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Prezidentas Reikalauja Siųsti 
Pagelbą Graikijai ir Turkijai

Siūlo Duoti Graikams Pagelbą Ginklais ir Pinigais — 
Siūlo Paremti Turkiją, Kad ji Galėtų Laikytis Prieš Ru-1 

siją — Žada Pašalinti Graikijos Karalių, Kad 
Graikija Galėtų Būti Vieninga

Praeitą savaitę Preziden- Republikonų Partija 
tas Truman, tiesiai iš Mek- r* 
sikos grižo Į Washingtoną> Jl€SK0 V letiyoeS
ir atidėjo savo kelionę ii --------
Pueito Rico. Prezidentas' Republikonų partija kon- 
paskubėjo grįžti į Washing- grėsė per du mėnesius nau- 
toną dėl gana įtemptos tarp jo kongreso veikimo paro- 
tautinės padėties. Sį pirma-1 dė, kad ji yra nevieninga 
dienį Prezidentas sušaukė-ir negali savo tarpe susikal- 
Kongreso vadus ir jiems iš-!bėti svarbesniais klausimais.
dėstė Amerikos planą, kaip 
priešintis Rusijos imperia
lizmui Balkanuose ir Vidu
riniuose Rytuose.

Prezidentas siūlo skirti 
lėšų Graikijai paremti ir 
duoti graikams Amerikos 
ginklų ir instruktorių, kad 
jie galėtų sutvarkyti savo 
armiją ir apsiginti nuo Ru
sijos apginkluojamų “parti
zanų.” Svarbiausias reika
las yra padėti Graikijai ap
siginti nuo bado.

Dar nepatikrintomis ži
niomis sakoma, kad Ameri
ka pareikalaus pašalinti 
Graikijos karalių, kurs yra 
įsipykęs daugeliui graikų 
tuo. kad buvo įvedęs prieš 
didįjį karą Graikijoj savo 
pusiaufašistinę diktatūrą.

Amerikos? Prezidentas 
siūlo paremti ir Turkiją, 
kuri dėl Rusijos grasinimų 
turi laikyti didelę armiją ir 
todėl turi didelių ekonomi
nių sunkumų.

Graikijos ir Turkijos 
klausimas turi labai dide
lės svarbos, nes per tuos 
kraštus Rusijos imperialis
tai bando veržtis į “Viduri- 
niuosius Rytus,” kur Ame
rika ir Anglija turi svarbius 
aliejaus šaltinius. Amerikos 
vyriausybė siūlo užkirsti 
Rusijai kelią prie Turkijos 
ir Graikijos sienų.

Partijos vadai mano, kad 
jei taip toliau eis, tai repu
blikonų partija negalės pra
vesti kongrese sau patinka
mus įstatymus ir pasirodys 
toki pat ištižusi ir suaižėju
si. kaip ir demokratų parti
ja.

Praeitos savaitės gale re 
publikonų vadai turėjo pla 
čius pasitarimus su repub
likonų kongresmonais ir se
natoriais dėl įvedimo par
tijoj šiokios tokios discipli
nos, kad partja galėtų kon
grese veikti vieningai. Ką 
tie pasitarimo i duos, paro
dys tik partijos laikymasis 
kongrese.

Rusai Siūlo “Ap
tarti Kiniją”

Maskvos konferencijojį 
rusų užsienių reikalų minis-, 
teris Molotovas pasiūlė į 
“aptarti Kinijos klausimą.” ( 
Amerikos Valstybės sekre
torius sakė, kad galima ap
tarti, bet Kinijos atstovas 
turi dalyvauti prie to apta-j 
rimo. Maskva su tuo nesu
tinka. Molotovas mano, kad 
“trys didieji” gali visą pa-’ 
šaulį tvarkyti nieko neatsi-’ 
klausę ir gali daryti savoj 
sprendimus dėl Kiniios, ki-Į

Kongresas greitu laiku n^ląusę Kinijos vy- 
• - • . -z-. --i.-_ -J nansvhe dėl to iau nareis-viešai svarstys Graikijos ir nąusybe < ei to jau pareis- 

Turkijos klausimus ir turės'$?. protestą Kinijos val- 
pasisakyti dėl vyriausybės dzia mano. kad trys didie- 
siulymo . tur? .^'Pratinti karpyti

J sąjungininkų žemes tų są
jungininkų neatsiklausę, 
kaip iie tai darė nelemtos 
atminties Jaltos konferenci
joj.

Siūlo Keturių Vals
tybių Sutartį

Amerikos Valstybės sek
retorius, prieš išvykdamas 
iš Berlyno į Maskvą, sakė,,1 
kad jis siūlys Rusijai, Ang
lijai Franci jai sudaryti su 
Amerika keturų valstybių 
sutartį prieš agresorius. Jei 
toki sutartis butų sudaryta, 
tada atpultų dag įtarimų ir 
nepasitikėjimo pergalėtojų 
tarpe. Sutartis galėtų būti 
pasirašyta 40 metų.

Tokią sutartį ne taip se
nai siūlė ir buvęs Valsty
bės sekretorius J. Byrnas, o 
Anglija su Francija jau pa
sirašė panašią sutartį. Ang
lija ir Rusija irgi turi sutar
tį 20 metų. Bet nuo sutarčių 
nasirašinėjimo taikos reika
lui ikišiol nebuvo geriau.

Palestinoj anglai suareš
tavo 15 amerikiečių, kurie 
bandė įgabenti į Palestiną 
nelegališkus žydus imigran
tus. Amerikiečiai vežė 600 
imigrantų. Anglai laivą 
konfiskavo, imigrantus iš
vežė } Kinro sala. o laivo 
įgula pfaOeįo i kalėjimą. '

“FOREVER AMBER” 
NĖRA DRAUDŽIAMA

Aukštesnio teismo teisė
jas, Frank J. Donahue, šį 
pirmadienį išnešė sprendi
mą dėl ąpysakos “Forever 
Amber.” Žemesnis teismas 
tą knygą buvo pasmerkęs, 
kaipo “nepadorią,” bet da
bar aukštesnis teismas tą 
sprendimą panaikino. Tei
sėjas F. J. Donahue mano, 
kad knygų draudimas yra 
labai rimtas dalykas ir dėl 
kiekvienos davatkos riksmo 
knygų drausti negalima.

SAKO, VĖLIAU ATPIGS 
MAISTAS
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SKRENDA į MASKVOS KONFERENCIJĄ

I

Valstybės, sekretorius išsivežė su savim į Maskva 84 žmones, ekspertus 
ir ofiso darbininkus, deryboms vesti su rusais. anglais ir francuzais dėl tai
kos sutarties su Vokietija. Čia parodyta, kaip Valstybės departamento tar
nautojai sėda į orlaivį skristi į Maskvą.

Formozoj Išskerdė 
1,000 Žmonių

Bankietas Daktarui 
Griniui Pagerbti

Palestinoj Vėl Kru
vini Susirėmimai

Sutraukė 400 Svečių iš 
įvairių Kolonijų

Praeitą šeštadienį New

Maskvoje Prasidėjo Naujos 
Pasaulio Dalybos

Amerikos-Rusijos Santykiai Pablogėjo — Amerika Pro
testuoja Prieš Rusų Terorą Vengrijoj — Rusija Atmetė 
Amerikos Planą Atominiams Ginklams Kontroliuoti— 

Amerika Ima “Globoti” Graikiją

Gazos Išnuodijo 
500,000,000 Zuvu
Pernai metų gale, apie 

lapkričio mėnesį, Atlanto 
vandenyne ties Florida, 
pradėjo masiniai dvėsti žu- 

1 vys. Maždaug 500 milionų 
žuvų tada išdvėsė. Niekas 
ilgai nežinojo, dėl kokios 
priežasties žuvys juroje gai
šo. Mokslininkai ilgai tyri
nėjo žuvų gaišimo priežas
tį ir dabar jie skelbia, kad 
dėl žuvų dvėsimo juroje 
kaltas buvo koks tai gazas. 
kurs matomai užnuodijo 
vandenis Floridos pakraš
čiuose. Tą naujieną skelbia 
tiys Floridos jurų žinovai.

Šį pirmadienį Maskvoje 
prasidėjo “keturių didžių
jų’’ ministerių pasitarimai 
dėl takos su Vokietija ir 
Austrija. Suvažavo Ameri
kos, Anglijos, Francijos ir 
Rusijos užsienių reikalų mi
nisteriai. Derybos numato
ma ilgos ir sunkios.

Prieš išvykdamas į Mas
kvą Amerikos Valstybės se
kretorius, generolas G. C. 
Marshall, pasiuntė Rusijai 
griežtą protesto notą prieš 
rusų sauvališką elgimąsi 
Vengrijoj. Rusai ten suaręs 
tavo smulkiųjų valstiečių 
partijos vieną vadą ir suki
šo į kalėjimus daug jiems 
nepatinkamų asmenų. Ru
sai visai atvirai nori Veng
rijai primesti bolševikų dik-Gordon Gunter. F. G. Wal- 

ton Smith ir Robert H. Wil- taturą, kaip jie tą padarė

Formozos saloje iškilo
neramumai. Kiniečių armi
ja neramumus bemalsinda- 
ma, sako, išskerdė 4,000 Yorke atsibuvo bankietas
žmonių, bet tvarkos neat- Dr. K. Griniui pasitikti. Į
statė. ' bankietą susirinko pilnute-

Formozos sala turi 6 mi- lė McAlpin viešbučio svetai- 
lionus gyventojų kurie nuo nė. Svečių buvo iš įvairių 
1895 metų gyveno po japo- koloinjų. iš Chicagos, Scran 
nų valdžia. Dabar sala liko (tono. Pittsburgho. Water- 
prijungta prie Kinijos, bet; būrio. Nevv Haven, Conn., 
Formozos gyventojai reika- Norvvalk, Conn., Ansonijos, 
lauja nepriklausomybės ir, Conn. Clevelando, Wilkes-
kelia riaušes prieš kiniečius.

Kinijos valdžia sako, 
kad 'komunistai ir japonai 
kursto Formozoje neramu
mus.

NUŠOVĖ GELŽKELIŲ
KOMPANIJOS PIR

MININKĄ
Toledo-Peoria gelžkelio 

kompanijos pirmininkas. 
George P. McNear. buvo 
nubautas šį pirmadienį. To 
gelžkelio darbininkai strei
kuoja jau 18 mėnesių ir po
licija spėja, kad gal dėl to 
ilgo streiko kompanijos pir
mininkas buvo nužudytas.

PRADĖKIM IR VĖL IŠ 
GALO...

Jungtinių Tautų “saugu
mo taryba” padarė nutari
mą, kad planas apie atomi
nių ginklų kontrolę butų 
vėl apsvarstytas UN atomi
nėj komisijoj, kuri tą pla
ną per kelis mėnesius svar
stė. Kitaip sakant, saugumo 
taryba nutarė pradėti dar
bą vėl iš pradžios. Prieš 
grąžinant planą atominei 
komisijai, Rusijos ir Ame
rikos atstovai trumpai pasi
aiškino, kodėl je negali su
sitarti.

Barre, Bostono ir kitų vie
tų.

Bankieto programą ati
darė p. Devenienė, Dr. Gri
niui pasitikti komiteto pir- 
mininnė, ir pavedė vadova
vimą SLA pirmininkui adv.
W. Laukaičiui. Kalbėjo A.
Liet. Taiybos pirmininkas
L. Šimutis. “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis, “San 
daros” redaktorius M. Vai
dila, kun. .J. Balkunas. san- 
dariečių pirmininkas Piva- 
runas, P. Žadeikis, Dr. Da
gys. “Tėvynės” redaktorius 
P. Bajoras. Dr. Vencius ir 
trumuą kalbą pasakė Dr.
K. Grinius.

Meninę proramą išpildė 
dainininkės B. Darlienė ir
M. Kižytė, piano skambino 
savo kompoziciją pianistas 
Šidlauskas.

_ . . . ..... vens, savo pranešime apie
Bankieta> sutraukė is į-,p;,HOpOS kraštų padėtį, sa- 

vainų kolonijų musų visuo-;ko, Ąustrjjaj yra reikalinga
mene> \eikejus. 11 įįaveiHuoti pagelbos $248 milio- 
jrnrns progos susipažinti su ny ka’d įj ?alėtų apsigjntj 

tautos kovų veteianu nU(> pad() jr atstatyti savo 
Dr. Gnniu. i ūkį. Ta pagelba leistų Aus

trijai atsistoti ant kojų, jei 
svetimos armijos butų iš- 

i trauktos

Žemės ūkio žinovai sako, 
kad šiais metais maistas A- 
merikoje atpigs. Tas įvyks 
vėliau, ant rudens. Maistas 
turės atnigti nuo 15 iki 20 
nuošimčiu. Paskutiniomis 
savaitėmis maistas Ameri
koje labai pabrango ir pa
siekė rekordinio brangumo.

NUŽUDĖ DAR VIENĄ 
JAUNĄ MOTERJ

Iš Los Angele*

Žydų teroristai Palestino
je padarė eilę kruvinų už
puolimų ant anglų kariuo 
menės ir policijos. Ypač 
kruvini susirėmimai įvyko 
Tel Avivo mieste, kur gerai 
ginkluoti teroristai pradėjo 
tikrą mūšį su anglų karei
viais.

Žydų teroristai ypatingai 
buvo sukiršinti tuo, kad an-

liams. Tie mokslininkai virš 
mėnesio laiko darė visokius 
tyrinėjimus. Jie tyrinėjo 
nudvėsusias žuvis, tyrinėjo 
vandenį ir tyrinėjo kitus 
jurų gyvius ties Floridos 
pakraščiais.

Mainierių Unija Turi 
$13,500,000

.Mainierių unijos iždas 
dabartiniu laiku turi kasoje 
$13,500.000. Iš tų pinigu 
mainieriai turės mokėti

glai pagavo vieną laivą sui-jiems uždėtą pabaudą 700,- 
600 nelegaliu žvdu ir tą 000 dolerių. Be to, maime- 
laivą išgabeno i Kipro salą, r,0 uniJa. bendrai su vy
kiu anglai turi įrengę sto- nausybe. tun apie 15,000.- 
vyklas nelegališkiems žvdu 0000 dolerių mnigų sveika- 
imigrantams. ‘ tos ir talpos fonde, kurs y-

ra sudaromas iš įmokėjimų 
po 5 centus nuo iškasamos 
tonos anglių. Iš tų pinigų 
mainieriai gauna įvairias 
pašalpas ligoje ir kitokiuo
se reikaluose. Bet pinigai iš 
to fondo negalės eiti pabau

MASKVOJE NUTARTA 
“PANAIKINTI PRŪSIJĄ”

Maskvos konferencijos 
pirmas vieningas nutarimas 
skelbia, kad Prūsijos vals
tybė
Prieš porą savaičių aliantų 
kariška valdžia Berlyne bu
vo nutarusi Prūsijos valsty
bę panaikinti, o dabar ke
turių užsienių reikalų mi
nisterių konferencija tą nu
tarimą patvirtino.

yra panaikinama. įai mokėti, nes jie turi būti
išmokami mainieriams.

IŠKRATĖ ARABŲ ŠALIŲ 
AGENTŪRĄ

AUSTRIJAI REIKIA 
$248,000,000 PAGELBOS

Buvęs prezidentas H 00-

ARGENTINOJ DARBI
NINKAI NETURI 

LAISVĖS

Amerikos unijų delegaci-
NERAMUMAI INDIJOJ

ši pirmadienį FBI valdi
ninkai padarė kratą Arabų 
Kraštų Agentūroje Wa- 
shingtone. Ta agentūra yra 
išlaikoma septynių arabiš
kų valstybių ir ii veda pro
pagandą už arabu interesus 
Palestinos klausime. FBI 
valdininkai sako, jie turėjo 
teisę daiyti tą kratą, nes vi
sų svetimų šalių agentų re
kordai turi būti karts nuo 
karto tikrinami.

Bulgarijoje, Jugoslavijoje, 
Rumunijoj. Albanijoj. Ame
rika protestuoja ir reikalau
ja. kad aliantų kontrolės 
komisija ištirtų rtisų sauva
liavimus.

Rusija praeitą savaitę 
griežtai atsisakė priimti A- 
merikos pasiūlytą planą, 
kaip kontroliuoti atominius 
ginklus. Rusijos atstovas 
UN organizacijoj Amerikos 
planą atmetė ir davė supra
sti, kad Rusija nebijo Ame
rikos atominių bombų.

Santykiai tarp Amerikos 
ir Rusijos, dvejų sprendžia
mų pasaulio galybių, dabar 
yra itin blogi ir niekas ne
tiki, kad Maskvoje bus su
sitarta dėl pastovios ir tei
singos taikos. Maskvoje eis 
pasaulio dalybos ir didžio
sios valstybės bandys viena 
kitą apstatyti, kaip tai buvo 
daroma Jaltoie ir Potsda
me, kur Rusijai pavyko ap
mauti Ameriką ir Angliją.

Maskvos konferencijos 
tikslas yra surašyti taiką 
Vokietijai ir Austrijai. Bet, 
tikrenybėj, Maskvoje bus 
aptarti visi didžiųjų valsty
bių santykiai ir bus bando
ma solopyti visai sugriuvu
si aliantų “vienvbė.”

Amerikai Reikia 15 
Milionų Namų

IKI KOVO 15 D. REIKIA 
SUMOKĖTI MOKESČIUS

Kovo-March 15 diena v- 
ra paskutinė diena sumokė
ti federalinius mokesčius 

; nuo pajamų. Darbininkai i-ja, kuri lankėsi Argentinoj i Praeitą savaitę Indijoj J; Hipnui tin i pasiusti 
ir tyrinėjo Argentinos dar- vėl kilo riaušės Punjab pro- £ £ UP^X
bininkų gyvento sulygau vincijoj, Muštynėse Urp k7ek >

tiigeles praneša, grįžo namo ir skelbia, kad, magometonu ir indų buvo • sumokė io o biz-
. kad ten policija surado dar Argentinos darbininkai ne- užmušta 192 žmonės, °i • • • : ‘ narnn' šavinin-
vieną 28 metų moterį žiau-ituri laisvės organizuotis, 1600 buvo sužeisti. Neramu- . „i.nizivti tak^u

nužudytą ir išprievar- kaip jie nori. Argentinos j mai Indijoj kyla dėl mago- .i k
. Tai jau ketvirtas toks: uni jos vra priklausomos , metonų reikalavimo leisti _____

inga vra 
rriio skėl

imus.

Senatas pradėjo svarsty
ti bilių, pagal kurį vyriau
sybė turi remti didelį staty
bos planą. Per ateinančius 
10 metų. pagal tą planą, A- 
merikoj turi būti pastatyta 
15 milionų namų miestuose 
ir kaimuose. To biliaus su
manytojai yra demokratų 
ir republikonų partijų sena
toriai. Bilius numato įkur
ti pastovią “statybos komi
siją.” kuri turėtų išdirbti 
planą ir prižiūrėti, kad per 
10 metų butų pastatyta 15 
milionų namu.

Senato atomines energi
jos komisija 8 balsais prieš 
1 pasisakė už patvirtinimą 
David Lilienthal Amerikos 
atominės komisijos pirmi
ninko vietoje. Laukiama, 
kad ir visas senatas patvir- 

Į tins Lilienthal paskyrimą.
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s APŽVALGA
BRITŲ IMPERIJOS 

VARGAI
I šaulio tvarkymo 
i Senatorius E. C. 
i kalba panašiai.

reikalus..
Johnson

i
Amerikos spauda plačiai Švaistant Kongrese Grai-i 

rašo, kad dabar po musu a- kijos klausimą paaiškės to- 
kimis vyksta Britų Imperi- limesnė Amerikos užsienių 
jos likvidacija. Anglai trau- politika. Jei Kongresas pa- 
kiasi iš Egypto, 1948 metais klausys izoliacininkų ir ne
žada ištraukti savo armiją skirs lėšų stipriai Amerikos 
iš Indijos, jie duoda laisvę užsienių politikai, Amerika 
Burmai. Palestinos klausi-{vėl pasuks i izolavimosi po- 
mą jie siūlo paimti Jungti-' litiką, kaip tai buvo pada- 
nėms Tautoms ir spręsti ji, ryta po pirmo pasaulinio 
kaip ta naujai įkurta tarp- karo.
tautinė saugumo organiza-. Teisybę sako tie, kurie 
cija nori. Dabar anglai pa- tvirtina, jog žmonės iš is- 
siulė Amerikai paimti ang-’torijos nieko nepasimoko. 
Ių “naštą” Graikijoj ir pa-{Jei jie pasimokytų. Ameri- 
dėti graikams apsiginti nuo j kos izoiiaeionizmas butų 
bado ir nuo negerų kaimy- miręs ir nebesikeltų. Tikre- 
nų.

Tai yra tik viena Britų 
Imperijos likvidacijos pusė.
Šalia politinio ir militarinio 
Imperijos birėjimo yra ma
žiau matomi ūkiški Angli
jos negalavimai. Anglijos 
prekybos laivynas prieš ka
rą buvo didžiausias pasau
lyje ir jis duodavo Angli
jai žymių pajamų. Dabar

rarivis, so .boston
ORLAIVIS LOS ANGELES GATVĖJE

Los Angeles mieste Ventura bule vare nusileido orlaivis, kurio motoras 
sugedo. Orlaivyje skrido jaunas vyras. Marshall Bali, kuris iš viso tik 4 va
landas buvo skraidęs. Kai orlaivio motoras ore sugedo, M. Bali leidosi į gat
vę ir jam pavyko gerai nusileisti.

Kas Savaite
Keturi Didieji” Maikvoje banešiai skraido virš Ledi-

. Turime dar vieną konfe- "a^'’G\“bnd^ k'Iiat- 
rencij,. Šį pirmadieni iMas- žemės Jie Wn
kvoje pradėjo konie.uot A- naudingas karui ži.
menkos Anglijos, nias apie olą ir galimas po-
jos ir Rusijos užsienių rei-
kalu mimstenai. , J

Tai -keturi didieji”—dėl i"9*“"“6
ko jie tariasi ir ką nutars?

