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Maskvoj Kilo Dideli Skirtumai 
Tarp Pergalėtojų

Daugiausiai Ginčų Del Vokietijos — Generolas Mar
shall Aiškina Molotovui, Ka* Yra Demokratija — Mo
lotovas Kaltina Anglus ir Amerikonus — Bevina* Kal

tina Rusiją — Derybos Panašios j Rietenas

Lenkijoj Siaučia 
Didelis Badas

Šią savaitę Maskvos “ke
turių didžiųjų” konferenci
ja pradėjo svarstyti Vokie
tijos ateiti. Generolas Mar
shall Amerikos vardu pasiu- Lenkijos vyriausybė išlei- 
lė, kad Vokietija ekonomi- do įsakymą, kad maisto da- 
niai butų suvienyta ir kad vinys gyventojams butų su
joję butų užtikrinta demo- mažintas iki 1,100 kalorijų 
kratinė tvarka. Ta proga per dieną. Keturiems milio- 
gen. Marshall aiškiais žo- į nams gyventojų ta vyriau- 
džiais pasakė Molotovui, ką sybė atima maisto korteles, 
reiškia demokratija, kurią Lenkijos vyriausybė savo 
Rusija vis mini. bet prakti- naują parėdymą teisina 
koje visai nesilaiko.

Anglijos užsienių reika
lų ministeris Bevin iškėlė 
kaltinimus prieš Rusiją, 
kari ji nesilaiko nei Jaltos, 
nei Potsdamo, nei kitų susi
tarimų. Molotovas iš savo 
pusės kaltina Ameriką ir 
Aingliją, kad jos rengia ko
ki tai “sąmokslą’’ prieš Ru
sija.

Po savitarpių kaltinimų, 
buvo pradėta svarstyti Vo
kietijos ateitis. Priešingu
mai pasirodė aptariant re
paracijų klausma. Rusija 
nori gauti iš Vokietijos 10 
bilionų dolerių “reparaci
jų,” nors Rusija jau yra pa
ėmusi iš Vokietijos dau
giau negu už 10 bilionų do
lerių visokių gervbių. Ne
sutarimai pasireiškė ir ap
tariant Voketijos politinę 
ateitį. Dar nepradėtas svar
styti Vokieti ios sienų klau
simas. kui-s irgi sukels gin
čų.

Tiktai aptariant taikos 
sutartį su Austrija Maskvo
je buvo padaryta šiokios 
tokios pažangos, o dėl Vo
kietijos kol kas pasirodė 
tiktai priešingumai. Atrodo 
mažai vilties, kad su Rusi
ja Maskvoje butų galima 
susikalbėti.

tuo, kad krašte trūksta 
maisto. Lenkijos ūkis dėl 
karo vra išgriautas. Prie to 
prisidėjo baisus vokiečių ir 
rusu plėšimas, vėliau bolše
vikiškos reformos, praves
tos ant greitųjų dar labiau 
nusilpnino krašto ukį. Da
bartiniu laiku didelis gy 
ventoju kilnojimas irgi ne
leidžia ūkio atstatvti.

1,100 kaloriių maisto per 
dieną yra daug mažiau, ne
gu gauna nugalėtos Vokie
tijos gyventojai, kur ame
rikiečių zonoje kiekvienam 
vokiečiui vra duodama per 
diena 1.500 kalorijų mais
to. Normaliai žmogui išsi 
maitinti reikia ape 3,000 
kalorijų per dieną.

14 Metų Berniukas 
Pakorė Vaiką

Iš Albany, N. Y. praneša, 
kad ten 14 metų berniukas. 
Carl De Flumer, prisipaži
no pakoręs kaimynu 8 me
tų vaiką, Robert Wahrma- 
ną. Berniukas sakė. kad 
jam buvo įdomu pamatyti, 
kaip pakartasis vaikas spar
dėsi ir mirė. Vaikai žaidė 
ir bežaidžiant jaunas žmog- 
žudis sugalvojo šposą: už- 

j nėrė Robertukui ant kaklo 
i drabužių džiovinamą virvę. 
! pririšo vieną virvės galą 
• prie medžio šakos ir pa- 
, traukė vaiką į viršų.

Amerikos kariškos vai- Jaunas žmogžudis prisi- 
džios Vokietijoj viršininkai pažino atlikęs tą žiaurų 
pasiūlė Amerikos Valstybės darbą. Bet kadangi jis dari i i_ _ • . _ ionnntic fui Tom noo*VPQit4

Siuto Apkarpyti 
Lenkijos Sienas

sekretoriui Maskvoje reika
lauti, kad iš Lenkijos butų 
paimta Žemutinioji Silezija 
ir grąžinta vokiečiams. Len-Į 
k i ja pasilaikytų sau visą 
Aukštąją Sideziją su anglių 
kasyklomis. Tuo budu, tie 
ekspertai sako, lenkai ir 
vokiečiai turėtų kompromi
so sieną, žemutinė Silezija 
yra žemės ūkio kraštas ir 
to krašti gamyba padėtų 
vokiečiams išsimaitinti.

jaunutis, tai jam negresia 
mirties bausmė. Jis padėtas 
į kalėjimą.

KARO LAIVAI VYKSTA 
Į GRAIKIJĄ
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KANADA IŠTRAUKIA 
KAREIVIUS IŠ VOKIE

TIJOS

Amerikos vyriausybė šias 
dienas siunčia Į Graikijos 
uostus 12 karo laivų. Tarpe 
tų karo laivu bus vienas ga
lingas orlaivių nešiotojas. 
Amerikos karo laivai turės 
parodyti Rusijai, kad Ame
rika ne juokais rengiasi pa
dėti Graikiiai apsigint nuo 

! rusų imperializmo.
Kanados vyriausybė nu

tarė ištraukti visus savo ka
reivius iš Vokietijos. Kana
dos vyriausybė sako, kad 
laikymas kareivių Vokieti
joj kainuoia daug pinigu,; 
o kada reikalas eina apie, 
si rendimą Vokietijos atei
ties. tada “keturi didieii” 
neduoda Kanadai balso. Jei 
“didieii” vieni sprendžia 
VoKietnos reikalus, tai te
gu jie ir savo kareivius ten 
laiku, s<<k< Kanada. i

GAISRE ŽUVO PENKI 
VAIKAI

Tewksbury miestely Fal 
ler šeimos namuose kilo 
gaisras. Penki vaikai buvo 
gaisro užklupti aukštai ir 
nebegalėjo išsigelbėti. Visi 
penki vaikai žuvo nuo gais
ro, trys mirė vietoie. o du 
mirė ligoninėj Motina irgi 
apdegė bebandydama išgel
bėti vaikus.

APTARĖ NAUJĄ AMERIKOS POLITIKĄ

Prezidentas Truman buvo sukvietęs savo patarėjus ir Kongreso vadus 
aptarti naująją Amerikos užsienių politiką. Jiems Prezidentas aiškino, kodėl 
Amerika turi remti Graikiją ir Turkiją prieš “totalitarinę agresiją.” Paveiks
le matyti iš kairės į dešinę: senatorius Tom Connally, kongresmonas Sam 
Rayburn, atstovas C. A Eton. atstovas Sol Bloom iš New Yorko, Atstovų Rū
mų “spykeris” J. W. Martin, iš Massachusetts, ats. J. W. McCormack iš 
Mass., ir atstovai bei kongresmenai: C. A. Halleck, Arthur Vandenberg, J. 
Taber Robert A. Taft ir Scott Lucas.

Minės Gegužės A. L. Tarybos Akcija
Pirmosios Dieną

New Yorki unijų atstovai, 
Socialistų partijos. Social
demokratų Federacijos ir 
Liberalų partijos atstovai 
praeitą savaitę nutarė iš
kilmingai minėti Gegužės 
Pirmos šventę ir dėti pa
stangas. kad Gegužės Pir
moji vėl butų apvaikščioja
ma visuose miestuose ir ki
tose šalyse.

Pažangiųjų organizacijų 
atstovai nutarė Gegužės 
Pirmąją minėti be komunis
tų ir nebendradarbiauti su 
komunistais tos dienos ap- 
vaikščiojime. Unijų ir pa
žangiųjų organizacijų susi
rinkime. kur buvo nutarta 
minėti Gegužės Pirmoji, da
lyvavo virš 100 delegatų. 
Posėdis ivvko New Yorke, 
Rand School patalpose.

Washingtone
Kovo 10-11 dd. A. L. T. 

Vykdomojo Komiteto nariai 
— pirm. L. šimutis, sekr. 
Dr. P. Grigaitis ir iždinin- 
kas M. Vaidila — su LAIC 
direktorium, adv. K. Jurgė- 
la, lankėsi Washingtone.

Sostinėje besilankant, 
buvo padalyta eilė vizitų 
vyriausybės ir Kongreso 
sluogsniuose. Valstybės De
partamente buvo tartasi su 
John D. Hickerson, Euro
pos Reikalų referentu, ir

Aliantų Piliečiai 
Rusų Nelaisvėj

Šias dienas iš rusų pri
verstinos darbo stovyklos 
pabėgo vienas belgas dar
bininkas. Tas belgas. Alois----------------- r-

Danneels. buvo laikomas 
kartu su 3,000 belgų, olan
dų, francuzų ir cechų be
laisvių netoli nuo Kara
liaučiaus, Relst darbo sto
vykloj. Jis pirma buvo lai
komas vokiečių koncentra
cijos stovykloje. Jis sako, 
prie rusų yra blogiau, kaip 
prie nacių. Belgas sako.

1,000 Žmonių Žuvo 
Riaušėse

Indijos riaušėse per pra
eitas dvi savaites buvo už
mušta 1.036 žmonės, o dau
giau kaip 1.100 žmonių bu
vo sunkiai sužeisti. Riaušės 
vyko Punjab provincijoje, 
kur gyvena maišyti gyven
tojai.

Riaušių tiesioginė priežas 
tis yra indų ginčai su ma- 
gometonais dėl Indijos poli
tinės ateities. Bet gilesnė 
neramumų priežastis, sako, 
yra toje provincijoje siau
čiantis badas, kurs dažnai 
anlanko neturtingus to kra
što žmones ir dėl ekonomi
nio skurdo ten lengva su
kelti visokius neramumus.

JUNGTINĖS TAUTOS 
RŪPINASI GRAIKIJA

Kongresas Svarsto Naują 
Amerikos Politiką

Įtakingi Republikonai Remia Prezidento Politiką — Jei 
Bus Remiama Grakija ir Turkija, Reiks Remti ir Kitas 

Šalis — Kongresas Reikalauja Viešų Diskusijų

Žmogus su Daugybe 
Pavardžių

į Atstovų Rūmuose, svars- 
| tant Gerhart Eislerio, Ko
minterno agento klausimą, 
buvo iškelta viešumon, kad 
tas žmogus, gyvendamas 

' Amerikoje, turėjo labai 
daug pavardžių. Pagal FBI 
davinius, jis čia vadinosi: 
G. Eisler, H. Berger, Broun, 
Gerhart, Eduards, Liptzin 
ir Eisman. Kai jis rašydavo 
į komunistų spaudą, jis bu
vo Bergeris. Kai jis imdav? 
pašalpas iš “antifašistu 
fondo.” iis buvo Eisman'^s 
Kai jis išsiėmė su melagin
gais dokumentais Amerikos 
pasportą, jis buvo Lintzin. 
Kiekvienam reikalui jis tu
rėjo kitokią pavardę, o da
bar. kai visos tos pavardės 
paaiškėjo, tai Eisler atsidū
rė kalėiime. kur iis laukia 
bylos už “išniekinimą Kon
greso,” už falšyvo paspir
to naudoiimą ir už melagin
gą parodymą įvažiuojant į 
Ameriką, kad jis nėra ko
munistų partijos narys.

Neatsargus Važiavi
mas Baigėsi Nelaime

West Frankfort. III. sek
madienį įvyko šiurpi nelai
mė. Automobilis su keturio-

Charles B. Ėllbrick iš Rytu i ,k.ad. ’F j,ls,1F-kl? -allanty, pi' mis merginomis ir penkiais 
Europos skyriaus. įteiktas' Įjeciai. labal dazna1.. sk.^‘ jaunais vyrukais įvažiavo į
ALT‘memoiWuma.iirpa-'da™%™*"’.s- ka<! J.‘e.iš
sikeista nuomonėmis. Vals- į“"11 J* Jokios priežasties,
lybės Departamento valdi- kad Jle nera ",e,kuo n!ls!- 
n'inkai užtikrino kad jokio ka'tf n"'ara#- het rusai jų 
pasikeitimo Lietuvos nenau- "?klausch('.r tertc 
dai nėra i.- nenumatoma at- klal dlrbt' akmenų lauzyk' 
eityje. ' • |IoJC- ___________

Ta proga. 'J«leKaęiįa ap- Kinija Ruošiasi
silanke pas >enatonus Ar- į. . „
thur H. Vandenberg, Tom MolSltlt Maistą 
Knouland Brooks, Herbert
O’Conor ir Francis Mvers.J Kinijos nacionalinės vy- 
Kovo 12 d. šen. Brooks I riausybės galva, generalisi- 
Kongresinianie Rekorde į- " ' " ’ ’ ” "

traukinį viena mylia nuo 
W. Frankfort. ir visi buvo 
užmušti. Jaunikliai nuo 17 
iki 25 metų. 8 jauni žmonės 
mirė vietoje, o viena mer
gina mirė nuvežta į ligoni
nę. Jauni žmonės važiavo 
greitai automobilyje ir ka’ 
pamatė ateinanti traukinį 
jie norėjo paskubėti ir pra
važiuoti pirm jo keliu, bet 
nesuspėjo, automobilis atsi
daužė j traukinį ir subirėjo 
į šipulius.

dėjo ALT memorandumą 
ištisai. Be to. šen. O. Brews- 
ter. ALT paprašytas. įdėjo 
į Kongresini Rekordą 1940 
m. liepos 23 d. vyriausybės 
pareiškimą ir republikonų 
partijos pirmin. B. Carroll 
Reece 1946 m. spalių 12 ir 
1947 m. vasario 12 pareiš
kimus.

Pn to. buvo apsilankyta 
eilėj spaudos. Pažymėtina 
kad United Press ir didžio
ji spauda paminėjo šį įvykį 
ir dalimi citavo įteiktąjį 
memorandumą.

SAKO. ANGLIJA KELSIS 
AFRIKON

Washingtone eina kal
bos, kad Anglija ruošiasi
“keltis” i Afriką. Sako, An-- - - 1 • •

mo Čankaišekas, skelbia, 
kad Kinija turi numalšinti 
komunistu maištą ir tik ta
da ji galės eiti prie krašto 
atstatymo. Čankaišekas kal
bėjo prie Kinijos Respubli
kos tėvo Sunjatseno kapo ir 
jo pareiškimui priduodama 
labai didelės reikšmės.

Čankaišekas sakė. kad vi
sos viltys susitarti ramiai su 
komunistais nuėjo niekais 
ir jei Kinija nori gyventi 
ramu gyvenimą, ji turi nu
malšinti komunistų maištą, 
kurs atplėšė nuo krašto pla
čias provincijas ir kelia vi
same krašte kruvinus nera
mumus.

Sako, Rusai Nori 
Alos kos

Kongresmonas Gearhart 
republikonas iš Kaliforni
jos sako, kad Rusija ved? 
propagandą už atgavimą iš 
Amerikos Alaskos. Bolševi
kai sako. kad caro valdži? 
1867 metais neturėjo teisės 
Alaską parduoti Amerika’ 
už 7,206.000 dolerių. Kon 
gresmonas Gearhart reika
lauja. kad Valstybės depar
tamentas pasisakytų, ar Ru
sija jau yra iškėlusi reika
lavimą gražinti jai Alask?

Praeitą savaitę Preziden
tas Trumanas patiekė Kon
gresui (bendram Senato ir 
Atstovų Rūmų posėdžiui) 
Amerikos užsienių politikos 
naują programą. Tos politi
kos tikslas turi būti sulai
kyti “totalitarinės agresi
jos” plėtimąsi pasaulyje. 
Kaipo pirmą žingsnį į tą 
tikslą prezidentas pasiūlė, 
kad Amerikos Kongresas 
skirtų lėšų Graikijai ir Tur
kijai paremti ekonominiai 
ir militariniai. Prezidentas 
reikalavo 400 milionų do
lerių Graikijai ir Turkijai.

Kongrese dabar eina pla
tus pasitarimai. Republiko
nų atsakomingi vadai, kait, 
Arthur Vandenberg, pasi
sakė už Prezidento progra
mą. Bet kaip republikonai 
balsuos Kongrese dėl tos 
programos praVedimo, dar 
nėra paaiškėję. Demokratų 
partijos vadovybė iškėlė rei 
kalavimą, kad abidvi Kon
greso partijos viešai pasisa
kytų už Prezidento progra
mą ir kad užsienių politi
koj abidvi partijos imtų ly
gią atsakomybę. Republiko
nų partija į tą pasiūlymą 
atsakė reikalavimu, kad 
Kongresas viešai svarstytų 
Prezidento programą ir iš
girstų visus argumentus už 
ir prieš naują Amerikos už
sienių politiką.

Bendrai, Kongrese vy
rauja nuomonė, kad naujoji 
Amerikos užsienių politika 
yra teisinga, kad Rusijos 
ekspansija ir imperializmas 
turi būti sulaikyti. Amerika 
kur nors turi pastoti kelią 
Rusijos plėtimuisi. Bet Kon
greso republikoniška dau
guma per rinkimus davė 
pažadų balsuotojams suma
žinti mokesčius, o vedant 
naują Amerikos politiką pa
sidarys išlaidų. Tas rupes
nis daugeliui republikonų 
neduoda ramybės. įraukia
ma. kad Kongresas greitu 
laiku pritars Prezidento 
programai ir Amerika už- 
kirs kelią rusams į Graiki
ją ir Turkiją.

2ADA DUOTI PAGELBĄ 
KINIJAI

ir, jei Rusija tokį reikalavi
SUKELIA 5 MILIONUS '>"» iškeltų tai kų Valstybės 

departamentas i tai atsaky-
Po visas 15,000 Amerikos 

katalikų bažnyčių daromas•11* • • 1 4 1 * I ’ *

Senatorius O. Brevvster 
sakė šį antradienį, kad A- 
merika duos pagelbą ne tik 
Graikijai ir Turkijai, bet 
taip pat ir Kinijai, kad ji 
galėtų apsiginti nuo “tota
litarinės agresijos” Man- 
ažuriioj ir šiaurės Kinijoj. 
Pagelba bus duodama gin
klais. pinigais, o generolas 
MacArthur padės Kinijai 
savo patarimais.

Jungtinių Tautų organi
zacijos maisto ir žemės u- 
kio komisija išdirbo planą, 
kaip pakelti karo sugriautą 
Graikijos ukį. Yra numaty
ta duoti Graikijai 100 mi-jAfriką, ten bus perkeltos 
lionų dolerių paskolos iš vėliau ir kitos pramonės ša- 
Tarptautinio Banko, kad ji kos, o kada nors Angliia 
pagal
galėtų
tis, jrcriTiLi žemes ukį ir Ht- j _ _ ____ < ,«
statyti savo išnaikintą pra- prastai žiniai iš angliškų talikų labdaros vajus tęsis rius su giesmėmis ir iskil- 
monę. šaltiniu nėra. ' iki kovo 23 d. I mingomis eisenomis.

gliįos sunkioji pramonė iririnkliavas ir visos katalikiš-,. Amerikos Raud. Kryžius 
bankai bus iškelti į Pietų i kos organizacijos skelbia ir kariška misija lankosi 

didelį labdaros vajų Euro- Rumunijos srityse, kur siau- 
pos badaujantiems gelbėti, čia didelis badas. Amerikie-

.... ......~ „ ___  ___  .__ Katalikiškos Amerikos or-1 čiai gabena į bado ištiktas
agal UN išdirbtą planą mananti ir savo sostine iš-'ganizacijos nori sukelti 5 sritis maistą ir jį dalija, 
alėtų steigti elektros sto- kelti i Pietų Afriką. Jokio J milionus doleriu nuo ka ro į Daugelyje vietų valstiečiai 
s, gerinti žemės ūki ir at- patvirtinimo tai gana nena- nukentėjusių šelpimui. Ka- pasitiko Amerikos labda-

SAKO, UŽMIRŠO, KAD 
YRA UN

Rusijos spauda ir kai ku
rie Jungtinių Tautų organi
zacijos tarnautojai skun
džiasi. kad Amerika visai 
užmiršo, jog yra tokia or
ganizacija. kaip UN (Uni
ted Nations), nes Graikijos 
klausime ta organizacija 
buvo palikta visai nuoša
liai. Amerika žada teikti 
pagelbą Graikijai.

4
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POSŪKIS AMERIKOS 
POLITIKOJ?

litiką — stoti atvirai vado
vauti kovai prieš “totalita
rinę agresiją” ne tiktai ten, 
kur ta agresija dar tik gre
sia, bet ir ten, kur ji jau

Prezidentas Truman pa
siūlė Kongresui paskirti 400 
milionų dolerių Graikijai ir pavergė milionus žmonių. 
Turkijai paremti. Preziden-

JEI OŽKA BUTŲ 
KUMELIUKAS...

tas pasiūlė duoti Graikijai 
ir Turkijai ginklų, kad tos 
šalys galėtų pasipriešinti 
“totalitarinei agresijai.” Rojus Mizara, kunigaikš- 

Šitas -Prezidento Trumą- čio Pilėno ordino kavalie- 
no pasiūlymas sukėlė pašau- rius, nuėjo New Yorke Į 
lyje didelę sensaciją. Kai- muvius pažiūrėti rusiškos 
bama apie didelį pasisuki- filmos “Jonas Baisusis.” 
mą Amerikos politikoje.! Kadangi ta filmą pada- 
Amerika sakosi norinti su- ryta pagal Stalino įsakymą
laikyti “totalitarinę agresi
ją,” arba Rusijos plėtimą
si į kaimynų žemes ir už- 
korimą savo kaimynams 
nekenčiamų mažumos reži
mų. Šitam Amerikos norui 
turi pritarti kiekvienas de
mokratas, kurs brangina 
tautų laisvės principą.

Rusijos agresija prieš sa
vo kaimynus yra tos pat rū
šies, kaip buvo ir Hitlerio 
agresijos. Prieš hitlerizmą 
Amerika įsitraukė į kovą 
per “nuomos-paskoloos” pa- 
gelbą Vokietijos užpultiems 
ar gresiamiems kraštams. 
Jei dabartinė Amerikos po
litika pasuko į naują “Lend 
Lease” politiką, nukreiptą 
prieš Rusijos agresijas, tą 
politiką tektų tiktai svei
kinti. Bet ar taip vra, tą pa
rodys tiktai ateitis.

Kalbant apie Graikiją ir 
Turkiją, reikia neužmiršti, 
kad tos šalys yra šioj pusėj 
geležinės užlaidos. Tos ša
lys dar nėra agresijos au
kos, joms dar tik gresia pa
vojus iš Rusijos. Graikijoj 
dar stovi anglų aimija, o

ir turi, taip sakant, palai
minimą iš “paties” Džuga
švili, tai Rojus Mizara ją 
giria ir kalba girtus potie- 
rius prieš žiaurųjį Rusijos 
carą sifilitiką Joną Baisų
jį. Vargšas Mizara, jis tei
singai jaučia, kad išpažįs
tant bolševizmą, reikia len
ktis ir prieš kruviną Rusi
jos carizmo praeitį...

Kadaise Lietuvoje ir Len
kijoje buvo Rusijos samdy
tų agitatorių, kurie siūlė 
išrinkti Joną Baisųjį Lenki
jos karaliumi ir Lietuvos 
kunigaikščiu. Tai buvo 1573 
metais. Pamatęs filmą apie 
Joną Baisųjį, Rojus Mizara 
leidžiasi į istorinius apdū
mojimus ir prieina tokios 
gilios išvados:

“Jei lietuviu bajorų sumany
mas tuomet butų ėmęs viršų, 
tai, netenka nei sakyti, šių 
dienų Europos veidas turėtų 
skirtingus bruožus.’’

