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Amerika Siūlo, Kad Vokiečiai 
Patys Valdytų Vokietiją

Siūlo įkurti Vokiečių Nacionalinę Tarybą — Pavesti Jai 
Vokietiją Tvarkyti — Aliantai Tiktai Prižiūrėtų Vokie
čių Valdžią — Vokietija Turė* Būti Demokratiška — 

Molotovas Siūlo Centralizuotą Vokietijos Valdžią.

Nebus Streiko 
Gumos Pramonėj

Vokietijos ateitis yra 
svarbiausias Maskvos kon
ferencijos klausimas. Ketu
ri Didieji ginčijasi, kaip 
tvarkyti Vokietiją, kad ji Gumos darbininkų unija 
ateityje nebebūtų kaimy- buvo nutarusi 'paskelbti 
nams pavojinga, bet tikra- streiką didžiosiose gumos 
sis ginčų klausimas sukasi dirbtuvėse Ohio valstijoje, 
apie tai, ar ateities Vokie-Į Bet derybos tarp unijos ir 
tija bus “Vakarų’’ įtakoje, “keturių didžiųjų” gumos• • 1 1 * • * • 1 • • • J — •ar pasvirs į bolševizmą ir 
pasidaiys Maskvos sąjungi
ninkas prieš Vakarus.

Amerikos vyriausybės at
stovas, generolas G. Mar
shall pasiūlė aiškų planą, 
kaip tvarkyti artimiausiu 
laiku Vokietiją. Jis siūlo su
daryti Vokietijos “naciona
linę tarybą’’ ir pavesti jai 
Vokietijos valdymą. Alian
tai tiktai prižiūrėtų, kaip 
vokiečių “nacionalinė tary
ba” tvarko Vokietijos rei
kalus. Kartu Amerika siū
lo, kad ateities Vokietijoj 
butų Įvesta tikrai demokra
tiška tvarka, kad visos par
tijos turėtų lygias teises ir 
kad asmens laisvė butų ga
rantuota. .

Maskvoę vyriausybė siūlo 
sudaryti Vokietijoj stiprią 
centralinę valdžią, kuri tu
rėtų pareigą rūpintis mokė
ti reparacijas Rusijai. Rusi
ja nori užkrauti ant Vokie
tijos didelę reparacijų naš
tą. Reparacijos turėtų būti 
mokamos per eilę metu iš 
vokiečiu einamos gamybos. 
Amerikiečiai prisibijo, kad 
jiems teks tas reparacijas 
sumokėti rusams. Amerika 
maitins vokiečius, padės ju 
ūki atstatyti, o vokiečiai 
mokės rusams reparacijas. 
Pasikartos Italijos reparaci
jų istorija, kur faktiškai A- 
merika moka į-usams repa-

kompanijų privedė prie su
sitarimo. Didžiosios gumos 
kompanijos, Firestone, U. 
S. Rubber. Goodrich ir 
Goodyear, sutiko pakelti 
darbininkams uždarbius po 
IIV2C. i vanlandą. Unija 
reikalavo pakelti uždarbius 
po 26 centus Į valandą, 
kompanijos siūlė po 10 cen
tų, bet paskutinę valandą 
derybos pasibaigė susitari
mu. Darbininkai sutiko pri
imti uždarbių pakėlimą po 
1UĄ centų į valandą prade-* 
dant vasario 2 d. Tuo budu j 
išvengta didelio streiko gu
mos pramonėj, kurioj dir
ba liOjUUU darbininkų.
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PIRMAS SKRIDIMAS RAKETINIAIS ORLAIVIAIS

Virš San Diego miesto Kalifornijoj pakilo skristi milžiniškas keleivinis 
orlaivis, kur yra varomas rakietiniais motorais. Orlaivis gali vežti 40 keleivių 
su visais patogumais. Jis skrenda 300 mylių per valandą. Tai pirmas keivinis 
orlaivis su rakietiniais motorais.

Naujai Atvyko 16 
Lietuvių

Kovo viduryje į Ameriką

Paskelbė Slaptus 
Balkanų Doku

mentus

i Prezidentas (sako Prašalinti
Nelojalius Vaidininkus

_________
Valstybei Gali Tarnauti Tik Konstitucijai Ištikimi As- 

! menys — Komunistai ir Fašistai Turi Būti Pašalinti Iš 
; Tarnybų — FBI Padės Tikrinti Valdininkų Ištikimybę— 

Kol Kas Mažai Kas Tepadaryta

Pasibaigė 328 Dienų 
Streikas

Indijoj Riaušės 
Eina Didyn

Indijoj, Punjab plovinei-
atvyko iš Europos 16 lietu-:
vių. Jie atplaukė Amerikos tęsiasi
laivu “SS Marine Flascher.”, £*žm<>nių lieka užmušti ar su- 
Atvyko sekami lietuviai: gaikanuo<e įr‘kodel Ameri žeistL Jau priskaitoma, kad Albina Abraitytė, Rūta P - ... . Da£relba per paskutines tris savaites

Š“?! Graikijai ir Turkijai Doku’ ten žuv0 "u° '**

Siūlo Išspręsti Pa
lestinos Klausimą
Amerikos vyriausvbė krei 

pėsi į Anglijos vyriausybę, 
kad ji dar kartą* bandytų 
surasti galutiną sprendimą 
Palestinos klausimu ir tik 
tada. jei jokio taikaus ir ga
lutino sprendimo nebus ga
lima surasti, perduotų Pa
lestinos klausimą spręsti 
Jungtinių Tautų organiza
cijai.

Amerika mano, kad Jun-j 
gtinių Tautų organizacija 
turės daug vargo su Pales
tinos skauduliu ir butų

gailė Gustaičiai, Juozas 
Kazlauskas, Zigmas ir Ka 
zys Lekačauskai,

mentai rock), kaip Rusija 2,000 žmonių, o tiek pat ar 
/Įnnfifinn J sulieti Muš.

t ” daro pastangas uždėti savafy"^*““ ™ ^ke^STS Jaujos ir ;
kaitė, Valerija Petkevičie- '^suAm^koTpagėK-!^ P™* Magometo-'

Allis-Chalmers Wisconsi- 
no dirbtuvėse streikas tęsė
si 328 dienas. Sekmadieni 
darbininkai nutarė streiką 

1 nutraukti ir grįžti į darbą 
be jokio kontrakto.

Allis-Chalmers dirbtuvių 
streikas buvo vienas iš il
giausių ir neramiausių. Uni
ja reikalavo pakelti uždar
bį po 25 centus į valandą. 
Darbdaviai siūlė 18 su pu
se centų pakėlimą. Ant to 
darbininkai ir sutiko po virš 
11 mėnesių streiko. Kompa
nija sako. kad streikas pri
darė 85 milionus dolerių 
nuostolių. Darbininkų nuos
toliai siekią 20 milionų do
leriu o gamybos nuostoliai 
— 65 milionų dolerių.

Darbininkų unija sako, 
kova bus tęsiame ir toliau 
už unijos pripažinimą ir 
žmoniškas darbo sąlygas.

Prezidentas Trumanas 
pereitų metų gale įsakė su
dalyti komisiją, kuri turėjo 
išdirbti planą, kaip apvaly
ti valdžios aparatą nuo ne
ištikimų valdininkų. Ta ko
misija per kelis mėnesius iš
dirbo planą ir praeitos sa
vaitės gale Prezidentas Tru
manas paskelbė įsakymą 
padalyti reikalingą valymą 
valdžios aparate.

Komunistai, fašistai ir 
kitokie totalitarinės tvarkos 
šalininkai negali būti de
mokratinės valstybės tar
nautojais. Į valstybės tar
nybą gali būti priimami tik
tai tie žmonės, dėl kurių iš
tikimybės konstitucijai nė
ra nė mažiausios abejonės. 
Visi valdininkai, kurių loja
lumas nebuvo užtenkamai 
patikrintas, dabar bus tikri
nami iš naujo. Visus naujai 
priimamus valdininkus tik
rins specialinės komisijos, 
kurioms padės daryti tikri
nimą Federalinis Investiga-___ r>: __ _cijot Diuiec' V.

nė su sunum Petru, Pranas 
Sitavičius. Vincas Šilkas, 
Jieva Juodgudienė ir Ka
zys Pilelis, aštuonių metų 
amžiaus našlaitis.