Pirmasis klausimas leng-

bando naujuosius
f

nedasakyta.Sakyta ir
kad Amerika konspiruoja 

mešką—Rusi-

nybėj betgi tas izoliacioniz- 
mas yra gyvas ir drūtas. Į 
vietą “atsivertusių” buvusių 
izoliacininkų, kaip senato
rius A. Vandenberg, stoja 
nauji izoliacininkai, kurie 
kala politinį kapitalą iš ei
linio amerikiečio nėsiorien- 
tavimo pasaulinėj politikoj. 
Jei trumparegiai izoliaci
ninkai imtų viišų, Amerika 

tas laivynas yra visu treč-1 neilgai džiaugtųsi savo ger-

Laiškas iš Vokietijos tuviai 
ię i 

niau

va atsakyti: “Keturi didie-{ Į™* slaures 
ji” tariasi dėl Vokietijos li-t^* 
kimo. Bet—

Kita kvitą dėl to, kaip 
jie susitars ir ką

Jau buvo kelios tų
džiųjų” konferencijos ir Ii-, j R -renka nau.
ko viena pasaka be galo — ,. , .
pasaulis laukia ir nešalau-
kia laikos! Nebuvo ir nėra ; ir<Pai bastosi ir. Kanadoj ir

_________________ , “Keturi didieji” Maskvo- kitU1’: J.ie va^ia atomų pa"
- r •' v 0 Graikijoj ir visuose slaptls irkltk^

žmones buvo issike- ,JBalkanuose JnaJuja parako'

Faktas tačiau yra toks:
1 komunistų galvočius apsė- 

n.ouvc i do haliucinacijos, jiems vai
zdi.'dinasi nebūti daiktai—bau

bai.

komunistiški žlibiai to
! ! Uetuvą (Is visos se-lbačka kuri bi]e vk,andąj nemato ir nenori matyti.
tau lenkų okupuotos e~! tfali eksploduoti ir sukur-*“Tretytis Raiteli,” Darbe 
.įviskos Suvalkijos—Red.).':; nu),in irarn 1 v , - i

Adv. F. J. Bagočius mum į tų iš Lietuvos jaukta o-, Dabar daugumas grįžo bet', Nebįkite difeli optimis-’ -^^eek’^kovo .sTub 
idavė laišką gautą iš savo j kupacinė kariuomene, poli- abai susinaikinę. Mažai tai Maskvoj neatsiras aš- ffoie n^an^a-

katras turėjo vieną arklį tuntasis pasaulio stebuklas. J Pl^esa. 
arba karvę ir namuose ma-| ... . .
žai katras ką rado, tai turi John Lewis Bėdoje

pridavė laišką gautą iš savo i kupacinė kariuomenė, poli- 
giminaičio Vokietijoj. Laiš-[cija bei okupaciją vykdan- 
ke rašo: tieji valdininkai, tai Pabal-

Mielas dėde... Musų,
daliu sumažėjęs ir Ameri 
kos prekybos laivynas toli 
pralenkė anglų laivyną. Per 
karą Anglija neteko savo 
kapitalų užsieniuose ir net 
pati užsieniams įsiskolino. 
Iš šalies - skolintojos ji pa
sidarė šalis - skolininkė. 
Nesenai Argentina išpirko 
iš anglų kapitalistų savo 
gelžkelius ir vienu užsimo
jimu sulikvidavo anglų ka
pitalo įtaką tame krašte.

Prieš karą Anglija gau
davo daug pajamų iš lai
vyno ir iš savo kapitalų už
sieniuose. Dabar tos paja
mos atpuolė ir, jei anglai

buviu ir savo užsidarvmu.

AUKŠČIAUSIAS TEIS
MAS PASMERKĖ 

MAINIERIUS

ži
noma, tuo tarpu didžiau
sias rūpestis yra, kaip nors 

{greičiau išvykti iš Vokieti
jos, nes čia musų gyveni
mas darosi vis sunkesnis. 
Išvykimas į Ameriką rodos

Praeitą savaitę Aukščiau
sias Amerikos Teismas iš
nešė sprendimą mainierių 
unijos byloje. Teismo spren
dimas pasmerkia mainie
rius.

Teismas patvirtino mai
nierių unijai ir jos vadui 
uždėtą pabaudą. Unija tu
ri mokėti 700,000 dolerių 
pabaudos (pirmasis teismas

_ j s buvo uždėjęs 3 su puse minon importuoti sau duoną ]ionus do,^ jgJOS ir. 
ir zattayas. jie um importą mininkas j j turi
apmokėti savo išvežamomis mokėti abaudos S10.000.
prekėmis ir dar turi užsie- 
siams mokėti nuošimčius už 
paskolas.

Dideli ūkiški sunkumai gali

Aukščiausias 
pripažįsta, kad

Teismas
vyriausybė

teismų išleisti
verčia anglus mažinti savo “injunction” prieš unijas, 
politinę ir miiitarinę atsa- jei streikas gresia vyriausy- 
komybę pasaulyje. Graiki- bės rankose laikomose į- 
ja yra tik vienas pavyzdys, monėse. Teismas dar įsakė 
Graigijoj anglai turi 10,000 mainierių unijai atšaukti 
kareivių. Į Graikijos palai- savo grasinimą paskelbti 
kymą jie jau sudėjo 120 streiką nuo balandžio 1 d. 
milionų dolerių ir turi vien _ . .
tik graikų armijos palaiky-1 Toks; ^P31. suglaudus, 
mui išleisti po 96 milionus ^'ra Auksciausio Teismo 
dolerių permetus. Ta “naš- sprendimas. Teismas pa- 
ta” anglams darosi persun- smarkia uniją ir grasina di- 
ki ir jie siūlo Amerikai lą dilėmis bausmėmis darhi- 
naStą užsidėti ant savo stip- ?lnkX organizacijoms, jei 
resnių pečių. ĮJ08 .skelbs streikas vynau-

Ar Amerika ims Anglijos S*'?88 vedamose Įmonėse, 
“palikimą,” pareis nuo A- Teismas savo sprendimą 
merikos Kongreso, ar Um pn,ėrn.e dldeIeo dauguma, 7 
reikalui bus skiriama užten- balsais pnes 2.
karnai lėšų. Jei Amerika to Tas Auksciausio Teismo 
“palikimo” nenorėtų, ui sprendimas turės labai di- 
Anglijos silpnumu pasinau- de'& reikšmės darbininkų 
dos Rusija. tolimesnėse kovose. Mai

nierių unijos ginče su vy
riausybe Teismas aiškiai 
pasisakė už vyriausybę ir 
darbininkų organizacijoms 

»z . a.v . ... ... su tuo sprendimu teks rim-
Kai tik Anglija pasiūlė skaitytis. Teismo spren- 

AmeriKai perimti anglų dimas yra galutinas ir pa- 
naštą ’ Graikijoj, Amen- gaj jj dabar ir kiti teismai 

ko j tuoj pakelė galvą senas darys savo sprendimus, jei 
izoiiaeionizmas, kurs per, Kibs panašus ginčai Urp u- 
karą buvo lyg ir išnykęs. n j jų jr vyriausybės.
Daugelis amerikiečių ma-' ________________

AMERIKOJ ATGIMSTA 
IZOLIACIONIZMAS

prasyti

Anoj 
užlaidos’ 

tretysis

pusėj “geležinės
zovada

raitelis’
laksto
(thirdtiečių D. P. Voketijoj visai 

nebūtų. Reikėtų tik
tyti sulaužytą teisinę pade-, Klausėte ar iš Lietuvos žmo ir pati unija bėdoje. į, . D •• 
tį ir viskas savaime susi- nių neleidžia grįžti, ar jie’ Jungtinių Valstijų Aukš- ^ožtu
tvarkytų. Bet to kaz kas nenori, tai buvo taip: kada tasis teismas patvirtino ze- 15esaraD1Ja pačiu ruožtu 
nenori suprasti... {rusai nugalėjo vokiečius, mesniojo teismo rūmų nuo-

Mes, apsišarvavę kantry-(tai, perėjus frontui, rūbe- sprendi — Levvis ir unija

atsta- Į pradėti gyventi iš naujoj Angliakasių unijos vadas tietv>i> . 
pade-. Klausėte ar iš Lietuvos žmo ir pati unija bėdoje. ihorseman) jadas.

tarp Juodosios juros ir Ma
skvos — dar tolokai už Kui- 

visur didžiausias 
skurdas ir jo bendrakelei-

I--.V J mina.' * .rinci intį iv/uu.i — ,------------ z --------------J i -!------------r ------------------ -------j— . KJčpvn
bus sunkusį nes kvota lietu-; be ir stovėdami už teisybę,Į žius iš karto nebuvo saugo- kalti dėl buvusio angliaka- uievu’ 
viams yra labai maža. Aš;manome sulaukti pragied- {mas, tai katras tada pasi- šių streiko, 
galvoju, ar nebutu tiksliau rulių musų gyvenime... Šiuo skubino, tai tas laimingas . Aukštasis teismas padarė 
daryti pastangas išvykti į tarpu svarbu surasti kur ir galėjo sugrįžti, o katras tik vieną išimtį: sumažino,-. .
Argentiną. Braziliją, ‘Fran- nors pavalgyti. {nepasiskubino, tai ir liko. bausmę unijai—nuo 3,500,-j _
cijos koloniją Tunisą... Linkėdamas visa gera lie- O dabar jei kas ir norėtų, dolerių ant 700,000 do- P

Aš išmokau praktiško a- ku. — V. S. • tai jau iš Lietuvos nebeis- ierJU-

vis alkis. Badauja derlin
gos Ukrainos žmonės, ba-

kai supuvęs rusų diktatū
ros režimas. Nežiūrint per-

portfelius, rankinukus. Tai- Laiškūs iŠ LietUVOS .. Negaliu daugiau parašy- ties negavo-turi sumokė- 
gi, manau gal bus lengviau ______ ti. ba nežinau ar laišką 11 aoierių. . . nvliavomis
užsidirbti pragyvenimą... į D Rlukenskis iš Stom- ’ kaSSTsp^ndiZ “Newsweek”' žiniomis.

mus{ford, Conn. mums pnsiun- - ai p .reiškia labai daug Tai pra- Stalinas tyčia marina Rusi-
džia ofensyvos prieš unijas. į j°s ir_okupuotų kraštų žmo-

mato — dirbti pinigines.

UNRRA _
bet dabar'tė vieną laiškelį iš lenkų o- zincia*;;.

Pradžioje
maitino geriau. ________ _ __
su maistu pasidarė labaikupuotos Suvalkijos, iš Tau
sunku... Ypatingai sunku su .... - >
riebalais, cukrumi ir t.t. Sa
vaitei mes gauname vie
nam asmeniui tokią maisto 
normą:

Miltu apie 1 kik>tfrr»mą.
Pieno milteliu .......... 150 gr.

rusiškių kaimo, Punsko a- 
pielinkėi. Laiškelyje tarp 
šeimyniškų naujienų rašo ir 
apie santykius su Lietuva. 
Jame skaitome:

.1 .xi i, 1 ,, 1
IIIU5U <Xpi<2IIK.y VI.

Malonus Nusiste
bėjimas

ii-i Aš nesu senas “Keleivio’

Bet reikia sakyti tiesą. Ši.nes- Surinkti grudai ir ki- 
ofensyva darbo ir kapitalo toks maistas sukrauti pūva, 

- - - - atsarga “karo atve-kaip
jui.” ”,

Žinias apie “trečiojo rai-

no. kad pasaulio bėdos nė
ra Amerikos “biznis.” Kon
grese atsirado sti pra mažu
ma, kuri norėtų Ameriką 
uždaryti nuo pasaulio ir John F. Keating. jaunas 
laukti, kol tas pasaulis, su New Yorko gyventojas, jau 
anuotomis ir atombombo-{ aštuntą kaitą pakliuvo į po- 
mis, pasibels į Amerikos, licijos rankas už nelegališ- 
duris. ką nešiojimą jurininko uni-

Naujo izoliacionizmo formos. Jis sako, kad jam 
priešakyje skelbiasi repub-;ta uniforma labai patinka, 
likonas kongresmonas Ha- bet į laivyną jis nestoja tar- 
rold Knutson iš Colorados. j nauti. Už nelegališką uni- 
Jis sako, kad “Amerika bu- formos nešiojimą jis jau iš 
vo įtraukta į karą,” jai, gir- kelių sykių sėdėjo kalėji

ŽMOGUS, KURIS MYLI 
UNIFORMĄ

problemų tikriausiai neiš
spręs.

Reikės kitų priemonių. . .
Greta senųjų partijų turės telio’ veiklą stropiai saugo 
atsirast nauja partija—dar- raudonieji “deržimordai.”

Tam ir “geležinė užlaida.”
Gerbiamas kaimyne

Rožyte: ' j skaitytojas. Skaitau jį tik bo visuomenės partija.
Aš Nametkienė su savo kokius penkis metus. Vie-1 Ką suprato Anglija.. .ra.s .NanieuLieiie su sovv mciu>. v ir- tu-iJie Negaus Špicbergeno

Mėsos ................... 400 .vyru ir vaikučiais sveikina- nas draugas man parodė rėš suprasti ir Amerika. Ki- Nnrvp(y;;ną vvriausvhė................... 11 mc jus. linkėdami jums “Keleivi.” paskaičiau ir jis.to kelio tikrai nebus. L™ Sius dXb^
sveikatos ir laimės... Prane- man patiko. Nuo to laiko aš;jųauja Maskvos Auka 'Rusija dei “bendro gyni-
šu. kad laišką gavom, už, laikrastj .r užsisakinėja I ,n„„„. ' • - D€nar?«nu

žirniu

Sūrio ......................
Sviesto
Kiaušinių miltelių ....
Cukraus ..................
Duonos dienai ..........

Tos normos dabar

/Ogr. 
140 gr.

35 gr. 
100 gr. 
300 gr. 
maž-

kuri širdingai dėkavojam.j 
Taip nors biskį sužinom,; rasti: kodėl laikraštis

žurnalistas Drew Pear-'mo” špicbergen salos.
Vieno aš negalėjau sup-'son sako, kad rusu diktatu-• KTfcflAI I ii 1 kVii ctlC COVA '__ •_ _ _ • • 1 Špicbergeno sala priklau 

Norvegijai, ji randasi

daug yra pastovios. Jei vie- , .
no kurio dalyko neduoda, ^dl?ma Para^-. kaiP yra- 
ar sumažina, tai kito duo- Nebutų blogiausias gyveni-
da ar padidina

Iš tokios maisto normos
pavalgęs gali tik gulėti, o 
dirbti jėgų jau nebėra. Pra
dėti ką nors dirbti Vokieti
joj beveik neįmanoma, nes 
vokiečiai turi savo daug be
darbių, o, be to, jie labai 
nekenčia svetimtaučių ir 
daro visokius ir visokiau-

zaip ..u^„v„t iastl. Koaei laiKrasus savo ros režimas pasirinko nau- so Norvegijai, ji
kaip žmones gyvena kitose skaitytojams kalendoriaus' ja auka __ Graikija. šiaurės vandenyne.
salyse, bo pas mus tai ne- neatsiunčia. Man tu kalen-! Alhaniim .luornciuviini uni

mas, bet ir pagirti negali.

išėjo visi lietuviai į Lietuvą, 
tai aš ramybės jiiekur netu
rėjau. Kaip būdavo pažiū
ri, tai nei kaimynų neliko, 
nei pažįstamų, nei giminių 

w .5r brolis Antanas išvažiavo.
^ias" a’^nkinimus - gali d?'aU \ien®--B“-
pas ju£ eiti dirbti tik už^?™, ka’ ls
uaskutinj vergą ir pa,įiį'°,s: P^i-^mų reta. kur
biaunauaį da,^. Nėra V fe
kių įsikūrimo perspektyvu 
Vokietijoj...

Iš lagerio išvykti toliau 
kaip 5 kilometrus be leidi-

, . . , . , . tų Kaien-j Albanijoj, Jugoslavijoj ii
donų visokie biznienai pri- net Bulgarijoj yra verbuo- 
siunca galybes visai nemo- jami staliniški “laisvinto- 
kamai. Savo kostumeriams

Jau dabar kai apsipratom, duoda kalendorius ir riles- 
tai rodosi, kad jau taip ir tatininkai ir kiti. Kodėl gi 
reikia, bet pirmiaus. kadai “Keleivis” negali duoti? Aš• Y. • • • • 1 • «

Nežiūrint to, kad Norve
gija turi dar galiojančią 
sutartį su kitomis valstybė
mis, Stalino diktatūros re
žimas buvo pasišovęs tą su- 

specia-

buvo nei laiško rašyti, nei 
taip susižinoti, tai vieni a- 
pie kitus nieko nežinojome

nio negalima, o' leidimą d?: laik« TaiP ir dabar
bar labai sunku gauti, žo
džiu, esame, kaip kaliniai.
Vokiečiai turi. daugiau lais
vių ir teisių, nei mes nuken
tėję nuo Hitlerio režimo.

Daug nervų kainuoja 
žmonėms “skryningai,” nes•• 1 _ • 1 « •. Ijie seka vienas paskui kitą 
ir niekas negali numatyti,

mieliau “Keleivio” kalendo 
rių ant sienos pakabinčiau, 
negu kitą. Tai turėdamas 
galvoje, aš parašiau laišką 
į “Keleivį,” sakau aš jūsų 
kostumeris, pilnai už laik
raštį apmokėta metams, tai 
man kalendorių turėtumėt 
duoti, kurį aš mylėčiau ant 
sienos užkabinti.

Man labai gražiai atsa
kė: musų kalendorius, sako, 
nėra ant sienos kabinamas, 
kaip daug kitų. Tai via 
knyga apie visokius nau
dingus reikalus, prie kurių

Gal jus, mano gerbiamie-Į įr kalendorius yra pridėtas, 
ji, neįsivaizdinate, kaip y- į r,s.1.tas reikalas, sako, pusę 
ra su tuom rubežium, kad Ų^blio kaštuoja. Na, sakau.
per i, niekas gyvas negali 
pereiti ir negalima sužino
ti apie tuos likusius musų

jei taip, nusiųsiu as jiems 
tą pusę rublio* Taip ir pa
dariau.

Gavau kalendorių. Pasi-
na. Mano ^o gyvena 2|?kaičiau. Tikrai daug naujų 
su puse kilometrų nuo mu- !’ naudingų žinių yra. Tai 
sų (Lietuvos pusėj—Red.).I101?0 ger? kalcn<io,'iaus dar
o aš nieko nežinau, ar ji nl'°- ' -r-tro I k°’ kaiP ls Lietuvos įsvazia-

vau. Lietuvoje tai turėda
vau panašų, kuris vadinda-

kada jie pagaliau baigsis.
Jei kuris daugiau ar ma
žiau kaltas yra išmetamas, t „ - x..-
iš lagerio, tai žmonės tą su- , gyva ne. Jus rasete, 
pranta. Bet yra labai daug HaįH?at labai mažai lai-
atsitikimų, kad iš lagerių i 0 5^?/lsai| vosi “Lietuvos Ūkininko

jai, organizuojami ir slap
tai siunčiami į Graikiją.

Tie “laisvintojai” terori--tartį laužyti, gaut 
zuoja Grakijos žmones, y- lių privilegijų.
pač valstiečius. Pasėkoje to 
vien šalies sostinė susilau-

Kitų valstybių įspėta Nor
vegija galų gale atsisakė

kė 500,000 naujų gyvento- ■ tartis su viena Rusija.
ju — atbėgėlių iš provin 
cijos. '

Kaimas negali ramiai 
žemdirbiauti. miegui gre
sia badas.

Graikija yra kalninga ša
lis. Stalino gengsteriams 
lengva joje slapstytis ir len
gva iš pasalų užpulti savo 
aukas.

Maskva bando pasmaugt 
ne vieną Graikiją. Ji nori 
apsupt Turkiją, nori “mušt 
langą” į Viduržemių jurą. 
O ten ji atsistotų skersai 
kelio Anglijai.

Ambicingi planai, pirmo 
sorto imperializmas ir rau
donai dažytas.

Ar Maskvai pavyks?
Jiems Vaidinasi

Vienas komunistų laikra
štis paskelbė tokią naujie
ną:

“Jungtinių Valstijų bom-

Aišku, Stalinas gavo nau
ją guzą.
Ateivių Spaudos Vargai

Brooklyno “Amerika” 
praneša:

“Paskutinėmis keliomis 
savaitėmis iš provincijos at
eina nusiskundimų, kad 
‘Amerika’ gaunama žymiai 
pavėluota”...

Laikraščio administraci
ja tačiau sako. kad “Ame
rika” išsiunčiama laiku.

Ką sako “Amerikos” 
skaitytojai, sako ir kitų 
laikraščių skaitytojai. Pa
vyzdžiui,* Chicagos “Nau
jienos” ir “Draugas” gan 
dažnai Bostoną pasiekia— 
už savaitės laiko.

Kas ir kur sukliudo atei
vių spaudą?

Jūsų spėliojimai taip pat 
geri, kaip ir mano.

St. Strazdo.

daikte esu gavęs. Tas man 
anas. tai buvo tikrai malonus nusi-di. nebuvo jokio reikalo Kai mV'Vpi^ei^'Sva^v^ S=*v^i nFek^-l-™ k^ndori^^t

... Z- TT J________ -r , ,..7* •• ? V o H, 1,1 - IX k,,,-zv
‘Keleivis** visada yra gera

nauti
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Pažangieji Lietuviai Sukėlė 
Lietuvai Vaduoti $1,865

Kiškis, J. Kra-: 
Žurlis, J. Dva- 
Žemaitaitis, J. 
Ašmenskas, K. 

Donelienė, L. 
k. Jie padėjo 

daug triūso ir garbė jiems 
už gražų pasidarbavimą. | 

—o—
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimo prakalbose 
pripildyta lietuviais, daly- dalyvavo vienas senas “mi- 
vavo . mitinge apie 600 sijonierius,” kurs agitavo 
žmonių. lietuvius neduoti aukų Lie-

Worcestervje tą pačią tuvai vaduoti. Jis sakosi e- 
dieną buvo dar du parengi- sąs “100';7 lietuvis,” bet 
mai ir visuose buvo pilna liūdna buvo žiūrėti i tokį 
žmonių. L. Remti Draugi- lietuvi, kurs iš kvailo par
jos sukviestą susirinkimą a- tinio apjakimo agituoja 
tidarė skyriaus pirmininkas prieš rėmimą kovos už Lie- 
M. Žemaitaitis ir, taręs ke- tuvos laisvę.
liūs žodžius, pakvietė susi- Minėjime dalyvavo ir ke- 
rinkimą vesti jauną inžinie- lėtas bolševikų. Jie raitėsi, 
rių, J. Kiški. ‘kraipėsi, bet neišdriso skel-

Lietuvių Moterų Kliubo btis su Stalino saulės “ide- 
choras, vedamas ponios jomis.” Tik kai jie išėjo 
Meškienės, sugiedojo Ame- laukan, ant sėdynių jie pa- 
rikos ir Lietuvos himnus, o liko pluoštą savo ' lapelių, • 
paskui adv. A. Milleris, A. kuriuose dergia kovotojus' 
Liet. Tarybos naiys, per- už Lietuvos laisvę ir drabs-*

kreditas: J. 
sinskas, K. 
rėčkas, M. 