Pasakyta baisiai protin
gai. Su “JEI” galima ne tik 
Europos “veido bruožus” 
pakeisti, bet ir visą Europą

-s>\—• -•
KANADOS ARMIJA TOLIMOJ ŠIAURĖJ

Toli Kanados šiaurėje, netoli Churchill miestuko, Kanados armija daro 
žiemos pratimus. Čia matyti kareivių padarytos žiemos palapinės, kurių tik 
viršūnės kyšo iš didelių sniego pusnių. Kanados armija praktikuojasi toli
moj šiaurėj, nes, sako, busimame kare tolima šiaurė bus pirmoji fronto lini
ja (prieš Rusiją).

Kas Savaite
Ką Pasakė Trumanas Įgraftą ir suktybes valdžios

!, ,^as^in^tone Du karo veteranai jau apįmingi skersvėjai Atstovų ( .
j įlosiu pSen“^ bos nari. kuris prašos He- 

. man pasakė svarbią kalbą

būti paskirstyta, o be ang-da. Del pramonės kilimo rių taurinių kilmių žmonių 
lių pramonė negali dirbti. • Anglijoj itin aštriai jaučia-, sugyvenimą neapykantą ir 
nežiūrint ar ta pramonė y- ma ir anglių trukumas nebereikalingus vaidus 
ra nacionalizūdta, ar priva- vyriausybė deda pastangas
čiose rankose. '

Anglių kasyklos Anglijoj 
yra nacionalizuotos, bet jų 
gamyba dėlto visai nesuma
žėjo. Taip pat nėra suma
žėjusi gamyba nė kitų na
cionalizuotų pramonės ša
kų. Priešingai, Anglijos 
pramonės gamyba yra žy-jnansiškuose 
miai pakilusi ir vis dar ky- muose

anglių gamybą pakelti.
Tokie yra faktai. Bet, at

rodo, kad “S.” visai he fak
tai rūpėjo. “Sandara” savo 
aiškinimuose apie “visų ga
lų suirimą” parodė ne ką 
daugiau sumanumo, negu ' 
ponia Tysliavienė savo fi- 

samprotavi-

DU PLANAI
Amerika ir Rusija negali 

sutarti, kaip kontroliuoti a- 
tominius ginklus. Amerika

Turkija, su anglų pagelba, į galima suvaryti į ožio (ar 
yra sukėlusi vieną milioną Stalino) ragą. Tas mažiu-
kareivių savo sienoms ginti 
nuo gresiančios “totalitari
nės agresijos.” Amerika 
Graikijoj ir Turkijoj TIK
TAI perima anglų politiką 
ir nuima piniginę naštą nuo 
Anglijos pečių, bet neprade
da kokios nors naujos ko
vos prieš “totalitarinę ag
resiją.” Kas iki šiai dienai 
buvo daroma anglu pinigais 
ir ginklais, dabar bus daro
ma Amerikos pinigais ir 
ginklais. Amerikos politika 
Graikijoj ir Turkijoj siekia 
išlaikyti tą, kas yra.

Tuo tarpu Amerika pri
pažįsta, kad Rusija sulaužė 
Potsdamo ir Jaltos sutartis 
ir užkorė savo kaimynams 
totalitarinius režimus, bet 
Amerika iš to fakto jokių 
išvadų nedaro. 120 milionų 
europiečių vis dar randas: 
“totalitarinės agresijos” pa
vergti ir jiems Amerikos 
politikos “posūkis” nežada 
jokios pagelbos. žiūrint į 
Europos padėtį, Amerikos 
politika ten neatneša jokių 
permainų ir neduoda pa
vergtiems jokių vilčių. To
dėl tik ateitis parodys, ar 
Amerika iš savo garsių o- 
balsių darys reikalingas iš
vadas ar pasiliks ir toliau 
prie dabar esamų “Įtakų 
sferų” rubežių.

“Posūkis” Amerikos poli
tikoj reiškiasi tame, kad A- 
merika nebegali atsidėti 
Anglija ir pati turi atvirai 
išeiti su “intervencija” į Eu
ropos tautų vidaus ir išorės 
santykius. Daugeliui ameri
kiečių atviras pasakymas 
to, kas jau ir ikišiol buvo 
daroma, atrodo didžiausia 
sensacija, lvg tarsi jie butų 
miegoję, kada Graikijoj ru
sų “įtakos sfera’’ ginklais 
buvo nustumta į šiaurę, ar
ba, kada amerikiečių karei
viai su šautuvais atlaikė 
Triestą nuo Tito puolimų...

Mes nematome “sensaci
jos” Amerikos Prezidento

kas “jei” yra labai svarbus 
ir kasdieniniame gyveni
me. Pavyzdžiui, jei ožka 
butų kumeliukas, tai tą ku
meliuką galima butų užsi
auginti, pasibalnoti ir pas 
mergelę nujoti... Arba, sa
kysim. JEI Mizara turėtų 
biskutį daugiau savigarbos, 
tai jis nelaižytų Jono Bai- 

’siojo kruvinų išmatų pavi
dale Juozo Džugašvili dik
tatūros, o JEI jis turėtų 
nors trupučiuką daugiau ži
nojimo. tai jis su “jei” ne- 
maujotų po istoriją ir pa
liktų Europos “veido bruo
žus” šventoje ramybėje. 
Dzievaž, su mažu “jei” dar 
ir iš Rojaus Mizaros galima 
butų padalyti puikų vyrą! 
Apie tai “netenka nei saky
ti.”

Daugiakalbe Amerika

1) Jungtinių Tautų orga
nizacija ima į savo rankas 
atominių metalų kasyklas ir 
atominių medžiagų gamy
bą; 2) Jugt. Tautų organi
zacija atleidžia valstybėms 
joms reikalingas atomines 
medžiagas taikos gamybos 
tikslams: 3) Jungtinių Tau
tų inspektoriai turi teisę į- 
vairiose šalyse kontroliuoti 
pramonę su tikslu prižiurė-

Amerika yra anglų kai- ma. Bet tos mažumos kul- 
bos ir anglų kultūros kraš-'tura yra vyraujanti ir pa
tas. Europoje daug kas A n- lengva visi amerikiečiai per- 
gliją ir Ameriką vadina ima anglų kalbą ir “suame- 
“anglų-saksų kraštais.” BeC rikonėja.”
Amerika savo gyventojų! Amerikoje išeina 1010
kilme ir sąstatu yra maišv- neangliškų laikraščių. Pa- nius ginklus arba perduoti 
tas kraštas. Pažiūrėkim skai gal kalbas neangliški laik-*juos Jungtinių Tautų ži- 
čių, kaip atrodo Amerikos raščiai atrodo šitaip:
gyventojai savo kilme iv kpanų ..................... 130

Vokiečių .....„......... 115
Italu ..............  102
Lenku .........   79

Trumpai pasakant, ji buvo 
tokia:

Amerika privalo remti 
Graikiją ir Turkiją; remti 
finansais ir kitaip, kad jo- 
dvi galėtų atsilaikyti prieš 
totalitarnę Rusiją.

Tiesa, Rusijos vardo jis 
neminėjo, bet visi suprato 
apie ką eina kalba.

Suprato ir Maskva. Jos 
gramafonai “Pravda” ir 
“Izviestija” koliojasi ir sie
lojasi.

Ar tai reiškia pradžią pa
baigos užgerinimo politi
kai? Ar jau suprasta, kad 
rusų diktatūros režimas yra 
nepasotinamas? I

Pradedant Teheranu ir 
j baigiant Potsdamu — visur 

ir visada demokratijos darė 
nuolaidų Rusijai. Bet —

Juo daugiau Maskva ga
vo, juo daugiau ji reikala
vo.

Trumano kalba—pirmas 
ir rimtas įspėjimas Mask
vai. Jei Stalinui šito Įspėji
mo neužteks, Dėdė Šamas 
galės pakalbėti ir atomiš
kai...
Raudonieji Ubagai

Brooklyno komunistų 
“Laisvė” skelbia ilgą sura
šą almužnų, kurias sukolek- 
tavo “draugo” Bimbos pa- 
rapijonai.

Nuo 1840 metų iki 1940 
metų į Ameriką atvyko ap
sigyventi 37.529,49*4 žmo
nės iš įvairiausių kraštų. 
Daugiausiai ateivių atvyko 
iš Europos kraštų: Vokieti
jos, Airijos, Lenkijos, Bal
kanų šalių, Ukrainos, Lietu
vos ir kitų. Daug mažiau at
eivių atvyko iš Azijos kraš
tų.

Dabartiniu metu Ameri
kos gyventojų surašinėjimas 
rodo, kad Amerikoje yra 
21.996,240 žmonių kurie 
kalba namuose ne anglu,

............... 56
;.............. 54

.... ............ 52
Francuzų .....  43
Švedų ................... 42
Norvegų ....   33
Slavokų .........   31
Lietuvių .........  28
Graikų ..................... 26
Portugalų ................ 23

Žydų .. 
Vengrų 
Cechų

Suomių ................... 20
Kitomis kalbomis išeina 

Kaina namuose ne anglu, mažiau, kaip po 20. Vendų, 
bet kitomis kalbomis. Ofi-' k-orpiipčiu fUmu ir “ladi-

‘VISI GALAI SUIRO” Amerikoje yra:
• .-1 J , j korėjiečių, flamų ir “ladįjcialme statistika rodo, kad n<y, kalbomis išeina po 1

Chicagos “Sandara” ėmė
si aiškinti socializmą ir pri
eina tokios išvados:

“Anglija, nacionalizavusi 
stambiąsias pramones, atsidū
rė keblioj padėtyje. Bedarbiu 
skaičius pasiekė 5 milionų. o 
gamyba likosi paraližuota. A- 
merikai vėl teks gelbėti tą sa
lį nuo ekonominio bankroto.
“Socialistinė programa, ku

rią piešė gabus kalbėtojai ir 
teoretikai pagavo žmonių fan
taziją ir darbiečiai laimėjo 
rinkimus. Bet kaip tik toji 
programa pradėta vykinti gy
venime, tai visi galai suiro.”

Iš viso to aiškinimo pats 
įdomiausias punktas yra M. 
Vaidy los tvirtinimas, “visi 
galai suiro.” Gal kai kam 
toks aiškinimas atrodo la
bai gudras, bet tikrenybėj 
“S.” ir nebandė suprasti, 
kodėl Anglijoj laikinai įvy
ko gamybos snsitrūkdymas.

Darbo sustojimas (kurs, 
beje, jau ir praėjo) neturi 
nieko bendra su nacionali
zacija. Del didelių šalčiu,

Lietuvių ...... 1 272,680
Vokiečiu ......... 4,949,780
Italų ...?........... 3,766,820
Lenkų .........  2,416,320
Ispanų ............ 1,861,400 •
Francuzų ........ 1.412.060
Švedų ..........  830,900
Norvegų........... 658,220
Rusų ............. 585,080
Cechų .............. 520,440

Kitų tautybių žmonių, ku
rie namuose vartoja savo 
gimtąją kalbą, yra mažiau 
kaip po pusę miliono. Žy
diškai kalbančių (žargonu) 
žmonių Amerikoje yra 1.- 
751,100. “Oficialine statis
tika” neparodo tikro vienos

laikraštį.
Neangliški laikraščiai A- 

merikoje atsirado labai se
nai. Pirmas neangliškas lai
kraštis pasirodė 1739 me
tais Germantown, Pa. Jis 
buvo vokiečių kalboje. Pas- 
kui jų skaičius didėjo, kaip 
didėjo ir ateiviai iš įvairių 
šalių.

Tų neangliškų laikraščių 
skaičiuje Amerikoje yra 95 
dienraščiai, 38 — eina du 
kartus savaitėje. 401 — sa
vaitraščiai. 71 *— eina du 
kartus per mėnesį, 312 —

pareiškime dėl Graikijos ir kurie Anglijoj retai pasitai-

baus kyšio. Veteranai norė
ję atsidaryt garažą, už lei
dimą jį operuoti politikie
rius pareikalavęs 2,500 do
lerių. Išrodo, kad seks by
la ir gal bausmė.

Grafterių nestoka Bosto
ne, nestoka ir kitur. Jie yra 
piktas šašas ant demokrati
jos kūno.
Del Musų Žurnalo . »

Šiame numeryje skaityto
jai ras Lietuvių Darbininkų 
Draugijos centro praneši
mą.

LDD Centro Komitetas 
leidžia žurnalą. Jis prašo 
visų pažangiųjų žmonių tal
kos.

Žurnalo vardas bus “Dar
bas.”

Reikia manyti, kad LDD 
nariai ir jų pritarėjai rems 
savo organizacijos centro 
sumanymą.

“Darbą” norima išleisti 
balandžio mėnesyje.
Taip — Grįžkite “Rojun”...

Chicagos komunistų “Vil
nies” gramafonas Pruseika 
skelbia tokią naujieną:

“Kas perdaug nenusikal
to, gali grįžti Tarybų Lietu
von be baimės”...

Pruseika kalba apie lie
tuvius tremtinius, vargstan
čius DP stovyklose. Kalba 
apie juos ir užmiršta save.

Jei Leonas ir daug nu
sikalto. tverdamas “skloką,”

Almužnos rinkta neva1 jis senai išsispaviedojo ir 
ti, kad nebūtų gaminama a- bazarui. Pirmą vietą užima, atpakutavojo — kodėl jis 
tominių ginklų: 4) Sunai-j tokie produktai: ‘ nevažiuoja Į Stalino ^mo
kinti visus esamus atomi- , , . , , iu”?Bonka vyno, dvi bonkos-J“ 

šnapso ir vynas” — dar 
šnapsas ir vynas.nion; 5 k Padalyti atomines 

paslaptis prieinamas visom 
tautom.

Toks yra Amerikos pla
nas atominei gamybai kon
troliuoti. Plano vykdymas 
eitu palaipsniu. Pirma kon
trolė, paskui ginklų sunaiki
nimas ir paskui padaryti 
sekretus
mus.

Rusija siūlo:

Sako, kad kunigo biznis 
esąs pelningiausias. Netie
sa; kunigas parduoda savo 
maldą, jo parapijonas grįž
ta į namus be pinigo, bet su 
blaiva galva.

Ne, Pruseika ten neva
žiuos. Jis žino. kas atsitiko 
su Angariečiu, Šukiais. Žal
pių ir kitais. Stalino dikta
tūros išrūgas šinkuodami 
jie atsidūrė prie “katoržno 
raboto.”
Špygos Maskvoje

Jau savaitė laiko Mask-

visiems pneina-
Ne taip su Bimbos para- . , - . ta . . j.1 - ievoje konferuoja ketun di

dieji” — Marshall, Bidault,pijonu: uz gerą pinigą jis; 
perka “durną galvą” ir ant 
rytojaus vaitoja...

O komunistų fiureris, lie-
1) Amerika sunaikina vi- žuvio nepajudinęs, iš tų al-

sus turimus atominius gink
lus pirm negu bus įvesta 
bet koki kontrolė; 2) Ame
rika išduoda savo atominės 
gamybos paslaptis visoms 
šalims pirm, negu bus Įves
ta kontrolė; 3) Įvesti labai 
aprėžtą atominės energijos 
gamybos kontrolę, nesiki
šant į atskilų šalių “ekono
minį gyvenimą”: 4) Atomi
niu metalų ir atominių me
džiagų gamyba yra atskilų 
valstybių rankose; 5) Jung
tinių Tautų organizacija tu
ri tiktai labai aprėžtą teisę 
siuntinėti savo inspektorius 
į įvairias šalis prižiūrėti a- 
tominės energijos gamybą. 
UN inspektoriai Rusijai bu
tų rusai, Francijai — fran
euzai. Jugoslavijai — jugo
slavai. Didžiosios valstybės 
turi “veto teisę” ir gali at-

muznų gauna visus nuošim
čius gryniausio pelno!

Palaiminti stalinizmo u- 
bagai dvasioje...
Leis Baniulio Kurinius

Bevin ir Molotov.
Rezultate — dvi špygos, 

Molotovo ir Bevino špygos.
Molotovas kaltino Angli

ją dėl “reakcinių ir impe
rialistinių palinkimų”; Be
vinas tuo pat atsiteisė Mo
lotovui, būtent:

i Ką, sveikutis, darai Bąl- 
Amerika” praneša, kad kanuose ir kitur? Kalbi iš

laisvinimo rąžančių ir šoki 
imperializmo tancių...

Ir pasriuvo piktas senti
mentalizmas. Diplomatai 
nediplomatiškai pasibadė 
špygomis.

Brooklyne yra susidaręs 
būrelis žmonių, kurie nori 
išleist Juliaus Baniulio ei
lėraščius.

Julius Baniulis mirė pirm 
keturių metų. Brooklyne. 
Jis yra parašęs gan vykusių 
eilėraščiu.

Amerikoje yra žmonių, 
ar kitos tautybės žmonių!kurie norėtų “pažaboti” ne-

« m. ------j_ angliškus laikraščius, kad
juos kaip nors užsmaugus. 
Šitos rūšies amerikonai yra 
patys didžiausieji juodnu
gariai, kuriems visai sveti
mos yra tikrosios Amerikos 
laisvės tradicijos.

Amerikoje amerikonėji; 
mas vyksta be botago. Jei 
kokie nors botaginiai “pa
triotai” pradėtų botagu 
pliaukšnoti ir valkti priver
stinai neangliškai kalban-

skaičiaus. Ji tik parodo, 
kiek žmonių pasisakė na
muose vartoja savo gimtąją 
kalbą.

22 milionai neangliškai 
kalbančių žmonių yra Ame
rikoje! Milžiniška tų žmo
nių dauguma yra Amerikos 
piliečiai ir kartais jau yra 
čia gimę amerikonai.

Jei imti ne “oficiaiinę 
statistiką,” bet tikrąjį gy
ventojų sąstatą. tai Ameri

mėnesiniai ir 92 išeina ne-! mesti joms nepatinkama in- 
regulianskai. Įspekciją.

Viskas rodo. kad iš Mas
kvos pelų nebus taikos gru
dų.
Lietuvos Byla

Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija dar kaitą 
buvo nuvykus į Washingto- 
ną.

Dar kaitą matyta musų 
valstybės aukšti pareigūnai 
ir gauta jų pareiškimas dėl 
gyvybinių klausimų Lietu
vai. * » bų

Lietuvos byla tebėra ak
tuali, kaip nepriklausoma 
valstybė Lietuva dar nėra 
mirusi — sakę tie pareigū
nai.

Anksčiau ar vėliau Lietu
vos byla turės būt spren
džiama. Tik baisu, kad iki 
to laiko Lietuvoje gali ne
likti nei vieno savarankiai 
galvojančio lietuvio. Raudo- 

. , Bostone yra medžiojami nieji barbarai dirba viršlai-
•iskelbti “Keleivyje,” pa- politiški grafteriai. Vienas kį, žudydami n tremdami 
garsinti savo biznį tarp Iie- vietos dienraštis skelbia, musų brolius.

Tai tokie yra du planai, 
kurie yra nesuderinami, 
kaip ugnis ir vanduo. Ru
sija žino, kad be griežtos 
kontrolės atominių ginklų 
gamyba negali būti sulai
kyta. Bet Rusija nenori 
kontrolės, iš ko daroma iš
vada, kad Rusija nori turėti 
laisvas rankas gamintis ato
minių ginklų ir kada nors 
juos paleis į darba...

A. G.

Savo jaunystėje Baniulis 
buvo radikališku pažiūrų 
žmogus. Vėliau jis palinko 
į katalikus, tokiu būdamas 
ir mirė.
Rudųjų Barbarų Aukos

Lietuvių tremtinių laik
raštis “Spinduliai” praneša, 
kad Flossenburgo koncent
racijos lageryje naciai su
degino pustrečio tūkstan
čio lietuvių.

Tik viename Flossenbur- 
ge! Kiek lietuvių žuvo ki
tuose nacių lageriuose?

Nelaiminga L ie t u v a ! 
Tūkstančius jos sūnų ir du
kterų nužudė rudieji barba
rai ; kitus tūkstančius dabar 
žudo raudonieji barbarai...

Kada tam bus galas? 
Medžioja Grafterhu

Turkijos. Bet tas pareiški- ko, susitrukdė anglių išve- kos tauta pasirodys perdėm t čius į anglų kultūrą, tai tas 
mas yra žingsnis į vienin- žiojimas, ypač dėl užšąlu- maišyta ir “anglų-saksų” e-nepagreitintų amerikonėji- 
telę teisingą Amerikos po- siu kanalų anglis negalėjo lementas čia bus tik mažu-'mo, bet Įneštų į ramų įvai-. tuvių.

Pakalbink biznierius pa*

kad jis renka žinias apie St
*6
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Iš Lapošausko Dirbtuvės 
Darbininkų Susirinkimo

Kovo 7 d., ALP Kliubo 
name, buvo Lapošausko 
kriaučių susirinkimas. Dele
gatas J. Buivydas atidarė 
susirinkimą. Susirinkimą 
vesti buvo pakviestas Ch.. 
Naciunskas. St. Albert dirb-’ 
tuvės čėrmonas padarė pra
nešimą. Jis sakė. dirbtuvėj 
darbininkai sutinka. Kas 
liečia darbininkų sutikimą! 
su darbdaviais, jie nėra 
blogi. Jei kuriom sekcijom, 
reikėjo pridėti prie akordi- 
nio darbo priedus — jiems 
tapo pridėta. Bendrai pas 
mumis preisai už štukes nė
ra maži, bet uždarbiai — 
ne kokie, nes musų produk
cija yra maža.

Dar, sako čėi-monas, kai 
kurių darbininkų pasitrau
kimas iš dirbtuvės smarkiai 
atsiliepė ant musų dirbtu
vės. Paskum kai kurių pir-J 
madieniais neatėjimas sude-1 
moralizuoja dirbtuvę.

Kalbėjo visa eilė darbi
ninkų. Jie sutiko su pirmi
ninko nuomone, kad darbo 
išleidžiama labai mažai. Ki
ti nurodinėjo, kad vadovy
bė bloga, prie darbo nėra 
tvarkos. Atrodo, girdi, kad 
musų dirbtuvė lyg kokia 
primityviška, neorganizuo
ta...

Kalbėjo menedžeris J. 
Dumbliauskas. Jis irgi sa
kė, kad nėra tvarkos ir dis
ciplinos. Bet nėra jos todėl, 
kad trūksta darbininkų. 
Jeigu ką pasakytum, ir tie
natvs išbėgiotu.-- -- ----- --

A. Lapošauskas pripaži
no, kad yra daug trukumų, 
bet kol kas jų negalima pa
taisyti, nes stinga gerų 
kriaučių; jų negalima gau
ti. Bet vistiek reiks imtis 
priemonių prieš tuos, kurie 
atsakomingame darbe kar
tais pasigeria. Tokie žmo
nės turėtų žinoti, kad iu to
kia elgsena kenkia kitiems 
darbininkams.

Čėrmonu išrinktas St. Al
bert. Komisijos nariai: Ch. 
Naciunskas, J. Vanagas ir 
J. Stephan. Pabaigus susi
rinkimą sekė vaišės.

Puskriaučius.

gos moka. Teko tartis su 
darbdaviu ir su delegatu, t 
Kartais pavykdavo gauti 
priedo, o kartais ir ne.

Tarpe darbininkų santai
ka labai gera.

Komisijos narys, J. Bi-i 
kulčius skundėsi, kad iš ry-; 
to šalta dirbtuvė, kaip le-į 
daunė. Su laikrodžiu yra 
netvarka. Pirmadieniais tas 
laikrodis visada vėluoja, o 
kitom dienom eina gerai, i

Delegatas J. Buivydas 
nurodė, kad tokie, rodos, ’ 
“maži” dalykėliai, bet jie 
yra svarbus. Žmogus atėjęs 
iš įyto i šaltą dirbtuvę nesi
jaučia gerai; kol jie Įšyla,' 
darbas neina mikliai ir tuo; 
turi nuostolių, nes darbas'' 
akordinis. čia darbdavis i
turi padaryt tvarką. Darb
davių pareiga yra prižiūrė
ti, kad darbas butų laiku 
darbininkui paduotas, kad 
darbininkas neturėtų nuos
tolių.