Daugumas atvykusiųjų y- 
ra Amerikos piliečiai, kurie 
dabar išgavo amerikoniškus 
pasus.

MASKVA MATO “ANG
LŲ-AMERIKIEČIŲ 

SĄMOKSLĄ”

li pasipriešinti Maskvos im
perializmo agresijai.

Apie Turkiją tie doku- 
Į mentai sako, kad ji yra pa
siryžusi priešintis Rusijai 
dargi jei negautų jokios pa- 
gelbos iš didžiųjų demokra-j 
tijų. Bet laikvma? didelės 
kariuomenės uždeda sunkią 
naštą ant turkų ūkio ir eko
nominė pagelba tai šaliai y- 
ra būtina.

Šiurpi Tragedija 
Turtuolių Šeimoje
Santa Ana. Kalifornijoj, 

policija suėmė 17 metų mer
giną, Beulah Overell, ir 21 
metų jos sužieduotinį Gear-

Žada Greitai Apva- Ige R. Gollum, abu iš turtin- 
| gų šeimų, ir kaltina juos 
nužudžius jaunosios mer
ginos tėvus.

nai reikalauja sau teisės su 
kurti nepriklausomą Pakis
taną. kuriame jie turėtų 
daugumą ir nebijotų perse
kiojimų iš indų pusės.

lyti Kiniją

daug praktiškiau, jei Ang- 
racijas už nubėdnėjusią ita-( pja bandytų susitarti su žy- 
lų tauta. i dų sionistais ir arabais dėl

Atrodo, kad susitarimas’ plėstinos ateities.
su Rusija dėl Vokietijos bus ------------------
negalimas. Amerikos ir Ru- SAKO, MUVIAI VEISIA 
sijos interesai tiek yra prie-, KRIMINALISTUS 
šingi, kad nesimato kelio, Į —.kain tos valstvbės galėtų . R?6 . meta,s Amerikoje 
susitarti tvarkyti Vokietiją, knminalizmo banga nasie- 

______ •______ ke auksciausio laipsnio. F.
B. I. viršininkas sako. per 

TIKTAI RUSIJA GALI j io metų niekada nebuvo 
PULTI TURKUS , visokių prasižengimų, kiek

---------  . Į peniai metais. Mokvtoiai,
Valstybės sekretoriaus dvasininkai ir visuomenės 

padėjėjas. Dean Acheson.i va(jaj reiškia didelo susiru- 
liudydamas kongrese apie pinjmo dėl prasižengimų 
pagelbos davimą Graikijai: Da(jaUggjjmo Daugelis sa- 
ir Turkijai pareiškė, kad ko ka(j muviai, kriminali- 
I urkija laukia puolimo tik- ngS apysakos ir palaidumas 
tai iš Rusijos pusės. Pirmą! skatina jaunus žmones pa
kartą pasitarimuose apie pildyti visokius prasižengi- 
pagelbą graikams ir tur- ‘ mus
kams Amerikos užsienių; ____________
politikos viršininkas pami
nėjo Rusijos vardą.

I

Rusijos komunistų parti
jos organas* “Pravda” sako, 
kad Amerika ir Anglija y- 
ra susitarusios primesti “va
karų valią” Maskvai ir ki
toms nuo Maskvos priklau
somoms tautoms. “Pravda” 
sako, kad Amerika ir Ang
lija nori panaudoti mažųjų 
tautų balsus, kad spren
džiant taikos klausimą su 
Vokietija pravedus savo nu
sistatymą. Maskva atvirai 
nori paneigti mažųjų tautų 
teises sprendžiant taikos 
sutarčių klausimą.

HITLERIS GYVAS, TIK 
NE VOKIETIJOJ

RUSAI GREIT TURĖS 
A-BOMBĄ

Vienas vokiečiu moksli- 
l ninkas. kurs sakosi pabėgės 
! iš Maskvos vienos laborato- 

Balandžio mėnesį Meksi- riios, sako, Rusija greit tu- 
kos prezidentas, Miguel A- rėš atominę bombą. Rusai 
leman, lankysis Wasbing- deda visas pastangas ir mo- 
tone. Iš Meksikos praneša, bilizuoja visas galimas mo- 
kad ta proga Meksikos pre- kslo ir technikos jėgas, kad 
zidentas ves derybas Wa- pasigaminus atominius gin- 
sbingtone dėl suteikimo kius. Tas vokiečių moksli- 
Meksikai didesnės pasko- ninkas savo sensacingus 
los. Pinigai busią panaudo- pareiškimus padarė AP 
ti krašto industrializacijai spaudos agentūrai Neustad- 
ir uostų opi keliu statymui. ,te, Vokietijoj.

MEKSIKA NORI GAUTI 
PASKOLĄ

Kovo 21 d. Stalino val
džia išleido Maskvoje pa
tvarkymą, kuriuo draudžia
ma Sovietų valdiniams tuo
ktis su kitų šalių piliečiais.

Nacizmo laikais panašų 
įstatymą Hitlerio valdžia 
buvo išleidus Vokietijos pi
liečiams. Komunistai tą įs
tatymą kritikuodavo, šaky

Jaltos "Paslaptys 
Jau Paskelbtos

Kinijos nacionalinė vy
riausybė skelbia, kad Kini
jos apvalymas nuo komu
nistų gali dar užsitęsti tris 
mėnesius. Ikišiol kinų val
džia negalėjo vesti prieš 
komunistus tikro karo, nes 

kavoJau iš kelių kartu Ame- Amerika vis tarpininkav. 
rikos at.-akomingi žmonės Į!’ norėjo,sutaikinti naciona 
skelbė, kad “visos
paslaptys esančios paskelb- L. l • l • i l * i Q

Jaunos merginos tėvai 
buvo surasti nuskandinta
me puošniame laive, kurs 
prieš savaitę laiko dėl ne
žinomos priežastise nusken
do. Laivą iškėlus buvo at
rasti senųjų Overell sulam-

I Irt ?ULirtI V UCK7

sąrašas organizacijų, kurių 
nariai negali skaitytis loja
lus Amerikos konstitucijai.

Kongrese Prezidento pa
rėdymas buvo vertinamas, 
kaipo teisingas žingsnis į 
būtiną apvalymą valdžios 
aparato nuo netikusių tar
nautojų. Bet daugelis kong- 
resmonų ir senatorių mano, 
kad ne tiek svarbus yra 
pats įsakymas, kaip nuo
dugnus valymo pra vedi
mas. Sako, kad nuo pernai 
metų liepos 1 d. iki dabar
tinio laiko tiktai devyni tar
nautojai buvo pašalinti iš 
valdžios tarnybos dėl neiš
tikimybės. nors niekas nea
bejoja. kad tokių neištiki
mų tarnautoju turi būti 
daugiau. Todėl viskas pri
klausys nuo to, kaip Prezi
dento įsakymas bus vykdo
mas gyvenime.

dyti lavonai ir buvo atras
ta, kad laivas buvo tyčia

nutruku- Išsprogdintas. Prieš laivo 
i- įssnmp-ninimji Overell duk-

Jaltos Hstus su komunistais. Dabai

tos. Bet po kiekvieno tokio|^°® *r valdžia mano,
užtikrinimo vėl iškildavo kad po trijų menesių visos 

didesnes komunistų armnosnauių Jaltos “paslapčių.” 
Paskutinė toki paslaptis iš
kilo Maskvoje, kada rusai 
paskelbė nelemtos atmin
ties Jaltos susitarimą apie 
reparacijas. Amerikoje ši
tas paskelbimas sukėlė di
delio nepasitenkinimo, nes 
pasirodė, kad Jaltoje buvo 
sutarta tokių dalykų, apie 
kuriuos Amerikos visuome
nė. 20 mėnesių po karo, dar 
nieko nežinojo.

Šį pirmadienį Valstybės 
departamentas paskelbė 
“visus” Jaltos slapto susita
rimo dokumentus. Taip pat 
paskelbti slapti susitarimai 
Teherano ir Potsdamo “tri
jų didžiųjų” konferencijų. 
Ar tai jau “visi” tie doku-

bus išsklaidytos ir beliks 
tik partizaniniai būriai, su 
kuriais ir policija galės su
sitvarkyti. Tas pareiškimas 
buvo padarytas po komu
nistų sostinės Yenan paėmi
mo.
$48.000.000 NUOSTOLIŲ 
ANGLIJOS FARMOSE

išsprogdinimą Overell dūk 
tė ir jos sužieduotinis išvy 
ko iš laivo į krantą. Dabar 
policija spėja, kad jaunieji 
žmonės nužudė merginos 
tėvus išsprogdindami su di
namitu turtuolių laivą. Jau
nieji turtuoliai ginasi.