Lietuvai Remti Draugijos Pupka, V. 
pirmo skyriaus valdybos ir Pupkienė, J. 
komisijos pasidarbavimu Jablonskis ir 
Worcesterio lietuviai iškil
mingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukakti.
Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainė buvo sausakimšai

APDOVANOTAS UŽ DRĄSĄ IR SUMANUMĄ

Generolas Gari Spaatz. karo aviacijos viršininkas, 
prisega pasižymėjimo ženklą prie lakūno leitenanto 
Bobbie Joę Cavnar krutinės už drąsų ir sumaningą 
gelbėjimą savo draugų toli Grenlandijos šiaurėje.

NEW BRITAIN, CONN.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

čia galima dar . susirasti,; 
i bet nuomos jau pakilo.! 
Prieš metus laiko angliaka-' 
siu pas mus truko, bet da
bar jau pradeda darbo tru
kti. Kai kurios anglių ka
syklos dirba tik po penkias 
dienas savaitėje.

Musų mieste yra keletas 
kolegijų su trijų ar keturių 
metų mokslo kursu. Bet mi
nėtų mokslo įstaigų profe
soriai nepadaro pažangaus 
veikimo. Kiek geriau pasi
rodo tam tikrų sektų kuni
gai. kurie dažnai surengia 
įvairias paskaitas ir disku
sijas socialinius klausimais. 
Žydų tarpe yra pažangaus 
veikimo. Bendrai paėmus, 
inteligentija pasirodo ne 
geriau, kaip darbininkai.

Tas tinka ir lietuviams 
inteligentams. Jų čia vra 
gana daug įvairiose profe
sijose, bet su lietuviškais 
reikalais jie mažai tėra su-' 
sipažinę ir mažai įdomau
jasi. Kaip iš lankusių aukš-* 
tus mokslus galima butų1 

laut. Kai- 
paminėti 

medicinos daktarus.
Savo profesijoj lietuviai 

profesionalai yra gabus ir’ 
patarnauja žmonėms gerai,į 
Lietuviai turėtų lankytis su 
visokiais reikalais pas savo 
tautiečius profesionalus, 
kurie veik visi čia kalba lie- 

jie kalba

Kas Nauja Brooklyne
kaip eina biznio apyvartos. Bukit Atsargus su Čekiais 

Besvarstant apyskaitą iš- --------
kilo "mandagus” pasikal- Po Brooklyną pradėjo 
bėjimas tarp dvejų musu sklisti neteisingi čekiai. Ke- 
kliubo žymių asmenų. Vie- lėtas lietuvių biznierių iš- 
nas, adv. J. Turauskas, bu- mainė po vardu "T. R?Tai- 
vęs kliubo pirmininkas, sa- lcring Corporation” čekius, 
kė, kad seniau kliubas bu- Tokia kompanija neekzis- 
vo įkūręs pilietybės mo- tuoja ir tie čekiai yra nege- 
kyklėlę prie kliubo ir buvo ri. čekius mainydami apsi
gavęs iš miesto mokytoją'žiūrėkite, nes ir tarp lietu- 
toje mokykloje mokyti. Ta-jvių yra žulikų, kurie turi 
da kliubas dėl to savo kui-!noro pasipinigauti. Nemai- 
turinio darbo buvo atleis-!nykitę tokiems žmonėms 
tas nuo mokesčių. Prie nau-;čekio, kurio tikrai nepažįs- 
jos kliubo valdžios mokyk-!tate.
lėlė dingo. 1944 metais i V. K.
kliubą atėjo valdininkai ir --------
reikalavo žinių, ką kliubas Iš Lietuvių Socialdemokra- 
veikia kultūros srityje. Bu- tų Susirinkimo
vo pasiaiškinta Iždo depar-| Vasario 28 d buvo specia 
tamentui ir kliubas buvo,lis LSDS 19 kuopos susirin-
atleistas nuo mokesčių 

Nespėjo J. Turauskas
k imas. Nors musų nariams 
buvo specialiai pakvietimai

baigti kalbėti, kaip pašoko išsiųsti, tačiaus į susirinki-

turi du susivažiavimus,
--------- j valdybą įeina veikliausieji daugiau iš jų reik

Minėjome Vasario 16-tą darbuotojai, bet jų kulturi- po išimtį reikia 
Lietuvos nepriklausomy- nis veikimas gana* menkas.

skaitė rezoliuciją, kuri bu- tosi purvais prieš visus lie- bės šventę čia minėjom va- Surengia piknikus viešame
vo vienbalsiai priimta ir tuvius, kurie nori Lietuvai,sariw 16 d. kaip trečią vai. parke ir gauna nuošimčius
pasakė karštą kalbą. Po to laisvės Tie "vėžio broliai”|P° pietų. A. Poškus Jr. ati

darė susirinkimą, lietuviai 
veteranai inešė Ame-

kalbėjo svečias kalbėtojas, atrodo visai mizernai. kai,.
Pr- J. Pajaujis. Jis kalbe- jje pakliūva į masinį lietu- karo 
iOikS kartų. Apie jo vju susirinkimą. Jie net ne-
ka}b4daug kas sa- i^ij-įgg uį vėžio pinigus
kyti, bet trumpai negalima SDausdintus lapelius skleis- 
ms atnnsflkntr Pnnhka kai-jos atpasakoti. Publika kai 
bėtoją pasitiko kaišais ap
lodismentais, o jo kalba pa
darė į klausytojus gilaus Įs
pūdžio. Protarpyje tarp Dr. 
J. Pajaupjo kalbų dainavo 
solo Ona Dirvelienė, jai a- 
kompanavo Julė Rioglytė. 
Publika dainininkei karštai 
dėkojo. Pertraukoje buvo

Dr. W. Elmer Ekblow, 
Clark universiteto profeso
rius, Vasario 16-tos proga 

•parašė puiku straipsnį į vie
tos dienrašti “Telegram.” 
Straipsnis užvardytas “Lit- 
huania Lives.” Tas pats

________ dienraštis idėjo platų apra-
renKamos aUKūs. ninitejąij_5vma jr lietuvių masiniobuvo: K. Zurlis—A. Vai- ryma
šiene, J. Krasinskas — K. lietuviško iau-

r* nimo vardu J. B. Krasins-J. Doneliene, V. Mitri-Dasjuntė profesoriui W.
E. Ekblow laiškutį su pade-

susirinkimo vasario 16 d.

kas — J. Rudokienė. Sun
kiai darbavosi ižd. J. Dva
reckas ir J. Kiškis, jie da-
Įįjo aukotojams gražius pa- , atsiliePė šitiap: 
budijimas Aukų saleje su- «„ Krasinskas;

ka už Lietuvai prielankų 
straipsnį. Profesorius į tą

My 
Just arinkta $559.99.

Po aukų rinkimu daina- , , •_ , . .daininin- you for your very kind let
little note to thank

vo jaunutis musu 
kas, Vincukas Motiejaitis.
Publika jam nesigailėjo ap
lodismentų. Akompanavo 
M. Meškienė. Po Dr. J. Pa
jaujo kalbos iš antro karto 
mitingą užbaigė Moterų 
Kliubo choras gražiom dai
nelėm.

—o—
L. Remti Draugijos Wor- 

cesterio skyriaus pasidar- ian.ny- - 
bavimu musų kolonijoj nuo understam 
sausio 1 d. iki vasario 16 d. 
sukelta auku Lietuvai va
duoti $1.865.12. Tai graži 
suma pinigų. Neteko dar su
žinoti. kiek pinigu sukėlė 
lietuviškos parapijos, ku
rios vajuje dirbo atskirai ir 
skyrium minėjo Vasario še
šioliktą. Pas parapijoms 
kalbėjo Dr. Kazlauskas ir 
kun. J. Jakaitis. Atrodo, 
kad, bendrai paėmus, Wor- 
cesterio lietuviai bus sukė
lę aukų Lietuvos vadavimo 
vaiuje virš 3,000 dolerių.

Lietuvai Remti Draugi
jos vedamame vajuje daug 
darbavosi šie musų veikė
jai, kuriems reikia atiduot

ter of February 17 so en- 
thusiastically approving mv 
editorial “Lithuania Lives” 
and expressing your com- 
plete agreement with it. I 
was much interested to re- 
ceive your allusions to the 
stories coming out of Lit
huania
oppi

L.lKc juu, i v<amiv»v 
how the free 

countries likę England. 
France and the United Sta
tes can tolerate them, dr 
continue diplomatic rela- 
tions with Russia. Thanks 
once again for your nice 
letter. Will you kindlv as- 
sure my Lithuanian friends 
that I shall remain stead- 
fast in their support for a 
free and happy Lithuania 
in the vvorld’s family of na- 
tions.

Koresp.

rikos ir Lietuvos vėliavas ir 
jas pastatė šalia steičiaus.
Po to šv. Cecilijos choras, 
vedamas vargon. Elzbietos 
Degutienės, sugiedojo him
nus ir dainavo kelias liau
dies daineles.

Susirinkime kalbėjo A.
Kvedaras, 4 vvardo alder- 
monas, paskui kalbėjo adv.
Algirdas Palaitis, Dr. den- 
tistas Pituškis. Jie visi lin
kėjo, kad Lietuva atgautų

o * DvLasavu ncpi iMdu?um vur. 1 1111
cipaliu kalbėtoju buvo Dr.
Vileišis iš Waterburio. Jis 
plačiau papasakojo, ką lie
tuviai pergyveno po oku
pantais ir kvietė 
lietuvius prisidėti visomis 
išgalėmis prie iškovojimo 
Lietuvai laisvės.

Buvo kviestas į susirinki
mą musų majoras Gvezda, 
lenkų kilmės žmogus, bet 
j'is nepribuvo. Buvo kviesti 
lietuviai kunigai, kurių čia 
yra ar tik ne keturi, bet nė 
vienas neatėjo. Po kalbų 
buvo renkamos aukos. Su
dėta 230 dolerių, žmonių skaitančių 
buvo apie 400. Iš to matyti, į raščius 
kad musų lietuviai nedaug:apylinkės

iš pelno. Seniau piknikai 
būdavo pamarginami dai
nomis ir prakalbomis, bet 
dabar to nebedaroma, nes 
parke triukšmas, šiemet tu
rės koncertą gegužės mene- tuviškai. Tiesa, ____
sį. lietuvišku žargonu, bet vis-*

Del Lietuvos ir lietuviu gi su jais galima lietuviškai 
pabėgėlių SLA kuopos ma- susikalbėti, 
žai ką dirba. SLA 115 kuo- ;
pa paaukavo Lietuvos pa
bėgėliams $115, o SLA ap
skritis skyrė auką $100. 
Pažiurėjus į jų iždą, tai jie, 
rodos, galėtų ir daugiau au- ja. 
koti. Bet čia lietuviai ap- Tai

Yra čia ir lietuviu biznie
rių ir didžiumoje- jie pasi
turintys žmonės. Bet lietu
vių kultūriniame gyvenime 
jų tik maža dalis dalyvau-

musų gerbiamiausias pirmi
ninkas ir išvadino Turaus
ką melagium. nes esą jis, 
dabartinis kliubo pirminin
kas, padaręs visus kulturin- 
gus darbus ir tik jo pastan
gomis kliubas buvęs atleis
tas nuo mokesčių. Apie pus 
valandį buvęs pirmininkas 
ginčijosi su esamu pirmi
ninku ir galas juos žino. 
katras iš jų turi daugiau 
nuopelnų. Bet tame ginče 
negerai tas, kad 
pirmininkas turi savo šali
ninkų genge. kuri triukš
mingais plojimais visus jo

mą neatėjo veik pusė narių.
Susirinkimą atidarė vice 

pirm. A. Buivydienė, nes 
pirmininkė nepribuvo. Iš
klausytas kuopos sekret. J.
Glavesko protokolas. Priim
tas drg. M. Svvinglė prane
šimas apie finansus, kurių 
ižde turime $150.53.

Daugiau kalbėta apie va
karienę, kuri buvo rengta 
ant kovo 8 ir tapo nukelta 
į balandžio 12 dieną. Vaka- 

dabartinis rienė bus Grand Paradise 
svetainėje. Ten galima bus 
sutalpinti daugiau žmonių, 
užtad ir bilietu reikia dau-

žodžius palydi. O jei kasigiau išplatinti. Platinimas 
kalba prieš musų gerbia-[kol kas eina neblogai, bet 
miausią pirmininką, tai jo .turėtų eiti dar geriau. Pla- 
šalininkai bauba ir stau- tintojai, padirbėkime, nes

Z5IIUT 1^7
4 »xis4/xr» tautu? t- XXXtdutir-savu

cių reikaluose.
Lietuviškos parapijos pa

sirodė daug gyviau minint 
Vasario 16-tą. Jos surengė 

Amerikos prakalbas su menine prog
rama. Jų ‘‘Garso’’ redakto- 

irius Zuius gyvai darbuoja
si rinkdamas drabužius ir 
aukų lietuviams tremti
niams pagelbėti. Jų veiki
mas yra aprašomas jų laik
raštyje.

iiaarul
kvma. I J 4

*
ve mano

Hi-jiutaz
T uiinin
x uuititz

raportas

J. V. Stanislovaitis.

CAMBRIDGE MASS.

Musų Kliūti Gimė 
Baubliu Choras

Lietuvių Piliečių Kliubo 
paskutiniame susirinkime 
dalyvavo ape du šimtus na
rių. Pirmininkas paskelbė, 

_  kad bus metinis susirinki-'
Apie unijas rašyti i lietu- I""-..Be‘.vfenas naT,ta'! 

viską spaudą gai nėra rei- ■‘tebeio, jog naga. kliubo 
kalo.' nes nedaug lietuvių, konstituciją metiniai susi- 
oVoUortAtu lietuvišku^ laik- nnkimai turi būti laikomi 

vra unijose? Musu ^nesį, 6 ne. sau-1
‘ darbininkai yra S1° ?ale-. Mus.H Pnminmkas 

tą klausimą išsprendė ilgu

pakvietė
protoko-

|žoka. į čius darbininkų dirba šilko hUlUhU J staią u
Vietiniai lietuviai turi sa-j audinyčiose, kur daugiau- sekretorių skaityti 

jau išmokėtą svetainę, i šiai dirba moterys. Siuvimovo
kuri daro gerą biznį. Svetai 
nę kontroliuoja lietuviškos 
draugystės. Turto svetainė 
turi apie 20,000 dolerių, bet j CIO ir Amerikos Darbo Fe 
Lietuvos reikalams ir šelpi-! deracijos unijos, yra ir gelž- 
mui vargstančių lietuvių ji 
nič nieko nedavė, nors leng
vai galėtu paaukoti tūks
tantį ar daugiau. Kituose 
miestuose lietuviški kliubai

industrijoj ilgi daugiausiai 
dirba moterys. Kaip visoj 
Amerikoj, taip ir čia veikia

Po protokolo sekė nauju 
nariu priėmimas. Kilo ir dėl 
to šiek tiek ginčų. I musų 
kliubą rašosi daug nelietu
viu. tai valdybai buvo (luo

BALTIMORE, MD.

keliečiu brolijų skyriai, i ^a. ^ad; jei rašosi
Tarp unijų peštynių nėra. mišrią vedybų žmones, tai 
Tarp kitų išdirbysčių čia hetmnska

i .vra dratinių lynų dirbtuvėj Prisirasytl 
Joje darbai po karo žymiai,

parodo daugiau lietuviško;sumažėjo ir dalį darbinin-'ar 
susipratimo ir geros širdies, ku ii atleido. Geležies lie-jtl’ , .

ivkla dirba gerai ir pasku-! p^kl." vaidvoa pere 
tė biznio

tikras baubliugia, kaip 
choras.

Musu kĮĮuhn nariu dau
guma nėra nei bolševikai 
nei bolševikų pastumdėliai.

vakarienė bus tikrai gera. 
Apart vakarienės plačiau

ruioif uvAmn otvirv milkin vjiiiv: a j/iv. iiiuo«
jinių draugu padėtį pabė- 

1 gėlių stovyklose ir tarėmės.
Bet jie eina kas sau, o pir-(kaip jiems pagelbėti. Tarpe 
mimnko gengė yra gerai j išvietintųjų žmonių yra
organizuota, tai musų kliu
be tas pirmininkas su savo
bičiuliais ir groja pirmą temational Rescue and 
smuiką. Jokiame tautiška- nef Committee,” kurio
me ar labdaros lietuviška
me darbe musų kliubas ne
dalyvauja ir iš savo pelnų 
neskiria nė cento visuome
niniams reikalams.

Tiesa, kliubas turi chorą 
(ne baublių, bet daininin
kų) ir paskutiniu laiku cho
ras turi gerą mokytoją. Pir
mininkas žadėjo, kad kliu
bas greit suruoš koncertą. 
Taigi, kai kada to koncer
to ir sulauksime. Bet tai ir 
viskas iš musu kliubo "kul
tūrinės” veiklos. Daugiau 
ir norėdamas neturiu ką 
pranešti.

Kliubietis.

BALTIMORE, MD.

WORCESTER, MASS. 

CHESTNEY’S 
CANTEEN

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

gių ir Užkandžių
CIa gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCE8TER. MASS.

BALF Parengimas
Kovo 14, 7:30 vakare, 

Lietuvių Salėje, 851 Hol- 
lins St., bus rodomos Motu- 
zų-Beleckų filmos BALF 
naudai. Jose matysim Lie
tuvą, kaip ji buvo nepri
klausomybės laikais. Maty
sim, kaip okupantai Lietu
vą naikino ir jos žmones 
kankino, ir kodėl lietuviai 
bėgo kitur. Matysim išvie- 
tintus lietuvius svetimuose 
kraštuose. Taip pat bus ro
doma garsinė, spalvuota 
Lietuvos vaizdų ir lietuviš
kų dainų filmą “Ten, kur 
Nemunas banguoja.”

Dalyvaus BALF atstovas.
Fa-Mi.

Nenasilikime nė mes. New 
Britain lietuviai! Dirbkime 
ir aukokime, kad Lietuva ir 
lietuviai atgautų laisvę.

Dzūkelis.

WILKES-BARRE, PA.

daug socialistų ir pažangių 
žmonių. Jais rūpinasi “In- 

Re- 
bu- 
Ta 
iau

veinė yra New Yorke. 
organizacija kai kam

atvykti Į Ameriką, 
bet jei mes nerime atitrau
kti pažangių žmonių i A- 
meriką. tai turime ir patys 
pasidarbuoti. Jokių nutari
mų tuo reikalu nepadaryta, 
tiktai pasiinformuota.

Kuopos Koresp.

radėjo

pusė turi pirma 
o paskui iau ga

lima priimti ir su lietuviu 
su lietuve susitokusį sve

timtauti ar svetimtautę.
valdyba i-erskak 
raportą. Apyvar-tiniu laiku gavo nemažus ... ,

užsakymus iš Turkijos. .kl,u.hasQA^A ™e us. Pa‘
J ... dare aPie 90,000 dolerių, o

Transporto darbininkai;pelno kliubui liko apie 18,- 
yra gerai organizuoti. JieĮOOO dolerių. Bet musų kliu- 
dirba po šešias dienas į sa- be valdyba neduoda na- 
vaitę ir uždirba po 60 dol.!riams spausdintos aryskai- 
audimo, siuvimo, tabako ir, tos kain tai daro kiti lietu- 
lynų darbininkai dirba tik-viski kliubai. Valdyba pa- 
penkias dienas ir uždrba a-j saliais aiškina, kad negali- 
pie 40 dol. per savaitę. ; ma skelbti kliubo pajamų 

Bedarbių musų mieste ir pelnų, kad kas nors ne- 
priskaitoma apie 17,000 iš uždėtu ant kliubo mokes-
250.000 gyventojų. Krautu-', čių. Žinoma, toks aiškini- 
vių darbininkai čia neorga-

Musų Naujienos
“Keleivio” 9 nr. gerbia

mas J. D. Taunis pajieško 
manęs ir kitų, kurie rašyda
vo žinių iš lietuvių gyveni
mo.

Priežastis nerašymo ta,
kad lietuvių tarpe yra ma- nizuoti į unijas, dirba po 
žai veikimo ir visuomenei astuonias valandas per die- 
nėra nieko įdomaus praneš- na ir gauna į savaite nuo 
ti. 16 iki 25 dolerių. Dirba še-

Paminėsiu kai ka iŠ musų šias dienas per savaitę, 
gyvenimo, čia veikia SLA Gyvenimo į-eikmenys čia 
7-tas apskritis. Piniginiai panašiai, kaip ir kituose 
stovi gana gerai. Per metus miestuose, brangus. Stubu

mas vra vaikiškas. Iždo 
valdininkai visada gali su
žinoti, kiek kliubas padarė 
apyvartų ir kiek turė’o pel
nų. Todėl ne Hel mokesčių 
musu kliubo vadovai ne
duoda nariams aiškiu apy
skaitų, bet jie nenori, kad 
nariai turėtu aišku vaizda.

BALF Vajų Atidarant Su
rinkta 4,000 Dolerių! 
Kalbėjo Dr. Grinius

Kovo 2 d. čia buvo ati
darytas 1947 m. BALF va
jus. Stambiausią auka au
kavo arkivyskupas Micheal 
J. Curley, $750 ir Katedros 
parapija — $250. Ta visą 
auką įteikė kun. John J. 
Dugen — $1,000. Lietuvių 
siuvyklų savininkai ir dar
bininkai, organizacijos ir 
pavėniai, suaukojo arti tri- 
įų tūkstančių dolerių. Dar 
buvo surinkta šiek tiek ir 
šiame parengime. Tai viso 
per kovo 2 d. įplaukė 4,000 
dolerių.

Dr. Grinius, buvęs Lie
tuvos prezidentas, atvaiz
davo išvietintų lietuvių pa
dėtį ir reiškė vilties, kad 
Lietuva bus išlaisvinta.

Dr. Grinius buvo su žmo
na ir sunumi, Liutu. Jie čia 
rado daktaro brolį. Pijų 

| Grinių ir daug giminių, 
kaip Marcinkevičius, Valin
skus ir daug kitų giminių 
bei pažįstamų.

L. Bartkus Vedė
Apsivedė Leonardas Bar

tkus su panele Ruth Jaku- 
snis iš Meriiek, Long Is- 
land. Po vedybinių cere
monijų ir gražaus pokilio 
’auna porelė išvažiavo Į 
Floridą praleisti medaus 
mėnesį. Motinėlė Bronė 
Pugžlienė sveikina savo 
mylimą sūnelį ir gražią 
martelę. Taipgi sveikina ir 
brolis Edvardas Bartkus. 
Laukiam ju pargiįžtančių.

B. P-ė-

Baltimoriečiai pamėgo 
svečius. Grinių šeima, o 
svečiai — baltimoriečius.

Kalbėjo Lietuvos minist
ras P. Žadeikis ir kiti.

Re-Do.

Galima Siusti “Ke
leivį” į Vokietiją

Mums praneša iš pašto, 
kad jau dabar galima siųst 
“Keleivį” ir į Amerikos zo
ną Vokietijoj. Todėl visi 
gali užsakyti “Keleivį” gi
minėms ar draugams, kurie 
randasi toje zonoje. Kaina 
$3.50 metams.