A. Bubelis nurodė, kad 
tokių jau aštrių dalykų nė
ra. kaip buvo čia kalbose 
suprasta. Jis kreipėsi Į sa
vo kriaučius prašydamas 
geresnės kooperacijos. Nu
rodė, kad dirbtuvė nėra di
delė, dažnai kiekvienam 
darbininkui prisieina atlikti 
kelius darbus. Kaip kurie 
eina liuosai nuo vieno dar
bo prie kito. Bet vra ir to
kių, kad jie neima kito 
darbo ir eina namo, tuomi 
trukdydami kitų darbą.

Po visų argumentų ir dis
kusijų prieita prie suprati
mo, kad susiklausymas ir 
kooperavimas išeina kaip 
darbininkams, taip ir darb
daviams ant naudos. Dirb
tuvės darbininkų pirminin
ku išrinktas vienbalsiai Joe 
Bubnelis. Komisijos nariai: 
J. Bikulčius ir Mykolas Da
nilevičius.

Po susirinkimo buvo 
šės.

Siulinis.

Vai

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ŠVENTOJ ŽEMĖJ KARO STOVIS

Augių kareiviai Palestinoj turi daug darbo gaudyti žydų teroristus. Čia 
matome vieną Tel Aviv gatvę, kurią anglu patruliai užtvėrė ir praleidžia 
žmones tik po patikrinimo dokumentų.

vilkų avinų kailiuose susi
važiavimas, kiti aiškino, 
kad bus kokos tai laidotu- 

i vės. bet tikrai niekas neži- 
1 nojb, kodėl tas ponas užsi
norėjo važiuoti i Brookly- 
ną. Kadangi klausimas bu- 

ivo neaiškus, tai paleidom j 
j balsavimui ir 17 balsų prieš 
j 15 buvo leista tam žmogui 
i nuvažiuoti Į Brookiyną. Bet i

gyvenimo pabrangimo. Po
litinėmis kovomis darbinin-1 
kai negali pasisotinti, jiems’ 
reikia aiškios vadovybės 
kovoje už kasdienini gyve-1 
nimą. Nepasitenkinimas u- 
nijų vadais eilinių narių 
taipe eina didyn ir gal ne- 
poilgo tas nepasitenkini
mas pasireikš aiškiau.

Darbininkai dar neuž-

VVORSECTER, MASS

PHILADELPHIA, PA.

Floridos Padangėje
MIAMI, FLA.

Stalino Agentai 
Nusimaskavo

kad aukas busią galima 
rinkti; esą, jei komunistai 
nenori, gali neaukoti, bet 
jie negali uždrausti kitiems

uiz 1 • --- ------ 1 X X • • aukoti. Gavęs toki užtikri-
keleivio skaitytojai nimą Michelsonas sutiko

; bus jau girdėję, kad Miami kalbėti

‘mieste, Floridoj yra įsiku-1 Vasario 18 d. Įvyko tos 
ręs lietuvių kliubas, kuns prakalbos. Kol kalbėtojas 
galvoja jau. apie salės jsigi- kalbėjo apie suvažiavusius 
jimą. 1 uo'tikslu kliubas jau i j Floridą lietuvius ir apie 
turėjo dvi pramogas šiemet /Lietuvos nepriklausomybę, 
ir neblogai pasipinigavo iš buvo ramu> bet kai tik us 
suvažiavusių turistų. užsiminė apie aukas Lietu-

visa tai, butų gražu irivos tremtiniams, komunis- 
remtina, jeigu ne ta nelai-Į^ų lyderis vėl pašoko ir 

organizmą! pracjėj0 kekj triukšmą, j- 
raudonojo vė- žeizdamas susirinkusius 

svečius ir padarydamas di-

Ginčas Del “Stipk po 
Velniais”

Kovo 3 d. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija laikė 
savo susirinkimą. Buvo vi
sokių raportų. Iš finansų 
raporto pasirodė, kad drau 
gija neblogai laikosi. Ji

mė, kad kliubo 
pradėjo ėsti 
žio liga.

Iki šiol kliubo nariai to 
pavojaus savo organizacijai 
nematė, nes jis buvo gud
riai užmaskuotas 
miesi nariais, komunistai 
negi sakys, kas jie per vie
ni. Jie dedasi “tikrais lietu
viais” ir gieda net Lietuvos 
himną. Jie nekalba nei apie 
komunizmą, nei apie Sovie
tų “demokratiją.” Kai atei
na kliubo mitingan, jie kal
ba tik apie “vienybę.’’ Jie 
“priešingi” bet kokiai poli- 

tu- Į tikai, nes politika pakenk-

delę gėdą pačiam kliubui. 
Pasipiktinusi šitokiu Mask
vos agentų akyplėšiškumu,

kliubui ta jo kelionė neturi miršo, kas mums buvo ža- 
nieko kaštuoti. Tegu atsto- dama per karą. Kol ėjo ka- 
vauja ta 17 balsų už savo'ras, turėjome sunkiai dirbti 
pinigus, jeigu nori tame ne- ir vis mus ramino, kad po 
aiškiame kermošiuje ulia- pergalės, kada bus iškovo- 
voti. ,tas laimėjimas, tada turėsi-

Pas mumis atsirado žmo-

ri išmokėtą namą ir rengia-' sianti kliubo vienybei, 
si morgičių deginti, turi irį Politikoje neišsilavinę 
bankuose nemažai pinigu.! kliubo nariai ikišiol nega- 
Tik ------- "

nių. kurie pasiūlė kliubui 
namą parduoti, o narius pa
siųsti tur būt i purauzę. Bet 
sumanytojai gavo i kaili, o 
kliubo direktoriai mano uo
liai imtis už darbo ir kelti 
kliubo apyvartas, kad klu
bas galėtų lengviau išsimo
kėti. Patartina nariams kliu 
bo direktorių sumanymus 
paremti.

Tėmytojas

DETROIT, MICH.

Ii “K.K” A. Bubelio Dirb
tuvė* Darbininkų Susi

rinkimo
Vasario 28 buvo “K. K.” 

A. Bubelio darbininkų susi
rinkimas. Dirbtuvėj dirba 
virš 50 kriaučių. A. Bubelis 
jaunas, čia gimęs ir augęs 
žmogus, kuris iau antri me
tai veda tą dirbtuvę. Jo 
vadovybėje dirbtuvė išlei
džia daugiau darbo, negu 
prie nabašniko Kaspersko, 
kad išleisdavo.

Susirinkime Joe Bubne
lis, darbininku pirmininkas, 
padarė pranešimą, kad jam 
reikėjo tvarkyti darbininkų 
reikalus. Su ilgamečiais dar 
bininkais nebuvo jokio ne
smagumo. Bet. girdi, mes 
turime labai daug naujų 
darbininku. Nauji darbinin
kai kartais skundėsi, kad 
darbdavis mažai jiems al-

WORCESTER, MASS.
CHESTNEY’S

CANTEEN

Vadinasi, “Pakėlė 
Uždarbį”

Tur būt. jau niekam ne- 
paslaptis, kad gyvenimas 
dabartiniu laiku labai pa
brango, o dėlto prisieina 
kai kur ir uždarbius pakel
ti. Taigi ir musų šapa neat-Įkų 
siliko nuo to. Pirmiaus gau- 
davom už suprosijimą 100 
žiponų $8.88, o dabar pri
dėjo po pusę dolerio ir iš
eis už šimtą žiponų $9.38.
Bet ir tas juokingai mažas 
pakėlimas duodamas ne už 
visus žiponus. Jei žiponas 
su kišenių “kliapais,” tai 
pakėlimas duodamas, o jei 
be “kliapų,” tai turėsime 
dirbti už seną kaina. Tai ši
taip mums pranešė musų 
vienas geradaris. Norisi pa 
sakyti, ačiū ponuli, ačiū 
labai už tokią sunkią “ko
vą” su darbdaviais, kol iš
kovojote toki strošną algų 
pakėlimą.

Teisybė betgi reikalauja 
pasakyti, kad atlyginimas 
musų šapoje už darbą yra 
juokingai mažas. Kad ir 
pasiutusiai žmogus skubini 
dirbti, visvien negalima 
žmoniško uždarbio pasida
ryti, o ką jau bekalbėti a- 
pie pasivijimą gyvenimo 
pabrangimo!

Esanti*.

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

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCERTER. MASK.

Rasyda- publika sukilo ir pareikšda
vo, kad aukos butų renka
mos.

Tai buvo antras komunis
tų “pasirodymas,” tik šį kar 
tą iie buvo suvaryti ožio ra- 
gan.

Kovo 11 d. įvyko kliubo 
susirinkimas. Penktakojai 
atėjo susiorganizavę. Pama
tę Michelsoną, jie tuoj pra
dėjo pašnabždom tartis. 
Pagaliau atsistoja jų lyde
ris ir stato pirmininkui “ul
timatumą”: “Kadangi mu- 

aukų ne- 
o .viicneisonas musų 

nutarimo nepaisė ir aukas 
rinko, tai aš reikalauju, kad 
jis apleistų kliubo susirin
kimą.”

Nors Michelsonas susi- 
avo rankas rįnkime nedalyvavo, tik bu- 
įglemzti jo;vo atvežęs savo šeimininką, 

vistiek komunistai
lm-mo iv nnkolcoiIX1Q 11 nuvoicai
ehelsonas negali “dalyvau
ti,” nes rinko Lietuvos trem 
tiniams aukas.

Taigi Stalino agentai čia 
nusimaskavo jau trečiu kar

dai- sykį pafod.vdami, 
kad jiems rupi ne lietuvių 
vienybė, bet šuniška ištiki- 

imvbė kruvinajai Stalino

nesuprantama, kodėl i Įėjo šitų veidmainių klastos Sų buvo nutarta 
jauni lietuviai i tą draugi- į suprasti ir nežinojo, kad p<>jrinkti, o Michelsonas 
ją nesirašo. i to “vienybės” priedanga

Įdomiausias dalykas šia- veikia pavojingi kirminai, 
me geresnį gyvenimą. Va- me susirinkime buvo laiškų ’ klastingi lietuviu tautos ir 

priešai, kurie 
jis;uk įauKia progos, kad ga- 

duje darbininkams buvo ža- turįs vieną “juokingą” laiš-įlėtų paimti j savo ranka 
ką, bet kadangi laiškas re- valdybą ir pas 
gistruotas. tai jis turįs jį turtą.
nęrskaitvti= Na ir perukai-Į Bet šiomis dienomis kliu- 

j biečiai turėjo progos tuos 
kad ligonė R. .apgavikus pažinti, nes daly- 
ir dabar serga, i kai susidė jo taip, kad ko- 
draugiios sek- munistai nebegalėjo ilgiau 

Bakšio, kad jis savo veidmainvbę slėpti.

dai skelbė Atlanto čarterĮ skaitymas. Pirmininkas pra-į paties kliubo 
pasauliui tvarkyti, o čia vi- nešė susirinkimui, kad iis'tik laukia pi

dama ir žmoniški uždar
biai, ir darbo ikvaliai ir 
daug kitu gerybių. Kur tie 
pažadai šiandien?

Atlanto Čarterį šuo ant 
uodegos nunešė, o viduje 
gyvenimas darosi vis sun
kesnis, nes visokie pažadai 
buvo tik pažadai. Kaip tik 
karas pasibaigė, visokie pa
žadai buvo užmiršti. Bet 
darbininkai negali jų už-

tė.
Pasirodo, 

Petrus, kuri 
skundėsi ant

miršti. Pats gyvenimas juosįmeldiiotu. kaipo ligone. J. 
verčia už sav 
Toje kovoje 
turi būti unijų rankose 
iei uniju vadovybės ne
kreips užtenkamai dėmesio susirinkimui, 
i musų reikalavimus, teksj Ar tokio pobūdžio laiška 
kovą pradėti pačiose unijo- galima vadinti “juokingu,”

retoriaus J
ją iškoliojęs. Narė, kada ji Jie nusiėmė kaukes ir paro-;tu 
susirgo ir turėjo važiuoti į dė aiškiai, kad jie vra Sta-’ 
ligoninę, pašaukė J. Bakšį lino žvalgybos talkininkai 
ir paprašė, kad iis ją už-į ir pikti Lietuvos nepriklau

» f *,‘v*'* v*'/v w, *
-avo būvį kovoti. į Bakšys jai 
>je vadovavimas i kės: “Stipk 

bet

se, kad jų 
atstovautu 
sę.

Unijcs ir Darbininkų 
Padėtis

Unijose eina Įvairių par
eigūnų rinkimai ir rinkimi
nė kova. Tuo tarpu valdžios 

i politikoje jau matome, ką 
' davė praėjusio rudens rin- 
į kimai. Michigan valstijoje, 
kaip ir kitur, išrinkti repub
likonai mojasi drąsiai žy
giuoti atgal i Hooverio lai- 

“gerbuvi už kampo.”
Dargi tie balsuotojai, kurie 
balsavo už republikonus irj 
laukė patys nežinodami ko, Į 
dabar pradeda suprast, kad 
iie nieko nesulauks. Repub
likonų rinkiminiai pažadai 
ir puikiai surašytos dekla
racijos lieka popietyje, o 
gyvenime matome atgalei- 
vių pastangas pažaboti dar
bininkus ir iš jų išspausti 
daugiau prakaito.

Michigan valstijos seime
lyje musų Įstatymų leidėjai 
paskubėjo pirmiausiai pa
gerinti savo ekonominę bui
tį

Iš Tautiško Kliubo
Kovo 9 d. turėjome susi

rinkimą. Tūlas musų naiys, 
kuris praleido savo amžių 
visokiuose bizniuose, užsi
manė nuvažiuoti į Brooklv- 
ną. Ten sako, bus koks tai 

. kermošius, kurs be jo nega
li apsieiti. Vieni aiškino, 
kad ten bus demokratišku

sukėlė 
ULlz<iz4nct\4

somybės priešai.
trumpai atsa-f Tatai įvyko ruošiantis 

į kęs: “Stipk po velniais.” Už' kliubui minėti Lietuvos 
šitokį “patarimą” ligonė la
bai įsižeidė ir pasiskund:

vadovybė tikrai
darbininkų ma-1

Unijistas.

Socialdemokratų Susirin
kimas

Lietuvių Socialdemokra
tų 116 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 23 d.. 1 vai. po pie
tų, Hermano svetainėj, 2386 
24th St., Detroite.

Visi nariai kviečiami bū
tinai dalyvauti. Bus išduo
tas raportas iš LSDS Cent
ro Komiteto ir aptarti kiti 
svarbus klausimai.

Ph. Wamer.
jie sumanė pakelti sauĮ^^ 116 kp. Oiganizatoi ė.

dienpinigius. Seniau gauda
vo po $3, o dabar nori sau 
pasikelti iki $7.50. Bet pub
likoje jaučiamas protestas i 
prieš tokias “reformas.”

Unijose jaučiamas nariu 
tarpe didelis nepasitenkini
mas. Eiliniai unijų nariai 
jaučia, kaip gyvenimo pa
brangimas skaudžiai atsi
liepia i darbininko kišenę, 
bet iš unijų vadovybių eili
niai nariai nemato didelio 
susirūpinimo musu gyveni
mo pagerinimu. Uniju vir
šūnėse eina politinės kovos. 
Ir eiliniams nariams svar
bu, kad uniių vadovybėse 
sėdėtų politiniai švarus! 
žmonės, o ne kokie nors dik-1 
tatorių pašlemėkai. Bet na
riai laukia iš unijų aiškios! 
ekonominės politikos ir pri
taikymo uždarbių prie

SPRINGF1ELD, MASS.

Mirė Elena Žemaitienė
Vasario 27 d. čia mirė E- 

lena Žemaitienė, vos sulau
kus 48 metų amžiaus. Pa
laidota kovo 3 d. Spring- 
field šv. Mykolo kapinėse.

Velionė paėjo iš Lietuvos 
iš Veisėjų parapijos. Su
valkijoj. Amerikoj išgyveno 
26 metus. Velionė buvo il
gametė “Keleivio” skaity- 

itoja. Tebūnie jai lengva 
| Amerikos žemelė.

J. B.

kaip musų pirmininkas ma
no, tai jau, taip sakant, sko
nio dalykas...

Perskaičius laišką kilo 
diskusijos. Nariai manė, 
kad sekretorius, jei jis to
kius žodžius pavartojo, tu
rėtų ligonę atsiprašyti, pa
rašyti jai laišką ir atsiimti 
savo žodžius. J. Bakšiui to
kis narių patarimas labai 
nepatiko. Jis sakė, pasikal
bėjimas buvo per telefoną 
ir nieks negirdėjo, ką jis 
sakęs, o todėl nieks jo ne
gali priversti atsiprašyti. 
Po šito keisto J. Bakšio pa
siaiškinimo vienas naiys 
paėmė žodį ir norėjo jį pri
kalbėti. kad iis parašytų 
laišką ir visą ta reikalą 
baigtų. Bet J. Bakšys atsi
kirto. kad “jus manęs ne
mokykite, bo neišmokvsi- 
te.” ‘

Aš, sėdėdamas sau ra
miai, papianiau: “Dievaž. 
Bakšys tiesą sako, jo jau 
nieks neišmokys, koks jis 
buvo. toks ir paliks.”

J. Bakšio pavyzdingas 
mandagumas su ligoniais

ne
priklausomybės paskelbimą. 
Kalbėti toj šventėj buvo 
pakviesti vaistininkas A. 
Tulvs iš Chicagos ir S. Mi
chelsonas iš Bostono. Bet 
pastarasis pastatė sąlygą- 
kad jis kalbės tik tuo atve
ju, jeigu bus renkamos au
kos Lietuvos našlaičiams, 
kurių tėvus komunistai yra 
išžudę.

Čia ir nukrito Maskvos 
agentų kaukės. Jie pašoko 
kaip verdančiu vandeniu

diktatūrai.
Jeigu Miami lietuvių kliu

bas nuo šito brudo neansi- 
valys. tai jis susilauks liu.d- 

galo.
M iam ietis.

no

Redakcijos Aisskymak
Kastantui Kireliui. Cam

bridge, Mass. — Laiškai iš 
Lietuvos, kurie dedami .1 
“Keleivį,” yra prisiunčiami 
mums musų skaitytojų. To
kių laiškų mes ir dabar tu-

aplieti ir pradėjo rėkti, kad rime redakcijoj ir galėtu- 
-----  - - - me Tamstai parodyta, kadKliubas negali aukų rinkti 
“žmogžudžiams,” nes tie 
“gaivalai,” kuriems Michel
sonas norįs aukų, esą “Lie
tuvos kriminalistai ir žmog- 
zudziai.

Nusiėmę kaukes, komu
nistai sukėlė mitinge triukš
mą ir nubalsavo, kad “var
dan lietuvių vienybės ir 
kliubo gerovės” aukų “ne
galima” rinkti.

Tai buvo pirmutinis ru
siškų kvislingų nusimaska- 
vimas.

Michelsonas tada prane
šė kliubo pareigūnams kad 
minint Lietuvos nepriklau
somybę visose lietuvių ko
lonijose vra renkamos Lie
tuvos reikalams aukos, c 
jeigu Miami kliubas tam

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel- 

pra- biraus ir pa j ieškojimus.

susirinkime sukėlė daugpriešingas, tai atsisakas kal- 
ginčų ir visai nereikalingu bėti. Bet nuoširdus kliubie- 
ginčų. Ką J. Bakšys kalbė- čiai užtikrino kalbėtoją
jo telefonu su ligone, tą tik ----------------------------------
.iis ir ta ligonė žino. Bet ir valdybos pareiga yra su 
mes visi draugijos nariai ligoniais apsieiti manda 
norime, kad draugijos sek- giai ir nekelti nesusinrati 
retorius butų mandagus su mų. Juk liga yra 
žmonėmis ir kad tokių er- šia žmogaus nelaime ir 
geliu draugijoj nekiltų. Mu
sų

Juk liga yra didžiau- 
žmogaus nelaimė ir to

kio,' nelaimėj bartis su J. 
draugija yra pašelpinė. Bakšiu iokiam ligoniui ne-

Nariai, ligos atsitikime, tu-:gali būti malonu, 
jri teisę į draugiją kreiptis1 Nary*.

pamatytumėt, jog kartais ir 
iš uždaros Lietuvos laiškai 
ateina į Ameriką. Matėme 
net laiškų ir iš Sibiro, kur 
dešimtimis tūkstančių lietu
viai buvo ir yra tremiami. 
Skelbiant laškus iš Lietu
vos kartais reikia apleisti 
siuntėjo pavardę, kad rusų 
žvalgyba negalėtu siuntėjo 
persekioti. Del kitų Tams
tos keliamų klausimų atsa
kymą rasite pačiame “Ke- 
leivyje.

S. Strazdui, Linden, N. J.
—Tamstos korespondenci
ją gavome kovo 13 d., ka
da laikraštis jau buvo išė
jęs. Pavėlavote pasiųsti, to
dėl korespondencijos nedė
sime.

Galima Siųsti “Ke
leivį” į Vokietiją
Mums praneša iš pašto, 

kad jau dabar galima siųst 
“Keleivį” ir į x4merikos 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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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

‘Spalvuotas’ Prezidentas Amerika pasiunčia tris lai
vus j šiaurės Atlantą j ieš
koti ledo kalnų. Vandeny
nas yra platus, o pavojinga 

skaičiau “Relei- senatorius Pepper, vadina- sritis perdaug didelė, .todėl 
pakraščių sargybos” 
negalėtų visų ledo 

susekti Bet tie laivsi
nemis. Musų tarpe, gal vi- stijose. Amerikos pietinėse turi modemiškus įrankius— 
sai netoli musų kaiminystė- \alstijose negrai yrą skai- RADAR ir submarinų jieš- 
je. gyvena “juodukai, ku- tonu antros eilės piliečiai, kančius instrumentus. Tie 

.V1*. popieiyje turi visas laivai gauna pranešimus iš 
piliečių teises, bet prakti- lVisų prekybos ir keleivinių 
koje tomis teisėmis negali laivų, kurie plaukioja pavo- 
naudotis, nes tai butų -- - -

nuos visi skaitome "bal
tais” ir dėlto nieko baisaus 
neįvyksta. Jei žmogus, ku
rio gyslose teka nėgių krau
jas. yra užtenkamai baltos 
odos ir jei visi jį skaito bal
tu. jis ir yra baltas...

Bet “tikriems ameriko
nams.” kurie į juodukus žiu 
ri, kaip į “žemesnę rasę.” 
dėl tokio nėgių 
mo” gal kartais ir 
šiaušiasi. Bet.
nesišiaušia, o

"skandalas.”
Mirtis nutraukė bekylan

čius ginčus apie prezidento 
W. G. Harding kilmę. Jis 
mirė 1923 metais rugpiučio 
3 d. Su io mirtimi pasibai- 

“išbaltėji- gė ginčai. Kam koks reika- 
plaukai las bebuvo aiškinti, ar Har- 

šiaušiasi ar dingo koks bočius “šoko per 
faktas lieka tvorą,” ar nešoko... Geriau

faktu, kad ir Amerikoje ra- buvo palikti tą klausimą ra
sės maišosi ir ilgainiui juo-.mybėje. 
di žmonės išbalsta ir perei- Chicagoje išeinantis “Ne- 
na į baltųjų skaičių. 1 gr° Digest” dabar surankio-

IZ . . ' -j • i jo daug įrodvmų apie Har-Kartais pasitaiko Įdomiųjįį ki,
dalykų su tais išbalusiais! ua-voSH

negrais. 1920 metais Ame-

—Sveikas gyvas, tėve!
—01. Maike, aš norėčiau 

būt sveikas, ale negaliu.
—Matau, kad tėvo kak

las lyg ii- sustingęs. Kas gi 
pasidarė?