Erancijos Nebus 
Valdžios Krizio

dami, kad tai naikina as_Jipenta’ paskelbti, tą naio- 
dys ateitis, nes iau kelismens laisvę mylėtis ir kurti 

šeimyną.
Bet ką komunistai pasa

kys dabar, kuomet tokį pat 
Įstatymą įvedė savo žmo
nėms jų “didis” vadas Sta
linas?

kartus buvo užt’kmama. 
kad “viskas paskelbta.” o 
paskui vėl pasirodydavo 
slaptosios diplomatijos nau
ji šposai.

SAKO, MUSSOLINIS 
MIRĖ, KAIP BAILYS

Dideli upių potviniai An
glijoje pridarė paupių far
meriams milžiniškus nuo
stolius. Iš Londono prane
ša, kad potviniuose nusken
do daug galvijų ir avių ir 
farmeriams vien iš to pasi
darė nuostoliu už 48 milio-, „ 
nūs dolerių. Tokiu potvinių(*e- 
Anglijoj senai nebuvo.

“Pulkininkas de Valerio.” 
k uis nušovė Mussolinį 1945 
metais, balandžio 28 d., da
bar paskelbė spaudoje savo 
įspūdžius apie Mussolinio 
mirimą. Jis sako, Mussolini 
miręs, kaip bailys, jis visas 
drebėjęs ir vis šaukęs: 
“Bet, bet... ponas pulkinin-

Tas “pulkininkas de Va 
lerio” vra komunistų parti
jos veikėjas, tikra pavarde 
Walter Audisio. Jis sakos' 

Iš Stephensville, Nevv- nenorėjęs nušauti MussoF- 
foundlande. praneša, kad nio meilužės, bot ji laikės 
netoli to miestuko nukritęs įsikabinusi i Mussolinį ii 
Amerikos orlaivis su 9 la- todėl tekę ir ją kartu nu- 
kunais surastas. Visi devv- šauti.

. SURADO GYVUS 
DEVYNIUS LAKŪNUS

Pasirodo, kad Hitleris te- Išėjo didelis ir įdomus ni lakūnai rasti gvvi ir svei-

Francijos parlamentas 
praeitą savaitę išreiškė val- 

; džiai pasitikėjimą ir socia
listo. Ramadier vedama vy
riausybė pasilieka ir toliau 
valdyti kraštą. Vyriausybės 
krizio buvo išvengta, bet 
gana nepaprastu budu. Ko
munistai Francijoj vedė 
griežtą agitaciją prieš Fran- 
cijos valdžios politiką Indo
kinijoj. bet komunistų par
tijos atstovai vyriausybėje 
balsavo už tą politiką, o 
parlamente komunistų frak
cija susilaikė nuo balsavi
mo tame klausime. Taip ko
munistai valdžioje pasisako 
už siuntimą kariuomenės į 
Indokiniją ir už nuslopini
mą anamitu nepriklauso
mybės judėjimo, o krašte 
iie kalba už Indokinijos ne
priklausomybę ir kritikuoja 
patys savo atstovų politiką 
valdžioje, (ii parlamente 
jie “susilaiko“ nuo balsavi
mo. Didesniu veidmainiu,

' kaip komunistai, tikrai nė
ra.
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APŽVALGA ž

TRIJŲ GADYNIŲ 
VEIKĖJAS

“TEISĖS IR ŽMONIŠKU
MO PAVYZDYS”

Tik dabar gavome Lietu- Maskvoje, barniuose ir į
vos socialdemokratų lei- savitarpiame nepasitikėji-l 
džiamo “Ateities Keliu” me, gimsta taika, kurios bu-' 

kutintuosius numerius.1 simus malonumus galima į- 
uose tarp kitų įdomių si vaizduoti pagal Jaltos ir 

9traipsnių. užtinkame trum- Potsdamo sutartis, nuo kū
pą įvertinimą Dr. K. Gri-; rių galingieji vis dar nedrįs- 
niaus, jo 80 metų sukaktu-Į ta atsimesti, kaip nuo di- 
vių proga. “A. K.” Dr. K.idžiausios klaidos ar apgau- 
Grinių vadina “trijų gady- lės. Žinomas publicistas W. 
nių veikėju,” kurs ne tik H. Chamberlin, “Nevv Lea- 
gyveno trijuose musų tautos der” skiltyse sako, kad juo 
istorijos laikotarpiuose, bet karai darosi kruvinesni ir 

pragaištingesni, juo dau
giau taikos sutartys darosi 
keršto ir neapykantos dik
tuojamos. Tokios taikos su
tartys, savo ruožtu, turi 
gimdyti dar didesnius ir 
dar kruvinesnius karus. Jis 
sako:

“žinoma, ne viskas buvo ge
ra senovės laikų diplomatijoj. 
Bet nėra abejonės, kad taikos 
darytojai Vienoje atliko daug 
geresnį darbą, kaip taikos da
rytojai Versalyje. O Versalės 
taikos sutartis buvo pavyzdys 
teisės, teisingumo ir žmoniš
kumo. palyginus su pirmais 
taikos sprendimais Jaltoje ir 
Potsdame. Jei taika, verta to 
vardo, turi būti kada nors su
daryta, tai pirmiausiai mes tu
rime pradėti nuo pradžios, tu
rime grįžti prie Atlanto Čar- 
terio ir turime, kiek tai žmo
niškai yra galima, bandyti pa
šalinti blogus padarinius Jal
tos ir Potsdamo.”

Jaltos sutartis, sudaryta 
1945 m. pavasarį, buvo 
šlykščiausias veidmainystės 
pavyzdys. Ten, pergalei jau 
svvrant į ahantu nuse. “trvs 

čią vagą musų visuomeninėsei didieji”‘be jokios sarmatos 
kovose, neužmiršo ir kitų mu- j apspiaudė savo iškilmin- 
sų tautos mirtinų priešų:; giausjus pažadus, savo gar
džioms vaikų mirtingumo ir,sias deklaracijas ir ten jie 
kt., tūkstančiais nesančių 1, sumindžiojo į purvą ne tik 
kapus brangias gyvy bes. Drau-■ savo gera vardą įr kilniuo- 
gija 'kovai su džiova sius karo tikslus, bet padėjo
Lašo draugija, — tai Dr. K., pagrindą naujoms skriau- 
Gnniaus kurmiai. Jis juos or- doms, neteisybėms ir tuo 
ganizavo. jiems vadovavo, juo-j pačiu naujam karui. • 
se dirbo. Retas politikas ir vi-.
suomenininkas turi tokį pla- Amerikoje kalbama apie 
tų akiratį, sugeba pastebėti ! “naują užsienių politiką.” 
liaudies priešus, kur jie bebu-■ Amerika pripažįsta, kad ir 
tų ir moka organizuoti kovą su ta nelemta Jaltos sutartis 
tais priešais, kas jie bebūtų.' buvo sulaužyta. Amerika 
Kad ir trumpai apibudinti Dr.: mato, kad Jaltos susitari- 
K. Griniaus veiklą, tara reikia mas buvo didžiausia apgau- 
rasti vietos ne kukliam trem- ’lė ir begėdiškiausias Atlan- 
tinio laikraštėly. J to Čarterio išsižadėjimas.