“Kel.” Administr.
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Alexander Graham Bell
ŠIMTAS METŲ NUO TELEFONO IŠRADĖJO 

GIMIMO

Pasaulyje dabar yra 52 technikos srityse. Tose la- 
milionai telefonu aparatų, boratorijose buvo išrasti ir 

ištobulinti tokie išradimai, 
kap “šviesos telefonas,” ku
rio pirmas išradėjas buvo

Telefonai naudojami visuo 
se kraštuose, visose pašau
lio dalyse. Sunku butų da
bar Įsivaizdinti musų gyve-

sapnuoja apie Rusiją ir Rusijos 
“saulę” Staliną. Lietuviai tą 
maskolišką laikraštį jau pa
krikštijo “Toronto Sapnoriu.“ 
Dabar prisiunčiu $4 ir prašau 
siųsti laikraštį nurodytu adre
su ir prisiųskit kalendorių.

Su pagarba,
Simon Mozuraitis,

Montreal Que. Canada.

Nr. 11. Kovo 12 dieną, 1947

G. C. MARSHALL SKRENDA J MASKVĄ

Gerb. “Keleivio” Redakcija: ~ 
Šiuomi duodu žinoti, kad aš 

prisiunčiu Maikio Tėvui $3 ir 
50 centų už kalendorių. Aš no-

pats A. G. Bell, bet kurs 
iki praeito karo buvo tik 

tais kovo mėnesį visas pa- mokslininkams žinomas.
saulis mini šimtą metų nuo Tos laboratorijos daug nu- riu, kad jis mane lankytų ir 
gimimo telefono išradėjo, sipelnė RADAR išradime ir šiais metais, ba man “Keleivis’

‘ nima be telefono. Šiais me

! Aleksandro Graham Bell
i Telefonas buvo išrastas 
į 1875 metais. Telefono išra
dėjas buvo škotas, gimęs 
1847 metais Eidinburgho 
mieste, Škotijoj. 1874 me
tais A. G. Bell iš Eidinbur-

gamyboje.
Aleksandras Graham Bell

mirė 1922 metais. Prieš sa
vo mirtį jis labai domėjosi 
aviacija, kuri tuo laiku da
rė pirmuosius praktiškus 
žingsnius. Apie A. G. Bell

geriausiai patinka, nes jame y- 
ra teisingiausių žinių ir geriau
si moksliški straipsniai, ko ki
tuose laikraščiuose nerandu.

Su gilia pagarba.
Kaz. Bieliauskas.

Detroit. Mich.
Rho atsikėlė gyventi Į Bos! ŠSje Uudiia tj 
toną. kur jis dirbo univer- ĮecnniKos snpje11-M? 
sitete, kaipo gražbylystės

Kur taip skubini, tė- mačiau, ir iš ryto visur ap
žiurėjau, ale nieko nera- 

—Maike, bėgu pas za- dau, tik sodne bičių avilys 
kristijoną rodos klausti. buvo. Aš tą avilį su šoble 

—Kas gi atsitiko, tėve? pabadžiau ir užduriau ko- 
—Blogai, Maike, papuo- ki tai sutvėrimą, tai jis tik 

liau į tokį pleisą, kur du- sukliko: kuver. kuver. 
šios naktį vaikščioja ir no- —Nu, ir tėvas tikrai
ri suėsti krikščioniška žmo- pamanei, kad tai buvo dva- 
gy- ! šia9

profesorius. Kartu su tuo 
darbu A. G. Bell mokė ne
bylių mokykloje, o

kad dar 1891 metais jis da
vė $5,000 vienam savo 
draugui, S. P. Langley, kad 
lis galėtų daiyti bandymus 

"'su skraidoma mašina. 1916

perduoti su elektros pagel- A g Be„ vienoje k 
ba žmogaus balsą. Is jo, t*. neixoėio Amerikos lai
bandymų ir tyrinėjimų p-jvvne vadus kad “dabai- ai- 
me siu dienų telefonas. Te-|v- ; laukioja ne tik ju,.o. 
lefono gimimo vieta yraj ' -
Bostono miestas. Čia. 109 
Court St., A. G. Bell turėjo

Gerbiamieji:
Persiprašau, kad pavėlavau 

prisiųsti prenumeratą už “Ke
leivi.” man sveikata sutrukdė. 
Dabar prisiunčiu money orderi 
$4 ir tegu Maikio Tėvas nemis- 
lija. kad aš jo nelaukiu 1 Vaikš
čiok visus metus į mano stubą ’ 
Ir atsiųskit kalendorių. Jums 
visa gera velijanti.

Juozas Savickas. 
Broad Brook. Conn

Valstybės sekretorius generolas G. C. Marshall iš
vyksta į Maskvą. Jį atėjo palydėti Anglijos ambasa
dorius, lordas Iverchapel, (kairėj) ir Amerikos amba
sadorius Anglijoj. Lewis Douglas, (viduryje).

(domus Dalykai

savo laboratoriją, kur jis 
darė visokius bandymus. 
1876 metais birželio 25 d. 
A. G. Bell viešai demonst
ravo savo išradimą Phila- 
delphiioj atsibuvusio] pa
saulinėj parodoj. Nuo to 
laiko telefonas pradėjo plis
ti po pasaulį ir šiandien te
lefono vėlos jungia visus

—Niekus kalbi, tėve, jo- —Kius kas. Maike, ne- Pa/aulio kampus ir per te
kios dusios niekur nevaikš- galėjo būti. Aš pasilenkiu ‘?‘on3 galima pasiekti ne 
čioja, o jeigu tikėti į dva- ir žirniu: bičių nėra, o bi-'.^k savo artimuosius kaimy- 
sias, tai dvasios nieko suės- čiu motina, kaip višta tupi. 1 f!us’ ?et tolimiausius pasau- 

ali. | O kur tu. Maike, matei, kad ho. užkampius. A len perei-
ac rait. Maike, taip bičių motina, kaip višta bu-

ir kunigas sako, bet šitos tų? lai tikrai, užkeikta 
dūšios, Ui mane suėsti no- dvasia! Ale. kaip dieną. Ui 
rėjo: cypė ir griaužė. aš jos nepabijojau. Ėmiau

—Kalbėk toliau, tėve,! su šoble knebenti. Ui

ti nega 
-Dž

>ex
dar neaišku 

—Aš Uu
išvirozysiu. 
službą 
didelę 
deliam sodne 
ventas namas.

, kaip puls lauk. 
,ki

Ji
numušė

Maike, viską man okuliorius ir išpleškė- 
Pasiulė man jo lauk.

už dženitorių. tokią —ir tuomet tėvas pama- 
auzą prižiūrėti; di- tei. kas per paukštis buvo?

senai negy- —Nosary, Maike. kol aš 
Dabar jau užsidėjau okuliorius, tai jos

nori tą auzą taisyti ir rei- jau nebuvo, — lyg žemė 
kia pakūrenti. Ten ir mie- butų prarijusi. Tai tu, Mai- 
goti galima. Ale kai}) užė-įke. man dabar pasakyk, ai

klelius tiesiai. Iš visų nau
jai išleistų pašto ženklelių 
tam tikra dalis eina tiesiai 
į “mylėtojų” rankas. Paš
tui toks ženklelių pardavi-

Pašto Ženkleliui 100 Metų!Gerbiamieji:
Gavau gromatą. kad Senis 

reikalauja ant batu. žinoma, 
niekas už dyką nedirba ir vis
kas kaštuoja. Jau sueina dvi- 
dešimt-penki metai, kaip Se
nis mane lanko, tai ant tos in
tencijos prisiunčiu 6 dolerius, 
tegu senis lanko mane per du 
metus. Visa gera velydamas 
lieku su pagarba.

mis, bet ir virš žemės.” A. 
G. Bell numatė, kad oro lai
vynas pasidaiys didžiausias 
konkurentas jurų laivynui. 
Tas jo numatymas išsipildė 
antrame pasauliniame kare. 
kuriame erto laivynai pasi
rodė galingesni už jurų lai
vynus. *

A. G. Bell visą savo gy
venimą studijavo žmogaus 
kalbą. Jis yra parašęs mok
sliškų veikalų apie “kalboj 
techniką” ir pats praktiškai 
mokė nebylius kalbėti. Ne- 
bylis žmogus gali kalbėti. 
Jei jis nekalba, tai tik to- 

kad jis negirdi iš ma
žens, kaip kiti kalba. Negir
dėdamas, jis negali išmok
ti, kaip žodžius ištarti. Jei 
kurčiam žmogui parodyti 
kaip jis turi tarti žodžius, 
jis gali išmokti kalbėti ir 
kalba gana lasvai. Apie A. 
G. Bell nuopelnus toje sri
tyje žino mažai žmonių, bet 
toje srityje nenuilstamas iš
radėjas ir mokslininkas 
daug patarnavo gamtos nu
skriaustiems nebyliams ir 
davė jiems galimybės iš
mokti vartoti kalbą.

Baigsim tą trumpą pami
nėjimą garsaus išradėjo su
kaktuvių vienu juokingu at
sitikimu iš jo pirmuių ban
dymu. Kada A. G. Bell da
rė Bostone savo tyrinėji
mus ir kaip tik jis “prakal- 

telefoną. kad jis duo-

bu. del

1847 metais Amerikos 
paštas išleido pirmuosius 
ženklelius, kurie buvo par
davinėjami publikai lipdyti mas yra grynas pelnas, nes

x laiškų. Pirmieji pašto latvio;»» nn™™,™
pardavinėja-

mylėtojai 7 uz popieriniu 
ženklelius moka pinigus, o 
paštas už tai jokio patarna
vimo jiems neturi atlikti. 
Amerikos paštas iš filate- 

Trba\ « . . lūs, buvo Anglija. Iš ten ta listų kasmet gauna apie tris
Joseph Petrauskas. “mac]a” atėjo j Ameriką ir milionų dolerių pajamų.

dabar Amerikos paštas mi-! ------------------
ni šimtą metų nuo pirmųjų!
pašto ženklų išleidimo.

Kaip žmonės siuntė laiš-į
kus, kada nebuvo pašto! 
ženklų? Labai paprastai: 
užtekdavo nueiti į paštą, į-
teikti pašto tarnautojui i«is- metaiu mišinys, iŠ kurio ga- 
ką ir sumokėti du centus, ]jma padaryti labai drūtas

ant
ženklai buvo 
mi New Yorke 1847 metais 
liepos 1 d. Pirmoji šalis, 
kuri “išrado’’ pašto ženk

Duųuesne, Pa.

Didžiausia Pažanga Laik
rodžių Išdirbystčj

Elgin laikrodžių kompa
nija skelbia, kad jai pavy
ko surasti naujas įvairių

Gerbiamoji Redakcija: 
Atleiskite man. kad aš taip 

ilgai negalėjau užsimokėti už 
laikraštį. Ištisus metus laiko 
išbuvau ligoninėj ir tiktai va
sario 2§ dieną išėjau iš ligo
ninės ir ko greičiausiai rašau 
jums šį laišką ir siunčiu $3.50 
už “Keleivį” ir kalendoriuj 
Laikraštis “Keleivis” buvo ma
no geriausias draugas, rami
nantis ir linksminantis ligoni
nėj.

Su pagarba.
G.

Detroit.

tais metais Amerikoje 
vo Įvesta 3.490.000 telefo
nų, o Amerikos farmose y- 
ra numatyta greito ie atei
tyje įvesti viena milioną te
lefonu. Nebetoli laikas, ka
da nebus Amerikoje nė vie
no namo ir nė vienos far
mos. kur nebūtų A. G. Bell 
išrasto aparato susisiekti su 
tolimais ir artimais kaimy
nais.

'Telefonas buvo išrastas 
1875 metais. 1876 metais? 
išradėjas savo aparatą de
monstravo Philadelphijoj.
Po Philadelphijos demonst
racijos išradėjas važinėjosi 
po Įvairius Amerikos mies
tus ir laikė paskaitas apie 
savo išradimą ir rodė vie
šai publikai, kaip naujas a- 
paratas veikia. 1878 metais!, • 
Ncw Haven. Conn. įsikūrė °

Wdlis.
Mich

pinigais. Pašto tarnautojas 
ant laiško pažymėdavo “Ap 
mokėta” ir laiškas buvo 
gabenamas.

Nuo 1847 metų iki 1856! 
metų Amerikoje galima bu
vo laiškus siųsti ir be paš
to ženklelių. Kas tada norė
jo galėjo lipdyti ant laiško 
pašto ženkleli, arba galėjo

ir geras laikrodžių plunks
nas (sprenžinas). Ta kom
panija sako, naujas išradi
mas yra didžiausia pažan
ga laikrodžių išdirbystėje, 
koki buvo padaryta nuo 
1704 metų.

Naujos laikrodžių plun
ksnos yra daromos iš kelių 
metalų ir mineralu mišinio,Gerbiamieji:

Siunčiu money orderį $3 už 
Keleivį. Atsiprašau, kad suvė
linau. Sunkiai sirgau visą mė
nesį, maniau, kad nuvažiuosiu 
į kapus. Dabar tegu Maikio 
Tėvas mane lankys ir pridedu 
vieną doleri Maikio Tėvui, kad 
šiais ncspakainai.s čėsais nusi
pirktu pielyčią ir pasigaląstų 
kardą, kad nuvažiavęs į Lietu
vą galėtu išvyti Paleckį pas jo 
“tėvą ir mokytoją” Džugašvilį.

Su didele pagarba.
Benni Wasi)avski,

Chicago, III.

eib į pašto ofisą n apmo- butent; kobalto, nikelio, 
keti uz laiško persiuntimą chromiumo, anglies manga- 
pinigais. metų nezo> molibdeno, geležies ir

asto ženklelių lipd.ymas beriliumo. Iš to mišinio 
uvo padarytas pnversti- p]unksnos nerūdija ir nėra 

nas. magnetinės.
1847 metais Amerikoo. ya kompanija sako, laik- 

pastas per visus metus per- ro(j2ių išdirbystė per 450 
124 milionus laiškų. turėjo sunkumų su

194o metais Amerikos pas- (jv;ern dalykais: vienas tai 
su plunksna (sprenžina) ir

nebuvo užkeikta dva-jo naktis, Ui vaidinasi. I tą 
auzą pasižiūrėjęs aš jau 
prisizopostijau šventų pele-l —Ne. tėve. tai 
nų, kur bažnyčioj per pa-Įsiai pelėda buvo. 
pielčių atliko. Taigi, api-i —Getavai. Maik! 
barsčiau ratą su tais pele- tikrai 
nais aplink lovą ir guliu, rodos 
Brač, kad pakilo naktį er
gelis. tik laksto, šokinėja, 
griaužia ir cypia. Ale šven-' 
tų pelenų ratą pereiti nega-'
Ii. Paskui, Maik. viskas nu-' 
tilo. matyt laukan išbėgo.
Girdžiu nežmonišku balsu
lauke ėmė dūšios šnekėti: „ .

... Kovo 3 dieną laivu Man-
—Marrrjona, Marrrjona. ne JMarjįn Urpe 923 kelei- 

Manrjona... vių iš Vokietijos atvyko šie
- kasaciniu... lietuviai:

O kuirr tu....  j ju]g Musteikienė su su-
—Ant stooogo ; num Keistučiu ir dukra Bi-
—O jaijaijai, kaip auks-, rUĮC Apsigyveno 381 Berrv

ta,n1““. . . „ St.. Brooklyne.
-Tai matai. Maike. ma-, Bronius Sinicas

ne tik saitas prakaitas isnv- 
lė. Jei ne šventi pelenai

tai

sia‘
greiciau- tb'

Negi
tain butu?... Ale dvi 
geriau, kain viena: 

bėgsiu nas zakristijoną ir 
pažiūrėsiu, ką iis pasakys. 

—Iki pasimatymo, tėve! 
—Gud bai, Maik.

Atvykę Lietuviai

veikiau
siai apsigyvens Brooklyne, 

... _ nes tuo tarpu nėra dar pa-
tau manęs but nebuvę. I Vvkę surasti jo giminiu A-
bar begu pas zakristi 'on?! rjPrįkoje
paklausti, kain tas dusias' ' Stefa Skirytė 
reikia nuvalyti atgal ten 
kur jų vieta turi but.i.

tai

zakristi'ong
kain tas dusias; Stefa Skirytė apsistojo 

•, pas gimines. 8907-09 S. Cot- 
ita"e Grove Avė., Chicago. 

—Bereikalo, tėve. skubi-' Julius ir Agota Šatai su 
niesi. Aš manau, kad kurį dukra apsistojo pas p. Ska- 
c.vpė ir griaužė, tai buvoimarak. 236 Fernon St., Phi
žiurkės, o kain ios 
tai lauke katinai kniaukė. 
Juk morčius dabar.

—Maike. tu šneki, lv-r 
butum ten buvęs. Ale ir aš

nutilo.į ’adelphia. a.
Algis Šimkus, 

pilietis, apsistojo 
321 Chauncev Št.. 
ne.

Amerikos 
pas tetą, 
Brooklv-

ne toks durnas, kaip atro-Į Grasė Šliūpienė. Dr. Jo
dau. Aš ant lovos naši liną u no šliupo našlė, su sunum 
ir per langą pažiurčiau.i V ytautu, laikinai apsistojo 
Tai buvo tikrai dūšios. bajP"s Dr. Aldona Šliupaitę, 
ir ant sparnų lekiojo. D ka- 176 S. 2nd St.. Brooklyn''. 
tinas juk neturi sparnų ir Jonas ir Margarita Ta- 
lėkti negali. ruskiai su dviem vaikais,

—O ar tėvas gerai įs.’žiu- apsistoio 153 Grandviev 
rėjai, kas ten buvo? Avė., Waterbury, Conn.

—Jes, Maike, aš gerai L. G. K.

pirmoji kompanija, kuri pa-! vį. lo,sisiulė publikai įvesti i na- S'0 JS? d£±J"£ 
/, e ... • ksmas. Namo seimininkemus telefoną. Pradžiom 

kampanija turėjo 
abonementų, arba 
i vesti pas sav 
Šiandien iš tos mažos kom 
"anijos išaugo milžiniška 
American Telephone & Te- 
legraph Companv. kurios 
tintas siekia 6.765,557.026 
doleriu. Dabar tai

tiktai 50 Kart3 J3.1!1 Patino, kad jį 
norinčiu 1?varys ls namŲ- Jei J,S ne' e telefoną^ persto? kėlęs tr,ukšm3 sa- 

m.^,2 L .„C v.° laboratorijoj. Kad neuz- 
sitraukus ant savęs seimi
ninkės rūstybės. A. G. Bell 
imdavo antklodę ir prideng 
davo su ja savo aparata ir 

vra di'J pats Pakndęs P° antklo- 
džiausią “viešo patamavb darė «,vo bandymus.
mo” kompanija visoje 
merikoje.

Telefono išradimas išgar
sino A. G. Bell vardą po vi
są pasaulį. Greit po telefo
no išradimo Francijos val-| 
džia paskyrė A. G. Bell į 
faip vadinama “Voltą Do-1 
vana” už moksliškus pasi
žymėjimus. Ta “dovana” 
buvo 50.000 franku ($10.- 
000) ir tie oinio’ai leido te
lefono išradėjui įkurti Wa- 
shin<rtene gera laboratori
ja. kur iis tęsė savo įvai
rius bandymus ir tyrinęii- 
mus. A. G. Bell padarė 
dau" visokiu išradimu 
šiandien kiti io išradimai 
vra užmiršti, o telefonas pa
darė ji garsu ir turt’nga. 
Dabar M urvą v H i Ils. N. J.

.' Tuo budu šeimininkė girdė 
A'įdavo mažiau triukšmo ir 

pati kėlė mažiau riksmo del 
to triukšmo, šiandien sako
ma. kad ta A. G. Bell ant
klodė buvo pirmoji “telefo
no budelė,” kokios dabar 
visur stovi viešose vietose, 
kad žmogus galėtų telefo
nu kalbėti kitiems negir
dint.

A. B-s.

Gerbiamieji:
Aš, Frank Mikelionis, siun

čiu penkis dolerius seniui ant 
gyvatinės ir kviečiu Maikio Tė
vą ant farmos pardavimo.

Apie farmos pardavimą yra 
paduotas skelbimas “Keleivy.”

Frank Mikelionis.
Rome. Pa.

POLICIJA NUŠOVĖ TRIS 
PLĖŠIKUS

Skaitytoją Balsai

Praeitą sekmadienį trys 
vagys bandė apvogti vieną 
restoraną prie Pautucket. 
R. I., ant Providence-Bos- 
tono kelio. Policija iš anks
to nujautė, kad vagys ban
dys tą restoraną apvogti. 
Keli policininkai pasislėpę 
vagių laukė ir sulaukė. Ka
da policiią sušuko “rankas 
aukštyn,” vagys nepasida
vė, bet bandė šauti. Visi 
trys vae^’s buvo vietoje mi

Gerb. “Keleivio? Leidėjai: 
Užsakiau “Keleivį” naujam 

betį skaitytojui Alfonsui Sirunui. 
Jis man sakė parašyti Maikio! 
Tėvui, kad jis lankytu daugiau 
Montrealo lietuviu namu, nes 
tai geras laikraštis ir tegu lie-

mieste yra didelės “Bell Te-,tuviai skaitė naudingą laikraš- 
lephone Laboratories.” kur ti. o ne tusiau surusėjusius 
daromi visokie visokiausieii šlamštus. Kanadoje, Toronto 
tyrinėjimai ne tik su telefo- mieste eina toks b'etuviškai pri- 
no tobulinimu, bet ir kitose rašomas laikraštis, kurs vis

tas persiuntė jau 38 bilio- 
nus laiškų! Ir ant kiekvie
no laiško dabar yra ženk
lelis, kurs rodo, kad persiun 
timas apmokėtas.

kitas sunkumas buvo su a- 
šelių įstatymu. Jei rateliu 
ašelės Įstatomos i metalines 
stebulikęs, tai tos stebuli-

„ . kės greit išsinešioja ir laik-
Pasto Ženklelių Mylėtojai rodįs nebeina gerai. 1704 

Prieš šimtą metu atsira
do pirmieji pašto ženkleliai 
ir iš tų ženklelių vėliau at
sirado ypatinga žmonių rū
šis. kurią vadiname “filate
listais” arba pašto ženkle
lių rankiotojais.