—Tu, vaike, žinai, kad

pafiksysiu ir tavo kaklas at
sileis raidavei. Atsinešė ka
žin kokio šmero. atsegė
man kalnierių ir pradėjo 
šmeruoti kaklą. Šmeruoja 
ir kalba, kad tai esanti la
bai pamačlyva mostis, ge- 

aš turiu tikrą kvarabą, ką resnė da ir už devildrekį. 
žmonės mamiatizmu vadi- Ale kai ji sudėjo to štofo 
na. Kai pradeda kaulus su- apie porą svarų, tai aš pa- 
kti. tai nors gyvas Į žemę mačiau ant to keno užrašy- 
lysk. Musų Sčeslvvos Smer- ta: “Waterprcof Roofing 
ties Susaidės maršalka, bu- Tar.” Tada aš jai capt ūža
vęs ruskių vaiske už stai-šą to keno ir sakau: Veidimi-į 
felčerį ir šiaip jau žmogus nut, kokį biesą tu čia man 
nedurnas, davė man rodą į darai! Juk mano kaklas ne 
pagulėt ant saulės ir skūrą kaminas!... O ji pradėjo 
gerai apkepint. Sako. tas juoktis ii- sako: “Sony, per 
siur pamačys. Taigi aš jo apmilką padariau misteigą 
paklausiau ir nuvažiavau į-— ne ta mostį paėmiau.” 
Floridą, ba tu man sakvda- Ale tai nieko neiškadys. sa- 

Floridoj nėra žie- ko, galėsim ta smalą nuim
ti. Atnešė tokio štofo, ką 
pentoriai juzina senam var- 
nišiui nuo flioru nuimt, ir

vai, kad Monetoj nėra 
mos. Vaįuk to dabar ir ne
galiu kaklo pajudint. Visa 
skūra nusilupo.

—Reiškia, tėvas 
saulėj kaitinaisi.

—Maike. tas ne nuo sau
lės.

—O nuo ko?

—Nuo smalos.
—Nesuprantu, tėve. ką 

tas reiškia. Kalbėk aiškiau.

perilgai užpylė man ant kaklo. Aš 
i negaliu ištrivot, degina, 
kaip pekla, o mano frentas 
su ta “daktarka” juokiasi 
ir sako: Pakentėk, tuoj bus 
geriau. Paėmė seną tarka

rikoj buvo išrinktas 29-tas 
šalies prezidentas. Warren 
Gamaliel Harding. Jis bu
vo republikonas iš Ohio 
valstijos ir jis užėmė prezi-j 
dento vietą po demokrato j 
Woodrow Wilsono.

Laike rinkimų kampani
jos demokratų partijos va
dovybei buvo įteikti doku
mentai. kurie įrodinėjo, 
kad republikonų kandida
tas į prezidentus, Warren 
G. Harding, yra negrų kil
mės! Demokratų partijos 
vadovybė tada nutarė tais 
dokumentais nesinaudoti ir 
nieko neskelbti apie repub
likonų kandidato “juoda” 
Ulme. Rinkimus laimėjo 

G. Harding.
Tuoj po rinkimų Ameri

koje prasidėjo ginčai dėl 
šalies prezidento kilmės. 
Profesorius Wiiiiam Esta- 
brook iš Wooster kolegijos 
tada paskelbė knygą anie 
Amerikos prezidento kilmę 
ir įrodinėjo, kad jis esąs 
negrų kilmės. Knygoje bu
vo surankiota daug: doku
mentų ir senųjų Blooming 
Grove. Ohio. gyventojų pa
rodymų ir visi sakė. kad 
senais laikais Blooming 
Grove gyventojai Hardingu 
šeimą laikė negrais! Ta 
knyga greit išnyko iš 
vartos.

Pagal tą laikraštį. Hardin- 
gų šeima senais laikais gy
veno Blooming Grove. O., 
ir ten jai gyvenant ta šeima 
visų gyventojų buvo skaito
ma negrais.

Laikraštis ima įrodymų 
vieno teismo sprendimo 

: 1849 metais. Tais metais. 
Marion teismas, Ohio vals- 

1 tijoj, turėjo spręsti vieną 
bylą dėl žmogžudystės. Tū
las Butler užmušė savo biz
nio partnerį. Amos Smith. 
Teisme Butler aiškinosi, 
kad A. Smith pradėjo gin
čą tuo, jog išvadino Botle- 
rio žmoną “nigerka.” Gin
damas savo žmonos garbe. 
Butler sakėsi nudėjęs Smi- 
thą... Butlerio žmona buvo 
iš Hardingu šeimos!

Teismas Butlerio pasiaiš
kinimą nepriėmė ir ii nutei
sė už žmogžudystę. Teismas 
savo sprendime sakė. kad 
Butleriui nebuvo ko užsi
gauti. jei jo žmona buvo

jmgais vandenimis. Papras
tai užtenka, kad prekybos 
ar keleiviniai laivai prane
ša tiktai vandens tempera
tūrą ir ledo kalnų medžio
tojai jau žino, ar arti yra 
ledo kalnas ar ne.

Kada ledkalnių medžio
tojai suseka kokį ledų kal
ną, jie tuoj praneša visiems 
laivams, kokiu keliu ledo 
kalnas plaukia ir kaip jo 
saugotis. To užtenka, kad 
plaukiantieji laivai galėtu 
nuo pavojaus apsisaugoti. 
Patys ledkalnių medžioto
jai plaukia šiaurės vande
nyne dviem juostom. Plau
kia du laivai, o tretvsis il
sisi Grenlandijoj. Turėda
mi nuolatinius pranešimus 
iš atskilų laivų apie van
dens šaltumą, turėdami į- 
rankius ir žinodami vande 
nvno srovių kryptį, ledkal
nių medžioto iai greit su
gauna ledo kalnus ir prade
da juos sekti, iki tie kalnai, 
patekę į Golfstream šiltą 
vandens srovę, ištirpsta.

Seniau buvo bandoma 
ledo kalnus išdaužyti iš ar- 
motų ar granatomis. .Betl 
bandymai nepasisekė. Ledol 
kalnai kurie ateina iš šal-j
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PAGAVO LAIVĄ SU IMIGRANTAIS

Po Amerikos vėliava plaukė laivas “Ben Hecht” iš 
Europos į Palestiną. Laive važiavo 600 žydų, kurie 
nelegališkai norėjo patekti į Palestiną. Anglų laivai tą 
laivą suėmė ir visus 600 žydų išgabeno į Kipro salą, 
o amerikiečius iš to laivo įgulos padėjo i kalėjimą iki 
teismo. Čia matome tą laivą netoli Haifos uosto. Di
delis buiys išvietintu žydų žiuri su ilgesiu į Palestinos 
pakraščius.

MARGUMYNAI
BULVIŲ DUONA

Maine valstijoj yra bul- 
tosios Grenlandijos ledvnu. perteklius. Nesenai A-
yra perdaug dideli, 
juos galima butų išdaužyti 
iš armotų ar bombomis. 
Pigiausias būdas ni’o jų 
apsisaugoti yra sekti jų ke
lią ir perspėti laivus, kad 
jų vengtu. Kada ledo kai
nai pasiekia šiltesnius van

vadinami inteligentais, bu
vo išėję iš sodžiaus.

. Amerikoje irgi buvo tarp 
politikierių mada “pasigir
ti,” kad jie esą kilę iš “Log 
Cabin,” arba iš paprastos 
farmų trobos, pastatytos 
iš apvalių rąstų. Kadaise 
veik visi Amerikos politi
kieriai “girdavosi” su ta 
“loo- cabin.“r? . '

Dabar ta mada kaž kur 
išnyko. Dabartiniame, aš
tuoniasdešimtame kongrese 
tiktai vienas atstovas savo 
biografijoj įrašė, kad jis e-

laiku ,s^s netašytų balkių
•i ’!troboje. Tas kongresmonas 

yra A. Leonard Allen, iš 
Louisianos valstijos, kurs 
sakosi gimęs netoli Win- 
field, La. “šiaudinėj pasto
gėj.”

i merikos vyriausybė skelbė, 
kad ji davė įsakymą sunai
kinti 20,000,000 bušelių 
bulvių. Toki politika nėra 
sveika. Faimeriai bulves 
augina, valdžia bulves su
perka ir naikina, o visi var- 

Jtotojai už bulves moka auk
otas kainas ir dar turi iš sa- 

mokesčių 
ir už

pavadinta “nigerka.” nes ji denis, jie patys išnyksta, i . .. . •negrų kilmės ir tas fak- nakJ n,giltinei kišenes, kaipoDėka nuolatinei sargybai!™- šiauriniame Atlanto vande- fU„kaiki}nt^ bulv* , 
nyne, dabar nenepasitaiko
tokių nelaimių, koki ištiko Dabartiniu bado 
“Titanic” laivą 1912 me- kuomet Europoje 
tais. Kelisdešimtys jaunų
vyrų trijose laivuose, su ge
rais įrankiais ir su patyri
mu, padarė kelią iš Euro
pos į Amerika saugų nuo 

ledo kalnų, kurie 
seniau pridarydavo daug 
nuostolių laivininkystei.

yra
tas visiems esąs žinomas...

Ar Hardingas buvo nėg
ių kilmės, pasakyti galuti
nai dar negalima. Bet butų 
nemažas šposas: jei kas 
nors visai neginčijamai įro
dytų. jog jis buvo. Tas bu
tų gera pamoka visokiems 
nėgių ėdikams, kurie ma- 

al)V"[no. kad negras tai jau yra j baisiųjų 
antraeilis žmogus. Jei butų 

buvo 
dėlto

Amerika nesugriuvo, tai 
daugelis žmonių suprastų, 
kokie nerimti yra tie nėgių 
ėdikai, kurie juodiems žmo
nėms nenori net duoti pa
prastu pilietinių teisiu.

Dr. V. P-a.

kuomet 
nai žmonių trūksta maisto, 
nutarta bulves gabenti į 
Europą. Portland, Me. uos
te jau pakraunami laivai ir 
šias dienas jie išveš pimauo- 
sius 3 milionus bušelių bul
vių i Europą. Bet ir tas 
sprendimas yra tik laikinas. 
Šiais metais Europoje bul
vių ir kitko trūksta, o po 
metų kitų Europa turės už
tenkamai savo bulvių. Gal 
ten truks duonos ir riebalų, 
bet bulvių prisiaugins.

Tai ką daryti su bulvė
mis? Maine valstijos žemės 
ūkio departamentas siūlo 
bulves malti ir bulvių mil
tus maišyti i duoną. Praei
tą ketvirtadienį Portland, 
Me. atsibuvo bankietas. ku
riame svečiai buvo vaišina
mi “bulvine duona.” Nerei
kia suprasti, kad ten duona 
buvo keparua tik iš bulvių 
miltų. Tiktai 4 G bulvinių 
miltų buvo primaišyta prie 
kviečių ir toki duona buvo 
patiekta svečiams propa
gandos sumetimais.

Maine valstijos vadai 
mano, kad jei Amerikos 
vartotojai įprastų valgyti 
kviečių duoną su 4 G bul
vių priemaišų, “bulvių klau
simas” Amerikoje butų iš
spręstas. Bet ar jie įpras, 
štai klausimas! O jei bul
vės bus maišomos į kviečių 
miltus, tai ar neatsiras vė
liau kviečių perteklius, 
rio taip jau nebus kur 
ti, kaip dabar bulvių?

Ji buvo išpirkta ir
ir pradėjo tą smalą nuo ka- išrankiota iš publikos ir. sa-į irofj°-Įa Negras
klo man skusti. Valuk to. jps dabar visai negali- gajįes į»rCzidentas ir— X I— XI__ 1-_ ___ mo nioL-in* cronėi \ne- 

Bet
geras pri- 

klodas: Jeigu nuvažiuosi 
kada Floridon ir gausi ko
kią kvarabą, tai verčiau 

: nueik Das daktarą liekarst- 
jvų jieškot.

—Matau, kad tėvas pras
tai jautiesi, todėl nenoriu 
ilgiau varginti. Pasimatysi
me kitą syki.

—Okei. Maik, mi sy ju 
agėn.

Maike. aš ir šiandien—Kad sarmata viską sa-. , ...kvt. Tu gali išpiepėt kitiem. ??hu ^lv0? ^kreipti, 
tei visos bobos juoksis iš c,a- vaike‘ ,r teu «eras 
manęs.

—Tėvas žinai, kad aš n? 
pletkininkas. Kalbėk drą
siai.

—Olrait, Maike, šitas se
kretas yra toks. Kai aš nak
vojau Floridos bušiuose. tai 
vieną naktį mane pagavo 
ciongas.

—Kas pagavo?
—Sakau gi. kad ciongas.
—Tai ne lietuviškas žo

dis, tėve. Pasakyk, ką tas
“ciongas” reiškia musųj ---------
kalboi? j Sykį liūtas drauge su a-

, —Musų tautiškoj šnektoj šilu išėjo medžioti ir užėjo 
ciongas vadinasi draftu, urvą. kuriame buvo keletas

LIŪTAS IR ASILAS

Maike. Mano gasnadinė, ožių. 
kur aš bunu ant burdo, sa- Liūtas 
kė. kad ir ją draftas paga-jir laukė 
vo. Prašė gyvatinės. ! las įėjo

—Reiškia, tėvas kalbi a-l rėkti ir

sustojo prie ui*vo 
jų išeinant. O asi- 
į vidų ir ėmė ten 
spardytis, norėda

pie skersvėjį Tėvą ne “c’on.mas išbaidyti visus ožius iš 
gas ’ ir ne “draftas’' “paga-'urvo laukan. Išbėgančius o- 
vo,’ bet skersvėjis perpūtė.'žius butas griebė po vieną

—Nežinau. Maike, ar jis! T taiP Movė visus. Paga- 
putė skersai, ar išilgai. ga-'llau, asilas išėjo iš urvo ir 
na to kad mano kaklas su-' paklausė liūtą:
stingo, kaip kuolas. j —Na. ar negerai rėka-

—Tai kodėl tėvas sakai, ;vau° 
kad sarmata apie tai kalbė
ti?

—Maike, tu visko da ne
žinai. Kai man kaklas su
stingo ir negalėjau gauti jo
kio ratunko, tai vienas sver
tas nuvedė mane oas vieną 
gyvanašlę. Sako. ii turi ge
rų liekarstvų. Taigi nuėjau, 
išgėrėm pantę snapso ir 
jai pasakiau savo trubelį. 
Okei. ji sako, aš tave tuoj

ma niekur gauti.
Pats prezidentas WaiT?n

G. Harding niekada neuž- 
ginčijo, kad iis yra negrų 
kilmės. Jis. tiesa, niekada 
nėra sakęs, kad iis yra neg
rų kilmės, bet kada jis susi
durdavo su paskalomis ir i- 
tarimais arie jo nėgių kil
mę. jis nieko neatsakydavo. 
Kartą vienas Hardingot 
draugas. James M. Eaulk- 
ner, paklausė jį. iš kur kilę 
gandai, kad jis yra nėgių 
kilmės? Prezidentas jam 
atsakė: “Kaip aš galiu ži
noti. Jim? Gal vienas iš 
mano bočių ir pei’šoko kada 
nors tvorą!”

Daugelis visai padorių a-

Ledo Kalnų Me
džiotojai

Šiauriniame Atlanto van
denyne. 400,000 ketvirtai
nių mylių plote, kasmet nuo 
vasario mėnesio iki vasaros 
vidurio, pasirodo dideli le
do kalnai. Jie plaukia iš 

Gren-„ . šiaurės, nuo šaltosios _.
menkiecių Hardingo lai- Indijos pakraščiu ir eina į

M. S.

J • O K A I

Maskvos Kilbasai

Alaskos Miškai

Mažai apgyventa Alaska 
tolimoj šiaurėj turi milži
niškus plotus, padengtus 
miškais. Dabar tų miškų 
niekas neišnaudoja. Jei me
džiai iš senatvės nugriuva, 
tai jie ir supūna vietoje. 
Tuo tarpu Amerika įveža iš 
Kanados labai daug popie- 
ros. Kodėl negaminti popie- 
rą iš Alaskos mišku?

Vienas mišku ekspertas, 
kui’s praleido 29 metus ty
rinėdamas Alaskos girias, 
Frank Heintzhman iš Ju- 
neau sako, jog Alaskojc ga
lima pastatyti dideles po- 
pieros dirbtuves, kurios gali 
gaminti po 3,500 tonų 
popieros per dieną. Mišku 
dirbtuvėms užtektu neap
rėžtam laikui. Bet pirma 
reikėtų pastatyti riekt n,s 
gamyklas prie Alaskos li

pių. Su 25 ar 30 milkmu do
lerių įdėto kapitalo. Alas
ka gali gaminti ketvirta da
lį Amerikoj suvartojamo 
popierio.

Vienas karštas bolševi
kas kartą pasakojo, kad 
Maskvoje, prie Stalino sau
lės valdžios, žmonės valgo 
dešras, dalytas iš lakštin
galų liežuvių. Vienas klau-į 
sytojas nepatikėjo. Jis sa
ko:

—Negali būti. iš kur tas 
Stalinas gali tiek daug lakš
tingalų prigaudyt!?

—Na. ne vien iš lakštin
galų liežuvių — nusileido 
bolševikas — imama per 
pus. arba, kaip čia sako. 
fifty-fifty. vienas arklys ir 
viena lakštingala ir iš to 
mišinio “tėvas ir mokyto
jas” daro lankštingalų lie
žuvių dešras...

kais baukštėsi, kad kas nors 
neįrodytų neginčijamai, 
jog Hardingas yra nėgių 
kilmės. Tie šiaip jau pado
rus žmonės sakė, jog tai bu
tų “baisus skandalas.” jei 
pasirodytų, kad šalies prie
šakyje stovi žmogus, kurio 
gyslose teka dalinai nėgių 
kraujas! Bet kodėl tai bu
tų toks jau “baisus skanda
las,” to negalima suprasti. 
Argi negrai Amerikoje ne
turi visų pilietinių teisių? 
Pagal konsttuciją jie taip 

asilas jau gali būti Amerikos 
prezidentais, kaip ir baltie
ji šios šalies gyventojai.

gerai, —Labai. labai 
!atsakė liūtas: jei as 
čiau žinojęs, kad tai 
taip rėkauja, ir patsai.bu
čiau bebėgąs iš išgąsties!

Ne visiems ir ne visų rik
smas yra baisus.

Ezopas.

Remkit 
skelbiasi 1

nebu-

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

pietus. Daugiausiai tu ledo 
kalnu pasitaiko ties ūkano
tais Nevvfoųndland pakraš
čiais, bet jie pasiekia ir to
li į pietus, iki šiltas van
duo ir saulė juos ištirpina ir 
jie išnyksta vandenyje.

I^edo kalnai seniau prida
rydavo labai daug nuosto
lių olaukiojantiems lai
vams. Garsiausais nelaimin 
gas atsitikimas iš ledų kal
no priežasties įvyko 1912 
metais, kada
lų keleivinis

Yra Ko Juoktis?
Viename bepročių name 

buyo toks atsitikimas. Vie
nas ligonis staiga pradėjo 
kvatotis ir niekaip jo nega
lima buvo nuraminti. Paga
liau jis apsiramino ir kada 

didžiulis ang-jjo paklausė, ko jis taip gar- 
laivas “Titą- džiai juokiasi, beprotis at- 

’ At-nic ’ nuskendo .šiaurės At- sakė:
lante su visais savo kelei-' —Aš juokiuos iš to mano 

Tai kur čia butų buvęs tasĮviais. “Titanic” nelaimė pa- kaimyno Petro, ką jis ry- 
“skandalas”? Į skatino Angliją ir Ameriką toj rytą atsikėlęs darys!

Pagal teisybę, “skanda- pradėti karą prieš ledo kai- Aš iam nupjoviau galvą ir 
las” butu buvęs todėl, kad nūs. Tas karas buvo nradė- paslėpiau ią po lova. tai jis 
Amerikoje yra stiprus rasi- tas 1913 metais. Jis ir da- rytoj atsikėlęs turės trobe- 
niai prietarai. Čia vra neva bar tebeina. lio. kol savo
“pažangių” žmonių, kaip Kasmet vasario mėnesį jieškos...

ku-
dė-

PALESTINOJ NUIMTAS 
KARO STOVIS

‘13 ŠIAUDINĖS 
PASTOGĖS”

Nuo šio pirmadienio Pa
lestinoj karo stovis liko pa
naikintas. Anglų valdžia 
skelbia, kad karo stovis pa
naikintas todėl, kad teroris
tai jau apgaudvti ir valdžia

Lietuvoje kadaise visi nenori trukdyti Palestinos 
šviesuoliai mėgdavo “prisi- ekonominį gyvenimą. Bet ir 
pažinti.” kad jie yra kilę iš panaikinus karo stovį Pa- 
šiaudinės pastogės. Tai bu- lestina lieka griežtoje karo 
vo lyg ir mada. nors tai bu- vyriausybės priežiūroje, 

makaulę su- vo ir teisybė, nes visi Lietu- kad teroristai neimtų vėl* 
vos šviesuoliai, arba vėliau baikotis.
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Maištas Paragvajuje

KELEIVIS, SO. BOSTON
Po $50: Antanas Bluzas, 

Juozas ir Frances Motiejū
nai, Katryna Kaminskaitė 
(Simsbury. Conn.).

A. Simons ...........  $41.25
Po $25: Petras ir Marijona

reikėjo jos jieškoti su re
porteriais.

Šito nepaprasto įvykio l)ek>luv G„—- >Us sudaryU 
aprašymą mums pnsiuntę iš daug skirtingų elementu. turi sa

Reaaatiild Skausmai PARSIDUODA KARMA M.

Puslapi* Penktas

Sovietų Ambasadorius
Rusijos ambasadorius* 700 kareivių Conception Labanauskai, Juozas ir Veroni- 

Washingtone, Mikolai Novi-. mieste, Paragvajaus respu- ka Petraičiai, Juozas Jasinskas. 
kov, tuoj po Prezidento] blikoje, sukilo prieš vyriau- Bronius Vedeikis, Teofilius ir 

Antanina Vaikis,* kun. Gauron-Trumano kalbos Kongrese Įsybę ir laikosi apgulti ka- 
praeitą savaitę išvyko i! reivinėse. Paragvajaus vy- 
Maskva. Sako arnbasado- riausybė sako, kad “tarp-laskvą. Sako, ambasado
rius dalyvaus “keturių di
džiųjų” konferencijoj Mas
kvoje. Taip pat ir Rusijos 
ambasadorius Londone iš
vyko j Maskvą.

vy-
su
A-

Filipinų Bazės
Filipinų respublikos 

riausybė baigė derybas 
Amerika dėl užleidimo 
merikai kariškų bazių Fili
pinų salose. Amerikos am
basadorius P. McNutt, tuoj 
po sutarties pasirašymo 
grįžta i Washingtoną ir ke
ta pasitraukti iš diplomati
nės tarnybos.

Francija J ieško Darbininkų
Francijos valdžia pasiža

dėjo Amerikai paleisti 400,- 
000 vokiečių karo belaisvių, 
kuriuos Amerika buvo fran- 
cuzams “paskolinusi.” Ka
dangi Franci iai trūksta 
darbininkų, tai ji nutarė 
rekrutuoti darbininkus iš iš
vietintu žmonių tarpo. 
Kiek išvietintuiu galės ries
ti

api
5 “Keleivio” skaitvtojas drg. jsąHns*. *dimą.T _ ... * J tingai, istarpins ReuiJ. Dermeitis.