. tano m + - v > ■ -1 Bet Amerika dar nėra atme- 
Kai 1893-96 metais lietumi tusį jaitos sutarties. Mask- 

socialdemokratai pradėjo »vo.voje ..Returi didieji» vis dar

pas
Juo

aktingai juose dirbo ir už 
ėmė vadovaujamą vietą. 
“A: K.” sako:» < * .7 - ,

“Lietuvių spaudos draudimo 
gadynės liudininkas ir kovo
tojas už lietuviška spausdintą 
žodi — lietuvių tautos istori
joje, tai neužmirštama gady
nė. Politinis lietuvis-demokra- 
tų minties reiškėjas, jos for
muotojas, organizatorius ir 
nenuilstamas jos skelbėjas.— 
tai irgi atskira musų tautos 
gyvenime gadynė. Lietuvos 
nepriklausomybės meto vals
tybininkas, respublikos prezi
dentas, dėl aukštų savo par
eigų neatidėjęs j šalį ir kitų 
musų veiklos sričių, — tai ir
gi atskira, savita gadynė. 
Šiuos tris laikotarpius Dr. K. 
Grinius netik matė ir stebėjo. 
Jis juos gyveno, kaipo kovo
tojas ir veikėjas. Jis buvo įsi
jungęs į darbą; tam darbui 
vadovavo ir, sulaukęs 1946 
metais gruodžio 17 dieną 80 
metų amžiaus, jis tebestovi 
skaidriu demokrato pavyzdžiu 
kitiems, šviesių minčių kupi
nas musų krašto ateičiai.
“Dr. K. Grinius, varęs pla-

veiklą, Dr. K. Grinius buvo 
vienas neskaitlingu jų talki
ninkas; jis padėjo jiems iš
verkdamas į lietuvių kalbą

laikosi to nelemto dokumen 
to ir “kuria taiką” ant me
lo, apgaulės ir didžiausio 
veidmainiavimo. Todėl kal-

LSD Partijos 1896 metų pro- je ..nauja-. užsienių
gramą ir ertą k.tų ra,tų. Ji, Dolitiką tebera -tiktai kal?
buvo socialdemokratams nuo
širdus pagdbininkas. tą lite
ratūrą iš užsienių gabenant į 
Lietuvą. Jis įsitikinęs vertino 
LSD Partijos darbą ir už vis 
labiau jos iškeltą nepriklauso
mas, demokratiškos Lietuvos 
šūkį. 1904-06 m. tarpe jo bu
tas Mariampolėje buvo nuola
tinė socialdemokratų veikėjų 
prieglaudos vieta, gi jo namo
saikutė visuomet laukį paruoš-! vios pagrindu.
ta poiLsio reikalingų. Kad iyĮ____________ ______
nebūdamas musų Partijos ei
lėse, jis drauge su savo žmo
na Joana Pavelkyte-Griniu- 
viene, kuo tik galėdamas pa
dėjo musų kovoms be jokių 
rezervų.

“Šiuo metu lietuvių tauta gy
vena ,sunkų ir tragišką savo 
istorijos metą. Dr. K. Grinius 
jį pergyvena kartu su mumis.
Mes su visu nuoširdumu lin-

KELEIVIS, SO. BOSTON

14 METŲ BERNIUKAS TEISME

Berniukas, 14 metų Gari de Flumer, prisipažino “dėl juoko” pakoręs 
mažą astuonių metų vaiką, Robert Wahrman. Albany, N. Y. teisėjas R. J. 
Laffin apklausinėja jauną prasižengėlį. Vaikas duoda teisėjui parodymus be 
didelio susijaudinimo ir be ašarų. Jam gresia elektros kėdė, nežiūrint į jo 
jauną amžių.

pasitraukti iš Palestinos. 
Kai kas šitą anglų trauki
mąsi vadina Britų Imperi
jos “likvidacija.’’ Bet. atro-

Kas Savaite
Nuo Kelmo Ant Kelmo kitų, teko nukentėti ir. pa- 

“Keturi Didieji” rinkosi į galios apleisti tėvų kraštą.
Maskvą, kad susitarti dėl Dėdė Ambrasus yra 
taikos su Vokietija. . .pažangus vyras, Tautines 

Susirinko, per vienuolika Sandai os kuiejas ir, beje, 
j dienu tarėsi ir barėsi, paga- Brooklyno atžvilgiu, jos 
’lios _ kovo 21 d. musų vai-j “paskutinis Mohikanas^
stybes sekretorius Marshall Kazin kodėl, bet greta De-

~ . . . . . «i zIžao A įtinę naropasiūlė svarstyti taiką su 
Austrija!

Siūlymas iššaukė naujų 
barnių. Ką tai rodo?

Tą, kad Maskvoj yra 
daug kelmų. Diplomatai 
nuo vieno keliasi ant kito, 
suklumpa.

Tuos kelmus sukaišiojo 
Stalino diktatūros režimas, 
kuriam rupi ne taika, bet 
agresija — “įtakų sferos,” 
vergimas dar nepavergtų 
ir neapiplėštų tautų.

O tuo tarpu—well, Mas
kvos “Pravda,” “Izviesti- 
ja” ir kiti Stalino popieri
niai gramafonai dieną-nak
tį rėkauja apie demokrati
jų suokalbius prieš Rusiją, 
apie dolerio diplomatiją...

Bolševikai užsimanė su

Šiais metais sausio 1 d. kvieną trečią namą reikia do, dar per anksti tą impe- 
virš Anglijos anglių kasyk- taisyti. Prie to prisideda 1 riją likviduoti... 
lų buvo iškelta tautinė vė- dar tas, kad per šešius me-! Kaip Anglijos vyriausy- 
liava. Anglių kasyklos per- tus visoki statyba buvo su-: bei sekasi kovoti su didžiuo- 
ėjo į visuomenės rankas.! stojusi ir todėl namų sta-ju ūkio krizių, aš kalbesiui1Kai uz.bnnd.ue &u- 

........................................' ■ ............ svaitės “Kelpi- kirst aną pasakos čigoną.Anglių kasime ir kasyklų į-'tyba Anglijoje yra buti-- - ■ 1rengime vėliavos iškėlimas’ 
nieko nepakeitė. Bet psicho
loginis efektas buvo tas,

bos. Pirmas tikrai “naujos” 
politikos žingsnis bus vieša 
Amerikos deklaracija, kad 
Jaltos sutartis Amerikos ne
beriša, nes Rusija tą sutar
tį pakartotinai sulaužė. At
metus Jalta, Amerika galė
tų savo užsienių politikos 
pagrindan dėti Atlanto čar- 
terį, kurs galėtų dar ir da
bar būti teisingos ir pasto-

niausiąs atsistatymo reika
las.

vyje.
K. Esminas.

kuris svetimu arkliu jojo ir 
šaukė: Vyrai, laikykite va

Per karą Anglija išeikvo- 
kad per pirmas šių metų sa--jo savo kapitalus užsieniuo- 
vaites iškasamų anglių kie- se. šiais metais Anglija tu- 
kis staiga padidėjo. Ang-įri mokėti 12 bilionų dolerių’ 
liakasiai pajuto, kad jie da
bar dirba visuomenei, o ne 
saujelei parazitų kasyklų 
savininkų. Kasyklų nacio
nalizacija nesumažino, bet 
padidino iškasamų anglių mokėti, tai ji turėtų pa-1 • 1 ▼ T • i — ? 1 11 i • Viikiekį. Vyriausybė yra nu 
mačiusi padaryti didelių 
pakeitimų anglių kasyklo
se, ypač kas liečia visokių 
mašinų panaudojimą kasy- 
klnsę. Bet kasyklų moder
nizacija ims ilgesnį laiką

gi !

Draugų Talka

dės Ambraziejaus ten nėra 
kito stiprios valios sanda- 
riečio.

Linkiu jubiliatui dar ilgu 
ilgų metų!
Henry Wallace Birbynės

Buvęs komercijos sekre
torius, o dabar “New Re- 
public” žurnalo redakto
rius Henry Wallaee, vėl 
rankioja komunistų laurus.

Komunistai giria libera
lišką Henrį už jo kalbą, pa
sakytą New Yorke. Esą —

“Su šia savo nuoširdžia, 
ugninga prakalba Henry 
Wallace atsistoja priešakin 
Amerikos anti-imperialisti- 
nių jėgų.”

O tuo tarpu Henry Wal- 
lace ten kartojo seną pasa
ką apie rusų diktatūros re
žimo “gerus norus.”

Kas giria, kad ir paikai, 
Stalino režimą, tas Mask
vos kvislingams yra “aukso 
žmogus.”
Kur Dėt Tuos Vokiečius?

Buvusi nacių Vokietija 
stipriai apkarpyta. Ji nete
ko visos Rytų Prūsijos, ne
teko didelių plotų žemės vi
same lenkų-vokiečių pasie
nyje.

Vokietijai ištikrųjų da
bar stoka erdvės ir, pasėko
je to, yra siūlomi visokiau
si receptai, būtent —

Kur dėti Vokietijos gy
ventojų perviršį?