Amerikoje dabar priskai- 
toma nuo 12 iki 15 milionų 
žmonių, kurie rankioja paš
to ženklelius. Pašto ženkle-

metais buvo pradėta ašeles 
įstatinėti Į brangiųjų ak
menų stebules ir dažnai sa
koma, kad laikrodžio geru
mas paeina nuo to. “kiek 
akmenų” laikrodyje yra ir 
kokio kietumo tie akmenys 
yra. Kitas sunkumas buvo 
plunksna. Laikrodžiu išdir
bėjai sako, kari 50'; vis i
laikrodžių “negalavimu” 

liūs rankioja rimti žmonės,-paejna jš plunksnos: tai <i 
rankioja mokyklų vaikai, nutrūksta. Ui “pavargsta”mokyklų 
rankioja aukšti pareigūnai 
(kaip. pavyzdžiui, miręs 
prezidentas F. D. Roosevel- 
Us) ir eiliniai žmonės. Paš
to ženkleliu mylėtojai turi 
savo spaudą, yra didelės 
biznio firmos, kurios lei
džia albumus, yra didelės 
krautuvės, kurios senus ir 
nauius pašto ženklelius par
davinėja “mylėtojams.” ir 
yra filatelistu “biržos.” kur 
pašto ženkleliu mylėtojai

ir nebedirba lvgiai. Ui kas 
kiUs su ia atsitinka.

Elgin kompanija skelbia, 
kad dabar išdirbama nauia 
laikrodžiu plunksna bus ne
girdėtai druU ir dėka U m 
naujam išradimui Ameri
kos laikrodžių išdirbystė vi
sai nebebijos šveicarų kon
kurencijos.

smili. Nušautieji yra Ją- a ikejžia ženkleliais arba 
srpb F.trsininjons Joseph ^ni|do sav0 ko|ekcijas. 
Gonti ir William Muise. ĮK Kur yra |)aieikalavinias.

ten yra ir pasiūlymas. Ka- 
“Kelcivyie” naudinga vra dangi filatelistu yra dau", 

daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieikojimus.

Išėjo dideli* ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metam*. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom

tai paštas pradėjo pardavi- siųsti “Keleivio” adresu, 
nėti filatelistams savo žen------------------------------------
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Iš Plataus Pasaulio
Indija Bus Laisva

Anglijos parlamentas pri 
tarė Anglijos darbiečių vy
riausybės nutarimui iširau-1 mų nutarė ateinantiems me- 
kti iš Indijos anglų kariuo-itams sumažinti išlaidas sa- 
menę ne vėliau, kaip 1948! vo karo laivynui 60' <, o iš-

vinimui kiek kas išgali To- T- Vcrsiackąs, Turtus, 0. Boumi- nutienė, G. Jonis, J. Jurevičiu- ties ir šios šalies politiniu M. liaus kalbėjo L. ^ilkaiti< tė. H Bomil. Valantinienė. A. fa- ekonominių reiklių '
kuris nesenai vra atvykęs iš Varanauakaa. J-^**^®’**’ Sj' ^anulis’ J- Kavaliauskienė. J. 
Vokietijos. Kadangi jam manauskis k. Banevičius.’Meifevec- Slaiėiunas. J. Shokimas, K. Ba- 

teko ner^Tventi ru- K*ene*. Biekša, J- Greskicnė, Vin. nevičius, A. Sakalauskas, M.

likienė.lietuviai bėgo iš savo

ŽUKA1ČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

Lakinas kuopos sekret., |335 Dean Park, Spencerport 
P. M. K. ----------

N. Y.

metų vasarą. Nuo tada In 
dija turės pati save valdy
ti. Anglijos parlamente W. 
Churchill kalbėjo prieš ka
riuomenės ištraukimą, bet 
parlamento dauguma suti
ko su vyriausybe.

Amerikiečiai Lenkijoj
Lenkijos vyriausybė lai

ko kalėjimuose 100 Ameri
kos piliečių. Varšuvos val
džia sako, tie Amerikos pi
liečiai yra gimę Amerikoje, 
bet jie turi Lenkijos pilie
tybę ir Amerika neturi tei
sės juos ginti. Bet Ameri
kos vvriausvbė daro pastan
gas išliuosuoti suimtuosius 
savo piliečius.

Palestinos Teroristai
Anglų karo vyresnybė 

Palestinoj suareštavo 25 žy
dų vadus, susodino juos Į 
orlaivius ir išvežė i Afriką, 
i anglų koloniią Kenva. An-

laidas karo aviacijai nukir
sti per pusę. Taip pat žy
miai sumažinama išlaidos ir 
armijai. Anglija nusigink
luoja del to, kad krašte 
trūksta darbninkų ir reikia 
didinti gamybą.

Rumunija Badauja
Kviečių ir kornų šalis Ru

munija. kuri yra rusų oku
puota. dabar badauja. Ame
rikos valdžia praneša, kad 
Amerika gabens Į Rumuniją 
ši pavasari (iki kovo mėne
sio galo) 185,000 tonų kvie
čių. kad apgynus Rumunijos 
gvventojus nuo bado. Rusų 
okupacija rumunams apsiei
na baisiai brangiai.

Draugu Dovanos
Naujoji Zelandija skel

bia, kad ji padovanojo Ang
lijai 10,000,000 svai-ų ster
lingų, o Australija duoda

glai sako, tie žydų vadai v-i svarų sterlingų. Abidvi to 
ra vyriausieji teroro kalti-į šalys daro tokia stambią do

dulionis, St. SauHoa-S W alt. Mikia, 
.... jr., Anna MiJIionis. A. Bozadragie- tėvvnės Lietuvos, tai JO kai- nė, Fr. Snaron, Kaz. Sedliekas, J.

i... ‘u,,,,,, l.jhui irlnmi iv «ii«_ Kučinsktenė, Alf. Boumila, tt m. Ni- ua DUVO labai Įdomi ll ais cholson. J. Čepaitis, F. Steponavi- 
kiai parodė lietuviu pergv- čius, m. Rudi* St. Jucevičius, g.
ventus vargus ir nelaimes. ftVšJSStS&i.VSiŠ: 

Darnu ir muzikos progra- »»s, Libera. V. Tamukoras, e. Ko-
mą išpildė Marijus Vaike iu jggSk?
Draugija, po vadovvste OI- kauskienč, Guy WStson, Betty Če- 
gos Sivickaitės. Solo daina-
vo Annie Dubinskaitė ir Li
lė Biliauskaitė.

Kučinskas.
L. PaulauskasJ

CHICAGO, ILL.

Pranešimas LSDS Nariams

Auksu Altoriukas, Tilžės spaudos, 
j gražiais celuloido apdarais . . *1.75 
| . .Vainikėlis, maža maldų knyge-

.................. 75c
giesmių knyga 2.50 

klausiniai, u ka-
\ i /’ i- via,.*:. iviviu intmuagua atsakymai, maisasIcksnio (taunga Mostis, sudaryta . , ” ‘ J

,s daug skirtingų elementų turi sa- JU<^tas j‘ įaimin^ėšni' gyvenimą 1.00 
vyje galingų šilimą. Šildydama ga- ' ” ir kam reikalin-lingai, ištarpins Reumatiškus skaus- ekla, J Y .
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir- «a’ 5?. kai.k.n.i.io paveikslais 
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo- Nebijok mirti, nes is jos neišbėgsi, 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. su aP,e paveikslų 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk

Reumati&ki Skausmai Kantičkos. šv. s 
’ Aficiero aukšti 

sudaryta *eiv»« mandagus

30c
gsi.
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 -®0
Sapnas Marijos ant kalno alyvų

.......................... 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 pa
veikslų ........................................ 30c

Ragana, graži apysaka .... 35c
Stebuklingas Zerkolas .......... 25c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiemos pasa
ka .................................................. 2ic

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-

DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz *1.00; 
4-oz *2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz *5.00. (20-71

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Bok 066. Ne»ark 1, N. J.

Šiuomi duodama LSDS 
Sąjungos centralinės kuo
pos nariams Chicagoje ži
noti, kad sekantis regulia- 
ris susirinkimas Įvyks penk
tadienį, kovo 21 d., “Nau
jienų” patalpose, lygiai pu- 

rS: ?ė P<>. septynių vakare Ma- 
lonekite įsitemyti laiką iri 
būtinai pildyti nario parei- 

pos sus
laiku.

P. Malinauskas. Mr. ir Mrs. 
Varoski, B. Voveris, I. Voveris, 

M. Žemaitis, M. Andruškevičienė,
r-. _ ____ Jieva Boumiliėnč,. J- Šimonis, Ra-DeRlamaVO malda Ainoris, B. Šidlevičius, VI.

A.

Jieva Jurevięiutė ir Lilė 
Baranauskaitė. Programa 
buvo gražiai išpildvta.

Buvo auku rinkliava. Su
aukota BALFui $88.50 ir 
Am. Liet. Tarybai $50.

Aukavo po $10: S. Buja- 
nauskas, J. Kantautas. S. 
Pusvaškis, J. Lubas (uasta-

Milius. Jos. Kačinskas, J. Didiką.
P» *1: M. Kačinskienė V’l. Vyš- 

n au.kas. Carohne Vyšniauskas, A.
Pamina-kas, B. Sedlickas, A. Ver- 
sa&.as. Tillie
E. Carroll jr..
A-ah-jrda. S. Tareila. Geo. Žilonis,
A. Grenda, J. Grenda, J. Prakapas.
J. Čeponis, Mary Scarks, Anna Če- , , - ....
ponis. Jos. Čeponis, Josephine Norin, ga lankyti kUOpOS SUSllinKl

ypatingai šiuom laiku
. _ , , , v §• Kltikienė, Mary Krauchun, John! kai yra tiek daug SVai'blUrasis 1S Sunderland, Mass.). Samauskas, H. Bemstein, V. Brown-į X • i:nv 
pn p Marčiulinas J t?in- A Wilkife J- Peredna, tai imu link1 O • H. iViareiUlinab, u. Mary Andrulonis, J. žilonis, Ona Į 

į Burke. And. Clark, K. Tunevičienė, !
Ad. Dirsa. St. Jpsevičius, Ona Lc-' 
bednikienė. J. Baranauskas, V. Vič-į dai spaudoje bus pagarsin- kacka, v. čepulinskienė. Eva Miką- 

ti kaip užsibaigs vajus. ■
Vėliau buvo šokiai. •gclsk,?« G- ,v- Baumiia, j.tfaumila, J. Nonnkevičius, S. Žilo-
Š1S minCJimHS V1SH1S Z\ 11- nis, Suslavičiene, F.

PARSIDUODA KARMA
Parduodu savo farmą, 150 akerių, 

36 akeriai girios, 14 ruimų stuba. 
Parduodu su visais daiktais ir ma
šinomis; 24 melžiamos karvės ir 5 

A priaugančios, melžimas mašinomis; 
traktorius ir kitos mašinos. Atva
žiuokite pažiūrėti.

FRANK MIKELIONIS,
R. F. D. 2, Rome, Pa.

APSIVEDIMAI

Radzevičių.
BALFui aukavusiųjų var-

tarimų link musų tėvų ze 
mės nepavydėtinos padė-

P AJ IEŠKOJIMAI

Stanevičius, M.(jsniais pasisekė ir publika f»^nda V Zakarauskas, J. Norcke- 
1 nLntnt, A nvakš- I L*’-"*’.?-Anglijai dovaną 25,000,000 buvo patenknta. Apvaks-1 čius, ’n. ’ Stcpa&aviėiūs, b. i^tkevi- 
čiojimą surengė ALT Ąn-jg^- 
somjos skyrius. —— - , — — -Rengimo (Jacinskas, 

V.ninkai ir jie bus laikomi iš-įvaną todel, kad nori padėti i komitetas visiems, kurie tik 
vežti, kol Šventojoj Žemei Anglijai ūkiškai atsistatvti i kuo nors prisidėjo prie pa- Po .vk: t. ces 
vėl griš tvarka. ir atsidėkodamos Anglijai rengimo, taria širdingiau- asy. . _

M*ry Vunitskie, 
Sally Krawchun.

J. Kar-!

Pajieškau Vladų Czdrų. gyvenusi 
Bostone ir taipgi j iešką u uasparų 
Czdra, gyvenusi Pittsburghe. Jie 
patys arba kas apie juos žino ma
loniai prašau atsiliepti šiuo adresu: 

PR. STANKEVIČIUS,
183 Cite Cail, Denain Nord, 

France.

Pajieškau apsivedimui draugės: 
merginos, našlės ar divorsuotos. Aš 
esu našlys, du metai kaip moteris 
mirus. Esu Handy Man ir moku 
farmerskų darbų, taigi pajieškomoji 
galėtų būti ir farmerka. Turiu kiek 
pinigų, esu tvarkingas ir noriu ge
ros gyvenimo draugės. Mano am
žius 50 metų. Paveikslų prisiųsiu 
kiekvienai. Prašau rašvti šiuo ad
resu:

JOE C. BALAS, 
12200 Woodmant St., 

Detroit 27, Mich.

(12)

J ieškau Kaz. Bin* ir jo sūnų Pranų, 
urie paeii 

.jiiero t>iro 
Birule yra

Cesucnienė P Karsn-!kuric Paeina *š Biržų miesto. Kazį . Karšo , mjero ^jj-o brolio Jono duktė Jugasė-

Franci ia Jieško Žmonių
Francijos valdžia nori 

parsigabenti iš Rumunijos 
400,000 žmonių iš Banato

už jos karo pastangas.

“Svetimi Agentai”
Eric Johnson, žvmus

lais
Nedoras

kupčius ..
Reginys,

25c
žydas, jaunų merginų
...................................... 50c
gražių pasakų knyga 35c 

Pamokslų, spyčių, monologų, juo
kų .................................................. 30c

Painų knyga, telpa apie 120 įvai
riausių dainų .............................. 75c
. .Grigorius, graži apysaka .. 35c

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
1‘JTos .............................................. s5c

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

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

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

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

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

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo_ slinkimo ir pražilimo .... 6<*c

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

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

rielkos užpilimo ..........................
Nuo kietų vidurių .................. r/ų.
Kraujo valytojas, valo kraują 60c
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 6<>c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin- 

*u"?9 ............................................ 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų . . 60c
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc.
Mostis stabdo bile niežulį .. ___
I^aiskams popiera į Lietuvą su pa

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

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

333 Dean Park. Spencerport. N. Y.
PAAIŠKINIMAS: Del

»• j- .. ; oiruie vra Vokietijoj ir pajieško sa-lSiemS Širdinga? aciu. Į VO dėdes Kazimiero arba pusbrolio
Į. Paulauskas.! Prano- Kazimieras ir Pranas Biras 

* j patys, arba kas apie juos žino, ma
lonėkit pranešt šiuo adresu: (12)

ADELA JACHIMAČIENĖ 
5)2 Lawn St., Roxbury, Mass.

Pajieškau Pranų Tuleikį, kuris pa
eina iš Lietuvos nuo Gargždų, pas
kutinį laikų gyveno River St., Rum- 
ford, Me. Jj patį ar kas apie jį 
žino maloniai prašau atsiliepti:

• K. GABRANAS,
P. 0. Box 304, E. Millinocket, Me.

sią aciu.
—o—

Vasario 23 d. ALT ir 
A- BALF abejų skyrių Įvyko

susirinkimas. Komitetas su- 
provincijos. Francija sako. i daise važiavo i Rusiją ir rengimo Vasario 16 d. mi
tų žmonių ainiai prie? 2001 prielankiai atsiliepė apie nėjimo raportavo, kad Lie- 
metu išsikėlė gvventi i Ru- Stalino valdymą. Kongresui; tuvos nepriklausomybės mi- 
munija. Dabar jie nori ap- pareiškė, kad Amerikos ko- nėjimas davė pelno $70.35. 
leisti Rumuniją, o Franci- munistai yra “svetimos vai- aukų surinkta abiems fon- 
iai reikalingi žmonės, tai stybės agentai ir ių nega- dams ^133^50. Nutarta pan 
kodel iiems negrįžti vėl

merikos biznierius, kui-s ka
Aukot Surinktos Pra

kalbose

Francija.
i Įima leisti vadovauti Amen- siųsti

Vasario 16 minint Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo sūkatuves, pas 
mus kalbėjo rašytojas Alek1 
sandravičius su žmona. Au
kų surinkta apie 100 dole

Pajieškau dėdžių: Kazimiero Zeg- 
lo, kilusio iš Iglaukio kaimo, Jeva- 
ravos valsčiaus, Mariampolės apsk.,

kos darbininkų unijoms.

Bulvės iš Maine
Amerikos vyriausybė da

vė Įsakvma gabenti kas sa
vaite 2.500.000 bušelių bul
vių iš dideliu Maine valsti
jos bulvių atsargu i badau
jančia Europa. Vien Maine 
valstijoj vra 12 milionų bu
šelių bulviu. kurių Ameri
koje negalima parduoti.

RAT <51.^0 ir AT T

1 • » v-k z 1 -y t z k 
Id IIVIZJIVJ rpnoimn ko-: Munchen, i.. Z.Z .1"! Li Lemonsstrabe M 

į Vai iiilureicins.
U. S. Zone, Germany.

vvriausybe pra-?
misiją Įeina J. Radzevičia, 
A. Baranauskas ir K. Sa-

Pereitais metais Maine val-lDer Newfoundland ir Is- 
stiioi užderėjo 80 milionų > landija butų pavojingas 
bušeliu bulviu. naudoti.

Kanada Užmoka
Kanados

neša. kad ji užmokėjo Ame 
l ikai už pastatvmą karo me 
tu aerodromu šiaurėje. Ame- vickienė.
rika statė slaptus aerodro- ALT skyriaus sekreto- 
mus Kanados šiaurėje ir riaus ir iždininko rekordų 
Grenlandijoje, kad turėjus patikrinimo komisijos var- 
saugų oro kelia Į Angliją du J. Kantautas raportavo, 
ir Europa, jei didysis kelias kad viskas yra tvarkoje.

J. Kantautas. 
Koresp.

Ko respon
KULPMONT, PA.

d enci j o S
LOWELL, MASS.

Gaisrai Lietuvių 
Namuose

Vasario pirmą, apie 
durnakti, užsidegė 
Pečiuko užeiga. Ugniage 
siams pribuvus, gaisras ta 
po likviduotas 
budu.

Du

Aukos Lietuvai Vaduoti
Vasario 16 d. Lietuvos 

nepriklausomybės minėji- 
Užaugino buri gražių me Lowellio lietuviai sudė

jo gražių aukų Lietuvos 
laisvės kovai paremti. Čia 
seka musų kolonijos aukuo- 
tojai:

mergaičių. Penkios vyres
nės dukterys jau ištekėju
sios. Jauniausioji duktė, 

vi- Viktorija išsimokino ant 
Juozo slaugės.

Velionė iš Lietuvos paė-j
jo iš Čežiunų kaimo, Trakų'

chemišku apskrities. Į šią šalį atvyko 
jaunutė vos 15 metų amž.

__  ' Paliko dideliam nuliudi-
d. pavakarei, me vyrą, šešias dukteris, 7

M r. ir Mr§.
Po $2; Pat no ras, jom. stra- 

kauskas. L. Paulauskas. A. 
Švenčionis, Walt. Miksa, Kalt. 
MikAajr., Mr. ir Mrs. Tama
šauskas.

Po $T: Mrs. Lebednick. Al
ma Paulauskas. Ona Kačinskas. 
Barbora Paulauskas, J. Naren- 
kevičius, B. Andriušaitis, W. 
Peslikas. J. Stanevičius. N. Va
lentinas. E. Paulauskas, A. 
Daugirda, Rita Wilkins. S. Bla- 
ževičiutč. P. Saulėn. J. Kava
liauskaitė. V. Ramanauskas. J. 
Wilkins, S. Blaževičienė. J. Va- 
ranauskas. A. Lčbednikienė. K. 
Paškauskas. A. Žukauskienė. 
M. Bujienė. A. Kuliušienė. J. 
Šimonis. K. Dravinskas, K. 
Dzedulionis. R. Ainoris. T. Se-

L. K. Vytauto Kliubas . . $50d
R. Draugijos 5 kp...................?501

SLA 173 kp. ............................... ?25|
Andrevv Boumil ........................... ?2O.
Joseph Salatka ...........................*15 j
Po *10: Louis Paulauskas, A. Yeru- 
seviėius, Simon Krauėiunas. John 
Narinkeviėius, John Tamašauskas, 
Anthony Švenčionis. BcnjaminVasario 2 G. pavadai ei. mr vy.<j, - Anthony švcnčionis, Bcnjamin And-

iš eraisro,- kilusio kaimynų anukus ii \ ieną seser Į. KUl'l j ruiajtis. Dr. W. Krauėiunas, Ignas 
namuose.’ užsidegė Antani- gyvena Manchester. N. H. Ramanecko šeimyna, vin. Valenti
nos Navickienės - Karaševi- Karstas skendo gėlėse, su-

Abieiu namo aukotose giminių bei drau-cienes 
stogai 
tapo

namas, 
ir viršutiniai ruimai gų.

sunaikinti. Palaidota vasariougnies 24 d.

Pajieškau tris draugus: Antanų 
Šaparnį, paeinantį iš Ukmergės aps., 
Subačiaus miestelio; Kazimierų Vo- 
luntų. kurs yra Antano šaparnio 
švogeris ir dar pajieškau Juozapų 
Breivį, kuris yra svogeris K. Volun- 
tos. Jie visi trys gyveno Massachu
setts valstijoj ir dirbo pianų šapoj, 

Į nežinau kokiam miestelyje. Jie pa
tys ar kas apie juos žino iš gerbia
mųjų lietuvių, prašau man parašy
ti. Už pranešimų mano draugų ad
resų skiriu penkis dolerius tam, kas 
pirmas praneš. (13)

JOHN RUSZENAS,
175 Avė C-9, New York, N. Y.

Bajicškomi: Stasė Rumbutienė, jos 
vyras Aleksandras ir sūnūs Bernar
das. Stasė Rumbutienė yra kilus iš 
Alsėdžių. Jos motina buvo Emilija 
Bartkiutė, kilus iš Nemakščių kai
mo, Alsėdžių vai. Yra labai svarbi 
žinia jiems iš Lietuvos. Jie patys 
arba kas apie juos žino prašome ra
švti musų adresu:

JUOZAS MALINAUSKAS.
1234 N. 32nd St., Camden, N. J.

Pajieškau merginos ansivedimui, 
nuo 17 metų ir toliau. Svoris nuo 
140 iki 150 svarų, šviesaus gymio, 
darbininkė ir gera virėja. Rašyti a- 
merikoniškai ar lietuviškai ir pridė
ti savo fotografijų. Kas tuo nesido- 
mauja. prašau perduoti merginoms. 
Prašau rašvti šiuo adresu: (H)

JOE BENER LELIONIS,
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway.

So. Boston 27. Mass.

1.00
1.25

Nuostoliai dideli. Kulpmonto miesto kapinėse 
be jokių religiškų ceremo
nijų.

J. D
Mirė Jadvyga Alcskienė
Vasario 2d d. savo na-, 

muose mirė Jadvyga (|;Į_. 
mosevičiutė) Aleksienė, •
Juozo Aleksos žmona, 59 j 
metų amžiaus. Per ilgą lai
ką ji sirgo vandenine liga. 
vadinama “draft. Buvo! 
t ažangi moteris: mėgo dai
lę ir meną. .... T . 4Prieš 20 m., kuomet Kui- ziai apvaikščiojo Lietuvos

ANSON1A, CONN.