Laiškas iš Lietuvos
skas.

kad “tarp-! Po $20: Mikalauskai (Sims- 
tautinis bolševizmas” tuos būry, Conn.), Liudvika ir Apo- 
kareivius sukurstė prieš vy- linaras Balvočiai, Vincas ir A- 
riausybę, bet maištas, sako, polonija Kedys, Mr. ir Mrs. 
bus numalšintas. i John Kutis, Leonas ir A. Na

vickai, Juoz. Baruolis, O. Mika
lauskienė, Jonas Gizas.Bulgarijoj Teroras

Bulgarų politinė policija 
buvo suareštavusi kelis 
Franci jos piliečius ir žiau-

Po $10: Luce ir Mary Kaziunai, 
Juozas ir Irena Leonaičiai, Juozas 
Povilionis, Julė ir Zigmas Kava- 
liaurkai, Antanas Kleiza, Juoz. Jan- 

. , , kauskas, Adomas ir Ona Navickai,l'iai SU jaiS elgėsi. Kada ‘ Joną.- ir Rozalija Mančiunai, Kastan 
Franci jos ambasadorius no
rėjo užsistoti už suimtuo
sius, bulgaru čekistai iam 
grasino revolveriais. Fran- 
cijos valdžia pasiuntė Bul
garijai protestą ir atšaukė

‘Geriau Nebegali Būti”

2UKAIČ1O KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS
Dean Park, Speneerport, N. Y.Parduodu savo farmų, 150 akerių, 

36 akeliai girios, 14 ruimų stuba. 
Parduodu su visais daiktais ir ma
šinomis; 24 melžiamos karvės ir 5 
priaugančios, melžimas mašinomis; 
traktorius ir kitos mašinos. Atva
žiuokite pažiūrėti.

FRANK MIKELION1S,
R. F. D. 2, Rome, Pa.

335
Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 

gražiais celuloido apdarais- .. $1.75 
.. Vainikėlis, maža maldų knyge
lė .......................... .............. ..

Kaatičkos. šv. giesmių knyga 2.50
Aficiero aukšti klausimai, o ka- 

įeivio mandagus atsakymai, maišas 
juokų .............................................. 15c

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

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

su apie 20 paveikslų .............. 60c
Velnias Kapitonas. 3-jų tomų 1.75 

l Kaip duktė gyveno pustynėj 25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c
Lengvas Budas išmokt angliškos 

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

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

daryta .......................................... * 1.60
Sapnas Marijos ant kalno alyvų 

.......... .«............ 2Oc
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 ... z 35«
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 ........................ ......... i.............. 2ic

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
Kūrykla 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

lai-'5 .................................................. 25c
Nedoras žydas, jaunų merginų 

kupčius .......................................... 50c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c
Pamokslų, spyčių, monologų, juo

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

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

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c
..Keliautojai į Palestiną ____ 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- 
l»Ros .............................................. 85c

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 6Oc

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

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukems tingini naakstina____  1 9~.

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... 60c

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

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

rielkos užpilimo .........  75c
Nuo kietų vidurių .................. firų.
Kraujo valytojas, valo krauja 60c
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 00c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumą .............................  75c
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kudvn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25
Laiškams popiera į Lietuvą su pa

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

kurie suvargę ir negali miegot X5c 
M. ŽUKAITIS. (23)

335 Dean Park. Spencerport. N. Y.
i PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 
[skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
f patį skelbėją. “Keleivio” administ

racija jų nepardavinėja.

_ natišku> skaus-
ntus, raukų, kojų skaudėjimų ir tir 
pilnų, dieglius, šaltį. Daugumui žmo 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 

Į Nelauk ilgiaus. ale tuo jaus įsigyk 
I DEKEN’S OINTMENT, arba rašv- 
| kilę j dirbtuvę, kaina 2-oz $1.00;

4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė
i 16-oz $5.00. (29-71

DEKEN’S OINTMENT CO.
I*. (I. Box 666. Ne vark t. N. J.

“Kel.” skaitytoja Mrs. L.; 
B. prisiuntė mums laiškelį 
iš Lietuvos. Laiške rašo:

Brangioji mano:
Aš ir visa mano šeima la

bai apsidžiaugėme sulaukę 
iš jūsų laišką, kūno laukė
me visi išsiilgę. Džiaugsmo 
ašaros sublizgėjo ant veide, 
sužnojus. kad jus gražiai 
gyvenate* ir kad esate visi 
sveiki ir gyvi. Už tą laišką 
mes esame tamsta labai dė
kingi, akd musų neužmiršo
te ir aplankėte savo laišku.

Pas mus gyvenimas klo
jasi puikiai. Gyvename taip 
gerai, kad geriau nebėgai 
būti. Mes manom, kad ne- 
kur kitur taip gerai negalė
tų gyventi. Tai daugiau a- 
pie tą gyvenimą r nebera
šysiu, nes aš manau, kad 
tamsta taip pat žinai ir su
pranti tą musų gražų gyve
nimą.

Likite sveiki ir mes lieka
me pakol kas sveiki. Kai

REIKALINGAS VYRAS 
ANT KARMOS

Turi būti gerai patyręs farmos 
darbe. Darbas ant visados: žiemų ir 
vasarų. Mokestis $100.00 į mėnesį 
ir burdas. (14)

JOHN SADAUSKAS,
R. D. 4, Cortland, N. Y.

PAJ IEŠKOJI M Al

M. J. SVILPA’S 
OINTMENT
Gera Naujiena

Svarbu visiem ž#not, 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 su 
plačiu aprašymu apie visas gy
duoles ir nuo kokių ligų gelbsti. 
Keletą desėtkų skirtingų ligų.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumų. Nr. 2— 
nuo reumatiškų ir Įvairių išvir
šinių skausmų; nr. 3—nuo Įvai
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.

Kainos dabar tokios: Nuo 
dantų 50c. ir $1; nr. 2 — nuo 
skausmų—$1; nr. 3 nuo odos 
ligų 50c ri$l; nr. 4 nuo niežė
jimų — $1; nr. 5 nuo Pilės— 
$2. Siųskit čekį ar money or- 
der, siunčiam ir C.O.D.. kurie 
prisius 30c stepomis sykiu su 
orderiu. Adresuokit: (15)

M. J. Svilpa’s Ointment 
P. O. Box 73, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.
Vietiniai ateikit: 944 Broad St.

tas ir dukra Pundžius, Juoz. Gude- 
ievičiu-. Ant. ir Petronė Mašiotai, 
Leor.tina Pinkevičienė. Vinc. Gailiu- 
r.as, Zigm. Klimas, Zuz. Norkaitie- 
nė, Ar.t. Juocapis, Kast. Vailionis, 
Mat. Stankevičius. Kaz. ir V. Balčiū
nai, Juoz. Segevič-ius, Juoz. Petraus
kas, Pr. ir Barb. Bartusevičiai, St. 
r Mar. Pikturnai, Aug. Gerbutavi- 

M. Pateckaitė, Jonas ir Ona 
A. Rakštys, K. ir O. Ska- 

rupskai, kun. P. Sabutis, Pr. ir A. 
Viciufr, Ign. ir Aleks. Grushas, Pov. 
Bielskis, Pr. ir Jul. Buikus, Barb. 
Kundrotienė, Jurg. ir Mar. Kadisiai, 
Kast. ir Ver. Tamos, J. ir A. Dzins- 
kauskai, Mot. ir Agn. Žlioniai, Myk. 
ir Pranė Baliukynas, And. Patec- 

, • • i kis, Dom. Jakelis, Vikt. ir Cec. La-
OVejOSe i beskis, Ig. Misiūnas.

Po $5: J. ir P. Manikai, S. Mo
tiejūnaitė. Mrs. Knežinskienė, Mrs. 
A. Ridikienė, J. ir J. Pugžliai, J. 
Bacevičius. P. Kauklis, K. ir S. 
Balskai, Pr. Vensevičienė, A. Del- 
tuvas, J. čebatorius, T. Janukevi- 

i čius, J. Antanaitis, J. Milašauskas, 
A. ir K. Rakauskas, B. Žalnieraitis,

t ž
savo ambasadorių iš Bulga-į s’ekyS,
viinc ruoska

Pabėgėlis Vokietijoj pajieško savo 
tetų Tubulaitę, kilusia iš Stumbrių 
kaimo, Rietavo vaisė., gyvena New 
Yorke ar Chicagoj. Ji pati, ar kas 
jų žino malonėkit atsiliepti šiuo ad
resu:

F. J. BAGOČIUS
302 W. Broadway, So. Boston 27, 

Mass.
rijos.

Kinijos Karas
Kinijos vyriausybė pra

neša. kad komunistai ton 
pradėjo puolimą 
vietose. Mandžurijoj jie
puola ties Tehwei miestu ir 
atnaujino puolimą Šantun- 
go provincijoj. Nesenai Ki-; 
n i jos vyriaus vbė gyrėsi 
mušusi didele komunistųĮ Z. Bajoriunienė, J. Bražinskas (Bris. ciicitikcitp mano brolius ii' ■fd. Conn.). J. Goberis, Mrs. Anta-1 SUSltlKSlte mano DIO11U& u 

. r.aviči.-nė. p. Eiijošius, j. Poteįiu- j seseris, perduokit linkeji- 
------------ . ’ nas. Sophie Grašis, K. Tamošiūnas,

D : : “I__ J I i Mačėnienė-, A. Urbonas, T. ir E. Če-i r asikaige Lcnd-Leas- . , batoriai, J. ir J. Kazakevičiai, M. ir
Amnestija Graikijoj Amerikos Kongreso vie- t. Kripai, Marė Bush, Mr. ir Mrs.

• i - i • •• .-a Endreliunas, nežinoma pavardė, A.Graikijos vvriausvbe pra- na komisija nutarė nena- L sandaros 46 kuopa, 
nešė Amerikai, kad ten iš- tvirtinti Valstvbės departa- Smulkiais surinkta ... $2.50
leidžiama amnestua ir visi mento pasiūlymą pasiųsti nis> v Brynga, Liiiian Pukinskas,
“maištininkai’’ gali grįžt iš Rusijai už 25 milionus do- M- i.iaudanskienė, m -Sabeskis, Kat- 
kalnų ir nebus baudžiami,! lenu masinu nattai valyti. nė: Petronienė, b. Kaivinskas, s. 
jei jie sudės ginklus ir nebe- . Vyriausybė sakė. kad tos Sriunša, o. Gečienė, p. Gedutis, a.

darbo Francijoj dar tik- armiją Mandžurijoj. 
rai nežinoma. ; ---------

tos; Sriunša, O. 
I Našlėnas.

>' Po $1: 
čiunas, K. 
Danvlienė,

tęs karo prieš Graikijos vv- mašinos buvo pažadėtos
riausybę. Graikijos valdžia dar iš Lend-Lease laikų ir 1)anvlicn_ fc Monciunas> Skanjps. 
sakosi norinti tuo budu pri- jas reikia pasiųsti, kongre- kienė, Kačkus, Brazauskienė. G. Ur- 
sidėti prie krašto nuramini- sas mano kitaip. 'bonienė, Petrukevičius, j. Tamošiu-
mo. 1

V. Kazunas. Lucy Kriš- 
Povilaitis. T. Vezelis, K. 
E. Mončiunas. Skarų

mus nuo visos musų seimos. 
Tamstos...

PARSIDUODA CONNECTICUT 
PIENIŠKA KARMA

117 akrų. 60 ariamos, o likusi že
mė ganyklos ir miškas. Daržinė 
36x60. du garažai, medinė pastogė 
ir dirbtuvė, vištininkas ir pieno kam
barys. Puikus namas dviem šeimy
nom gyventi, vor.ia, tualetas, šiltas 
ir šaltas vanduo, elektra ir

matosi mylio-

a__ i::_rnigujvs
Didele balsu

D--- 1______ »__i anani’Tiiiao
Irano Aliejus

rįaugvBg ir par
lamentas greitu laiku pra
dės svarstvti klausimą, ar

Ii-onzi i I esi I’/

nas, Juzėnas. O. Tamos, P. Ambrose, 
P. Klimas, V. I^ibeskis. P. Laurinai
tienė. Mrs. Gurskis,’ Mrs. Kazunas, 
A. Kazlauskas, M. Kavaliauskaitė, 
E, Slipįenė. Agnės Antanaitis. Ado

Ona Kauklie-linaras Narkevičius, 
nė. Ant. Vaitkus.

Rengimo Komisija.
dauguma

Anglijos parlamentas išreiš
kė pasitikėjimą Darbo Par- duoti Rusijai aliejaus kun
ti ios vvriausvbei do kelių cesiias šiauriniame Irane, 
dienu diskusijų anie Anpli- Spėjama, kad Irano vvriau-
jos ekonominę padėti. Prieš, sybė ir parlamentas ųasisa- ______
vyriausybe balsavo konser- kvs taip, kaip Amerika pa- savaitę Caro dien-
vatonai ir liberalai, bet tars. Amerika nėia piiešin- j-aščio* <4Advertiser” tarnau- 
darbiečiai vieningai nasisa- ga. kad rusai ęautų ekono- tojaj turgj0 pas save nepa_ 
kė už vyrausybės politiką. ; minės koncesijas. j prasta svečią. Jie pavaka-

rėj ramiai dirbo savo kas
dienini darbą, kai įtaiga! 
kas tai trenkė Į langą ir 
langas subirėjo. Paskui pa-

• Pukiutė ir kelios kitos ge-ir to triukšmo kaį 
įros lietuvaitės. .tinmkas Tai buvo laukine
I Auku Pittsburgho lietu-st,rn?- įu". kažkodėl uzsi- 

mane ateiti į svečius pas

STIRNA OFISE

Ko resp ond nei]noS
PITTSBURGH. PA.

Lietuvos Vadavimui 
Sukelta Virš $4,000 ) viai sukėlė rekordinę sumą,

-------- J virš 4 tūkstančių dolerių.
Vasario 16-tos minėjimas Musų kolonijoj mes tokios 

Pittsburghe praėjo labai iš- sumos vienu kartu niekada 
kilmingai. Masinis lietuvių nebuvome sukėlę.

graži 
kuria

susirinkimas atsibuvo Lietu- Susirinkime buvo 
vių Piliečių svetainėj. Sve- meniška programa, 
tainė buvo perpildyta žmo- išpildė šv. Kazimiero para- 
nėmis. rijos choras, vedamas K.

Susirinkime buvo daug Banio, ir Vyčių 62 kuopos 
kalbėtojų. Reikšmingiausias grupė pašoko tautiškus so- 
kalbas. pasakė kongresmo- kius. Lietuvaitės našlaitės, 
nas H. P. Eberharter, At- nesenai atvykusios iš pabė- 
stovų Rūmų užsienių reika- gėlių stovyklų Į Ameriką, 
lų komisijos narys. Jis yra gražiai padeklamavo jaus- 
gerai susipažinęs su Lietu- mingų eilių. Klausant jų 
vos byla ir jis pakartojo deklamacijų daugelis šluos- 
mums Prezidento Roosevel- tesi ašaras, o viena moteris, 
to žodžius, kad “Lietuvos sėdėdama salia manęs, pa- 
ncpriklausomybė nėra pra- darė tokia pastabą: “Biau- 
rasta. bet tiktai laikinai nu- rybės tie bolševikai, jie ra- 
smelkta.” Jis sakė, Ameri- šo,v kad visi pabėgėliai vi a 
ka nepripažins Lietuvos Ru- įazbaininkai. na ir kokie 
sijai. iazbaininkai gali būti iš tų

Kitas svarbus kalbėtojas jaunučių meigaičių... - 
buvo Dr. J. Gudauskas, ne- Vietinė spauda plačiai 
senai atvykęs iš Europos, paminėjo Lietuvos nepu- 
Jis kalbėjo apie Lietuvos klausomybes sukaktuves ir 
padėtį po okupantais ir nu- aprašė musu masini susinn- 
švietė jausmingais žodžiais kima. pabrėždami, kad 
musu tautiečiu vargus ištrė- Pittsburgho liętuviai įeika- 

Sibiro tolybėse, su- lauia Lietuvai nepnklauso-

laikraštininkus.
Laikraščio ofise 

delis sumišimas, 
vaikščioja po ofisą 
rosi, kap iš jo vėl

Buvęs politinis kalinys, neturintis 
Amerikoje giminių, nori susirašinėti 
su maloniais Amerikoje gyvenan
čiais lietuviais tikslu patekti į USA. 
Malonėkit parašyti:

ALGIRDAS ASMALIETIS, 
Lithuanian DP Camp, Worzburg, 

Northern Caserne BĮ. 5/64, 
Germany, USA Zone.

Pajieškomas Jonas Preidys, kilęs 
iš Karužiškių kaimo, i’anevėžio ap- 
skrit., Amerikoje gyvena Pennsylva- 
nijos valstijoj, berods apie Pitts- 
burgh. Prašau jį patį arba kas apie 
iį žino atsiliepti šiuo adresu:
' VERONIKA KAZLAUSKAITĖ

928 E. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Pajieškau giminių Rapolų, nuo se
nai gyvenančių Amerikoje. Taipogi 
pajieškau Šneiderių ar VVeise-Šneide- 
rių. kilusių iš Panevėžio apskrities. 
Prašau rašyti:

JOHN ROPOLAS,
928 E. Broadvvav, So. Boston 27, 

Mass.7<

nas. Puikus vaizdas 
mis. State kelias. ..

Šita farma augina savo galvijus 
per ilgus mėtos, dabar parsiduoda 
16 karvių ir bulius, 2 arkliai, trakto- 
ris. visa žemės ūkio mašinerija ir 

■’, reikalingi įrankiai. l>abai geras Pie- 
- -- Rzmtę__Į60 kvortų per dieną. Tik

Pajieškomas Juozas Murzus, gy
veno Toronto. Kanadoje, taipgi pa
jieškomas Juozas Bartkus, gyveno 
Buenos Aires, Argentinoje. Jie pa
tys ar kas apie juos žino prašau at- 

telefo-’siliepti. Turiu svarbių žinių iš Eu-
ropos. Prašau rašyti šiuo adresu:

A. STANISLOVA IT1S,
8181 Chamberlain. Detroit 9, Mich.

mylia nuo pramonės

mime
griautos Vokieti ios kempė
se ir pavergtoj Lietuvoj.

Aukų rinkimui vadovavo 
adv. S. Gabaliauskas. Prie 
aukų rinkimo gražiai pasi
darbavo R. Pivarunienė, V.

mybės.
Reporteris.

HARTFORD, CONN.

Pajieškau sesers Juzės Gaidamavi
čiūtės, iš Varneliu. Taipgi pajieškau 
tetos Natalijos Petreikienės, po ant
ru vyru D. Dumšas, kurie 1912 me
tais laikė kriaučių šapą A«5gs=
les, Cal. Aš su jais kurį laiką gy
venau, bet nuo 1913 iki 1947 metų 
buvau pasišalinęs iš šiaurės Ame-

senat-'^kos į tolimesnius kraštus (Afriką, 
' Argentiną ir kitur), o dabar grįžęs 

negaliu su savo giminėmis susižino
ti ar patirti kur jie randasi. Todėl 
labai prašau jų pačių atsiliepti arba 
tų, kas apie juos žino. Už teisingą 
pranešimą atsilyginsiu $5.00. Pra-

mieste-

gal tik

viena 
lio.

Tai yra proga pirkti, kuri 
kartą gyvenime pasitaikys.

Parsiduoda dėl savininko 
vės. G ali pirkti su visais įrengi-

1 mais. arba be jų. Kainą ir -sąlygas 
nurodysime, kaip mums parašysite.

Taipogi turime pardavimui kitas 
mažesnes ir didesnes farmas. Rašy
kite arba telefonuokite:

RACINE AGENCY 
25 Main St.. Dayville Killinsrlv. Ct. 

Telefonas: 606-4 Danielson "Division

šau rašyti šiuo adresu: (13)
STANLEY GAGENS 

r/, Dispatcher,
2991 W. 25th St., Cleveland. Ohio.

APS1VEDIMAI
Pa jieškau apsjvedimui merginos 

arba našlės be vaikų, ne senesnės 
kaip 10 metų. Aš esu našlys, pasitu
rintis. Meldžiu rašyti ir iš Kanados. 
Apie save parašysiu daugiau, kaip 
laiška gausiu. Su pagarba, (16)

P. A. Y.
236 Bassett St.. New Brintain, Conn.

Aš. Henrikas Dikšaitis, kilęs iš 
Lietuvos, Tauragės apsk.. Gaurės 
vai.. Paikuoju km., pajieškau savo 
brolių: Jono ir Adomo Dikšaiėių, ir 
sesers Jievos Baltrušienės. Kiek ži
nau. gyvena Philadclphijoje. Prašau 
atsiliepti šiuo adresu:

HENRIKAS DIKŠAITIS.
257 I). P. Asscmbly Centre,

20 Soltau, Germany,
UNRRA Team 259, BOAR,

Via Great Britain.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame
Paragvajų Arbatą
ir prisiunčiam Į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už
SįĮJ}(lt ut-Įiį, vigny
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, 
ragvajų Arbata nesudaro 
migo ir sloginamo jausmo, 
atgaivinas išsekusias jėgas
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. Broad way.

So. Boston 27. Mass.

Pa-
ne-
»>et
tu.

ir dai- 
pabėg-

ti, o tarnautojai stovi ir ne
žino ką daryti. Viena gera
širdė tarnautoja atidarė du
ris, kad stirna galėtų vėl iš
eiti i laisvą orą, bet stirna 
sugalvojo kitaip ir Įšoko i 
redaktoriaus ofisą. Tarnau
tojai tada nutarė ją pagau
ti. atsinešė virvių ir varg
šą gyvulėlį suraišiojo. Pas
kui pašaukė šerifą ir stirną, 
kaip kokią prasikaltėlę, nu
vežė i kalėjimą.

Bešokdama per langą 
stirna susižeidė, todėl buvo 
pašauktas veterinaras, kurs 
ją apžiurėjo ir atrado, kad 
ji vargu bepasveiks. Nuta
rė gyvulėli paskersti ir mė
są atiduoti Į prieglaudą. 
Taip ir pasibaigė stirnos 
svečiavimasis pas laikrašti
ninkus.

Paskui paaiškėjo, kad 
dėl daug iškritusio sniego 
Michigan valstijoj stirnos 
iš mišku dideliais būriais 
ėjo iieškoti kitur maisto. 
Pakeliui jos prisiartino prie 
Caro miestuko ir ten jas už
puolė šunes. Stirnos buvo 
išvaikytos ir viena, besislė

• Pajieškau apsivedimui draugės: 
Hlr\ /H i merginos, našlės ar divorsuotos. Aš 
K11O UI- csu našlys, du metai kaip moteris 

Stirna mirus. Ėsu Handy Man ir moku 
farmerską darbą, taigi pajieškomoji 
galėtų būti ir farmerka. Turiu kiek 
pinigų, esu tvarkingas ir noriu ge
ros gyvenimo draugės. Mano am
žius 50 metų. Paveikslą prisiųsiu 
kiekvienai. Prašau rašyti šiuo ad
resu: (12)

JOE C. BALAS, 
12200 U'oodmant St., 

Detroit 27, Mich.

Aš, Aleksandras Leibcris. kilęs iš 
Mariampolės apsk., Šunskų vaisė., 
Tursučių km., pajieškau savo dėdės 
Juliaus Leibcrio, arba jo šeimos, ki
lusios iš ten pat, ir Juozo ir Antano 
Kazakevičių, kilusių iš Mariampolės 
apsk., Sasnavos vai.. Kelmynės km. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu:

ALEKSANDRAS LEIBERIS,
251 I) P Asscmbly Centre,

20 Soldau, Germanv, 
UNRRA Team 259, BOAR,

Via Great Britain.

NEBŪK ŽILAS
Aš, Sergicjus Stasiukeviėius, ki

lęs iš Būdviečių km., Liubavo vai., 
Mariampolės apsk., pajieškau savo 
pusbrolio Jono Stasiokeviėiaus, kuris 
prieš šį karą gyveno Mahanoy City. 
Pa. Prašau rašyti šiuo adresu:

SERGIEJUS STASĮ U KEVIčIUS, 
251 I) P Assembly Centre, 

UNRRA Team* 259,
20 Soltau. Germany,

BOAR, via Great Britain.

Jieškau Kaz. Bira ir jo sūnų Praną, 
kurie paeina iš Biržų miesto. Kazi
miero Biro brolio Jono duktė Jugasč- 
Rirutė yra Vokietijoj ir pajieško sa
vo dėdės Kazimiero arba pusbrolio 
Prano. Kazimieras ir Pranas Kiras 
patys, arba kas apie juos žino, ma
lonėkit pranešt šiuo adresu: (12)

A DEL A J A CHIM A VICIE NE 
92 I^twn St., Roxbury, Mass.