Ant vienos keturkampės

i Lewis Uždirbo $2,800,000
Angliakasių unijos vadas 

John L. Levis nusilenkė ša
lies Aukštą jam Teismui. 
Pereitą savaitę jis atšaukė 
angliakasių streiką, kuris 
turėjo prasidėti balandžio 
pirmą.

Frank Mikelionis iš Rome, Kitais žodžiais, John L. 
Pa. ir O. Gutovsky, is Ayl- Levis besąlyginiai kapitu- 
mar, Ont., Kanadoje. j liavo, ir — jis uždirbo 2,- 

Po $2 aukavo: Mrs. Ma- 800,000 dolerių...

skolų užsieniams. (Į tą skai j Sekantieji draugai pri- 
čių neįeina skola Amerikai |sjuntė aukų “Keleivio” nu
arti 4 bilionų dolerių). Jei'mo morgičiui apmokėti: 
Anglija turėtų savo skolas;
užsieniams šiais metais su-' Po $5 prisiuntė draugai:

skelbti bankrotą, nes skolų 
atmokėti negalėtų.

Mokėti skolas užsieniams 
Anglija gali tiktai prekė
mis, arba. -kitaip sakant,
eksportu. Bet tai nėra vis-______
kas. Anglija visada gyvenojIorKą

a • i r-, • ! Do

ry Dudutis iš Roxbury, 
siuntėme BALFui i New

Dar kitais žodžiais, že
mesniojo teismo rūmai bu
vo nusprendę .kad unija tu
ri sumokėti 3,500,000 dol.1

Tik spėjus nacionalizuo- į svetima duona. Savo mais-j P° $1-50 prisiuntė: J-.bausmės, bet Aukštasis Tei-I?1^ .s ^en gYveila aPle 20^ 
i anglių kasyklas Anglijoj to ji neužtenka. O apmokė- ‘Andrews is Oakland, Calif. !smas bausmę sumažino ;znl?nJ^: A ,,ti anglių kasyklas Anglijoj 

iškilo staigus ūkio krizis. 
Nepaprasti šalčiai užbloka
vo uostus, sulaikė traukinių 
judėjimą, užšaldė kanalus. 
Ūkio gyvenimas dėl to ap
mirė ir kuri laiką Anglija 
turėjo 5 milionus bedarbių.

ti iš kitur atvežamas žalia- U. Bložis iš Brooklyno, Ign. 
vas ir maistą Anglija irgi Janulis iš F ond Du Lac, 
gali tiktai su savo pramo-įWis.

J. Guzauskas iš Rhine- 
lander, Wis. prisiuntė $1.25

Po $1 aukavo: J. Smilga

nes gaminiais.
Anglijos vyriausybė ap

skaičiavo, kad Anglija turi 
pakelti savo eksportą 170 iš ‘ Grand ~ Rapids,' \Mich~

Anglijoj kas savaitė elekt- nuošimčiu virš 1938 metu1 Domininkas Guokas iš Po
rai gaminti išeina 720.000 eksporto ir tik tada ji ga-|quonock įonn., B. Wasi- 
tonų anglių. Nebepnvezus lės mokėti savo skolas ir at-Į hauski iš Chicagos, R. Pa- 
anglių, elektros gamyklos sigabenti reikalinga maistą Undaitie i« ,v To_anglių, elektros gamyklos sigabenti reikalingą maistą 
sustojo, o dėl elektros tru- ir žaliavas. Šiais metais vy- 
kumo užtemo miestai ir tu-.riausybė tikisi pakelti eks- 
rėjo sustoti pramonės įmo-į portą iki 140C, palyginus
nes. Prisiėjo ant greitųjų 
racionuoti elektrą ir įvesti 
griežtą priežiūrą anglių pa
skirstyme.

Tas staigus ūkio krizis 
Anglijoje jau ir praėjo. 
Gamta tą krizį iššaukė, 
gamta jį ir pašalino. Bet

su 1938 metų eksportu.
Išeina' “užburtas ratas.” 

Reikia atstatyti namus, rei
kia atstatyti dirbtuves, rei
kia pakeisti nusidėvėjusias 
ar pasenusias mašinas dirb
tuvėse, reikia gaminti viso-

daugeHs- neprotaujančiu
ta. Ir kartu reikia didintižmonių gavo progos rėkti,

1 kad, ve. prie socializmo An
glijoj 
kad
žlugdo ir galas žino dar ko
kias bėdas užtraukė ant 
Anglijos žmonių...

Tokių “kritikų” riksmas 
parodo ne ką kitą, kaip tik 
tų “kritikų” didelį neišma
nymą, jei nepasakyti blogą 
valią.

—o—

“visi galai suiro,” 
socialistai Angliją

eksportą, kad galima butų 
atsivežti duonos ir skolas 
užsieniams mokėti.

Iš to “užburto rato” ir 
gaunasi didysis Anglijos u- 
kio krizis. Iš to krizio tėra 
tik viena išeitis: didinti ga
mybą, didinti ją visomis 
priemonėmis. Karo metu 
gaminimas bombų ir karo 
mašinų buvo gyvybės rei
kalas, o dabar Anglijos at
sistatymas priklauso nuo 
taikos gamybos didinimo

kudaitis iš Chicagos ir Jo
seph Raizis iš Cranston, R. 
I.

Mrs. A. Wastak iš Chi
cagos prisiuntė 75c.

Po 50 centų prisiuntė: F. 
Leming iš San Francisco, 
Cal., Victor Maneikis iš 
Mendon, Mich., Jos. Žilins
kas iš Weehawken. N. J., 
John Rimkus iš Chicagos, 
A. Kaczėnas iš Hyde Park, 
Mass. ir W. Gutowsky iš 
Irons, Mich.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū.

Mainieriai Tariasi 
su Darbdaviais

smas tą bausmę sumažino 
iki 700,000 dol.

Tame ir visas 
bis.”

Budinga, kad John Levis 
šį kartą “vetavo” unijos ad
vokatus, kurie buvo paruo
šę peticiją, kad Aukštasis

Ryšyje su tuo. Brooklyno
“uždar-1 komun^stll “Laisvė” siūlo 

tokį receptą:
“Bet pavyzdžiui, yra vie

tų Afrikoje, Pietų Ameri
koje ir ant įvairių salų”...

________ Je, tikrai mandras recep-
Teismas šią bylą persvars- tas, J’s tiktų^ir patiems 
tytų. ' ‘komunistams. Butų tikrai
č -I „ • D • • nebl°ga idėja - siųst ta-
Sumskas Gyvenimas Rojuje vorečius Bimbą, Mizara i 

\ ienas lietuvis tremtinis, Pruseika i Afrika. Tenvii
ir

gyvenąs Vakaru Europoje, 
šitaip rašo apie pirmąją 
bolševikų okupaciją:

“Visą laiką gyvenimas 
buvo šuniškas, bet blogiau
sia kada prasidėjo vežimas 
i Sibirą... Kokie gi žmonės 
buvo išvežti? Ogi visoki,

Pruseiką Į Afriką. Ten jie 
rastų daug kaltunuotų “o- 
bezjanų.” dar nemokančių 
stalinizmo poterių...
Miscry Loves Company 

Savo laiku iš vieno Chi
cagos lietuvių mitingo buvo 
pašalinta komunistiška cyp-

Mirė Teodoras 
Bieliackinas

Reykjavik, Islandija. —
Čia baigė universitetą ir il
gus metus gyveno Lietuvos 
pilietis Teodoras Bieliacki

Tuo tarpu Anglija gyve
na daug rimtesnį ūkio kri
zį, negu tas, kuri buvo iš
šaukę nepaprasti šalčiai,.'visomis išgalėmis, 
kokių Anglijoj nebuvo nuo! —o—
1894 metų. Tas tikrasis u-; Kaip matyti iš aukščiau
kio krizis kelia didelio su
sirūpinimo visoj Anglijoj ir 
jo priežastis yra ne gamta, 
bet karas ir per karą įvy-

Valdžia skelbia, kad per 
60 dienų Amerikos mikštų- 
jų anglių kasyklos bus grą
žintos savininkams. Dabar
tiniu metu kasyklose yra 
valdžios rankose. Paskelbus 
karo galą. valdžia nebega
lės laikyti kasyklų ir kitų 
įmonių savo kontrolėje.

nas. Jis dažnai rašydavo į 
vietinę spaudą, kalbėjo per 

kime gerb. sukaktuvininkui radiją ir laikydavo paskai
sulaukti dienos, kai, sugrįžę 
į tėvynę, dirbsime bendrą dar
bą, turėdami savo tarpe Dr. K. 
Grinių, kaipo ketvirtosios mu
sų gadynės liudininką ir ben
drininką.

