos Kovo 6 d., 1917, 
šv. Augustino bažnyčioje. 
Dorchester St.. So. Boston.

Prašom draugus ir pa
žįstamus atsilankyti.

Tegul jam, žuvusiam už 
žmonių laisvę, būna Ier.g-_ X • _  1 —va

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. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE t INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

“Dainos"
rienė

Koncertas-V aka- 
Atidėta

Liet. Radio Korp. rengia-. 
si prie savo 13 metų radio 
programos sukaktuvių kon-.

- ši sekmadieni U™ 9 d 1 ‘Damos draugijos kon- cert0 sekmadienį, kovo 16, Į 
S} sekmadieni, kovo 2 d., certas-vakarienė liko nukel- 1

Z valandą po pietų. Muni-. o ta i balandžio-april 20 die-
ripal Building svetainėj, So. Vakarienė turėjo įvykti 

*tOne- j kovo 23 d., bet del kitu pa
rengimų tą dieną nutarta ją 

, perkelti i balandžio mėne-Three Arts Studic Gavo 
Pripažinimą

Patrick F. Gavin mokyklos! 
salėj, kampas Dorchester. 
F ir 7-tos gatvės, So. Bos-' 
tone. 3 vai. po pietų. Šiame 
koncerte dalyvaus daininin
kai V. Kavackas ir V. Bu- 

iš

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ano 2 iki 4

ir noo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Panelės A. Tataroniutės 
vedama “Three Arts Stu
dio” mokykla. 480 Bovston 
St.. Bostone, vasario 18 d. 
gavo iš Massachusetts vals-' 
tijos švietimo departamen
to pranešimą, kad jos mo
kyklai pripažįstama teisė 
mokyti karo veteranus. Tai

si. Tikietų platintojai Prą-!belis iš Montreal. Kanados, 
somėtą įsidėmėti. Kuriej juokingų dainų ekspertai, 
jau pirko tikietus. tai galės kurįe atvažiuos amerikie-
tais tikietais 
landžio 20 d.

naudotis ba-

Apvogė Praną Razva- 
dauską

Sekmadienio vakare va- 
s apvogė Prano Razva-reiškia kad karo veteranai.; (^įskg\;?eiga'"Šouth'“B^-

lon Lrv’rl‘i rm ro r-n L'ir Lr I o nrou ,tone. ant G ir Trecios gat-lankydami ta mokykla, gau 
na visas teises ir privilegi
jas. kokias “G. I. Bill of 
Rights" pripažįsta buvu
siems karo veteranams, ku
rie eina mokslus.

Three Arts Studio moky
kloje mokoma balso, piano 
ir muzikos teorijos.

n
vės. Keturi vagys atvažia
vo automobiliu ir išnešė iš 
užeigos 250 svarų seifą su 
pinigais. Kartu vagys pavo
gė du Reisus snapso. Seife 
buvo 500 dolerių pinigais, 
virš 2,000 doleriu karo bo- 
nu ir ivairus dokumentai.

čius palinksmint. Taipgi 
dalyvaus dainininkas-artis- 
tas Antanas Bany? iš Broo
klyno; gros smuikininkai 
Longinas A. Buinis ir Ali- 
ce Plevokaitė. Birutė? Ra
dio choras, vadovaujant V. 
Minkienei, pasirodys tau
tiškuose kostiumuose ir su
dainuos gražiu lietuviškų! 
dainų. Iš vietiniu solisčių 
dainuos Emiliia Burbulienė 
ir Ona Savičiunienė. o Ra
dio Trio. kuriame dalyvau
ja Albina Bucevičienė. Ona 
Kirkliauskaitė ir France? 
Palionis, rengiasi palinks
mint atsilankusius naujom 
dainom.

RADIO KONCERTAS Žuvų Bu* iki Valiai

ll

rr*
2,300.000 svaru žuvies iš

kraunama Bostono žvejų 
uoste iš žveju laivu. Žuvų 
badas pasibaigė. Per pen
kias dienas Atlantic Ficher- 
men’s unija priešinosi laivų 
iškvorimui del to. kad žuvų 
kainos nebuvo užtenkamai 
aukštos... Teismo įsakymas 
ir susikimšimas daug žuvų 
uoste užbaigė tą ginčą ir 
dabar Bostone yra žuvų, 
kiek kas nori.

TeL TBOhridse gaan

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir S-S 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central Bą. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

kų < 
imosilpnėjime. Gyveninio permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

180 HUNTINGTON A VEL.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4579

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryte iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Žada Paskolinti Eleveite- 
riams $3.000.000

Smuikininkas Longinas A. Buinis iš Cambridge ir 
Alice Plevokaitė iš So. Bostono, gros Lietuvių Radio 
Korn. 13 metų sukaktuvių koncerte, nedėlioj, Kovo- 
March 16. Patrick F. Gavin Mokyklos Salėje. 3-čią 
valandą po pietų.

Massachusetts seimelis 
svarsto bilių. pagal kurį mu 
sų valstija paskolintų gat- 
vekarių kompanijai apie 3 
milionus dolerių. Seimelio 
nariai sako, jei paskola iki 
kovo 1 d. nebus duota, tai 
eleveiterių kompanijai gre
sia bankrotas. Tas klausi
mas seimelyje svarstomas 
skubos keliu: I

Seni ir nauji klijentai..visi 
sutinka, kad geriausias yra

FICKVVICK

DR. G. L. KILLORY
1H Tremont St.. Kimbal Building 

Kambarjs 2*5
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikriniaą

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

"ALE that is ALE
T.,6'.a.K etGISTT.EB

//

IŠ KRANO ....
SY MAFFtNttFFS* * CO, kK . Sa«l»R Mm. S*(WfRS SIMCI 1*70

IR BONKOSE

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to- Į 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
32S BKOADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Roston 4618