KOKIUS DIEVUS ĮMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Bendram Šalpos Fondo ir
I Končienė A Gabaliaus- Tarvhos renetam paminė ii- pdama nuo šunų, per klai
kynė A Pikelienė A Nau- me Vasario 16-tos, lietuvių dą Įšoko i laikraščio ofisą, 
iehutė Mn; Onaitienė. O. narap. svetainėje, buvo ren- Laikraštininkai sako, kad 
Gutau«kienė R Jacevičių- karnos aukos. Aukavo: jiems pirma kartą naujie-
tė. Mrs. Mažeikienė. Miss' Kun. J. Ambotas $300. na” pati atėjo į ofisą ir ne-

Stebukling<>' gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla. slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol rasta. Kreipkitės ne
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pastaba. Su 'nferiu sykiu siųskit 
ir pinigus, kitaip orderiai nebus iš-1 
pildomi. (46)

FLORA L HERB CO. 
bept, 5*

Bo\ 3A5. I>ept 5, Clintnn. Indiana

Pajieškau tris draugus: Antaną 
ftaparnį, paeinanti iš Ukmergės aps 
Subačiaus miestelio; Kazimierą Vo- 
luntą, kurs yra Antano šaparnio 
švogeris ir dar pajieškau Juozapą 
Kreivi, kuris yra švogeris K. Volun- 
tos. Jie visi trys gyveno Massachu- 
setts valstijoj it dirbo pianų šapoj, 
nežinau kokiam miestelyje. Jie pa
tys ar kas apie juos žino iš gerbia
mųjų lietuviu, prašau man parašy
ti. Už pranešimą mano draugų ad
resų skiriu penkis dolerius tam, kas 
pirmas praneš. (13)

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

Pajieškau savo pusbrolio 
Joną Bartky. kuris yra Adomo 
kaus sūnūs ir iš Lietuvos paeina iš 
Raseinių valsčiaus, Kaimelės kai
mo. Girdėjau, kad pajieškomas gy
vena Argentinoje. Prašau jį patį 
arlta kas a|>ie jį žino atsiliepti šituo 
adresu:

JOHN GUDAITIS.
9901 Sophia Avė.. Cleveland L Ohio.

X.

sūnų
Bart-

Senovės Lietuviu Žinyčia

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

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00

KELEIVIS,” 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
VELYKŲ SKRYBĖLAITĖS PRAŽYDO...

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

BALF Vajaus Reikalu
Bendras Amerikos Lietu- BALF talpos darbas y- 

vių Fondas paskelbė vajų patingai yra svarbus dabar, 
ir nori sukelti 525,000 dole- kada UNRRA pablogino 

Europoje' pabėgėliams maistą.nu lietuviams 
šelpti.

Daugelis lietuvių mano. 
kad tais pinigais BALF tu
rės išmaitinti lietuvius pa
bėgėlius Europoje. Toks 
manymas yra klaidingas.

UNR-
, ROs pravadyriai nežino, ką 
su pabėgėliais daryti. UN
RRA žinioje yra apie milio- 
ną žmonių, kurie nenori ir 
negali grįžti Į savo gimtąją 
šąli, nes ten šeimininkauja

Lietuvių pabėgėlių Europo-i okupantai rusai arba vieti- 
je yra 73,000 žmonių. Jėijniai bolševikai. UNRRA 
skaityti, kad vienas žmogusibuvo pavesta tais žmonėmis 
per dieną turi suvalgyti rūpintis. Bet UNRRA prieš- 
BENT už pusę dolerio mai- akyje buvo pastatyti žmo- 
sto, tai kiekvieną dieną vien nės, kuriems daugiau rupė- 
tik tų pabėgėlių maitinimui!jo pabėgėliais nusikratyti, 
reikėtų išleisti 36 su puse negu juos aprūpinti. Kad 

1 pnvertus pabėgėlius grižti 
Į rusų “globą/’ UNRRA 
vadovai pablogino jiems 
maistą, pradėjo juos ‘'valy
ti,” tardyti ir kitaip perse
kioti. Bet tas nieko negelbs
ti. Pabėgėliai yra ragavę lu

ti. Jei pabėgėlių maitini- siškų malonumų ir i bolše- 
mas priklausytų nuo musų"
geros širdies, jie visi labai 
greitu laiku išmirtų badu.

Ką gi BALF daro su 
rinktais pinigais? BALF 
musu suaukotų pinigų šiek

l

'Keleivio” Knygos
! DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

į \ algyt ir gert reikia dėl to, kar 
norisi, atšaus nepaga! voks žmogus 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valyti 
troosus silpsta? lr dėlko vienas tnai 
-ih>- ,!oo\a ,<a<igia<> spėkų, kilau* ma 

'f (‘♦••ke jvtkorui reikia rufctao 
I.-ir kitų panašu, <*U>ku ’ Ko 

dėl Jani r.-ikia ri^bx!ų ? :*>rn<.» Mausi
■nu* e-upr..*i ūkiai i* 
•’tra-M* ll įtu- G - mua.

?!•■!■ knygutė’ 
Raina .. 15*

rZiA.N BAMBOS SP1C1A1.
Ir kitos fonės. Daugina juokų, ne 

<u Amerikoj menšamo. Šioje knygo
e telpa net 72 “Džian bambos sp> 
iai,” eilės, pasikalbėjimai, burnotis 

straipsniukai ir juokai. Antra 
........ 25*

Keletas pavyzdžių, kaip šiais metais pavasarėjant atrodo naujos mados 
leidžiu skrybėlaitės.

tūkstančius dolerių, arba 
per metus .reikėtų sukelti 
13 su puse milionų dolerių! 
O BALF prašo tik pusės 
miliono dolerių. Todėl ne
gali būti kalbos, kad BALF 
galėtų pabėgėlius išmaitin-

turėtų būti ir gražaus pel-j SAKO, MAISTAS ŽY- 
no. kurio dalį draugija ža- MIAI ATPIGSIĄS

moterys neturėjo balsavi 
mo teisių ir negalėjo daly
vauti valdininkų rinkimuo- dėjo paaukoti Lietuvos rei
se. Tas teises moterys sau kalams ir tremtinių pašal- 
iškovojo. Viena iš tokių ko- pai. Garbė draugijai už tai! mentas 
votojų buvo ir Mrs. Catt.

viKisRa vergi ią nenori griz- 
ti. Jei'ne UNRRA, tai koki 
noi-s kita organizacija turės 

su_ jais rūpintis, iki jiems bus 
surasta nauja gyvenimo 

'vieta. Bet kol tas bus. pa
tiek palengvina pabėgėlių ‘Vėgėlių padėtis vra sunki ii 
gyvenimą. Pabėgėliams duo- me,? galime nors siek
damas maistas yra skurdus, palengvinti jų gyveni 
neužtenkamas. Ypač maisto
trūksta vaikams ir prieaug
liams. BALF šiek tiek sušel
pia pabėgėlių vaikus, page

mą. Tai yra musų pareiga 
ir mes tą galime padaryti. 

Milionas pabėgėlių Euro
poie “bado akis” demokra-

rina jų maistą. BALF apro- tiaS«. valstybių vadams Tie 
pina lietuviu mokvklėles i- v?cla‘ 'kelbe, kad no k310

•ii* * • ■» -i “ t’i Aorkctmic nocoulvio ’L.’Ū_reikalingais dalyvairiais _ rei kalingais daly-
kėliais. BALE duoda pasai-

ntnmc “laiSVCS

laisva
vra

pasaulyje
kur■/V V »» w

šiandien?

ke
tos
J u

Agrikultūros, Departa- 
Washingtone sako,

Kovo 8 d.. Sandaros sve- kad yra ženklų, jog biznio 
tainėj. moterų draugija!veikla antroj šių metų pu 
-Apšvieta,” turėjo žaidimo'sėj susmuks ir
vakarėli, kurio pelną sky-' nos galės krist 

irė Lietuvos gelbėjimo rei-!20 nuošimčių, 
i kalams. Kiek buvo publi-j Bet iki liepos mėnesio 
kos ir pelno, man neteko .kainos busiančios tokios 
sužinoti, nes parengime bu-!pat, kaip dabar. Kritimas 

.ti negalėjau. Bet reikia pa- prasidėsiąs tik nuo liepos 1. 
jQg “Apšvietos”!

Žemės ūkio produktai, 
parduoda farme-

nors n trumpai, pabriesiu;met prisideda pinigine au- riai, turėsią kristi daugiau 
apie keletą Chicagos mote- ^a prje kiekvieno pašalpos —gal ’ki 25 nuosim-
rų parengimų. • darbo. Gražus vardas 2ta- čių, ’ ____

tinka draugijos darbams. pakilę. Ypač paskutiniais, KURGI 
Chicagietė. laikais

kiaulių ir kviečiu kainos.

Chicagos Moterų 
Veikla

Nors mes, chicagietės. 
veikiame išsijuosusios, bet 
pastaruoju laiku nesimato J 
jokių ’ " ’ • •
apie musų

žinių šiame skyriuje draugija, kuri Chicagoj gy-! Žeme 
nusų veiklą. Todėl as. |VUOja jau 49 metų, visuo-' kuriuos 
11 trumpai, pabnesitr met niįsideda uinigine au- nai, tu

Vasario 23 d.. Hollywood' 
svetainėj buvo Brighton! 
Parko Moterų Kliubo pa
rengimas ir puikiai pavyko.TX.Rl:b._ x uunnuj Vka a x t_L7LIW

maisto kai- 
nuo 15 iki

pos lietuviams studentams.
kurie kitaip negalėtu moky-i - -- , . .- , - -
tis. BALF siunčia pabėgę- ^rnato nelaimingi pabėgė
liams padėvėtus rubus ir a- hai._ kurie neteko namų, te- 
valinę, kurią suaukoja ge- P’ne;: pragyvenimo n ns- 
raširdžiai žmonės. i^0Vr'J\e V1S^3 prarado.

BALF negali lietuvių pa- gal ir pabėgėliams ateis ge-

nėra. ypatingai tų laisvių
LIČIUI

Visi '
pi V“

išėjo pa-

bėgėlių išmaitinti, bet gali 
jų gyvenimą trupučiuką pu

resnė diena. Bet šiandien jų 
vadėtis yra begaliniai sun-

gerinti. Be BALF paramos kj Supraskime iu vargą ir 
lietuviai pabėgėliai turėtų I nelaime. padėkinje jiems 
gyventi tiktai iš tų pašalpų.; ;u didiii varga išvargti. Dė- 
kurias duoda UNRRA ir kimės f BALF vajų ir pa- 
kurios yra toli gražu neuz-' kime pa^ai išgales mu- 
tenkamos. Jei nebūtų BAL- su vargstančius brolius.
Fo, lietuvių kultūrinis gyve-1 * ' BALF Vajininkas.
nimas Europoje butų visai
skurdus, jie negalėtų turėti 
savo mokyklėlių. Įvairių 
kursų ir kitokių kulturiniu 
ištaigu.

525*000
-i

MIRĖ KOVOTOJA UŽ 
MOTERŲ TEISES

Šiomis dienomis Newdolerių yra būti-, 
nai reikalingi, kad nors šiek Yorke mirė Carrie C. Catt. 
tiek lietuvių pabėgėlių gv- 88 metų amžiaus moteris, 
venimą palengvinus. Tiek kuri savo laiku karštai ko- 
pinigų mes galime ir turi- vojo už lygias moterų tei- 
me sukelti. -Jei tik visi iš šir- sės politikoje. Buvo, mato- 
dies dėsimės Į darba ir pa- te, tokie laikai, ir tai nela- 
sidarbuosme. reikalingi pi- bai senai, kuomet ir de.mo- 
nigai bus sukelti. kratinėj musų Amerikoj

JAUNIAUSIAS PASAULIO AUTOMOBILISTAS

grama gera. 
tenkinti.

Pirmiausiai, kliubo nariu 
grupė, vadovaujant N. Za- 
bukienei, labai vykusiai su
dainavo keletą liaudies dai
nelių. Vera Pocius ir Moni
ka Ragauskas gerai sudai
navo kelis duetus. Vakaro 
solistė, p-lė Elvira Zabukai- 
tė. padainavo angliškai ir 

Jiems lietuviškai. Publika jai kar
štai plojo. Taipgi buvo su
vaidinta komediia “Dvi Kū
mutės.” Kumučiu roles la-; 
bai gerai atliko Vera Pocius, 
ir Josephine Burokas. Po to! 
dainavo Chicagos Suvalkie-i 
čių Choras, vadovaujant G.! 
Zelniutei. Choras gražiai' 
pasirodė. Duetą gerai su
dainavo Ona Vainuskienė 
su Juozaičiu. Programą bai
gė kliubo narių grupė. So
lo dainavo N. Zabukienė. 
Ji sudainavo ir duetą su K. 
Budriu.

Kovo 2 d., Chicagos Lie-! 
tuvių Auditorijoj, buvo lie
tuvių radijo artistų koncer
tas. Artistes ir progiamą 
prirengė muzikos mokytoja 
Anelė Steponavičienė. Tai 
buvo retas lietuvių koncer
tas. nes visi artistai gerai 
atliko savo numerius ir ro
dė dideli progresą savo iš
silavinime. Jie publikai su
teikė daug naujų ir kompli
kuotų kurinių. Koncerte 
taip pat dalyvavo ir Anelės 
Steponavičienės merginų 
grupė.

Publikos buvo neperdau- 
giausia. Išrodo, kad dainos 
mylėtojų skaičius Chicagoj 
mažėja.

Kovo 2 d., Ežerskio sve
tainėj, Town of Lake, “Gar
saus Vardo Lietuvaičiu

Vutuko Sapnas——-■—--- s

Mama. tėte. paklausykit.
Ką aš šiąnakt sapnavau;
Aš buvau musų mokykloj. 
Ten brangiojoj Lietuvoj ’.

Prie mokyklos dar stovėjo 
Liepos aukštos ir klevai,
Bet ties jais nebėginėjo 
Linksmai krykštaują vaikai.

Vartelius vos atidaręs 
Greit nubėgau aš prie jų; 
Taip graudu man pasidarė, 
Kad kalbėti negaliu.

Jaunutė mergaitė. Tony Lynn Niere, 3 su puse me
tų amžiaus, yra jauniausia automobiliste. Ji turi ma
žiuką automobilių, su kuriuo gali važiuoti 9 mylias 
į valandą, čia parodyta, kaip VVoodside, Cal. polici
ninkas E. V. VVheeler su ja kalbasi apie “tikietą.” Bet 
policininkas tik del juoko kalba su jauna automobilis
te apie galimą pabaudą už negerą važiavimą.

yairerinta iaioa. Kaina
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buV 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 2fx 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 26c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. >1 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJ E?

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
STATYDA\O SAU tEMfc

labai j«ioiiiu.-> a*-nu.rs filosofų da- 
iei<limai apie temės išvaizdą. Pagal 
taugvlį autorių parašė iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščia* om»- 
■isias arba Kaip Atsirado Kalboe." 
r’arašė Z. Aleksa.
i) pusi......................................... 10c.

i AB A K k.S.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

iniės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
laugelj iš gyvenimu patyrimų pa- 
asė K. Stikleli*, Su. Boston, Maaa. 

19(19 m., pus!. C3........................ 26c.

L V TIAROS ligos.
lr kaip nuo jų apsisaugoti. Parakė 

0-ras P Matulaitis. Antra, peržiurs
ią ir papildyta laida. Kaina .. 26c.
EILES IK STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėn, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
taikiai iliustruota. Kaina . — 2*c 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją tirėtų perskaityti kiak- 
nas katalikas ir socialistas. ParaM 
B. Vandervelde. vertė Vardunaa. 
Kaina ......................................... 10e-
MONOLOGAI IR 
OEKLA MACUOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros, 
rinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................  2*e-
KUNIGŲ CELIBATAS.

aus dievus garbino senovės indai be dvasiški
« iSŠSfiV « “,’S Sy3K£“
.etuvia., barbarai ir tt., kaip tie aie ,a|c>kiekvienas vyrai, tėvas ir 

vadinosi, Jauni"£“> kurie geidžia, kad jų mo-
terjs, dukteris ir mylimosios _nepa-

/ai
dus jie santikius su žmonėmis tore 
o. Knyga stamli ir labai užimanti, 
iai yra tikra tikėjimų istorija. di.Ot
<ODEL Aš NETIKIU 
i DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Ji» 
egali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
.e&umuš joks jėzuitas. Kaina toe 
mygutės ......... .. Me
is^OtiOLlS IK KUDIKLAL
Arba kaip tėvų vartojami svaigi 

.amieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
kada nontams. Kas yra arba tikisi

nes jie daugiausiai esą
VISA TAI NYKSTA?

smarkiai

pultų į tokią kunigų globą. Paraėė 
kun. Geo. Tovvnaend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.

1 Kaina ........................................ 2ėc
MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
fczofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygely. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininke .na neapkai-
nuojama. Kaina ....................... 26c.

KUR MUSŲ BOČIAI
, Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
'žmonės kuria per amžius? Sį intri 
zuojanti politiškai-ekonomiike klau 
simą aiškina garsuis Vokietijos so 
cialdemokratp teoretikas Kari Kauta

GYVENO?
Biblija sako, kad pirmatiniai žmo 

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Kojų 
visai atmetą. Mokslas mano, kad 
žmoni ios loDŠinė buvo šiaurėje. Ir ši

ky. Kaina .................................. lUc
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Na
užsitikintia Vyras; (2) žydinti Giria, 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į rišo* 
kius prietarus, burtus ir tt. .... lSc

knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai Įdomus ir pamokinantis 
įkaitytnas. Kaina ..................... 25c

■‘Keleivis,” $36 Br©*dway, 
Soatb Boston. Mstaa.

Mamyte L a b ai Dėkinga

Biznis turėsiąs sumažėti 
del to. sako Agrikultūros 
Departamentas, kad darbi
ninkų algos labai pakilo. 
Del aukštų algų 
jau beveik

pasidarė 
neįmanoma na-

čios susiaurinti savo dar
buotę ir kitos pramonės ša
kos.

Bendrai, per antrąjį šių 
metų puslapį darbai suma- 

■ žėsią apie 10 nuošimčių, 
! sako šita valdžios įstaiga.

LIŪTAS IR DRAMBLYS
Tiek čia žaista, bėginėta.
Butą ašarų, džiaugsmų;
O vaikučių—jų nei vieno! •. 
Nėr vaikučių prie klevų...

O. kur dingot jus, vaikučiai. 
Jus. draugai šviesių dienų? 
žiuri senos liepos rūsčiai, — 
Tėte. mama. kaip graudu...

Pažiurėjau aš per langą.
Klasėj tuščia, taip klaiku... 
Mokytojas, musų brangus, 
Stovi liūdnas be vaikų.

—Ak, tai tu. vikrus Vytukai. 
Aplankyti atėjai...
Pasakyk man. kur berniukai. 
Antro skyriaus mokiniai?

Mokytojas tai pasakęs.
Dingo iš akių staiga.
Gal jo vėlę busiu matęs.
Priešų nužudytas gal...

J. Jonaitis.

20,000 VOKIEČIU MO
TERŲ MIRŠTA SOVIE

TŲ VERGIJOJ

Asociated Press prane
šimu, vokiečių spauda ali-

n . n , . . - jantų okupuotose zonoseDraugija, pagerbimui sa-j paskeIbį> kon.
vo senų, nesirgusių narių.icentracijos stovyklose da- 
turejo surengusi joms “pa- un... L- on non

Buvo nariu, kurios nėrę." buvo narių, 
sirgo per 30 metų. Tokios 
gavo jau po trečią dovaną.

Vadovaujant draugijos 
pirmininkei p. Krikščiūnie
nei, parengimas buvo tik
rai šaunus. Publika, kurio? 

,buvo pilna svetainė, atrodė 
pilnai patenkinta. Rodos

Liūtas, nors yra didelis 
ir tvirtas, turi aštrius nagus 
ir dantis, tačiau labai bijo 
vieno menko dalyko: kai 
tik išgirsta giedant gaidį, 
tuoj bėga šalin.

Liūtas del to niekaip ne-1 
galėjo nusiraminti. .Jis jau
tėsi taip tuo savo nelemtu 
likimu prislėgtas, kad del 
to susikrimtimo nebemiela 
jam buvo ir gyventi.

Didžiausiai nusiminęs, jis 
kartą pasitiko dramblį ir 
išsišneko su juo. Bekalbė- 

_ damas su drambliu, liūtas 
’ pastebėjo, kad didžiulis 
1 dramblys vis krutina savo 
! ausis-lepšius. Liūtas paklau- 
' sė, ką tai reiškia, kam jis 
tai daro. Kaip tik tą valan
dą lėkė pro šalį odas. 
Dramblys paaiškino:

—Ar sveikas matei tą 
mažiuką uodą. kuris skrai
do aplinkui, zvzdamas? Aš 
baisiai bijau, kad tas nela
basis neįlįstu man į ausį: 
jei jis ten įlistų, tai butų 
man paskutinis galas!

Kaip tik liūtas išgirdo 
i tuos žodžius, tuoj jo lipas 
pakilo.

—Na,—tarė rats sau. — 
jei jau toks didelis žvėris, 
kaip dramblys, bijo uodo, 
tai man, mažesniam, visai 
ne gėda bijoti gaidžio, ku- 

• ris vi? dėlto bent tūkstantį 
is už uodą!

Ezopas.

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.

baltiniu laiku esą 20,000 
sergančių ir mirštančiu vo
kiečių moterų ir merginu.

Tos moterį buvo įbauk-’™ tos vokiečiu karo tarnybon. [ kartų di iesn
Kai vokiečių armija pasida-|___________
vė, nišai tas moteris suėmė* 
ir suvarė i savo stovyklas.! “Keleivyje” naudinga yra 
Jos dabar miršta nuo bado daryti visokius biznio skel- 
ir ligų. I bimus ir pajieškojimus.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuoln puikių paveikslų, 
22.3 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, SEIMANI8KOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

KieKvIenaa tarftų papuaM mm knygyne minėta Knjya. 
KirkvienM noelpirkes tg knyga pasidiiangn. l'iniga^ Kerinu«1a 
aiget “Money Orderta." Popieriniu* galima siu«ti ue«,.,K papras
tame konverte, bet reikia ailkiai atrašyti tavo ir ••Keleivio“ ad- 
re.«a ir nepamiriklt prilipyt ol3 rentn* markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Spitcbergenas
Toli, toli šiaurėje, 360 nės nakties gyvenimas žie- 

rnylių nuo šiaurinės Norve- mą yra apmiręs. Vasaros 
gijos pakraščių, guli pen- ten yra sausos ir saulėtos,!pač Angarietis akėdavo Ka
ktos didelės salos, kūnas ir tik retkarčiais pasitaiko 1 psūką už visokius “nukry-
vadinama bendru “Spite- ūkanos ir vėjai, bet lietaus'—- s- ’----------------- ”
bergeno” vardu. Tų šiauri- per vasarą nėra. 
nių salų plotas turi 25,000 Špitebergeno saloje gy- 
ketvirtainiu mylių, arba, ki- vena, kaip musų Alaskoje,

Lietuviai bolševikai ka- PREZIDENTAS TRUMANAS MEKSIKOS SOSTINĖJ 
daise turėjo du “pripažin
tus” vadus. Tai buvo Kap
sukas ir Angarietis. Tuodu 
vyrai savo tarpe riedavosi, 
kaip du katinai maiše. Y-'

taip sakant, jų plotas yra 
didesnis, kaip visa Lietuva.

špitebergeno salos yra 
žinomos jau daug metų. 
Dar 1773 metais angių ka
ro laivai lankė tas salas li
tais metais ten buvo nuvy
kęs busimas Anglijos jurų 
didvyris, Horatio Nelson,

vietiniai gyventojai eskimo 
sai ir yra nedidelės norve
gų kolonijos. Baltieji žmo
nės, kurie gyvena Špiteber
geno salose apvalius me
tus, daugumoje yra anglia
kasiai. Salose yra daug an
glies ir kas vasarą, nuo lie
pos iki rugsėjo mėnesio.

daug laivų, 
anglis veža

kurs bemedžiodamas mes- ten atplaukia 
kas, vos nežuvo nuo ipyku-j kurie iškastas
sios meškos letenų. Naujau-’i Norvegiją. Bet žiemos lai
svais laikais Špitebergeno! ke gyvenimas špitebergene 
salos buvo garsios tuo, kad!yra apmiręs.