“Buk dar ilgus, ilgus metus 
sveikas, šviesiu protu, darbin
gas ir tikjs į musų tautos švie
sią ateitį!”

-u ■

tas apie Lietuvą, Tai buvo 
dar jaunas žmogus, šiomis 
dienomis jo draugai prane
šė, kad jis vasario 17 kiek 
pasirgęs mirė šv. Juozapo 
ligoninėj ir 22 d. palaido
tas katalikų kapinėse.

paduotų skaičių ir faktų,
Anglijos ūkio krizis yra tie- 
sieginė karo pasekmė. Vis- 
vien koki vyriausybė bus 

kusieji pasikeitimai valsty-'Anglijoj, visvien koki bus 
bių santykiuose. Tą tikrąjį!jos visuomeninė tvarka, u- 
Anglijos krizį gali parody-įkio krizis ten savaime neiš- 
ti kai kurie skaičiai. Į nyks. Ims eilę metų ir daug

Prieš antrą pasaulinį ka-j sunkaus darbo iki Anglija 
rą Anglija turėjo 17 milio-, atsistatys.”
nų tonų talpumo prekybos: O tuo tarpu, dėl savo u- 
laivų. Dabar beturi tiktai kiškų sunkumų, Anglija tu- nenori pripažinti darbinin- 
13 milionų tonų talpumo. Iri mažinti savo “atsakomy-Įkams “labdaros fondo,” ku- 

Per karą vokiečių bom- be” pasaulyje. Ji traukiasi !rį valdžia buvo pripažinusi« • - < !•• • oac' F »i •• J x ____•'i— Z ___________i.-bos sugriovė Anglijoj 20 c/f ~
namų. Kiekvieną penktą 

Kreipkitės pas tuo*, kurie namą Anglijos miestuose
skelbiasi “Keleivyje.

Mainierių unija atšaukė 
savo žadėtą streiką kovo 31 
d. Valdžia dabar sušaukė 
kasyklų savininkų ir mai
nierių atstovus, kad jie ap
tartų naują darbo sutartį 
tarp mainierių ir kasyklų 
savininkų. Derybos tarp 
mainierių ir savininkų bus 
sunkios. Mainų savininkai

pradedant profesoriais ir davatkė Skeberdytė. 
baigiant paprasčiausiais! Komunistų spauda už- 
darbininkais. Musų kaime'Imdama rėkė. kad tai chu- 
gyvena smulkus ūkininkai.!k&ani'zma?-
Turi daugiausia po 5 ir po Dabar naujasis Bimbos 
7 dešimtines žemės. Iš 20 rekrutas Byronas vienoje 
mažažemių penki buvo iš- Brooklyno gatvėje apsi- 
vėžti.” stumdė su tūlais pašaliečiais

Taip buvo pirmosios oku
pacijos metu. Laiško auto
rius dar pastebi, kad prasi
dėjus karui (kada suiro 
Hitlerio - Stalino vienybė),
“išbėgdami iš Lietuvos bol
ševikai įvykdė ištisą eilę 
žiauriausių žudynių. VUa 
Lietuva buvo nusėta kanki
niu kapais.’’

Komentarai čia nereika
lingi.
Paskutinis Mohikanas

Brooklyne gyvena retas 
senelis, vietos lietuviams ži
nomas kaip Dėdė Abrazie- 
jus.

Kovo septynioliktą šis 
audringos praeities žmogus 
minėjo 70-ties metų jubilie- 
jy.

Juozas Ambraziejus gi
mė 1877 metų kovo 17 d.,
Suvalkų Kalvarijos apskri
tyje. Kaip ir daugelį kitų 
jį kliudė 1904-5 metų revo
liucijos skersvėjai. Juozas

įr
Komunistų spauda vėl rė

kauja, kad tai chuliganiz
mas!

Tai ne chuliganizmas, bet 
proto ubagizmas. Tokį pro
to atbukimą analai charak
terizuoja šitaip:

Miseiy loves company... 
Lietuvių Knygos Šimtmečiai

Amerikos lietuvių spauda 
vienaip ar kitaip atžymėjo 
lietuvių knygos 400 metu 
sukaktį.

Pirm keturių šimtų metų 
Karaliaučiuje pasirodė Ma
rtyno Mažvydžio parašytas 
Katekizmas, skirtas “bro
liams ir seserims lietuviams 
ir žemaičiams.” Savo Ka
tekizmui Mažvydis davė to
kį šūkį:

“Broliai, sesers — imkit 
mane ir skaitykit!”

Nuo to laiko daug van
dens nubėgo Lietuvos upė
mis, atsirado tūkstančiai

Ambraziejus kovojo prieš tikrai vertingu knygų.
iš Graikijos ir Egypto, nori • ir įrašiusi į darbo sutartį, carinės Rusijos supuvusį re- Daugeliu atvejų spausdin 
trauktis iš Indijos ir Bur-lYra ir kitų skirtumų tarp žimą, už lietuviu tautos lai- tas žodis yra galingesnis už
mos, nori rr.ažinti, kiek tik mainierių ir savininkų, svę

i reikia visai atstatyti, o kie- galima, savo armiją, nori |Juos nelengva bus išlyginti. Jam, kaip ir daugeliui
kardą.

St. Stjąjdąs,
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

I

Daug Žmonių Serga viui. kad patenkintų darbi
ninkų reikalavimus. Tas bu- 

A. Bubnys, kadaise buvęs vo padaryta ir darbininkai 
kriaučių delegatas, turėjo išlaikyti drbtuvėje. 
eiti į ligoninę operacijai. Dar toliau, sako F. Rain- 
Dabar A. Bubnys jau sveik- hartas, delegatas J. Buivy- 
sta savo namuose. Gal už das pradėjo raginti, kad 
savaitės kitos jau pradės mes rupintumemės pakelti 
dirbti. produkciją, nes tuo mes pa-

F. Petrulis, J. Šimėno kelsime savo algas. Tada ir 
dirbtuvės darbo kirpėjas, naujus darbininkus patrau- 
turėjo sunkią operaciją. O- ksime i musų dirbtuvę dirb- 
peracija pavyko gerai ir F. ti. Iš karto aš žiurėjau 
Petrulis iš ligoninės jau par- skeptiškai i tą delegato pa
vyko į namus ir eina geryn, tarimą. Bet mes ėjome pir- 

Alfonsas Kulys, senas myn. Seniau mes pasiuda- 
Brooklyno gyventojas, išsi- vom penkius šešius šimtus 
degino sau burną ir vidų- “coatų” per savaitę, o da
rius su amonija. Tai baisi bar pasiekiame net devy- 
nelaimė! Jis parėjo iš kur nius šimtus per savaitę. Tas 
tai naktį ir turėdamas rodo, kad mes ir be pakėli- 
slogą užsimanė išgerti lašų mų jau uždirbtume neblogą 
nuo šalčio. Vietoje lašų pa- algą, o kuomet pakelta pro- 
siėmė amonijos ir išgėrė, i dukcija ii- pataisytos musų 
Nors tuojau buvo nuvežtas algos, tai mes pasidarome. 
į ligoninę, bet jo gyvybė algas nemažesnes, kaip ir 
pavojuje. Jau trečia savai- kitose kriaučių dirbtuvėse, 
tė kaip kankinasi ir neina'
geryn.

Baniulis,

GENGSTERIZMAS IR RAKETAS UNIJOSE byla, Vincas Vitkus, Jonas Kva- 
raciej us, Marė Stankevičienė 
Magdalena Karinauskienė. 

Veronika šauklienė $-1.
Po $2: Mikas Valuckas, An

tanas Kuncaitis,
borą Pabilioniai. 
gota Asevičiai.

Po $1: Ona
Monika šimulynienė, Alice Jo
nikas, Elzbieta Matuliunienė, 
Pranas Suopis. Jonas Kairys, 
Antanas Orantas, Jonas Rau- 
galis.

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Mirė Veronika 
Yatuiienė

Anna Juliaus
P.

girdi,
Zorlandas
nenaujas

sakė, aš, 
kontrakto-!