T.

Lietuvos Nepriklausomybė 
Gerai Paminėta

Sekmadieni, vasario 16 
' d., Ansonijos lietuviai gra-

nmonte gvvavo lietuvių cho- nepriklausomybės 29 metų 
ras “Mūza,” tada ji ne tik sukakti. 10:30 iš ryto k e- 
pati dalyvavo, bet ir savo bonas Kai kauskas atlaikė 
dukreles mokino dainuoti, iškilmingas pamaldas ir 
Būdavo jos keturios duktė- rasakė patnotincą pamoks- 
rys ly0- paukštukės giedoda- lą. 6 \al. vakaie, parapijo- 
vo - dainuodavo ant stei- salėje Įvyko minėiimas, 
£jaus kur buvo nemažai publikos.

Velionė buvo ilgametė Programai vadovavo S. 
“Keleivio” skaitytoja. Ji Btfianauskas. Sugiedojus A 
mėgo skaityti knvgas. Kuo- merikos ir Lietuvos himnus, 
met buvo jauna ir sveika ji kalbėjo kun. V. Karkaus- 
dalyvavo ir rėmė visokius kas ragindamas visus lietu- 
kulturiškus parengimus. ,vius aukoti Lietuvos islais-

Po S5: Joseph Kasmanas, Napol. 
Valentinas. Anth. Janulis, John Bar
to!. St. Buja. Mart. Patkevičius. J. 
Boumila. L. Stakeliunas. Rose Kas
peravičių šeima, I,. Petkevičius. K. 
Dravinskas, K. Dzedulionis, John 
Šaukimas. M. Matkevičienė, John 
Balkus, M. Jankevičius, Jos. Šven
čionis. Ter. Blažonienė, Walt. Sta- 
nulionis. K. Slivauskas. St. Boumila, 
Jonas ir Ona Grigas. Myk. Andruš- 
kevičius, Juoz. Sadaukas, J. Slaičiu- 
nas. Top. Senutienė. Mec. Voveris. 
■!. Seniauskas. Th. Muzikauskienė, 
Pet. Saulėn, Ona Kraučiunienė, Jos. 
Bulauka. Tof. ir J. C. Balkus. John 
Zunka. Ad. Peredna, Mr. ir Mrs. A. 
Zapnickas. Mrs. Mary Bue ir Lillian, 
Elma Paulauskas, Kasteskienė. P. 
Zigelis, St. Verseckas. Wait. Mikza, 
Jos. ir Anna Casper, Ramalda Sta- 
nulionis, Sofija Blaževičienė. Ant. 
Sakalinskienė, Mary ir Vyt. Rama
nauskas. V’l.

M. J. SVILPA’S 
OINTMENT 
Gera Naujiena

Svarbu visiem žinot, kad M 
J. Švilpa jau išdirba 5 rūšių 
Gyduoles ir parsiduos už mažą 
kainą. Kur buvo $1.25 dėžutė, 
dabar tik $1. Kurie dar nesat 
turėję ir vartoję, prisiųskit 6c. 
stempomis. gausit katalogą šu 
plačiu aprašymu apie visas gy
duoles ir nuo kokių ligų gelbsti. 
Keletą desėtkų skirtingu ligų.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumu. Nr. 2—

Pajieškoma Agotos Šiugždenytės 
pusseserė, ištekėjusi už Žlabio, be
rods gyveno Chicagoje.

Taipgi pajieškomas Vasiliauskas, 
kilęs nuo Prienų ir vedęs Marijonų 

! čcpcliauskaitę, dabar jau mirus Lic- 
‘ tuvoje. Pajieško jų giminaitis, kuris 

man parašė laišką. J ieškomi asme
nys arba kas apie juos žino, malo
niai prašomi parašyti šiuo adresu: 

ANDREW SHUGPINIS,
25 Taylor St., Newark, N. J.

---- aukščiau
Remkit biznierius, ’ kurie bkre'Ptis » ” pati skelbėją. Keleivio’ administ-•KeiDiaai Keleivyje. racija jų nepardavinėja.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVEJE?

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

Aš, Šulė Tautorienė, buvusi Slu- 
pienė, pajieškau savo brolį Jurgį 
Rumkį, kilusį iš šikšnių kaimo, Tau
ragės apskrities, atvažiavusį į Ame
riką prieš pirmąjį pasaulinį karą ir 
apsigyvenusį Chicagoje. Jau daug 
metų, kaip aš nesu girdėjusi apie jį. 
Aš gyvenu Kanadoje, esu našlė, jo
kios pagelbos nereikalauju, tik noriu 
žinoti, kur Tu esi, broli. Mano bro
lį, ar kas apie jį žino, malonia, 

nuo reumatiškų ir Įvairiu isvir-»prašau pranešti žinią šiuo adresu:
MRS. ŠULE TAUTORIUSainiu skausmu; nr. 3—nuo jvai 

rių odos ligų: trūkimų, išbėri
mų. votys. (rash). žaizdos (tik 
ne vėžio) : nr. 4—nuo poison 
ivy ir kitokių niežėjimų; nr. 5 
—nuo Pilės ir t.t. Visos gyduo
lės stebėtinai greit pagelbsti, 
jei tik vartosi sulig nurodymų. 
Gausite tiesiog nuo išdirbėjo.

536 Homer St., Vancouvcr. 
Canada.

B. C.. 
(H)

Šumskas. Mart. Žu
kauskas. St. Kučinskas. Al. Boumi-} „ . , , . , . »-
la. Wm. Koyutis. Leonora Sabaliaus-I Kainos dabar tokios: KUO 

dantų 50c. ir $1; nr. 2 —nuo 
skausmu—$1; nr. 3 nuo odos

kas ir Peter Malay

Joseph Sabaliauskas,Po *4: 
Kučinskas.

J.

Pajieškau savo pusbrolio sūnų 
Joną Bartkų, kuris yra Adomo Bart
kaus sūnūs ir iš Lietuvos paeina iš 
Raseinių valsčiaus, Kaimelės kai
mo. Girdėjau, kad pajieškomas gy
vena Argentinoje. Prašau jį patį 
arba kas apie jį žino atsiliepti šituo 
adresu:

JOHN GUDAITIS,
95)01 Sophia Avė., Cleveland 4, Ohio.

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

jimų — $1: nr. 5 nuo Pilės—įl928 metais.
Taipgi pajieškau draugų, Prano

ligų 50c ri$1; nr. 4 nuo niežė
ti

i $2. Siuskit čekį ar money or-
Po *3: Felina ir John DeProfio,

Radio Food Corn.. Mrs. O. Kulback.
Silv. Balkus. Mat. Aleksa, J. Bag- . ____
donas. Z. Stanevičius. Anr. Vilki-1 der. siunčiam ir C.O.D.. kurie Onos Pakalniškytės-Dikčienės. kurie
sius, Helen Link, St. Kandrotas. į . . on * i ■ naeina iš Ukmerirės ao*kr Gelvo-I prisius 30c Steponus sykiu su Pa”nd VKmciges ap Kr., vreivv
o Jf>hn w'rtins, Albert orderiu. Adresuokit:Sadleski.

Pakalniškio (Pokal) ir jo sesutės Senovės Lietuviu Žinvčia

Po $2: Mary Kraučiunienė. Pet. 
Bla'.vaski. J. Palaski, Helen Salukas.' 
.1. Salukas. B. Boumila, St. Katidro- 
tas Jr., Chas. Benson. A. Nasuta-
V1C1US,

mų parap.. Pavitinio kaimo. Pranas 
____ (15) išvyko j Amerika 1927 metais, o jo

l! M. J. Švilpa’, Ointment
P. o. Boa 73. Sta. A. 

Hartford 6, Conn.

Pajieškomi asmenys arba kas 
: juos žino. prašomi atsiliepti:

JONAS VAIČIŪNAS, 
553 Moffat St..

apie
<11)

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. Mas*.
J. Lebedninkas.' M." Shanley, Vietiniai ateikit: 941 Broad St.Į Pembroke. Ont.. Canada.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

V. Nastopka.

Balssas iš Kapo
Algirdas grįžo iš darbų, .vynės auka, tame pačiame 

Tuščias kambarėlis. Ant tėviškės sode... Vietoj ves- 
stalo
rafija
Paėmė
atvertė tuščią puslapi ir taip mylėjau . .
pradėjo ašyti:

1940 m. liepos mėnuo
Tuščios, nuobodžios ir be

Tėvynės meilė liko tvir
tesnė. Aš atsiskyriau nuo 
sužiedotinės. Aš busiu čia

vilties atslinko dienos. Vi-’ reikalingas. Šios nakties sa- 
sur tamsu. Atrodo, kad šie- • pnas dar labiau sutvirtino, 
met žolė ne tokia žalia, ko- da daugiau surišo mane su 
kia buvo pernai. Minis vieš- tėvyne.
patauja' tyliuose Lietuvos; Aš sapnavau Lygumų 
dirvonuose. Viskas apvirto pievelę, kurioj grįždamas
aukštyn kojomis, viskas su
simaišė. Niekas nemiela. 
Karčios pagiežos pilna vi-

iš Palangos ilsėjaus su Sta
syte. Nuvargęs atsisėdau 
pasilsėti. Akys nukrypo į

sur. Atrodo, kad esu išmes- šalia stovintį kapą. 
tas parašiutu iš lėktuvo ne- Gerais laikais nepastebė- 
žinoman kraštan, tarp sve- jau aš to kapo, bet dabar 
timų žmonių... mano akys įsmigo į tą vie-

Esi geras tik tada, kada tą. Menkas kapas, gyvulių 
daug gali. bet kada nustoji ištryptas, išmindžiotas. Ap- 
galios — dingsta tie, kurie samanojęs, į vieną pusę pa- 
vaišinosi tavo gerumu. Tu krypęs stovėjo kryžius. Jo-

KELEIVIS, SO BOSTON« — —__ —~** 1JT"
ŠIO PAVASARIO MOTERIŠKI SIUTAI

Keletas pavyzdžių, kaip šį pavasarį atrodys moteriški siutai.

'Keleivio” Knygos

lieki apžemintas ir niekam 
nereikalingas, kaip pasenęs 
šuo. Tu bailiai dairaisi, lyg

kio užrašo.
Aš atsistojau, priėjau

prie kapo ir atsiklaupiau.
javo stiebas, laukdamas Kalbėjau kaž ką patylomis.
piovėjo dalgio...

Likti savo tėvynėje pas
kutiniu žmogumi, matyti g^leidė lengvos smiltys. Pa- 
svetimuosius. kurie persą • -

Žemė pradėjo kilti vis 
aukštvn ir aukštvn. Prasi-

svetimus dievus ir tykoja 
tave sunaikinti, — yra bai
su..,

Stasytė, mano mylimoji

sirodė šautuvas, šalmas. Iš
lindo uniformuotas karei
vis.

Aš nusigandau, norėjau 
bėgti, bet į mane prašneko

džiūvo nuo dirvonų, o nau-! 
ji kraujo takai parengti. Ašį 
neturiu daugiau kraujo. • 
Mano kūnas jau pavirtęs į 
dulkes; mano kaulai bai
gia trūnyti. Kunu aš jau be
jėgis.

—Imk tu, Algirdai, ma
no šautuvą ir šalmą. Man 
jie nebereikalingi, — ir 
balsas nutilo.

Aš nejutau, kaip apsiren
giau kareivio uniforma.

sužiedotinė, išvažiavo. Ji is pažįstamas balsas brolio,
čia svetur išvažiavo. Para
šė laišką, atsisveikino. Pa
liko mane vieną be paguo
dos ir paramos.

Taip, ji buvo moteris. 
Gležnutė ir ilgomis blaks-

kuris buvo žuvęs Nepriklau
somybės kovose.

—Algirdai, tu manęs ne
pažįsti?! Aš tavo brolis. 
Tavo vyresnysis brolis, Al-

.. . ,. . , girdai . . . Taip. mane buvo
tienomis... As jos nekaltinu. ■ vįgj pamji-šę_ žiūrėk, koks 

Aš ją mylėjau, prižade- mano kryžius! Nė vienos 
jome amžinai nesiskirti . . . gėlės nematyt ant kapo. 
Bet likimas! Likimas nuro- Mano kapą mindžioja gy
dė kitus kelius. Vietoj ves-vuliai ir žmonės; kartais 
tuvių kaime, gimtoj tėvų net ir nusispiauna... 
pastogėj, žydinčių vyšnių —Bet aš jūsų nepamir-
pavėsy— pakišo naujus k e- šau! Aš miriau, kad jus bu
lius. tumėt laisvi, kad nepriklau-

Gražios, viliojančios iš- somai galėtumėt gyventi, 
kilmės pasikeičia tamsia ir Tačiau mano dvasia nemi- 
nežinoma ateitimi. rė. Ji gyvena Lietuvoj, die-

Gal vietoj išsipuošusio gia širdyse tėvynės meilę... 
jaunuolio, gulėsiu, kaip tė- Mano kraujas dar nenu- 

VAIKAS GIMĖ PO MOTINOS MIRTIES

Šalmas blizgėjo prieš sau-į 
lę, o rankoje laikiau kietai! 
suspaustą šautuvą.

Kapas su pakrypusiu kry
žiumi stovėjo vietoje. Iš 
kapo pasigirdo balsas:

—Kovdk ir p.epalužk. — 
mano dvasia bus kartu 
tavim!...

su

APIE VALGIUS
Kotlietai iš Jaknų ar 

Kepenų

2 svarai kiaulienos kepenų 
(pork Ii ver).

J/2 puoduko vili soso.
2 puodukai duonos trupinių.
1 didelis svogūnas.
2 šaukštukai druskos.
1 šaukštas Worcestershire 

soso.
1 žiupsnis pipirų.
2 šaukštai sukapotų petruškų
1 kiaušinis.
Jaknas pavirink 10 mi

nučių. tuomet sumalk jas ir 
sumaišyk su kitais daiktais. 
Padaryk iš tos medžiagos! 
10 kotlietų. Apsuk bekono 
plėskelėm ir paspirgink po 
10 minučių iš kožnos pusės. 
Duok valgyt karštus.

Priedui prie kotlietų la
bai tinka karšti žirniai ir 
bulvinė košė. Kas mėgsta, 
galima duoti ir spirgintų 
svogūnų.

Jautienos Kepsnis

TREMTINIS
Ramybe tu, nakties ramybe,
Mėnulis šviečia taip gražiai;
Tiktai tremtinis be tėvynės 
Nubudęs čia verkia graudžiai.
Nėjo jis laimės jieškoti,
Nei turtų žemės svetimos,
Tiktai gyvybę gelbėdamas
Neteko tėviškės brangios. <
Tau grįžti durys uždarytos.
Nes šeimininkauja svetimi;
Broliai Sibiran išvalyti,
Kur speigai ir ledai šalti.
Sunki tau dalis tremtinio.
Ne tam pasauly tu gimei;
Bet mus Lietuva dar nežuvo,
Nore vėtros už ir kranks varnai.
Nenustok vilties, brangus broli,
Ateis lauktoji tau diena:
Pašauks tėvynė tave grįžti,
Prašvis ir vėl skaisti aušra.
Šiandieną išgamos tėvynės 
Dar gieda himną svetimų...
Te džiaugias, dabar jųjų dienos, — 
Rytoj jau musų šventė bus.

Vargo Duktė.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
, GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dtl to, kad 
noriai, atlauš nepagalvota žmogua. 
Bet dėl ko gi noriai ? Dėl ko be valgio 
žmogus ailpata? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau *pe»ą. kitas ma
žiau ? Dėlko ž'noteui reikia cukrau*, 
druskos :r kirų panas'ų dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? ft*tu<« klausi- 
mus aupraai tiktai is shm knygutė* 
Para.se b-raa G-niua. kaina .. lėe

į OŽIAM BAMBOS ST1C1AL 
ir kitos fonėa. Daugiau juokų, ae

<u Amerikoj munšaino. Šioje knygų 
ie telpa net 72 “Džian Bambos spj 
-iai," eilės, pasikalbėjimai, humoria 
iski straipsniukai ir juokai- Antra 
pagerinta laida. Kaina ............. 24c I
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
aktais parodo, kaip iki iiol keitės: 
Irau gijos formos, ir kodėl turės būt 
iškeistas kapitalizmas. Kaina 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei 
uilas perstato nužudymą caro Alek 
andro U. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
>o. Boston, 1913, pusi. 61. .... 2bc. 
KR KOMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė . kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- 
lo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
minkas. 224 pusi. Kaina .. f 1.26
vOKlUS DIEVUS ŽMONĖS
iARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
vi šiol da nebuvo, čia aprašyta ko 

kius dievus garbino senovės indai be 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai 
ietuviai, bai narai u lt.; *sip Uc «!«• 
ai vadinosi, kur jie gyveno ii ko 

iius jie santikius su šuninėmis ture 
o. Knyga stami i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.(X
KODĖL AS NETIKIU 
f DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl j* 
negali tikėti. Pilna argumentų, kun« 
nesumuš juka jėzuitas. Kauta tos 
.nygutea .................................. .. !•«
iLNUUOLlb IK KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi 

lamieji gėrimai atsiliepia jų vai 
sims. Kaa yra arba tikisi kada nor»

'puti kūdikių tevaia, būtinai turėtų 
I oerakaityti šit* knygute. Kaina IO< 
.KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
žmonės kuria per arniiui? S| intn 
guojantį politiškai-ekonomiškų klau 
įimą aiškina garsuis Vokietijos ao 
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
<v. Kaina ............... ................
PAPARČIO ZRŪJA9.

Ir keturioe kltee apysakos: (11 N*
jtoitikintia Vyras; (2i žydinti Gina 
<3) Klaida; (4) Korekta. Joee num 
Joms kaip žmonės paikai tiki j viso 
tins prietaras, bartas ir tt .... i**

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERS1- 
STATYDAVO SAU ŽEME

Labai (domus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- 
lesias arba Kaip Atsirado kalboa.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi......................................... lOe.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63......................... 26c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiurs
ią ir papildyta laida. Kaina .. 2ėe.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eUša, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt 
Puikiai iliustruota. Kama .... 2ėe 
SOCIALIZMAI IR KELIGUA.

Labai įdomi anygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
oas katalikas ir socialistas. Parašė 
B. Vandervelde. vertė Vardunas. 
gaiaa ................................... lOt
MONOLOGAI IR 
OEKLAMACUOS.

šioje knygoje telpa daugybe nau 
jų, labai gražių ir juokingų mouo.» 
gų ir deklamacijų. Visokio* temoa: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoe. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame, 
nišlcoa. Visos skambios, visos gerve 
tinka visokiems apvaikščiojimams, 
oaliams, koncertams ir tt Antra pa
gerinta laida. Kaina ................. Žte
KUNIGU CELIBATAS.

Ši knygelė parode, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kūne geidžia, kad jų mo- 
cerja, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townser.d boa, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ........................................ 2*e
MATERIALISTIŠKAS 

į ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygelė aiškina proletariato fl- 

* kzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
kiu8, tai perskaityk šitų knygelę 

, Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininke ns neapkai- 

■ nuo jama. Kaina ....................... 26c.

KUR MUSU BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro; 
visai atmeta. Mokslas mano, ka<

' žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
! knyga paiodo, kooėl taip manoma 
: Labai Įdomus ir pamokinantis 
i «KaityniMs. Kama ..................... 26e

fl

“Keleivių,” $38 Bro*dway, 
Serastb Maaa

Dešimts minučių po Mrs. George Franchini mirties 
jos kūdikis buvo išimtas iš mirusios motinos iščiaus ir 
dabar yra sveikas ir drūtas. Normalėse sąlygose mo
tina dar butų tą vaiką nešiojusi visą mėnesį, bet dėl 
jos mirties daktarai vaiką išėmė po aštuonių mėnesių 
nėštumo. Ta operacija buvo padaryta Rentone, Wa- 

shingtono valstijoj.

padaryti gerą padažą (gra
vį) mėsai, sutirštinus ją 
miltais, išplaktais šaltame 
vandeny. Reikia pavirinti 
keletą minučių, kad miltai 
sutirštėtų ir tada padažą 
užpilt ant kepsnio.

Naujai Atvykę Ame
rikon Našlaičiai

Danutė šidagytė. 14 me
tų amžiaus, iš 
mergės apsk. Tėvas Balys, 
motina Eleonora. Su tėvais 
atsiskyrė 1943 m. Turi dėdę 
Chicagoje. Amerikoje norė
tų baigti mokslą.

Marė Kukštaitė, 17 metų 
amžiaus, iš Tauragės. Tėvas 
Antanas, motina Elzbieta. 
Baigusi gimnaziją. Ameri
koje giminių neturi. Norėtų 
mokytis vaistini n kystės.

Gražina Jesbutytė, 12 m. 
amžiaus. Tėvas Kazys, mo
tina Stefanija. Iš Skuodo. 
Su tėvais atsiskyrė 1941 m. 
Baigusi antrą gimnazijos 
klasę. Turi dėdę Joną Ram

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
leivi.’ 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:

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

gvte. Art me- r-v - X’ • »Širvintų. Uk- k»,t! Chicagoje. Nori Ame- 
— - • rikoje mokytis.

Jonas James (Gerleikis), 
16 metų amžiaus, iš Klaipė
dos Krašto. Abu tėvai mirę. 
Mokėsi pradžios ,mokyklo- 

Tėvas kadaise gyvenoDanutė Vasiliauskaitė, 18 i j?/, 
metų amžiaus, iš Vilniaus Chicagoje. N.

Paprašyk bučerio, kad 
duotų kokių 4 svarų jautie
nos rėžį nuo sprando ar 
mentės. Ištrink jį miltais, 
maišytais su druska ir pi
pirais. Skauradoj tuo tarpu 
paspirgink gabalą lašinių 
(fat pork), kad atsirastų 
taukų; įdėk į tuos taukus 
mėsą ir paspirgink iš abie
jų pusių, xad gerai pa 
grūstų. Tuomet įpilk pašę 
puoduko karšto vandens ir 
greitai užvirink. Tada ugnį 
sumažink, mėsą uždenk ir 
tegul lėtai šunta. Po valan
dos pridėk bulvių, morkų, 
salierų, svogūnų ir vėl šu
tink. iki daržovės suminkš
tės. Jei sunka bus išgara
vus, įpilk daugiau karšto 
vandens. Jei nori kad mė- 

jsa greičiau suminkštėtų ir 
butų trapi, tai į pusę puo- 

' dūko karšto vandens įpilk 
šaukštą uksuso.