Kada ateina vasara, tai 
špitebergenas atgija. Tada 
salų uostuose pasirodo dau-

iš ju pakildavo visokios ek- 
spedieijos i tolimą šiaurę. 
Amundsenas, Andrėe, No-

pimus ir kryptelėjimus 
nuo teisingosios lenihizmo- 
stalinizmo linijos. Bet gyve
nimas iškilto pasiutusį špo
są Angariečiui. 1935 metais. 
Kapsukas mirė savo mirčia, 
Stalino budelių kulka, kuri 
jam neabejojamai buvo 
skirta, paliko nesunaudota 
ir kai atėjo “valymosi” lai
kas, Stalinas išvalė Anga- 
rietį, išsiuntė jį į Sibiro ka
torgą ir ten, senyvas ir li
gotas Angarietis, numirė 
šuns mirčia ir jo kapo nieks 
nežino.

Jei žiūrėti iš bolševikiškų 
“nuopelnų” taškaregio, An
garietis buvo daug daugiau

KELEIVIS, SO. EOSTON _ L.D.D. Reikalai
Pranešimas Lietuvių Darbininkų Draugi

jos Nariams ir Jų Pritarėjams

Lietuvių Darbin. Draugi- nokia ar kitokia talka, 
jos Centro Komitetas nuta-j Money orderius ir banko 
rė leisti žurnalą, kurio pil-J čekius prašom rašyti vardu 
mas numeris pasirodys šių LDD Centro Komiteto iž- 
metų balandžio mėnesį? dininko, Wm. V. Anesta, ir 
Žurnalo vardas bus “Dar- siųsti centro sekretoriui šiuo 
bas.” 1 adresu: St. Strazdas, 636

Visi Lietuvių Darbininkų'Broadtvay, So. Boston 27, 
Draugijos nariai “Darbą”; Mass.
gaus nemokamai, už jų na
rines duokles. Ne nariams 
metinė prenumerata bus vie
nas doleris.

“Darbas” bus populeius

Turime vilties, kad drau
gai atsilieps į musų kvieti
mą. Mes savo ruožtu, daly
sime viską, kad Lietuvių 
Darbininkų Draugija išaug-

bile, Wellman, Byrd, Ben- gybė laivų, atvyksta įvai- 
net. Ellsuorth ir kiti šiau-Irios ekspedicijos, galybės 
rėš tyrinėtojai turėjo špite '- ----- 
bergeno salose savo “ba
zę” ir iš ten bandė 
šiaurinio žemės

Didžioji dalis špiteberge
no salų yra padengta ledo 
sluoksniu apvalius metus, 
bet pietinė tų salų dalis per 
trumpą vasarą yra laisva 
nuo ledų, nors ir pietinėj 
salų dalyje, kur saulė ne
šviečia. ten sniegas laikosi 
apvalius metus. Per ilgą 
žiemą Špitebergeno žemė 
giliai įšąla, o kai ateina va
sara, jis atsileidžia tik pė
dą kitą, o giliau žemė pa
lieka Sąlusi ir kieta.

žuvininkų sustoja Špiteber
geno salose visokiais reika- 

siekti lais. Bet tas vasaros gyve- 
ašigalio. į nimas greit ir praeina: trys, 

keturi mėnesiai ir Špitcber-
genas vėl tamsus ir niūrūs.

Per karą špitebergeno sa
loje sėdėjo vokiečiai ir iš 
tų salų puldinėjo laivus, 
kurie šiaurės juromis plau
kė i Rusiją. Dabar salos vėl 
norvegų rankose, kaip jos 
buvo nuo senų laikų.

Šiomis dienomis skaitė
me, kad Norvegijos parla
mentas atmetė Rusijos rei
kalavimą leisti rusams Įsi
taisyti Špitebergeno salose 

Privažiuoti prie špiteber- savo kariškas bazes. Norve-
gai nenori, kad jiems kas 
padėtų tas salas “ginti,” 
nes jie žino, kad tie “gynė
jai” bus tikrieji salos gas
padoriai. To nenori nė 
meriką su Anglija, kurios 
mano, kad špitebergeno sa
los turėtų būti tiktai norve
gų žinioje.

A. B-.s

geno salų galima tik vasa
ros mėnesiais. Paprastai 
nuo liepos iki rugsėjo mė
nesio jura apie Špitcberge- 
ną yra laisva nuo ledų, bet 
pasitaiko, kad ledas juroje 
stovi ir iki rugpiučio mėne
sio. Spalių mėnesi aplink 
salas juros užšąla iki liepos 
mėnesio.

Per trumpą vasarą saulė 
Špitebergeno saloje nieka
da nenusileidžia, o kai at
eina žiema, tada ten yra iš
tisa naktis. Vasarą ten pu- Lietuviški bolševikai uz- 
siaunaktvje saulė skaisčiai simanė pagarbinti vieną sa- 
šviečia, o žiemos metu pu- vo “milžiną” — Vincą Kap 
siaudienyje yra visai tam- suką-Mickevičių. Daug ką 
su. Rudeni ir pavasari ten apie tą “milžiną” jie neturi 
vra diena ir naktis, bet die- pasakyti, nes jokių milži- 
nos ir nakties laikas ten y- niškų darbų Kapsukas nė
ra trumpas. nuveikė ir jokių gilesnių

Žiemos naktis špiteber-1 pėdsakų lietuviškame kul- 
gene retai yra visai tamsu.!turiniame gyvenime nepali- 
Jei nėra mėnulio, tai naktį,ko. Didžiausias Kapsuko- 
ten apšviečia šiaurės pa-i Mickevičiaus “nuopelnas” 
švaistė, kuri ten yra labai j yra tame, kad jis suspėjo 
skaisti. Kada nėra nei mė-!laiku numirti. Jei jis butų 
nulio nei šiaurės pašvaistės.! pagyvenęs dar metus kitus, 
tada Špitebergeno ilgoji jis butu susilaukęs Angarie- 
naktis vra labai tamsi. ‘čio-Aleksos likimo, arba

Žiemos metu Špitcberge-, butų susilaukęs Matulaičio 
ne dažnai siaučia piktos likimo. Na. o už tą nuopel- 
audros. pūgos ir smarkus ną” reikia garbinti ne patį 
vėjai. Bet pasitaiko ir ra- Kapsuką, bet vėžį, kurs jo 
mus oras. nors del nuolati- gyvybę pakirto.

nusipelnęs, kaip Kapsukas. 
Angarietis buvo labai dar
bštus. nors ir labai didelis 
siauražiuris žmogus. Bet už 
darbštumą Angariečiui rei
kia atiduoti kreditas. Jis 
yra parašęs kelis šimtus vi
sokių raštų, daugiausiai ma
žų agitacinių brošiūrėlių. 
Jis buvo neblogas žemės u- 
kio žinovas ir istorikas, jr 
palyginus su Kapsuku, jis Į 
buvo nepalyginamai dau
giau nusipelnęs. Bet nežiū
rint Angariečio revoliuci
nės praeities. Stalinas jį nu
galabijo, o lietuviški bolše
vikai Amerikoje apie jį ty
li.

Kapsukas visa savo pra
eitimi tikrai buvo nusipel
nęs Stalino kulipkos. Jo pra 
eitis buvo “liberališkai su
puvus” ir dargi “nacionalis 
tiškai-buržuažinė.” Nuo jau
nystės dienų iki Kominter
no stainelės, Kapsukas 

S5V' blaškėsi, kaip idėjinė vėt-

LILIPLUTAI

TANKERIO SPROGIMO

Houston uoste, Texas, aliejaus pilnas tankeris 
“Lyons Creek” išlėkė į orą. Iš 85 žmonių, kurie prie 
laivo iškrovimo dirbo, 19 buvo sunkiai sužeisti. Uos

to pakrantė liko apardyta.

Prezidentas Trumanas aną savaitę lankėsi Mek
sikoje. Čia jis parodytas su Meksikos užsienių reikalų 
ministerių, Jaime Barres Bodet, po uždėjimo vainiko 
prie paminklo žuvusiems meksikiečiams kadetams, ku
rie krito gindami Chapultapec pilį nuo amerikiečių 
1847 metais. Musų prezidento draugiškas žestas pada
rė labai gero įspūdžio visoje Meksikoje.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Andrijauskienė
ryčia. Ant amžiaus" galo
buvo nusiraminęs ir buvo
susiradęs prie Kominterno------------ ---- » - *
“organizacijos skyriaus” 
pusėtinai šiltą vietą. Bet 
Kominterno eilėse Stalino 
“valytojai” ypatingai siuto 
ir Kapsukas butų turėjęs 
važiuoti pas kitus “senus 
bolševikus,” kuriuos Stali
nas išskerdė 1936-1938 me
tais. Del to dargi tokie “li- 
liplutai.” kaip musų Bim
bos ir Mizaros visai neabe
joja.

Bet tos pirktos “dušialos” 
garbina Kapsuką už tai, 
kad jis suspėjo laiku numir
ti ir “užmirSti” visai net 
paminėti Angarieti.

Nebuvėli*.

visuomenės mokslų žuma-tų į masinę organizaciją. Jo 
las. Skaitytojas jame ras je gali priklausyti visi žmo- 
lengvo pasiskaitymo iš gam-, nių laisvės ir demokratijos 
tos mokslų, iš istorijos ir ki- šalininkai: visi pažangus ir
tais jam svarbiais klausi
mais.

Pradžia šio darbo bus ne J tik Maskvos 
lengva. Musų organizacijos komunistams 
iždas nėra turtingas. LDD
Centro Komitetas todėl pra
šo talkos pas visus pažan
giuosius žmones. Visų pir
ma, mums rupi, kad butų 
atgaivintos LDD kuopos, 
kurios del vienos ar kitos 
priežasties šiandien nevei-jalus Lietuvos išlaisvinimo

patriotingi. lietuviai. Musų 
organizacijoj nebus vietos 

garbintojams 
ir jų kraujo 

broliams fašistams.
Liet. Darbininkų Draugi

ja yra Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungai broliška or
ganizacija. Visur ir visada 
tų organizacijų nariai ben
drai veikia. Jiems yra aktu-

Aleksiejunaitė Leokadija, Koletų 
vai., Utenos apsk., ištekėjus už ame
rikiečio, išvyko Amerikon apie 1335.

Amonienė (Am'amienej - Kalau 
(Kolevaitė) Bet ra, Mickų km., Griš
kabūdžio vai., Sakių apsk. Ir Amo- 
nas ‘(Amantasi "Leopoldas, Juška- 
kaimio km., Sintautų vai., Sakių 
apsk., gyv. Brooklyne ar New Yor
ke, Dorothy ir Dorothea St., turi 
trokų įmonę.

Andriulis Vincas, Kelmės parap., 
gyv. Elizabethe.

Andriuška (Andriuškevičius) An
tanas ir Petras, Mentelių vienkie
mio, Radviliškio vai., Šiaulių apsk.

(Kondrotaitė ) Ve-

gyv. Wilkes-Barre, Pa.
Bacevičius (Bacevičia), Griškabu- 

clžic Y—1.7 1*4
Bačiulis Ignas ar Mykolas, apie 

75 m. amžiaus, Dabušių km., Malė- 
tų vai., Utenos apsk.

Bačiulis Juozas, Dabušių km., Ma- 
lėtu vai., Utenos apsk.

Bačiulis Vladas, sunus Stasio, iš 
Malėtų vai., Utenos apsk.

Bagtlonienė (Samulėnaitė), našlė 
Juozo Bagdono, kilusio iš Novapolio 
vienk, Obelių vai.. Rokiškio apsk., 
ir jos penki vaikai. Velionis turėjo 
restoraną Chicagoje, buvo banditų 
nužudytas prieš keliolika metu.

Bakevičius. Juozas ir Stasys (?>, 
iš Skaudvilės, Tauragės apsk.

km..

kia, ir kad butu sustiprintos 
dabar veikiančios kuopos. 

LDD nario mokestis ne

klausimas ir, bendrai imant, 
žmonių pažanga.

Laukiame talkos ir iš mu-Dumbliauskas, Jonas arba Petras, 
iš Alytaus apsk.

Eettingas (Eettin), Julius, sunus 
Juliaus, gyv. Chicagoj, 4038 Archer 
Avenue.

Cabalis Antanas, Leckavos km., 
Mažeikių apsk., gyv.. Chicagoje.

Gailiunas, Juozas ir Zigmas, Prei- 
bių km., Krekenavos vai., Panevė
žio apsk.

Garbenis (Rimkutė) Morta, sesuo 
Kazio, gyv., spėjamai, Wakefield ar 
VVestfield, Mass., ar gal Kanadoje.

Garla Kazys, Švenčionių apsk.
Gerulaitis Vincas, Liukių km., Viš

tyčio vai., Vilkaviškio apsk., gyveno 
Brooklyne.

Gimbutytė Anelė, ištekėjus, Ute
nos apsk., gyv. Philadelphijoj.

Girštautas Adolfas, iš Smilgių, 
gyv. Chicagoje.

Godelis Ignas ir antras Godelis, 
kurio vardas nežinomas, kilę iš Tel
šių apsk.

Grabauskienė (Mockevičiūtė) Ona, 
gyv. Worcester, Mass.

Grigas Antanina, Starkonių km, 
Pašvitinio vai., Šiaulių apsk.

Griškaitė Matilda, gyv. Brooklyne.
Ilgūnas. Antanas ir Jurgis, kilę ar 

turėję giminių Vilkaviškio apsk.
Jacevičius Česlovas, gyv. Nevv 

Yorke.
Jakimavičienė (Astrauskaitė) Ele

na.
Jankauskienė (Milevičaitė) Barbo

ra, duktė Alekso, Papilės vai., Šiau
lių apsk., rodos ištekėjus antrą kartą

Janukaitis Edvardas, Gelvonių vai. 
Ukmergės apsk.

.Januševičius, Feliksas ar Liudvi
kas, sunus Motiejaus, Šiaulių apsk.

Jarmalavičiutė Petronė, iš Kupiš
kio, ištekėjus, gyv. Chicagoj ar a- 
pylinkėj.

Jekelaitytė Pranė, Ežeriukų km., 
Sintautų vai., Šakių apsk.

Jonušaitis, brolis Jono, Tauragės 
apsk.

Juodis Adomas, Naujaiaukio km., 
Aukštadvario vai.. Trakų apsk.

Juodzevičius Jurgis, Leliūnų para
pijos. Utenos apsk.

Juodžiukynas Minas, gyv. Chica
goje ar netoli.

Juršėnas (Jurshan) Nikodemas, 
sunus Mykolo ir Marijonos, Švenčio
nių apsk.

Kalau (Kolevas) Gustavas, Mic
kų km.. Griškabūdžio vai., šakių 
apsk.. turėjo vištų ūkį prie I.isbon.

Kaminskienė t Launikonytė) Vero
nika. sesuo Izabelės Krikščiūnienės, 
gyv. Brooklyne ar gal Wisconsin 
valstijoje.

Kanišauskienė Morta, gyv. Phila
delphijoj.

Karalius (žebrauskaitė) Brigita, 
gyv. Chicagoje, 535 W. 32nd St.

Kašėta Jonas, sunus Alekso ir 
Marcelės, gimęs Amerikoje, lankė
si tuomet dar lenkų okupuotame 
Trakų-Vilniaus apskrityje, vėliau ji 
grižo Amerikon.

Katinskienė (Paukščiutė) Matilda, 
Stanaičių km., Kybartų vai., Vilka
viškio apsk.

Kaziunas Mike, gyv. Rockford, III.
Kelpša Vladas, Kaltinėnų vai., Ra

seinių apsk., gyv. Chicagoje.
Kemeža, du broliai Onos Marke

vičienės, iš Naumiesčio parap.
Kemežienė Anna. ir duktė Zinai

da.
Ketvirtis Petronė, Eidžionių km., 

Rokiškio apsk.. gyv. Chicagoje.
Kinderis Mykolas. Dirgelių kaimo, 

Kaltinėnų vai., Tauragės apsk.
Kiškis, Jonas ir Angelė. Einodžių 

km.. Rokiškio apsk.. gyv. Chicagoj.
Knataitytė Marcelė iš Jurbarko.
Kolaitis Vytautas, Saraščių km., 

Deltuvos va!., Ukmergės apsk.
Korla Antanas, Dūkšto vai., Za

rasų apsk.. gyv. Chicagoje.
Kozlov Juozas, brolis Julės Aliu- 

konvtės. gyv. Ix»s Angeles, Calif.
Krikščiūnas Juozas, iš Berklainių, 

Panevėžio apsk., gyv. Brooklyne ar 
Bostone.

Kulbickas Andrius, Gurėnių km., 
Powners Į Aukštadvario vai.. Traku apsk. Jo 

vaikai. Ona, Albina. Cecilija ir Ed
vardas.

Kurpe Krisiu*, Rimšėnų km., Ig- 
nalino vai., Švenčionių apsk., gyv. 
Detroite.

Kvietkus (Kvietkauskas) Jonas, 
Skaudvilės vai., Tauragės apsk., gy
veno Chicagoje.

Labanauskas. Pilviškių km., Ali
zavos parap.

Leonavičius, Antanas ir Uršulė, 
Vilkenų km., Babtų vaL, Kauno ap.

Leveskis Bruno, gyv. Bronx, N.

didelė—vienas doleris nie-’Sų draugų socialdemokratų, 
tams ir centas-kitas kuopos- dorintieji platesnių infor- 
reikalams jei kuopa to no';maciju yra prašomi kreiptis
1'1\^OSz.ku.0pOvtO-?e.da,”:'i LDD Centro Raštinę, se-

LDD Centro Komitetas kreę01.jaus vardu ir adresu.
anksto taria aciu tiems drau j
gams. J<urie prisidės su vie- LDD Centro Komitetą*.

km.,
gyv.

A-

Balčiunas Juozas, Triškonių 
Linkuvos vai., Šiaulių apsk.

Balnionis Antanas, Balškių 
Rozalimo vai., Šiaulių apsk., 
Chicagoje.

Banavičius (Burgąs), .Jonas 
Juozas.

Banavičius Joachimas, gimęs 
merikoje, gyv. ITovidence.

Baranauskas Domininkas, brolis 
Emilijos Jonušienės. Ylakių vai.

Bedford (Urbonaitė, Heien, duk
tė Barl>oros Urban, gyvenusios Wor- 
cester, Mass.

Bertulis. Juozas ir Kazys, Kal
nėnų km.. Jurbarko vai., Raseinij 
apskrities.

Bindokas. .Jonas ir Pijus.
Birutis Tadas. Meškuičių vaisė., 

Šiaulių apsk.
Brazienč (Martir.kaitė) Anastazi

ja ir jos sesuo Uršulė, kurios vyro 
pavardė nežinoma, gyv. Chicagoj.

Bučny-tė Ona, Balsių km.. Klovai- 
nių-Pakrojaus vai.. Šiaulių apsk., vy
ro pavardė nežinoma.

Bučinskas (Dubinaoskas) Juozas. 
Stanaičių km., Kybartų vai., Vilka
viškio apsk.

Budrys Jurgis, nuo Kaimelio, ša
kių apsk.

Burneikienė, iš Liudvinavo vaisė., 
Mariampolės apsk., gyv. llazleotn, 
Pa.

Bu.šauskas Antanas
Butkus (žaliauskaitv) Marytė, iš 

Alytaus apsk., sesuo Miko, duktė 
Stasio.

Bylienė (Rikmanaitė), jos seserys 
ir brolis Augusta- Kikmanus, Švėkš
nos vai.. Tauragės apsk., gyv. Geor- 
<etown.

Cirvinskas Petras, Krinčino vai.. 
Biržų apsk., gyv. OKcagoje.

Česnulevičiūtės. Zosė, duktė Da- 
mino ir Mrijona, duktė Andriaus.

Čižienė (Mickevičiūtė) Marcelė, 
sesuo .Jurgio. Sintautų va!., Šakių 
apsk., gyv. Manchester, Conn.

Dabrickas, Juozas, ir Jurgis, Bar
tininkų vai.. Vilkaviškio apsk.

I>amm (Greisaitė) Lena. Šiluvos 
vai.. Raseinių apsk., ištekėjus už 
Petro Damm. Ilgai gyveno Ruther- 
ford. vėliau išvyko j Californiią.

Danielius Juozas, gyv. Mahanoy 
City, Pa.

Daniliauskas Juozas, gyv. Van- 
dergrlft, Pa., 1»*> liovei St.

J>avidonis Antanas, iš Gulbinų km.
Dekerienė (Steponavičiūtė) Anta

nina, Meiš-tų km.. Naumiesčio vai., 
šakių apsk., gyv. Ncw Yorke.

jam pradėjo varvėti. Ilgai! Box h.
negalvojęs, priėmė ios na- Didžhalis (Skripkutė) Krutina. iš 
kvietimą. Bet vos tik zio-i k”ch.-

Dilys. brolis Mykolo, iš Birtų ap.
Dobilas Simonas, ^yv. philadel- 

Vtncas ir Pet-
Niekados netikėk saldžia Fr *toaeduub°rr».^TorS^o,? Yonn*.

I Dudonis Stasys, gyv. Bostone.
_ Dujevičius Adolfas, Didžių km.,
Ezopą*. Radviliškio vai., Šiaulių apsk.

ŽIOGAS IR PELĖDA

Pelėda, gyvenusi drevėje, 
buvo pratusi, kaip ir visos 
pelėdos, dienos metu mie
goti. o naktį medžioti. Ap
sigyvenęs jos medyje žio
gas ėmė trukdyti jos mie
gą nuolatiniu savo čirškėji
mu. Pelėda kelius sykius 
prašė, kad jis atsižvelgtų į 
įos ramybę ir liautųsi čirš
kėjęs. Žiogas betgi nemanė 
klausyti pelėdos. Pagaliau 
nelėda nebeteko kantrybės 
ir sumanė prigauti žiogą. 
Viena dieną ji šitaip pra
bilo i žiogą:

—Klausyk, prieteliau! 
Tamstos dainos, tikėk ma
nim, yra labai gražios! 
Tamstai dainuojant, aš ne
galiu užmigti. Sumaniau 
tad pasilinksminti sveiko 
draugystėje. E»u gavusi ne
paprasto gėrimo — gal už
eisi pas mane! Išsigertume. 
pasikalbėtume...

Tokie saldus pelėdos žo
džiai visai apsuko žiogeliui 
galvą. Išgirdus apie nepa
prastą gėrimą, net seilės

km., Panevėžio apsk., gyv. Chicagoj.
Naujokaitienė (Demikytė, Izabe- 

Y., ir Leveskis G. J., gyv. Los An
geles, broliai Vinco.

Lincevičius Juozas, sunus Banado, 
Babtų vai., Kauno apsk.

Liūtai, lankėsi Palangoje ir ten 
susipažino su orkestro vedėju muzi- 
kti Broniu

Lukšas Jonas, Skuodo vai., Kre
tingos apsk., gyv. Chicagoj.

Mačiulaitienė (Mickevičiūtė) Pet
ronė, sesuo Jurgio, Sintautų vai., 
Šakių apsk. gyv. Montello, Mass.

Makauskas Juozas, Kūrenu km., 
Alytaus apsk.

Maukus Andrius, Kalnėnų kaimo, 
Jurbarko vai., Raseinių apsk.

Marcinkevičienė, Liudvinavo vai., 
.Mariampolės apsk., gyv. Hazleton, 
Pa.

Margievvicz (štutaitė) Veronika, 
sesuo Onos, gyv. Brooklyne.

Martinaitis, Augustas, Ignas ir 
Karolis, Grašėių km., Krekenavos 
vai.. Panevėžio apsk.

Martinkaitė (Brasiene) Anastazi
ja ir Martinkaitė Uršulė, ištekėjus, 
spėjamai gyv. Chicagoje.