Baniulio našlė, kuri dirba 
Atkočaičio. dirbtuvėj, susir-

nus. Aš pirmiau dirbau su 
Lapašausku ir kitais. Bu-

Chicagos bartenderių unijos vadas James Crawley (paveikslo kairėj) bu
vo sunkiai sužeistas, o jo žmona Elisabeth buvo nušauta prie jų namų, kada 
nežinomi piktadariai apšaudė jų automobilį grįžtant jiems namo. J. ( rawley 
nužudymas rišamas su gengsterizmu bartenderių unijoj, kurios pirmininku bu
vo išrinktas J. Cravvley. Toje unijoje senai eina ginčai tarp dvejų “partijų” 
ir abi grupės kaltina savo priešininkus gengsterrzm u.

Kovo 8 d. palaidojome 
Vincas ir Bar- Veroniką Yatužienę, kuri 
Antanas ir A- gyveno 507 Franklin Street, 

Cheltenham, Pa.
Didžiulė Yatužių šeima 

jau pradeda retėti. Neper
seniausiai mirė vyriausias 
brolis, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, o dabar, kovo 4 

__ . „ T !d. atsiskyrė nuo musų bro-
Vasario 16 sv. Juozapo Jio Juliaus žmona Veroni- 

baznycioje surinkta $1,059 ųa Velionė mirė sulaukusi 
^į,rta.Pw $*>^9.82 60 mteų amžiaus. Ji buvo 

bAFr ir Tarybos vajams, j viena iš tų stipriųjų moterų, 
Rugpiucio 3 įvyks pikni- dirbo veik iki paskutinės 

Kas Linden Park darže ir dienos. Mirė begerdama ar- 
bus painų kitų parengimų batą. Tiesa, per kelias sa- 
BALF salpos vajaus nau- vaites nesijautė gerai, gy-

'dėsi nuo silpnos širdies. Sir- 
Marcelė Andnkis. dies liga ir mirė.

----------------- Į Velionė paliko dideliame
CAMBRIDGE, MASS. nubudime tris suaugusias

--------  ! dukteris, visos ištekėjusios,
Prisiminus Draugą Juozą paliko dvi anūkes ir vieną 

Valeiką j anūką. Velionė buvo labai
taikaus ir malonaus budo.

Pranskietienė,

dai.

... . , . . . vau jaunas ir nepatyręs. Ašpo plaučių uždegimu .r ke- uda maniau, ko dau. 
Imta savaite kaip serga, jau
guli namuose. -

BRIDGEPORT, CONN.
pyksiesi su darbinin- 

i kais. tuo geriau. Bet tai bu- 
, . . 7-0.-7. . ‘ vo mano klaida. Po 15 ar

Socialdemckratų 20 metų, aš vėl sugrįžau 
19 Kuopos Vakariene «e įjznj0 Dabar esu. kaip 
Amerikos Lietuvių Sočiai $akote darbdavys

demokratų. Sąjungos 19 kp. Kiekviena klausimą dirbtu-

Prieš 10 metų, 1937 m. 
kovo 28 dieną, mirė Juozas 
Valeika, Antano Valeikos 
brolis. Kadangi man nuo 
1920 metų teko susipažinti 
ir susidraugauti su šviesios 
atminties darbuotoiu Juozu 
Valeika, tai noriu jo dešim
ties metų mirties sukaktu
vių proga tarti keletą žo
džių.

Juozas Valeika buvo vie
nas rimčiausių Cambridge 
socialistų veikėjų. Jis at
vyko į Ameriką 1911 me

Jai visi žmonės buvo geri, 
pas ją visiems būdavo vie
tos. Jos namuose yra kalbė
jęs Smelstorius ir Gaigalas, 
kada dar Philadelphijoj ė- 
jo “Kova.” Kiek vėliau pas 
ią namuose buvo rengiami 
šeimyniški piknikai. Nežiū
rint kokių kas pažvalgų bu
vo, pas ją visiems buvo vie
ta ir ji visus lvgiai maloniai 
priimdavo. Komunistas ar 

j katalikas, socialistas ar tau
tininkas. ji neskirdavo, by 
tik lietuvis, tai ji ir pavai- 

tais pas brolį Antaną ir ka-,gindavo ir meiliai pakalbin- 
dangi dar Lietuvoje buda-jdavo. Velionė ir jos vyras 
mas buvo socialdemokratas,1 dirbo pas lietuvį Dumšą. 
tai čia greit įstojo i LSS 711 Nors velionė sunkiai dirbo, 
kuorą ir iki mirties buvo;bet ji vis surasdavo laiko ir

I Povilas Remeika, Emilia E- Velnias be uodegos iš Krem'
--------- ; loveskienė, kun. Pranckie- liaus... Taip, mes galime

Lietuvos Nepriklausomy-,tis, A. Stanišauskas. kaltinti nebūtus daiktus,'
bės šventę čia minėjome' Vietinis A. Liet. Tarybos Dievą ir jo paties sutvertą 
vasario 23 d. Minėjimą ren- skyrius dėkoja visiems už velnią... {
gė vietinis A. Lietuvių Ta- aukas, darbą ir patarnavi- Dr. P. Grigaitis kalbėjo! 
rybos skyrius. Minėjimas mą. Širdingas ačiū. apie Dr. Grinių kaip kovo-'

ALT Skyrius, toją visuomenininką, kurs 
pradėjo veikti dar aušrinin-1

NEW YORK, N. Y.

prasidėjo 3 vai. po pietų šv.
’ Su- 

Stan-
vej rišame su unijos parei-!JurSio ParaP- svetainėj. Su-vakarienė iau netoli. Ji bus

balandžio 12 d., Grand Pa-1 ^Jnafe“teipT“kViiTpnderaį5irin‘‘irai» atidarė 
radrse svetainėje, kaip 7 :30 *nijistams rišti. Aš manau, Isauskas- kun- J- 
vakare. Pei metų metus lie- ka(j a§ pats dikčiai pasimo-
tuviai socialdemokratai su- i^ bet pasakvti,
rengdavo geras vakarienes, kad ir musu kriaučiai daug 
surengs šaunia vaKanenę ir,k(> išmoko Bendraį dirbda- 
siemet. Kas dar netunte į- • jr kooperuodami turime 
si«ję bilieto — įsigykitenaudos
Tikietus galite gauti pas| užbaigus’ Zorlandai kal-
kekviena 19 kuopos narį. 

o-

A.
Kazlaus

kas trumpai priminė, kad 
bukime visi ir visur gerais 
lietuviais, ir perstatė kalbė-

ta_ a r'~U lxt. vrei vyną.
Svečias pirmoje savo kal

boje priminė raudono ir ru- 
do fašizmo viešpatavimą

kų laikais. 1903 m. Dr. Gri-

lš Dr. K. Griniaus Pager
bimo Bankieto

gaitis buvo to amžiaus, kaip 
Dr. Griniaus jauniausias 
sūnūs Liūtas. Ir tais metais 

karta

Iš Zorlando ir Patapo
Dirbtuvės Darbininkų 

Susirinkimo
Kovo 14 ivvko Zorlando 

ir Patapo dirbtuvės darbi
ninku metinis susirinkimas. 1 
Pirmininkavo F. Rainhar-j 
tas.

J. Buivydas, atidaryda-- 
mas susirinkimą pažymėjo 
kad dirbtuvė eina pirmyn

Tarp daugelio rinktinių Dr. Grigaitis pirmą ka 
svečių MeAipin viesriarTiyjė feutiko Di. Grinių jo namuo- 
24-tame aukšte, gražioje se. kur tais laikais buvo lie- 
atmosferoje. pagerbėme Dr. tuviškos dvasios centras. 
Kazį Girnių, buvusį, ir tik Pradedant tuo laiku, social- 
vienatinį dar gyvą Lietuvos demokratas Dr. Grigaitis ir 
prezidentą. Dr. Grinius vi- vertino Dr. Kazio Griniaus 
są savo gyvenimą yra pa- darbus lietuvybės dirvoje.