Iš likusios sunkos galima

miesto. Tėvas Steponas, mo- Pranas Brencius. 16 me- 
tina Ona. Abu tėvai mirę. tų amžiaus, iš Nevarėnų, 
Baigė 6 gimnazijos klases.'Telšių aosk. Tėvas Juozas, 
Nori mokvtis Amerikoje, j motina Uršulė. Nežino 

Birutė -Jasevičiutė, 15 m.‘tėvai. Baigęs pradžios mo- 
amžiaus. iš Kauno miesto, kvklą. Turi dėdę Chicagoj.
Tėvas Kostantas. motina! Nori toliau mokytis Ameri- 
Sofija. Motina mirus, tėvas, koje.
dingęs be žinios. Baigus tre-j Kornilius Jezbutas —13 
čia gimnazijos klasę. Ame-Įmetu amžiaus, iš Skuodo, 
rikoje norėtų mokytis agro- Tėvas Kazys, motina Ste- 
nomijos. ffanija. Nuo tėvu atskirtas

Bronė Andriuškaitė. 14.1941 m. Baigęs II gimnazi 
metii amžiaus iŠ Viekšnių, i jos klasę. Turi dėdę Chica 
Tėvas Rapolas, motina Ju- goję. Norėtų toliau mokytis 
lė. Abu tėvai mirę. Mokėsi Amerikoje.

j pradžios mokykloje. Ame-! Vasario 18 d. visos mer- 
rikoje giminių neturi. Norijgaitės. Lietuvių Našlaičių 
čia toliau mokytis. i Komiteto narės, p. Petrone

Izolina Namajuškaitė, 17, lės Jurgeliutės (Beverage) 
metų amžiaus, iš Šiauliųt lydimos, išvyko Į Seselių 
miesto. Tėvas Balys, moti- Kazimieriečių Akademiją.

ori mokvtis.

BALSAI

Newtown. Pa., o berniukai 
Marianapolio Kolegiją,

na Marė. Abu tėvai mirę 
Baigusi gimnaziją. Norėtų Marianftnnlin 

'Amerikoje toliau mokytis,‘n ^nnn 
’ir, jei galima, mokytis me- Thompson, Conn 
dicinos. Liet. Naši. Fondo Kom.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuolu daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 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 apdaram $1.25

i tartu popųnM »’• knygyną muči« anyta 
nusipirktų tų kayfft pt»idiiau(n. I’inifu^ K»naM«U

____ it Or4tna.n Popierinius ralima tiynti ti«-iov pnĮ.r*.,.
jntertt, bet rųftda aiikiai uiraiytl RA v o ir “KrMrio" ad- 
nepamiriUt prilipyt uis cantua markę.

•‘KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

Ki«kvi«ni 
Kirkritnaa 
«iųat “M 
Lame konverte 
resų ir

Para.se
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Bulšių Melai
Musų komunistai iš kai- tikrai išvežtas i Sibirą? Ar 

lio neriasi. Pirma jie manė, tos moteriškės brolį tikrai 
kad čia visur tik Bimbos nuteisė 10 metų į kalėjimą? 
kolonijos, o dabar pasirodo/Kad rusai yra užplūdę iri 
kad tikri lietuviai gali dau- užsmaugę Lietuvą, tą Bim-' 
giau aukų sudėti Lietuvos ba matė. bet tam Muravjo- 
vadavimui, negu Stalino vo išperai rusai yra “išgel- 
garbintojai. Komunistai iš- bėtojai.”
dalijo tarp lietuvių užkam-. Kada Bimba Lietuvos 
pėse tokius popiergalius,'mitinguose pliauškė melus 
kur “aiškina” kas yra tie apie Ameriką, Lietuvos 
pabėgėliai, kas yra I)r. Gri- ~
nius, kam pinigai renkami.

Jeigu kas aukoja pinigus, 
tai jis ir be komunistų ži
no. kam jis aukoja. O kas

žmonės jį apversdavo klau
simais ir dargi toks begėdis 
Stalino liokajus, kaip Bim
ba. iš tų klausimų suprato, 
kad Lietuvos žmonės lau- 

yra Dr. Grinius, tai lietu-į kia laisvės ir nori nusikra- 
viai tą jau žinojo prieš pus-’tyti rusų vergijos. Viename 

mitinge iis pats sakosi įkal
binėjęs lietuvius Lietuvoje,' 
kad jie nelauktų laisvės iš

šimtį metų, kada Stalino su 
jo komunistais dar niekas 
ir nesapnavo.

Butų verčiau, kad komu- į Amerikos ir jos atominių 
nistai paaiškintų savo avu-įbombų. Tas rusiškas pa- 
tėm Stalino istoriją, nes ne į pliauška stengėsi patarnau- 
visi komunistai tą istoriją ti Stalinui kiek galėjo. O 
žino. Apie žymesnius lietu- čia Amerikoje, jis lietuvius' 
vius mes ir patys žinome ir mulkina ir pliauškia apie 
bolševikų šmeižtai nieko,rusišką rojų Lietuvoje, 
mums nepaaiškina. Bet jei Į Pelė.
eiliniai sukvailinti bolševi-1 -----------------

^mku„^n£ Kas Mums Rašoma
skerdė, kiek jis bankuose --------
pinigų yra išrubavoięs ir J- VAIČIŪNO REIKALU
kiek jis Rusijos žmonių yra --------
sukišęs į kalėjimus ir kon-Į Siunčiu “Keleivio” admi

nistracijai $5. Nors dar ir 
anksti, bet geriau anksičau, 
kaip vėliau. $3 skiriu už 

}“K”. o $2 prisiunčiu dėl A. 
L. Tarybos, Lietuvos išlais
vinimo reikalams.

Prie progos prašom pa
velyti pasakyti štai ką: No
rėjau paaukoti daugiau Lie
tuvos laisvinimo reikalams, 
bet gavau laišką iš Kana
dos, nuo Jono Vaičiūno. 
Rašo, kad dar turįs eiti į li
goninę ant operacijos, dar 
kartą turi jam piauti koją 
aukščiaus kelio, kad galė
tų pritaisyti dirbtinę koją. 
Už ligoninę turi mokėti, jei 
ne iš karto, tai vėliau, bet

centracijos stovyklas, tada 
gal ir durnos Bimbos avelės 
akis pastatytų ir nusispiau- 
tų i tą kruviną saulę...

Bimba “pats” irgi išlin
do, kaip Pilypas iš kanapių 
su savo šmeižtais. Jis rašo 
“Laisvėj,” kad jam būnant 
Lietuvoj “fašistai” bandė jį 
suagituoti prieš Staliną. Jis 
rašo vasario 17 d.:

“štai prieina profesorius. Jis 
nori su manim pasikalbėti, bet 
čia negalis; einam, sako, i ki
tą kambarį. Nueiname. Jis 
pradeda: ‘Baisus daiktas, lie
tuvius veža i Sibirą, štai ma
no brMi išvežė. Buk toks ge
ras, gelbėk.'
“Ateina moteriškė: ‘Mano 

broli , nuteisė dešimčiai metų 
kalėti. Apkaltino jj bendra
darbiavime su vokiečiais. Pa
dėk man ji išgelbėti.’
“Prieina graži universiteto 

studentė: ‘Rusai užplūdo mus. 
Rusai užsmaugė mus. Ameri
kiečiai, gelbėkit!’”

Taip skundėsi Lietuvos 
žmonės Bimbai Lietuvoje. 
Jie norėjo prieiti prie “ame
rikono” ir jam pasakvti, 
kas Lietuvoje dedasi. Bet 
vietoj “amerikono,” jie pa
taikė ant rusų valdžios a- 
gento, kurs jiems melavo a- 
pie Amerika, o, parvažia
vęs i Ameriką, meluoja A- 
merikos lietuviams apie Lie
tuvą. Savo atsiminimuose 
apie kelionę Bimba šitų lie
tuvių nusiskundimų visai 
neminėjo.

Bimba girdėjo iš Lietu
vos žmonių jų skundus. Bet 
jis, kaip tikras Rusijos a- 
gentas, visai nesiįdomavo, 
ar tie skundai yra teisingi. 
Ar to profesoriaus brolis

v

PO BAISIOS TRAUKINIO NELAIMĖS

Japonijoj, prie Takasaki miesto įvyko baisi traukinio nelaimė. 160 kelei
vių buvo užmušti vietoje, o 250 buvo sužeisti. Čia parodyta eilė lavonų, ku
riuos policija ir gelžkelio tarnautojai -apžiūrinėja, kad suradus jų dokumen
tus ir nustačius žuvusiųjų pavardes.

Chicagoje,LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Ambrazas Adomas. ,
Antužaitė, Barbora ir Marytė, gi

musios Amerikoje, gyv. Gargžduo
se, Kretingos apsk., vėliau grįžo i 
Ameriką.

Arnašius Kazys, Dapkiškių kaimo, 
Pajūrio parap., Tauragės apsk.

Atkočiūnas Mykolas, Melnikų km., 
Apytalaukio vai., Kėdainių apsk._ ir 
jo žmona ir vaikai, kurių tarpe Vin
cė ir Aleksandras.

Aušiura Pranas (Ansier Frank), 
Šakių apsk., gyv. Oklahoma valst.

Aušra, Jonas, Petras ir Stasys, 
Tauragės apsk. <|

Bagdonas Kazys, gyv. New Yor
ke, Vosiliškio vai., Kėdainių apsk.

Bagočinskienė Barbora, Viekšnių 
miest., Mažeikių apsk., gyv. Chica-

turės mokėti kas savaitę.
Praeitą vasarą aš lankiau 

Joną Vaičiūną ir žinau jo 
visą turtą ir padėtį. Jis ser
ga ilgą laiką. Kadangi jis 
nėra Kanados pilietis, tai 
jis negauna pašalpų iš jo
kios valdžios Įstaigos. Jis 
turi šeimą, bet dėl savo il
gos ligos vargsta. Gerai bu- įdin£rt^s’ 
tų. kad geraširdžiai žmo- ' *' ' ' 
nės padėtų jam pasigydyti. 
“Keleivio” kai kurie skai
tytojai jau seniau yra jam 
padėję ir gal atsirastų dau-

Bakšinskas, Jurgis, Vincas ir Ma
rijona, vaikai Kazio, Vilkaviškio ap.

Baltrukonis Antanas, brolis Ka
zakevičienės, Mariampolės apsk.

Aukos Lietuvos Nepriklausomybei 
Atgauti

Vardai, kurie aukavo Lietuvos Nepriklausomybės pami
nėjime, Vasario 16 d., So. Bostono High School salėje:

"(Užbaiga) dienė, A. Palaiminienė. A. An-
. , ... .. ... drius, p. Galvanauskienė, M.Aukavusieji mažiau to: . Bucelevi{ius, p. ivanau.,Uas, p.

(Čia yra pakartoti ir tų var- Barauskienį. Tminavičienė. 
dai, kurie yra aukoję po vilkienė M Kilmonytį- 
didesnę suma plntgu, o ant-
ru kartu davę mažiau $o)

M r. ir Mrs. Januškevičiui, Jo-
p. Sinkevičienė, 

S. Pranckunas, p. Audik, Ant.
.- Grabijolyte. Gertr. Grabijohe- seph Uždavinys, J. Bratenas.■ . . ,,

, . j • , . . n , ne, Agota I’etrutiene, J. lau-J. Andriukaitis, Pr. Martinkus,! . , , ’ ..... ... 1 nnskas, J. Sinkus, D. Kiskis,M. kersuliene, L. Stasiulis, N. .... . ,, ,, . „K. T ,,, , , 1 k. Mikėnas, M. Brazys, J. Zo-N. , J. Klauzonis, J. Zvenskus,', _ ,, .„L. . .■ ■ kas, P. Matulis, S. Neveriene.k. ir M. lkamas, P. Zasimavi- _ ... .. .„ . , . (1. verevicius, M. kudarauskas,cius, Petras Jocius, S. klingaJ _ .. . ’ o ...D d 1 o d *1 n P- lostaikis, v. Balčiūnas, A.Ray Paul, Br. Butkus, V. Pu- L, , . ’ T , ’ ,... ,, v •*. - * j Kazlauskas, \. Lepeskas, V.palaigis, M. \ engaitiene, Adele _ . . ’ . *7 ’« o- ... . Patenoms, Mrs. Palby, Mrs.Gudas, A. Zintehs, Gedm. Ivas- _ .. , _ .. .
1 o o. 1 xr k • • t Marv Koss. rrank Galinis,ka. S. Stankus, M. Knciunas, J. ‘ , ... - « t, ,0-1 o. • a, , Mrs. Antanieliene, A. Bendo-Smiglas. O. Galinis, Mrs. Ja- . . , .... - raitis, L. Medonis, p. Palaima,nuska, p. Ulevičius, R. Kazirs- ~ . *....... .. , .. ,, Nellie Grabai. Jos. Alusevicius,kiene, P. karvelis, J. šidlaus- , . . . ,, ~ ,
, . ... -Marv lamulaitiene, h. Gaida,kas, I. Maciulaitis, A. Styga, .. , „ iz i- -. ... . , o. 1 1. P- v irubickas, Ona Kaspahene,J. Einingas, Ign. Styga, J. Ru- ,, . . ~ ,. . o , ai i- ia S. Gruginskas, O. Varzinskas,seckas, J. Lunys, A. Mestis, D. ,, . 7 .. .... „ ,, p. Vaitkus, C. kavolis, p. Ga-Bucis, E. kengnene, J. Grimas. ... „ * • , • - i
,, o 1 1 i i> 1- 1 iz' niulis, E. žuvinskiene, IreneS. Sakalauskas, P. karka, k. , , ,.... Ash, Mary Garush, Anna Lu-Nevroms, Eliz. larutaite, !•. . .. ..........
t, .. t n . i zv kas, p. Gesevicienie, Tekle Diu-Tamosiunas. J. Petrauskas. O- . . , - -X, iv-i - - idiene, \\. Laukauskiene. p.na Ulcinskas. Ona Diksmene,1.. ... o.-.-,- - ta -i . . . . „ ... . v aicaitis, p. Sibiliene, p. Paza-Jieva Jankauskiene, Pr. Lingis, „beskiene, p. Guriene, p. Tamu-

Stella ir Liucija, gyv 
102 W. 103rd Pi-

Kulbokaitė Uršulė, ištekėjus, kil. 
iš Pagernavės km., Lankeliškių vai.

Kulbokas Chr., turėjęs giminių ar 
pažįstamų Pajevonio vai., \ ilkavis- 

1 kio apsk.
( Kuolaitis, Alfonsas ir Kazys, sū

nus Aleksandro, Siesikų vai., Uk-
I mergės apsk., gyv. Nevv Yorke.

Kupčiūnas Pranas, Musnikų vai., 
Ukmergės apsk., gyv. Bostone.

Kupriutė' Elzbieta, Barščių km.,
| Simno vai., Lazdijų-Seinų apsk., gy

km., Aukštadvario vai.. Trakų ap., ^^utkaEdvar^.š. gyv. Chicagoje, 
gfįto Amerikon 1932 m. ... Lietuvoje gyveno šilaikių km., Vy-Jakševiėiutė Mikalina, duktė Ni
kodemo, Auriliškių km., Naujamies
čio vai., Panevėžio apsk., gyv. New 
Yorke.

Jakubaitis Vincas, gyv. New Yor
ke.

Jakučionis (Jacohs) Andrius, bro
lis Jono.

Jankus, Radviliškio vai., turėjo 
kepyklą.

Januškevičiūtė Stefanija, atvykus 
Amerikon 1H32 metais.

Jatužienė tlr.driliunaitė) Pranė, iš 
Skamarakų km., Vabalninko vai.

Ječiunienė t buv. Zmuikienė i-Rut
kauskaitė Marė, Alvito vai., Vilka
viškio apsk.. gyv. Chicagoje.

M. Žilinskienė, Jos. Kunsevich. 
Ant. švedas, J. Grubinskas, O. 
Jakimavičienė, P. Bendzin. M. 
Treinavičiutė, M. Ilkevičiutė, 
P. Svilienė, Mary Paliuke^ieh,
A. Ivaška, T. Venis, V. Valat
ka. A. Meslis, Fr. Galinis, U. 
Saduikas, Ona Vengnienė, T. 
Jakavonis, P. Stukienė, Roland 
Bishop. Jos. Guzevičius, A. Ma
žeika, Morta Saparnis, B. Meš- 
keliunajtė, M. Kilmoniutė, K. 
Valadkevičius, K. Šidlauskas, 
R. Latvinskas, J. Markelionis, 
J. U'lavičienė, O. Stanuliutė, E. 
Sasnauskas, Mr. ir Mrs. P. Kle- 
ponis, K. Žibikas, Sh. Sisikie- 
nė, J. Sereika, P. Bakšienė, Mr. 
Alčiauskas, J. Masionis, J. Po
cius, Mr. ir Mrs. J. Banaitis.
B. Galinienė, M. Bakunaitė. A. 
Streckis, A. Leščinskienė, Ant. 
Matjoška, Mr. Glodenas, J. Le- 
kys, Miss četkauskaitė, A. Ge
ležinis. B. Saselienė, J. Matjoš- 
kienė. M. Matuizaitė, O. Rusti- 
kienė, Vikt. Bartkauskas, S. 
Paltanavičienė, Mr. Williamson, 
Mary švelnis, M. Mickevičienė, 
E. Norkūnas, Mr. ir Mrs. John 
Akunevich, Gras. Martikienė. 
Bronė Stravinskas. D. Rums- 
kas. Mrs. Šakienė, J. Valatka, 
Jos. Alusevičius, Amelia Gali
nis, St. Arlauskas, John Jan
kauskas, Felix Zaleskas, Mrs. 
Sukas, Mrs. Grigaliūnas, Mot. 
Kudorauskas, Agn. žardeskas, 
Vin. Shirka. Jos. Jurėnas, Phyl. 
Grendal, J. Jankauskas, Petr. 
Brazaitis. John Venis. Ona Ka- 
likauskas. Petr. Jankus. A. Ba
cevičienė. M. Valatkevičienė, H. 
Pakaunešis, J. Palaima. V. U'o- 
lan. T. Jakavonis, J. Minkus, 
M. Barauskienė, M. Alukonis, 
B. Martinskienė. A. Gaistoras,

lionis, p. Arcikauskas. p. Bu
kauskas, p. Bukauskienė, p. 
Pavilionienė, S. Pratapas, A. 
Pilvinis, p. Simon, p. Korzenie- 
nė, p. J ūsas, p. Zuokinas, p. 
Balsevičius, p. Karolienė, Anna 
Zvagždas. Mare. Sekenanskie- 
nė, p. Masiule. W. Balutis.

Viso atiku .... $5,711.25

JUOKAIžuonių vai.
Kuzmickas Jurgis, gyv. Chicagoj, 

Cesumskų giminaitis
Kvederys, Pranas, Vladas ir Ele

na, gimę" ir gyvene Pittsburghe.
Kvietkauskaitė, Leipalingio vai., 

Seinų apsk.
Labuckas, Jurgis, Justinas ir Pra

nas, iš Bikėnų-Kilkiškių, Zarasų ap.
Lapėnaitė Liucija, iš Smilgių, iš

tekėjusi.
Lasvs, Aleksandras ir Kostantas, 

Rokavalkio km., Utenos vai., gyv. 
Brooklyne.

Laurušonis Ignas, Kertauninkų 
km, Žiežmarių vai.. Trakų apsk.

Lešinskas (.Leščinskaitė), Žvingių 
Tauragės apsk,

Litvinienė (Gurauskaitė) Ona, vy
ras Petras ir sūnus: Edvardas ir 
Narcizas, gyv. Brooklyne, Gųld St.

Liubinskas, Antanas ir Jonas, iš 
Eglupių km., Pajevonio vai., Vilka
viškio apsk.

Liutikas Pranas, iš Gargždų, siu 
vėjas (kriaučius).

Lužeckiai, gyv. Brooklyne.
Maciulevičaitė, sesuo Aleksandro, 

Žąslių vai., Trakų apsk.
Makanavičius, Antanas ir Jonas, 

Šisvadžio km., ir Kazys, iš Pajevo
nio.

Marcinkevičius Andrius-Baltrus, iš 
Gudelių-Veiverių vai., Mariampolės 
apsk., vedęs Kairiūkštytę.

Marmantavičiutė Magdalena, duk
tė Martyno, iš Kriokialaukio, Aly
taus apsk.

Martishewski (Žilinskaitė) Mag
dė, iš Pajevonio, Vilkaviškio apsk.

Matukas, Juozas ir Vincas, iš 
Radviliškio.

Matuzaitė Ona. sesuo Elenos Spai- 
čienės.

Micevičius, keturi broliai, iš Kros
nos, Alytaus apsk.

Mickus ar Mickys, Andrius ir Jo
nas, Vidgirių km., Šimkaičių vai., 
Raseinių apsk., gyv. Bostone.

Mieržejewski Julian, brolis Kuše- 
liauskienės.

Mikalauskas Jonas. Pažaislio vai., 
Kauno apsk.

Mikštas Jokimas, Begunavos km., 
Dūkšto vai.. Zarasų apsk., gyvenęs 
\Vashingtone.

Mikulsky Mrs. U., gyveno Brook
lyne, 142 Maujer St.

Mikutas Antanas, sunus Jono, iš 
Naukaimio km., Vadžgirio parap.

Miliauskas Jurgis, Gražiškių vai.,

Žmonps Dovana
Petras vaikšto po saliu- 

nus su nauja skrybėle. Susi
tiko ii Antanas ir klausia:

—Ve, žiūrėk, tu nusipir
kai naują kapeliušą!

—Ne, aš nepirkau. Tai 
žmonos siurpraizas. Aną
dien netikėtai parėjau na
mo ir žiuriu ant stalo šita 
skrybėlė...

Antras Apendikas
Žmogus skambina dakta

rui:
—Daktare, skubiai ateik, 

mano žmona sunkiai serga.
—Kas jai yra?
—Apendikas skauda, gal 

reikės piauti lauk.
—Bet tai negalimas daik

tas. Aš pats tavo pačiai vie
ną apendiką išploviau, o 
dvejų apendikų žmogus ne
turi.

—Apendikų dvejų nie
kas neturi, bet dvi pačias 
galima turėti, ne tiesa? — 
atsikirto vvras.

jesiunane. gyv. Jo? mC-
tina Cincytė, kilus iš Taūčkonių k., 
Pasvalio vai.

Jievaranskas, Antanas ir Juozas, 
Subačiškių km., Sasnavos vai., Ma-

Baniukaitis Zigmas, Melnikų km., riampolės apsk.
Apytalaukio vai., Kėdainių apsk.,, Jomant A., gyv. Chicagoje, 1615 
brolis Antaninos ir jo žmona ir vai-Į S. Halsted St.
kai. Vienos dukters vardas Sophie. t Juodaitis Pranas, giminaitis Juo- 

Bartkevičius, Vincas ir Juozas, Į zo.
gyv. Scranton, Pa. į Juodakienė (Daukšytė) Emilija,

Barzda Maikis, turėjęs giminių ar iš Jauniunų km.. Meškuičių vai., 
pažįstamų Pajevonio vai., Vilkaviš- Šiaulių apsk.. gyv. Philadeiphijoj. 
kio apsk. ‘ Jurgaitienė (Morkunaitė) Emili-

Bendalin, Bendel ir Solom, šiau- ųa, gyv. Chicagoje. 
dinės km., Kidulių vai.. Sakių apsk. Į Jurgilait, gim. Seitz. Liena, iš 

is, Antanas ir Augustas, Plionos km., A. Panemunės vai., 
gyv. Grand.Rapids ar Chicagoj.