Martusevičius, Feliksas ir Euge
nija. Starkonių km, Pašvitinio vai., 
Šiaulių apsk.

Mashtaitis, gyv. New Yorke ar 
Chicagoje.

Matulis Ignotas, gyv. Somerville, 
Mass., 02 Central St.

Mažeikaitės, keturios seserys Juo
zo Mažeikos, Šiaulių apsk., vienos 
vyro pavardė Goodfnan. Jos duktė 
Rozalija Goodman gyveno Westa- 
burg. Pa.

Medžiukas Pranas, Kurnėnų km., 
Alytaus apsk.

Malinauskas Jonas, Budų km., Pa
kražančio vak. gyv. Brooklyne ar 
gal Kenosha, Wis.

Meškauskas, Pranas ir Marijona, 
gyv. Brooklyne.

Mickevičius, Antanas, Juozas ir 
Pranas, Varanauskų km., Miroslavo 
vak, Alytaus apsk., gyv. Nevv Yor
ke.

Mickevičius Juozas, Baluškių km., 
Naujamiesčio vak, Panevėžio apsk.

Micuta, Juozas ir Tamošius, Sta
naičių km., Kybartų vak, Vilkaviš
kio apsk.

Mikalauskas. Katilių km., Girška- 
budžio vak, Šakių apsk.

Mikalauskas Bronius, sunus Si
mono, raku apsk., gyv. Bostone.

Mirelis Antanas, sunus Prano, gi
mė ir ilgesnį laiką gyv. New Yorke.

Petkevičius Jonas, Gimakalnių k., 
Kietaviškių vai.

Petraitienė (Kraulėdaitė) Marijo
na, sesuo Agotos, gyv. Pittsburghe.

Nimgaudas, Juozas ir Anastazija, 
Šakalių km., Mosėdžio vai., Kretin
gos apsk.

Norvaiša Adolfas, Rekosaičių kai
mo, Raseiniiį apsk.

Norvaiša, Bronius ir Juozas. Šau
kėnų vai, Šiaulių apsk, gyv. Brook
lyne ar Bostone.

Norvaiša Kazys, iš Turžėnų vai, 
Kauno apsk.

Novickaitė Elena, Sinkonių kaimo, 
Gudžiūnų vak, Kėdainių apsk, gyv. 
Philadelphijoj ar Washingtono apy
linkėse, ištekėjusi.

Nowicki, sunus Aleksandro ir So
fijos, gimęs Lietuvoje, apie 60 me
tų amžiaus, turėjo maisto krautuvę. 
Jo motina turėjo ūkį prie Vilniaus. 
Jo sesuo gyveno Amerikoje su duk
terimi Lola ir sunum Kaziu, bet 
vėliau grįžo Lietuvon ir ten mirė.

Nugaris Kazys, iš Žemaitijos.
Choop Joseph, smuikininkas, gyv. 

Los Angeles.
Pakalniškytė Marijona, duktė Do

mininko, ištekėjusi, Veviržėnų vals, 
Kretingos apsk, turi farmą.

Pakštienė Marijona, gyv. Harri
son, N. J, 716 Warrvn St.

Palskis Balys, sunus Liudviko.
Paprockas, susirašinėjęs su Mari

jona I.opatiene.
I’aškauskienė (Banionytė) Jieva, 

gyv. Brooklyne.
Paškevičius (Paszkievvicz) Leonas, 

iš Vilniaus, gyv. San Francisco.
Paulauskienė Antanina.
Pažarauskienė (Gurščikaitė) Ma

rijona. duktė Jurgio Gurščiko.
Peleckis, buvęs Vadžgirio plytinin- 

kas. Šimkaičių vai, Raseinių ansk.
Pėstininkas Petras, gyv. Scran- 

ton. Pa.
Petrauskas Juozas, iš Biržų, gyv. 

New Yorke.
Petrauskas Pijus, turėjęs giminių 

ar pažįstamų, kilusių iš Pajevonio 
vai, Vilkaviškio apsk.

Petrulis (Šiupinytė) Uliesė, sesuo 
Jadvygos, gyv. Pittsburghe ar Phi
ladelphijoj.

Pocių Julius, Ketūnų km, Žemai
tijoje.

.Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania.
41 W. 82nd St, New York 21. N. Y.

• » ,--Mfoie.
gas įšoko į pelėdos drevę. I 1*7*. h 
ji kaip bematant sučiupo ji' 
ir prarijo. I Draminis. Motiejus,
. Niekados netikėk ' — ir 

liežuviais priešais!

U2S1SAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

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

“Keleivis"
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27. MASS.
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KOVO 23 DIENĄ 
7 VAL. VAKARE

LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS KUOPOMS IR 

NARIAMS

UNITARIAN SERVICE 
COMMITTEE JIEŠKO 

LIETUVIŲ

PASKAITA

L. R. D. Pirmininko Žodis
L. D. Draugija rengia pa

skaitą Lietuvių Svetainėje. 
Silver ir E gatvių kampas.

Gerbiamieji:
Musų organizacija gau-

Paskaita skaitys P. A. SveŪ Plie A:5“ Ta'
i>dos vajaus ir padėjo su
kelti pinigų Lietuvos vada-kauskas apie reformas An

glijoj.
Dabar Bostone eleveito- 

riai pakėlė fėrus iki 10 cen
tų ir sako jie negali išsivers
ti. Anglijoj visų miestų 
transportai per savivaldy
bes yra visų gyventojų val
domi. O dabar numatoma 
ir visą viešąja transportą: 
geležinkelių, kelių ir oro 
nacionalizuoti.

Kuris būdas yra geres
nis

I tokius ir panašius klau
simus išgimte atsakymus 
paskaitoje apie Anglijos re
formas.

Po paskaitos bus klausi
mai ir diskusijos.

Lietuvos Sūnų Draugystes 
Vakarienė Pavyko

vimo reikalams. ALT vajus 
užsibaigė. Prasideda Bend
ro Amerikos Lietuvių Fon
do (BALF) vajus. Musų or
ganizacija ir prie to vajaus 
dedasi iš visos širdies. Pa
sidžiaugę jau nuveiktu dar
bu ir tęsdami darbą BALF 
vajuje, turime rengtis prie 
musų metinio

rengtis prie 
suvažiavimo.

Lietuvai Remti Draugijos 
seimas Įvyks Montello, 
Mass., balandžio 27 d. Kuo
pos atskirai gaus pranešimą 
apie tą seimą iš centro sek
retoriaus, J. Krasinsko.

Unitarionų globos komi
tetas, kūno adresas yra 9 
Park St., Boston 8, Mass.,| 
kreipėsi į mus, kad paskelb
tume paj ieškojimą sekamų 
lietuvių bostoniškių. Jieško
mieji asmenys, ar kas juos 
žino, malonėkit atsiliepti i 
Unitarian Service Commit
tee. 9 Park St.. Boston 8, 
Mass.

Pajieškomi:
Povilas Mažutaitis < ar 

Mežutavičius), Bronė Ma
žutaitis. Alfonsas Mažutai
tis. Gyvena Bostone ar 
Cambridge. (Jieško Yirgi- 
nia Drieže).

Jonas Maila, gyvena Bo
stone, sako dirba pas kriau- 
čius. (jieško Antanas Lebe- 
dinskas).

Ernestas Liubinskas-Liu- 
bin. 1938 metais gyveno 
Bostone, (jieško Vytautas 
Krasauskas).

Kazys Antanas Vasaris. 
1928 metais gyveno Brigh- 
tone, (jieško Juozas Vasa
ris).

Juzefą Petraitis, 1940 m. 
gyveno Bostone. (jieško

KOVA PRIEŠ EPIDEMIJĄ PARSIDUODA GROCERY 
KRAUTUVĖ 

WaUa.ston, Mass.
Krautuvė randasi labai geroj 

ir tankiai apgyventoj vietoj, 
švari gatvė ir pati krautuvė su 
visais įtaisais, {eigos- per sa
vaitę $900-$ 1,000.

Kreipkitės pas:

\A.

fu •’.ft

Man, kaipo organizacijos!Johana Bulinienė). 
centro pirmininkui rupi,' Kazys Grinevičius, sako 
kad musu metinis seimas i gyvena Bostone. (jieško
butų skaitlingas ir pavyz-Į Kostas Jonuška). 
dingas savo tarimais. Todėl Jieva Gerblienė ir jos 
prašyčiau visų musų kuopų;^eima- 1939 metais gyveno

Amerika ir Meksika sudarė bendrą žinovų eksper
tų komisiją kovai prieš galvijų nasrų ir nagų epidemi
ją, kuri siaučia Meksikoje. Amerika nori padėti Mek
sikai apsigint nuo tos ligos, kad liga nepersimestų ir Į 
Ameriką. Meksikos farmeriams galvijų epidemija pri
darė labai didelius nuostolius, čia parodyta bendra 
komisija iš amerikiečių ir meksikiečių, kuri vadovau
ja kovai prieš epidemiją. Į ją Įeina Mr. Licenciado Os
car Flores, Meksikos gyvulininkystės ministeris (sėdi 
kairėj) ir L. A. Wheeler. musų žemės ūkio departa
mento atstovas. Stovi iš kairės: Ignace de La Tore, 
Dr. Fernando Camargo ir Dr. Jose Figueroa, visi mek
sikiečiai.

WM. AMS1E,
30 Canutt St., Dcrchester. 

Tel. Geneva 3719

* PARSIDUODA FURNIČIAI
Dvejų ruimų, ir virtuvės for- 

niėiai parsiduoda tuoj pat. Ga
lima apžiūrėti nuo 4 iki 9 vai. 
vakaro, o nedėliomis visą die

Į ną.
K. YVALOCK,

1 Dyer Avė., tarpe F ir
Athens Sts. 

ant antro flioro 
South Bostone.

z

6ENERATI0N 

S&A&d RIGHT/

VlHlTlNGS

Radio Koncertas Sutraukė l 
Daug Žmonių

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora-

, Praeita sekmadienį Ga-į<U°s programa ateinantį ne- 
5 ir atskirų veikėjų bei rėmė-, Bostone. \ yrąs dirbo dirb- vin mokykios didelė SveUi-į dėldienį iš W0RL stoties, 

Lie-,,-,, !t„vew Imdm On, Tkn-Inė pUna žmonių pp 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
Minku surengtame koncer-į 10:30 ryto bus tokia: 
te. Programa buvo labai Į-! I77S. Shatas ir J. Indziu-
vairi. 1 levičius iš Hudson. Mass.

Piaeitą sekmadieni Lie-, ju jg anksto rengtis prie sei-įtuvėje, (jieško Ona Dsu-
tuvos Sūnų Draugystė tuiė-jVisi įmokėję i'musu or- 
jo Cambridge Lietuvių —•—••
Kliube savo metinę vaka- ganizacijos iždą vieną do

leri per metus skaitosi na
riais. Kuopų valdybos yra 
prašomos pranešti centro 
sekretoriui, kiek kuopose v-

kantaitė).
Juozas Zulonas, sako turi

nuosavus namus Bostone, 
(jieško Balys Šimėnas).

Domininkas Pancerzyns- 
kas. sako turi Bostone bu-

DIDELIS PELNAS
Pasidaryk pats šviežų ir puikų 

Iee Cream. Frozen Malted aroa 
Frozen Custard su Taylor Ledų 
Šaldytuvu <60, 10 ir 20 kvortų 
talpumo). Dviem metam garan
tija, 1947 metų modelis už 1942 
metų kainų. Musų pilnas preky
binis planas pastatys Tamstą į 
šitą pelningą biznį be jokio anks- 
tybesnio patyrimo ar didelių ka- 

italų. Pilnas įrengimas yra ga
linas net už $1372 lengvomis są

lygomis. Taipogi aprupinam Ro- 
bert M. Green Soda Fountains ir 
Anheuser-Busch Food Cabinets,— 
nauji ir pertaisyti. Taipogi patie
kiame ir kitų įmonių panašius 
gaminius.

HAROLD 
N.

Išstat;
Hancock

A PREMIUM MILK. 
EXTRA RICHNESS & FLAVOR 
■'With Added Vi+amin D Content
DELIVERED AT YOUR 0001V

PIr

G. ELROD. Ine.
E. PIST.

atvtas 65 Franklin St., Boston 
Tel. Hancock 2X08-7676

nenę. Prisirinko pilnutėlė 
salė ne tik draugijos narių, 
bet ir josios draugu. Gar-
džią akai ienę pagamino ra pasimokėiusių narių ir ju černę, (.jieško Halina
draugės A. Zabitiene. A.jadresus Taip pat prašome; cerzynski).
\ aleikiene, A. Gudliauskie-; valdybų patiekti centiui ži- Juozas Katinas

kiek skyriai sukėlė au-j^er°nika (aktorka Katin) 
kų Įvairiems labdaros ir gyvenę Bostone, (jie 
Lietuvos vadavimo tikslams

Iš svarbesnių programos muzikantai.

Pan‘Įir Alice Flevokiutės pasiro- 
.... dymą. Vėliau L. Buinis gro-

nė, Karlonienė. Brozienė ir' „tu ' Vi ek įkyriai sukėliau 'Veronika (aktorka Katin) įj° v?enas sužavėjo klau- 
kito.. -Jom. pagelbėjo eile)ku įvairiems labdaros n- sako gyvenę Bostone, (jies- •*.

ko Bronius Kancleris). JuokincaiaFricis Adomaitis, JanisL/u SIH
musų draugų.

dalių reikia pažymėti jaunų .-—Dainininkė Ona Sa- 
smuikininku L. A. Buinio vičiunienė iš Roslindale.

programos 
_  • "V

žangi ir patriotinė organi- ir bendrai su kitomis orga-; Adomaitis ir Valdemar A-|Kajackag h. v Bubelis, iš 
zacija. Savo praeityje ii ne nizacijomis. bet jei ios ėjo j tomaitis, visi kilę is \ege-. Montrealo. g ju publika tu- 
kartą yra parėmusi įvairius per musu organizacijų ran- rių (jieško Lucųa Ozohns). rėj0 d -uoko Dainįnįn.
................................................................................... A.«o^. iki A. Baikis Brooklv

kilusi iš Sakių, apie - -

Musų draugystė yra pa-. Jei • » a a L- z _ VUVU L- o mrvs x mai uvr

lietuviškus bendruosius rei-i kas. prašome ias pranešti 
kalus ir. tur būt, dėsis ir da- centrui. Čia Įeis aukos su- 
bar prie lietuviškų vaių.'keltos musų organizacijų A.
Vakarienėj buvo gražių L. Taivbai----------------- -—
kalbų ir trumputė muzika- Kryžiui. BALFui, tiesiogi- Jieškomieji ar juos zi
line ‘ programa. Patartina niam šalpos darbui ir ki- 
visiems prie tos draugystės, tiems panašiems reikalams.
prisirašyti. ' Kviečiu visus narius, ku-

Narys. rje dar ngfa pasimokėję na- 
Į rines duokles šiais metais.

Floridos Vagys Apkrausto atlikti prieš musų seimą 
Svečius • ir Prašau visus pakalbinti
______ ■ naujų narių, kad Įstotų Į L. į

iš Flo-iB. Draugiją.

saitis,
60 metu amžiaus, (jieško 

A. Raudona jam i Kudirkaitė-Šidlauskienė).

nantieji prašomi atsiliepti Į 
Unitarian Service Commit
tee, 9 Park St., Bostone.

GAVO BALF DRA
BUŽIUS

Mrs. Pemickienė - Pele
Dr P. Ketvirtis

ridos mums rašo. kad žmo-J Visi aukavusieji S10 
nės važiuoja Į saulėtąją Flo; daugiau turi gauti iš L. R. 
ridą ant vakaciių, o plėši-j Draugijos skyrių valdybų 
kai ir vagys važiuoja- Flori- i pažymėjimus apie jų auką. 
dos svečiams kišenes kraus-1 . . . ....
tyli. Ypač daug vagysčių!, ?lrdm,?a'. . k™cl“
pasitaiko“ Miami pajūryje ir dalyvauti Lietuva, Remti 
viešbučiuose. Jis sako: “Aš
pats nuvažiavau ant Miami
byčio maudytis ir kada su- 
gi-Įžau prie automobilio, ra
dau išlaužtą langą ir šėpu- 
tę, bet laimei pinigų vagys 
nerado.”

Atrodo, kad ir Floridoj 
nėra malonumo be nesma
gumu.

Sako. Musų Mieste 
Grafterių

Pilna

Valstybės prokuroras ty
rinėja graftą musų mieste. 
Keli jauni karo veteranai 
pasiskundė, kad jiems už 
duodamus leidimus varyti 
biznį, reikėjo duoti valdi
ninkams kyšius. Jie apskun
dė tuos valdininkus ir da
bar dėl to eina tikrinimas.

Paskutinėmis žiniomis 
sakoma, kad miesto valdy
boje buvo aukštas valdinin
kas, kui*s visam graftui va
dovavo. Jis paskirdavo, 
kiek kyšio už Įvairius leidi
mus reikalauti ir už gerą 
patepimą duodavo reikalin
gus leidimus. Kiek iš tų ty-

Pasaka apie Magdutę 
Po programos parašykite; 

savo Įspūdžius ir nusiųskit' 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, j 
Boston. Mass. ... S. Minkus.1"

no
sudainavo kelias rimtas dai
nas. o didžiaią programos 
dali pildė Birutės Radio 
choras. Choro dainininkės:i 
O. Savičiunienė, Albina Bu- 
cevičienė. Elena Šaparniu- 
tė, O. Kirkliauskaitė ir F. 

į Palionienė gražiai dainavo 
solo, duete ir trio grupėmis, 
o visas choras patiekė klau
sytojams eilę naujai išsimo
kytu dainų. Koncertas už-

Kajieškau t* urnišiuoįą Kambarį
Vienam žmogui gyventi pir-. 

mame ar antrame f’ore, geriau-* 
šiai norėčiau gauti bloke apie 
West Broadvvay ar Dcrchester 
St., So. Bostone. Prašau rašyti 
šiuo adresu: .Joseph Šokas, į
607 8th St.. So. Boston, Mass'.

FINI DRUG
"Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus išpildom. kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai
290 Broadway. Tel. SOL' 2754

Čia narduodamas ir “Keleivis”

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston i

Pristato toniką, vyną ir viso į * I
kios rūšies alų baliams, vestu

DARBAS MOTERIMS

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

229 A St., Boston, Mass.

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

! džius pridavė mums laišku- sitęšė arti ‘trijų valandų ir 
I ti Vnkiptiioc mm vienos ll-—tį iš Vokietijos nuo 

'r pabėgėlės, kuri rašo:
Jusų daugelio mums varg

stantiems tremtyje suauko
tos dovanos pasiekė mus. 
Šiandien kaip tik Raudona
sis Kryžius išdalijo ir Jūsų 
skirta dovana atiteko mano 
šeimai. Tad leiskite už Ju- 

. sų gerą širdį nors lietuvišku 
D. Centro pirm. a^u a£silvginti. Su pagarba.

B. Jurkiaitytė.
Mrs. Peledžius sakosi Į 

drabužius, paaukotus per 
BALF, Įdėjusi savo adresą 
ir dabar pagal tą adresą at
siliepė lietuvių šeima, kuri 
tuos drabužius priėmė ir dė
koja. Tas parodo, kad per 
BALF siunčiami drabužiai 
tikrai pasiekia tuos, kuriem 
drabužiai yra skiriami.

Lietuvai 
Draugijos seime balandžio 
27 d., Montello. Mass.

L. R
A. Kriaučialis,

10 Sterling Street, 
VVorcester, Mass.

Onos Vileišienės Pagerbi
mo Vakarienė

Praeitą sekmadieni su
traukė Į L. Piliečių Draugi
jos svetainę gana daug sve
čių. Vakarienę rengė San
daros Moterų Kliubas. Pir
mininkavo p. J. Tumavičie- 
nė. Kalbėjo eilė vietos dar
buotojų. Gražiai dainavo p. 
Svilienė ir gabiiiečių mer
ginų choras. Trumpai bet 
labai Įspūdingai \albėio po
nia Ona Vileišienė. Ji susi
jaudinusi pasakojo apie lie
tuvių žiaurius pergyveni
mus prie rusu ir paskui to
kius t at žiaurius pergyveni
mus prie vokiečių. O. Vilei
šienės artimi žmonės 1941 
m. birželio mėnesi buvo iš
vežti i Sibirą ir jai teko bė
gioti ir teirautis dėl ju li
kimo. Kada ii bandė išve
žamiems

LDD Narių Susirinkimas

klausvtojai nė iuste nejuto, 
kaip laikas prabėgo.

Rep,

ŠĮ sekmadienį, kovo 23 
d. Įvyks Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 21 kuopos na
rių susirinkimas. Susirinki
mas vvks 6 vai. vakare. Lie
tuvių Piliečių Draugijos sve
tainėje. Visi nariai kviečia
mi būtinai dalyvauti ir at
sivesti draugų.

Tuoj po susirinkimo, 7

Tarptautinis Dainų ir 
Šokių Vakaras

Antradienį, kovo 25 d., 8 
vai. vakare Įvyks šaunus 
“internacionalinis vakaras’’ 
su dainomis ir šokiais. Ren
gia Cambridge miesto mo
kyklų departamentas Rind- 
ge Auditoriume. ant Broad- 
way, Cambridge. Privažiuo
ti galima busu nuo Harvard 
Sq. Ant Harvard Sq. reikia 
paimti Kendall busą ir jis 
priveža prie pat durų.

Tarptautiniame vakare 
bus ir lietuviška programa. 
Dalyvaus “Dainos” choras, 
vedamas p-lės Tataroniu- 
tės. Choras sudainuos kelias 
daineles. Kitos tautinės giiJ- 
pės pasirodys su šokių ir 
dainų programa.

Southbostoniškis Skaudžiai 
Apdegė Gaisre

DARBAS MERGINOMS 
MOTERIMS

Reikalingos Butten Hole ma- 
kers (guzikų skylėms daryti), 
patyrusiu ant vyriškų koutu. 
Nuolatinis darbas, gerai apmo
kamas ; apdrauda. ligoje pašal
pa. šventadieniai, atostogos — 
viskas apmokėta. Muzika groja 
dirbtuvėj. Ateikit į: (14

Kingston Clolhing Companv 
Dirbtuvę,

383 Albany St.. Boston. Mass

IR L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to- j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
S26 BBOADWAY.

SO. BOSTON. MASS 
T.) SOUth Rr>«tnn 461B

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

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

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

Piaeitą sekmadieni nak
čia kilo gaisras South Bos
tone ant Hardy St. Vienas 
namo gyventojas, John Ha- 

valandą vakare, bus drg. P. ves. išgelbėjo iš gaisro sa
Šveikausko
“Socialines

paskaita
Reformas

apie 
A n g.

vo tris vaikus ir žmoną n 
prikėlė antrame aukšte gy-

lijoje.” I paskaitą yra kvie- venančią A. Janulių šeimą.
i Sibirą paduoti čiami ir nenariai gausiai Po to J. Hayes dar giįzo ,

rinėjimu bus grūdu pašilo- daiktu ant kelio, rusu karei- atsilankvti. Po paskaitos degantį namą. ^a^ gaisrą
d v? vėliau, ar kas bus trau- via i ia grubiai iškoliojo ir bus paklausimai ir diskusi- užgesinus, bet pats skan
inamas Į teismą, ar viskas neledo nieko perduoti... jos. džiai apdegė ir buvo nuvez-
paliks po senovei. 1 Rep. Valdyba, tas i ligoninę.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTB BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavuro

Flood Sųuare
Hardivare C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Extra Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
V\ atehes - Je*»elry - DiaSnonds 
Itadio.s - Electrical Appliances

379 W. Broad* ay.
Te!. ŠOU

So.
4649

Boston

A. J. NA9IAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 YV. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

T)r. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-3 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

273 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central 8a. 

CAMBRIDGE MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriikjj organu nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa

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. Comroonwealth 4S7S

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dimų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

l)R. G. L. KILLORY
18 Tremont St., Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafavette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

f