Jurkienė, buvo pirkus namą ant 
Union Avė., Brooklyne.

Jusčiutės, Agnieška ir Veronika, 
dukterys Andriejaus, Varnaičių km., 
Batakių vai., Tauragės apsk., gyv. 
Chicagoje.

Jusčius Jonas, sunus Juozo ir Ma
rės! Eržvilko vai., Tauragės apsk., 
gyv. Chicagoje.

Kačinskas (Kelpša) Jonas ir Ci- 
rulis, Raseinių apsk.

Kadžius Simas, turėjęs giminių ar 
pažįstamų Pajevonio vai., Vilkaviš
kio apsk.

Kairys, Kazys ir Stasys, Biržų 
apsk.. gyv. New Yorke.

Kalinauskas Jonas, Zabarauskų k., 
Aukštadvario vai.. Trakų apsk.

Karalevičius Stasys.
Karčiauskaitės, Magdė ir Marė, 

ištekėjusių pavardės nežinomos, iš 
Veiverių vai.. Mariampolės apsk.

Karpauskas Vincas, gyv. Bayonne
Karpinskai, vaikai brolių Stasės 

Girdvainienės.

broliai Jono, gyv. Chicagoje.
Bikneriene Ona, Pašešuvio km.

Batakių vai., Tauragės apsk., gyv. 
Brooklyne.

Brons Jieva, gyv. kažku Colorado, 
Box 100.

Bučinskas, brolis Sofijos, Lėlių
giau. kurie ji paremti.. Jo-
no Vaičiūno adresas yra- Į šiiavos vai.,_ Raseinių apsk.
toks: J. Vaičiūnas, 553 Mo- 
ffat St., Pembroke, Ont. 
Canada.

St. Barz,
Dorchester, Mass.

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

UŽMIRŠK
BRANGIAS

t

GYVENYMO
LĖŠAS!

• Jums nereikia rūpintis 
apie g«ro maisto, drabu
žiu ir hutų lėšas, kuomet 
jus esate naujojoj Regu- 
liarej Armijoj. Visa tai 
jums duodama — ir dar 
nauja aukšta alga. beveik 
visa grynai atliekama. Jus 
pinigais pirmaujate Ar
mijos tarnyboj. Jeigu jus 
esate 17 iki 34 metų. 
sveikas ir protiniai vik
rus. gaukite visus faktus 
dabar iš arčiausios jums 
J. V. Armijos Rekrutavi- 
mo Stoties.

/. ,. r>() n : O P T O p '•t U

U. S. Army
s f r m / s

»« »i f s s to n ** o VA

55 Tremont St., Boston, Mas*.

Butrimienė Veronika.
Česumskas Juozas, gyv. Chicagoj.
Cicelevičius (Cicelone), rodos Jo

nas. brolis Vinco, gyv. Pittsburghe 
ar Philadeiphijoj.

česaitienė Agota.
Dambrauskienė (Jusčiutė) Ona, 

duktė Juozo ir Marijonos, Eržvilko 
vai., Tauragės apsk., gyv. Chicagoj.

Daugėla Petras, Nodiškės km., 
Zapyškio vai., Kauno apsk., gyveno 
Chicagoje.

Daukas Jonas, sunus Jurgio, Ši
monių vai., Panevėžio apsk.

Devak-Stoba Aleksandra, gyveno 
Brooklyne.

Diržulaitis, Antanas, Andrius, Juo
zas, Mykolas, Jieva ir Marė, iš Ma
riampolės, gyv. M t. Carmel.

Fridritz. gim. Seitz, Emilė, Pilio- 
nos km., A. Panemunės vai.

Gasiunas Kazys, sunus Ijauryno, 
Pandėlio vai.. Rokiškio apsk., gyv. 
Philadeiphijoj.

Gavrilovienė (Bumickaitė) Vale
rija. jos vyras dirbo USA Pasiun
tinybėse Rygoje, vėliau Belgrade ir 
vėliausiai Šveicarijoje.

Geištoraitienė (Gaston) Mary ir 
jos motina Elzė Rimkus, gyv. Mon- 
roe Ter., So. Bostone.

Germanavičius Antanas, sunus 
Antano, iš Stakliškių, Alytaus apsk.

Giedraitis Liudas, gyv. New Yor
ke ar New Britain, Conn.

Giraitytės, trys seserys, vyriau
sioji Onutė, dukterys Jono ir Marės 
Damijonaitytės. Vilkaviškio apsk.

Grebliauskas Stasys, sunus Mar
ei jono ir Grebi iauskaitė M., Gruz
džių vai., Šiaulių apsk.

Grigas Povilas. Varnių vai.. Pa
vandenio ęarap., Telšių apsk.

Grioviškis Titas, sunus Petro, in
žinierius, gyv. Bostone.

Grivaila Antanas, Radviliškio vai.
Grivaila Antanas, Radviliškio vai.. 

Šiaulių apsk., gyv. Chicagoje.
Gružlys Jonas, žmona Uršulė ir 

duktė Elena, Rudaičių km., Kretin
gos ansk.

Grybienė, motina Juozo, gyveno 
Brooklyne.

Grybienė (Gervinskaitė) Rozalija.
Gurskis, Adolfas ir Stasys, su šai- 

momis, Raseinių apsk., gyv. Bayon
ne, N. J.

Halachna Kostas, jo motina Pet
ronė, Bartininkų vai.

Harrison (žiedelytė) Jieva, Lai- 
biškių km., Deltuvos vai., Ukmergės 
apsk., gyv. Bostone.

Ignatavičius, Jonas ir Genė, gi
mę Amerikoje, tėvai kilę ii Cicunų

Kaucius Antanas Laičių kaimo. Vilkaviškio apsk., gvv. Clevelande. 
Viešintu vai., gyv. Bostone. 1 ................. - •" — --astone. | Milušauskienė (Bartkevičiūtė)s, Igliaukos į OnaKavaliauskas Vincas, iguautios t Qna 
parap., Mariampolės apsk., gyveno} M'ingįHenė (Jankaitytė) - Jankaus- 

Mingilienė (Jankaitytė - Jankaus-Newarke.
Kazakevičius Juozas, sunus Jono, 

Mariampolės ap.sk.
Kazakevičiūtė Marė, duktė Vinco, 

Mariampolės apsk.
Kazilionis, Antanas ir Juozas, iš 

. Panevėžio.
Kazlauskaitė Adelė, ištekėjus, iš 

V’eiverių vai., gyv. Philadeiphijoj.
Kažemėkas Stasys, Teklynės km.. 

Rokiškio apsk.
Keliuotis, gimęs Amerikoje. Jo 

tėvas kilęs iš Palunkio km., Ro
kiškio apsk.

Kelpša (Kačinskas) Jonas ir Ci- 
rulis, Raseinių apsk.

Klatt, gim. Gatavis Minna. sesuo 
Mykolo, gyv. Oakland, Calif.

Klimienė (Kaladžinskaite) Barbo
ra, Kuršėnų vai.. Šiaulių apsk., gyv. 
Bostone.

Kniukšta, Antanas, Karolis ir Le
opoldas, gyv. Chicagoje.

Kojelis Jonas, sunus Martyno, iš 
Gargždų vai., Kretingos apsk., gyv. 
Geneva.

Koliai, broliai (kito tėvo) Pajaujo
Komičaitis Antanas, našlys, buvo 

vedęs Petronėlę Žilionytę.
Kopustis Juozas ir duktė Aldona.
Koštšicas Vladas, sunus Aleksan

dro. Krekenavo vai.. Panevėžio aps.
Kreivaitis Kazys.
Kreivėnas Jonas ir Kazys, sū

nus Kazio, Dambravos km.. Sasna
vos parap., Mariampolės aps., išvy
kę į “Olaske.”

Kriščiūnas Jonas, tėvas Zigmanto,

kaitė), šiaulienų apsk.
Mozūras Antanas, Tyltiškių vai., 

Zarasų apsk., gyv. Chicagoje.
Muckus Ignas, sunus Simano, Vil

kijos vai., Kauno apsk.
Murauskas, Kajetonas ir Kazi- 

mieras-Povilas, Daugailių vai., Ute
nos apsk., gyv. New Yorke.

Naujokas Antanas, Mariampolės 
apsk., jo žmona Teofilė Mačiunaitė, 
vaikai: Teofilė, Antanas ir Stasys, 
gyv. Chicagoje.

Naujokas Vincas, Žemųjų Kaplių 
km., Šėtos vai., turėjo seserį Kot
ryną. ir jo šeima.

Neimantas Jonas. Šilalės vai.. Tau 
ragės apsk., gyv. Chicagoje.

Niekus, .Juozas ir Vincas, Sasna
vos vai.. Mariampolės apsk.

Nikelaitienė (Sarapinaitė) A., iš 
Batakių vai.

Nykantas Pranas, Šiaulių vai. ir 
apskričio.

Orencas Adomas, Pašešuvio km., 
Batakių vai., Tauragės apsk., gyv. 
rodos Brooklyne.

Paberžis Juozas, iš Bagdoniškių, 
Rokiškio apsk. ir šeima.

Pagarelskis Stanislovas, gyvenęs 
Wilkes-Barre. Pa.

Pajaujai, kilę nuo Mariampolės.
Paškevičius Juozas, sunus Juozo, 

Vešeikių km., Užpalių vai., Utenos 
apsk., buvo išvykęs Urugvajum vė
liau rašo persikėlė į USA.

Pečiulienė (Jusčiutė) Petronėlė, 
duktė Juozo ir Marės, Eržvilko vai.,

gyv. Chicagoje. Tauragės apsk., gyv. Chicagoje.
Krunklevičius Adolfas su šeima, gy- j Jieškomieji ar apie juos žįnantie- 
vypęs New Yorke. I ji maloniai prašomi atsiliepti:

Kučinskienė (Vaitukaiti) Kosta n-1 Consulate General of Lithuania 
cija, vyras Kostantas ir dukterys:' 41 W. 82nd St.. New York 24, N. Y.

Nuramino
Ligonis sako daktarui:
—Daktare, pasakyk ar 

A. Kertiklis, E. Rakauskienė, J. mano sveikata taisosi ir ar 
Karbauskienė. P. Gugas. F. aš galiu vėl skaityt knygas?

—Taip, tavo sveikata tai
sosi, bet nepatariu pradėti

Kartonas, J. Kasperas, J. Ba 
kūnas, F. Lukoševičius. J. Re
meika, S. Petrelis. J. Kairaitis, skaityti storos knygos...
J. Pečiulis, J. Trasky. C. Gri-------------------------------- ---- ----
ciunas, A. Yumenkienė. P. Gel- Pakalbink biznierius pa- 
vidienė, p. Kvietkauskienė. Br. siskelbti “Keleivyje,” pa- 
Vaičiulionytė. p. Vičiunas, Mr. garsinti savo biznį tarp lie- 
šnaras. p. Jonaitis, M. Straz- tuvių.

U2SISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis” išleido puikų, dideli kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai.
Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio” 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
riaus; nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus įskai
tyta į laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

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

♦



30,000 BOSTONIEČIŲ 
DIRBA RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VAJUJE

Cambridge Lietuvos Sūnų 
Draugystė Rengia Bankietą

“Dainos”

KELEIVIS,

Draugijos Narių 
Susirinkimas

RADIO KONCERTAS
Nr. 11. Kovo 12 dieiu^, 1947

INCOME TAX

Nuo vasario 27 iki kovo 
26 Bostono miestas turi su
kelti $1,280.000 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Bostono mieste 30,000 
žmonių yra Įsitraukę i Rau
donojo Kryžiaus vajų. Jie 
lankys ofisus ir namus ir 
rinks aukas Raudonajam 
Kryžiui. Vajuje dirba viso
kių tautybių, visų tikybų ir 
visų rasių vajininkai. Jie 
lankys visus gyventojus ir 
iš visų tikisi gauti didesnę 
ar mažesnę auką.

Raudonasis Kryžius dir
ba mielaširdingą darbą, ne
ša pagelbą visiems nelai
mės ištiktiems. Pagal savo 
darbą jis yra tarptautinis ir 
teikia pagelbą neatsižvelg-

Bankietas Įvyks ŠĮ sek-' 
madieni. kovo 16 d., 3 vai., 
po pietų, Cambridge Lietu
vių Kliube, 823 Main St..

Šį trečiadienĮ, kovo 12 
d., 8 vai. vakare Įvyks "Dai-Į 
nos” Draugijos narių susi
rinkimas. V ieta Dr. D. Pil
kos namuose, 545 Broad- 
wav. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba.

Klaidos Atitaisymas I

Praeitame “K” numeryje
į Cambridge. Tai bus 41-mas aukavusiuju saraše isibrio- 
! metinis bankietas. Vė klaida/Paskelbta, kad

Kadangi Lietuvos
Draugystė yra seniausia 
turtingiausia

; ganizacija Cambridge. tai 
ir jos metiniai bankietai 
visada sutraukia daug žmo
nių ne tik iš Cambridge, 
bet ir iš apylinkių. Čia su
sirenka seni draugai pasi
matyti. atnaujinti pažintis 
ir linksmai laiką praleist. 
Taipgi ir dabar ruošiamas 
parengimas bus

cnnil P- Valeekienė aukavo 810. 
* j{. o turi būti Paulina Valeikie- 

pašalpinė or- ne*
VIEŠA PADĖKA

SO BOSTON

Birutės Radio Choras

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

JOHN J. ROMAN
3GG W. Broadvvay, So. Boston

(Antrame aukšte)

DARBAS MOTERIMS

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

229 A St.. Boston, Mass.

Šird ingai dėkoju ponam* 
Stasiuliams ir ponams Sto
niams už surengtą pokili 
mano 50 metų sukakties 
proga.

Pokilis ivvko p. Stasiuku 
linksmas,; namuose.. . Wėst Roxbury.

Ii iš kairės Į dešinę: Marytė Kučinskienė, Emilija Burbulienė. V. Minkienė, 
)ina Bucevičienė, Frances Palionienė. Stovi iš kairės i dešinę: Ona Savi-

BORIS EEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Sėdi 
Albina
čiunienė. Lillian Savičiūnaitė. Ona Kirkliauskaitė. Beatriče Chestnut, Albi
na šaparniutė, Klementina Yagminienė, Elena Gastor ir Joan Kasper. Cho
ras dainuos ši sekmadieni, Radio Koncerte.

kur prisirinko labai daug 
mano draugų.

Dar sykį dėkoju rengė
jams ir visiems dalyviams 
už Įteiktas man gražias do
vanas ir už gražius linkėji
mus.

Adolph J. Namaksy.

šeimininkės žada svečius 
gardžiai pavaišinti, o geras 
orkestras mus palinksmins.

isus gau-damas i šelpiamojo rasę. ti- Rengėjai kvječ£ vi
kybą ar kilmę.

Raudonasis Kryžius yra 
naudinga ir reikalinga Įs- i 
taiga. Musų pareiga yra ji y 
paremti, kad jis galėtų sa
vo mielaširdingą darbą ir 
toliau tęsti.

So. Bostone R. Kryžiaus 
vaiaus buveinė yra Dr. D. 
Pilkos namuose.

Bostonas turi sukelti $1.- 
280.000.

Visa Amerika turi sukel-
$60,000,000.ti

PASKAITA APIE RE
FORMAS ANGLIJOJ

, šiai atsilankvti.
A. V.

Bubelis ir V. Kayackas 

1

Dainuos ši sekmadieni 
Radio Koncerte

RADIO ŽINIOS

Kalbės “Keleivio” Adminis
tratorius Pr. Šveikauskas
Šią žiemą Anglijoj buvo į 

dideli šalčiai. Pritruko ang
lių ir reikėjo net visą indus
triją lakinai sustabdyti. Biz
niuką spauda sako. kad tai 
dėl to, jog anglies pramonė: 
buvo nacionalizuota. Bet ai
tai teisvbę?

Mes čia Amerikoie turi
me visokių susišelpimo; Bostonas laukia svečių iš 
draugijų. Liga yra kiekvie-j toli, kurte dalyvaus Lietu-f 
nam blogas svečias. Kaip vių Radio Korp. 13 metų 
susergi, tai dažnai nustoji radio programų sukaktuvių 
savo sutauDų. Tuo tarpu koncerte ši sekmadieni, ko- 
Anglijoi dabar yra visuoti- vo 16-tą. Patrtck F. Gavin 
nas valdžios draudimas nuo mokyklos salėje, kampas 
ligos. Daktaras, dentistas, Dorchester, F ir 7-tos gat- 
ligoninė, sanatorija, specia- vių, So. Bostone. 3-čią vai. 
lūs gydymas, gimdvmas. —-po pietų. Svečiai daininin- 
viskas nemokama i. Kaip Į kai komikai, Vincas Ka-
tas yra padalyta? jvackas ir

Jei nori atsakymą i šiuos Montreal.
Vincas Bubelis iš 
Kanados. Taipgi

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinant} ne-‘ 
dėldienį iš W0RL stoties. 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1— Muzika.
2— Artistas Antanas Ba- 

nns iš Brooklyno.
3— Dain. V. Kayackas ir 

V. Bubelis iš Montrealo.
4— Pasaka apie Magdutę.;  1

Pajieškau Furnišiuotą Kambarį:
Vienam žmogui gyventi pir-j 

mame ar antrame flore, geriau
siai norėčiau gauti bloke apie 
West Broadvvay ar Dorchester 
St., So. Bostone. Prašau rašyti I 
šiuo adresu: Joseph Šokas,
607 8th St., So. Boston. Mass.

WhitingM
VlHlTlNG’S

MilkĮ
A PREMIUM M1LK 

EXTRĄ RICHNESS & FLAVOR
Addeu Vitomin D Conteot

ir kitus klausimus, ateik i 
Lietuviu Darbininkų Drau
gijos 21 kp. ruošiamą pa
skaita sekmadieni, kovo 23 į lyno. 
d.. Kalbės P. A. šveikaus- j- 
kas tema: “Reformos Ang

atvažiuoja Į Bostoną pirmą 
kartą koncertuoti artistas 
Antanas Banys, iš Brook-

lijoj.” Paskaita Įvyks Lie
tuvių Piliečiu Draugijos 
svetainėje. E ir Silver gat
vių kampas. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Rep. i

20 Bostoniškiu Dalvvavo 
Dr. Griniaus Priimtuvių 

Bankiete

Praeitą šeštadieni didelis 
būrys bostoniškiu buvo nu
vykę i Dr. Griniaus priim
tu viu bankieta New Yorke. 
Pereitos savaitės “Keleivy” 
paminėiome eilę vykstan
čių. Dabar mums praneša, 
kad be paminėtų iš Bosto
no dalyvavo dar Jonas Jan
kauskas. Vincas Jankus, 
M rs. Namaksienė su dukte
rimi Dolores ir pp. Kas- 
mauskai.

vietinių dalyvaus: Bi
rutės Radio Choras, vado
vaujant Valentinai Minkie- 
nei. Solistės, Emiliia Bur
bulienė ir Ona Savichunie- 
nė. Smuikininkai. Longinas 
Buinis ir Alice Plevokaitė. 
Trio ir duetą sudainuos Al-1 
bina Bucevičienė. Ona Kir- 
kliauskaitė. Frances Palio
nienė ir Albina Šaparniu
tė.

Rengėjai kviečia radio 
programų rėmėjus ir drau
gus dalyvauti skaitlingai 
koncerte. Praleisite links
mai popieti su svečiais ir 
išgirsite gražių naujų dai
nų.

Rep.

DARBAS MERGINOMS IR 
MOTERIMS

Reikalingos Button Hole ma-: 
kers (guzikų skylėms daryti), 
patyrusių ant vyriškų koutų.i 
Nuolatinis darbas, gerai apmo
kamas; apdrauda. ligoje pašal
pa. šventadieniai, atostogos — 
viskas apmokėta. Muzika groja 
dirbtuvėj. Ateikit Į: (14

Kingston Clothing Company 
Dirbtuvę.

383 Albany St- Boston. Mass.

PARSIDUODA FURNIČIAI
Dvejų ruimų ir virtuvės for- 

n i čiai parsiduoda tuoj pat. Ga
lima apžiūrėti nuo 4 iki 9 vai. 
vakaro, o nedėliomis visą die i 
ną- (11)

K. WAL0CK,
1 Dyer Avė., tarpe F ir 

Athens Sts. 
ant antro flioro 
South Bostone.

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo viela.” 

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

Receptus paimam iš namą ir 
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
290 Broadway. TeL ŠOU 2754 

čia parduodama^ ir “Keleivis"

\j)EUVE«ED AT YOUR POOR^

Gabiiiečiai Stropiai 
Ruošiasi “Alenutei”

(beretė “Alenutė” bus 
vaidinama balandžio 27 d., 
Gavin mokvklos salė’. Da
bar gabijiečiai operetės ro
les mokosi antradieniu va
karais. o bendros praktikos 
būna ketvirtadieniais. Pa
mokos vyksta Sandaros sa
lėje. 1

VAKARIENE
Pirmojo Lietuvos Atstovo Jono Vileišio Našlei 

ONAI VILEIŠIENEI PAGERBTI 

Rengia Sandaros Moterų Kliubas

SEKMADIENĮ, KOVO-MARCH 16 D., 1947 M. 
So. Bostone Lietuvių Piliečių Draugijos Svetainėje

E ir Silver Sts. • Pradžia 6 vai. vakare
Dainuos tik atvykus dainininkė Rirutė Svilienė ir “Gabijos” 

merginų choras. Bus geras orkestras. Kviečiami visi.

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 R o s ton Radio Service Center
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra

SOUTH II O STO N CAFE
Vincą* Balukonis, Savininkas

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

253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Pasitenkinimui.
gera knyga ir 

stiklas garsaus

♦ ♦

PICKVVICK
"ALE that is ALErot-y-* stovino i

rr

BREWED BY HAFFENREFFER 4 CO., Ine., Boston, Mosi., BREWERS SINCE 1S70 -«—•

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Kozbury. Mau.
Tel. Parkway 1233-W

ii DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tek TRObridgc 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organu nu
silpnėjime. Gyvenimo permato* 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. €ommonwealth 4571

Tek ŠOU 2805
DAKTARAS

,/. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12 4i«us

447 Broadway
SO. BOSTON. MAS8.

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

Kambarys 2O.">
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriniag

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
ėia pat ir į to
limas vietas. __ ______
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 44518