Filentropas

bą, eita prie rinkimo dirb- Lietuvoje. Antroje savo kai 
tuvės valdžios. Čėrmonu jš- boję atpasakojo lietuvių pa
rinkus F. Rainhartas. Ko-Iželių vargus ir koncent- 
misiia palikta toįi pati. Po !?eijos stovyklų žiaurumus..aukavęs kovai uz Lietuvos

- -............. Buvo renkamos aukos. laisvę ir žmonijos gerovę.
Aukavo- j Pats bankietas nebuvo per.
Lietuvos Dukterų Draugija didžiausias, ir labai leng-

susirinkimo darbininkai pa
sivaišino kliubo žemutinėje 
svetainėje.

Kriaučius.

WATERBURY, CONN.

įsukimas socialistinei ide-i visuomeniniam darbui: Jos
jai. Kada buvo užėię skal
dymosi laikai ir daugelis 
LSS narių, dėl savo idėji
nio atsilikimo, metėsi į dik
tatūros glėbi ir pradėjo lau-!1 . • 1 • •• , 1 1 1 •I

apylinkėje lietuvių nėra 
daug, bet ji buvo suburasi 
moterų ratelį, rinkdavo dra
panas nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams aprengti.

kti revoliucijos stebuklo iši Velionė buvo vietinės SLA 
prievartos ir masių paver- kuopos narė ir per eilę me-

$33.50. Po Globa P. S. Draugi
ja $10. šv. Jurgio parap. cho
ras $10. Apšvietos Vyrų ir Mo

______ , terų Draugija $10. šv. Jurgio
Iš Europos vis daugiau ir! Draugija $10.

darbininkai puikiai daugiau atvykau nuo kaip
na savytarpeje. Per metus nukentėjusių lietuvių. Kai, Po S!0; Kun , KazlauskaP K ir 
kilo visokiu klausimu bet kurie is ju yra laoai suvai-jo. Ramučiai, l. n. Radvilai, a. skir- 
jie buvo išspręsti naudai g? ir šią šalį pasiekia visai Į į j
darbininku I nieko neturėdami. Daugelis, Kramanauskai, M. Gustaitienė, P.

_ . ------ darbus pas siuvę- Kalpokas A-. Raio-s-

Broliškas Siuvėjų Žygis

Darbininkų pirm. Rain-i.BI gauna 
hartas pažymėjo, kad per į jus. 
metus laiko teko daug kas! Kovo 11 d- P- AtKOcaicio 
pakeisti, daug ką padaryti.'ir sunaus dirbtuvėje prartė-

P. Zorlandas perėmė jusiam dirbti vos 19 metų

J. Šimkus, 
.J šerkšnis,

dirbtuvę iš Juškevičiaus. F. 
Rainhartas sako. kad iis su 
Juškevičium nesusikalbėda
vo. Kada Zorlandas perė
mė iš jo dirbtuvę, aš ma
niau, kad bus tas pats. Bet

Broniui Siniui. 
geros širdies lietuviai dar
bininkai ištiesė brolišką 
ranką. Kai kurios moterys 
padovanojo jam reikalingų 
rūbų. Taip pat jų rupesniu

ir L. Krikščiunaičiai. 
ir O. Ragitskai.

Po $7: I. ir E. Strutinskai. P. Šu- 
linskier.ė, K. ir M. Rudžiai, O. ir A. 
Ramanauskai. W. ir P. Skirkai.

Po $6: M. Padalskienė, S. ir V. 
Kaminskai, Asr. Žukauskienė, O. Ma- 
teikienė, M. Buzevičienė.

taip nebuvo. Kol kas su j buvo padaryta rinkliava ir 
Zorlanda ir Patapu išriša-i surinkta 53 dol., p. Atko-įsrisa-
me gana vykusiai dirbtuvėj 
kylančius klausimus.

Pirmininkas sakė, metai 
atgal kriaučių pramonėje 
buvo smarki darbymetė. 
Trukumas darbininku ne- 
nežmoniškas! Aš pasitariau 
su delegatu, kas reikia da
ryti. Jis man patarė, kad 
nereikia prarasti darbinin
kų, reikia sakyti darbda-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

čaitis ir sūnūs Jonas nuoir- 
ko naują kostiumą. J. Za- 
barauskas. darbininku pir
mininkas, įtekiė jam tą do
vanėlę.

Susijaudinės B. Sinius 
širdingai padėkojo visiems.

Reikia pažymėti, kad P. 
Atkočaičiai savo dirbtuvėje 
mokina šešis naujus darbi
ninkus, duodamas progos 
išmokti darbą ir pasidaryti 
gražų pragyvenimą dažnai 
ir materiališkai padėdamas. 
Be abejo, jie už tai yra jam 
dėkingi.

J. Z.

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

gių ir Užkandžių
Čia gaunam* ir “Kdeivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RCE8TER, MAS8.

Redakcijos Atsakymai.
Mr*. O. Shimkus, Gard- 

ner, Mass. — Tu “silpnapro
čių rašinį” skaitėme. Tušti 

Į jų grasinimai ir nieko jie 
negali padaryti tiems lietu- 

Įviams, kurie nori šelpti sa- 
Įvo vargstančius brolius.

Po $5: Kun. Pranskietis, J. ir E. 
Stanislauskai, P. Žilaitis, K. Valin- 
tas, M. Stirna. C. Daug-ėla, F. An
driuškevičius, J. I.atvėnas, J. Matu
lis, U. Stanislauskienė, D. Gustas, 
M. Kubilius. F. Lubas, D. Daugė
la, G. Masaitis, P. Remeika, J. Ba- 
kunas, A. Ragauskas, G. Minalga, 
P. Kabosiąs, B. Petkevičius, P. ir 
O. Einoriai, .1. Sedgevičius.

Po $4: O. Urbonavičienė. C. K. .Ja
kučiai. R. Šerys. V. ir Veronika Po- 
džiunai. A. ir O. Navedomskiai.

Po $3: Jieva Dulbis, O. Stasiunai- 
tienė, T. Šumskienė. P. Svirskas, A. 
ir V. Eičas, O. Alšauskienė, S. Ho- 
verman. O. Čepulienė, Ag. Praisie- i 
nė, J. Griglen. K. Weis, M. ir My-1 
kolas Lukas.

Po $2: A. Stanišauskas, Ag. Sa
piega, Myk. ir Em. Tuskas, J. Mi
nalga. Em. Tatariunienė, .1. Skubąs, 
J. ir O. Šatkus, S. Koja, J. Merke- 
vičiai, P. Kuketskis, P. Plantavičius, j 
M. Mikutienė, J. Balčius, M. Kristy,! 
M. šulčius, J. Viščiunas, D. Tarnu-j 
šiunas, J. Norkuvienė. F. Kilkis, J.| 
Žilinskas. K. Strutinskas. G. Raiše
lis, J. Janušaitis, Ag. Gustaitienė, 
A. Veličkis, V. Kirkliauskas, A. Gus
tas, M. Rpveris, ,J. Žaladonis, M. Mi
kuckienė, K. Hermon, J. ir O. Lu- 
šinskai, M. Juškevičienė, P. Vainie
nė, J. Minevičius. J. Janušaitis, M. 
Baltrušaitienė. K. Stumhrienė. U. 
Stevens.

Kiti aukavo po $1 ir ma
žiau, kurie kiek išgalėjo. 
Viso vajaus laiku ir šiose 
prakalbose yra sukelta pini
gų Lietuvos gelbėjimo rei
kalams $732.05,

Šiam vajui daug pasidar
bavo šie asmenys: Amilia 
Tuskienė, Ona Mačiukaitie- 
nė. Ona Ramanauskienė, O- 
na Einorienė, Jonas Stanis- 
lauskas. Jurgis Minalga,

vai galima buvo atspėti sve
čių skaičių. 32 stalai su 10
ypatų prie kiekvieno stalo. : cįaiįaį pradėtas prakalbo- 

Pavelykite man būti ne j mis, kurios įvyko šv. .Juoza- 
reporteriu. bet kritiku. To-; po svetainė kovo 3 d. Su- 
astmasteris galėjo geriau i rengė BALF 2 skyrius. Rai
šavo pareigas atlikti, bet: bėjo klebonas J. Valantie- 
užmirškim. Patarimai po; ius, kun. J. Jakaitis. Juozas 
laiko negiliuoja. Bankieto j Laučka iš New Yorko. Ka- 
pradžia buvo lietuviška. ■ zys Vilniškis iš New Haven
Garsinta pradžia 7:30, betįir LNP Kliubo pirm. T. Ma- 
bankietas j rasidėjo 9:30. j tas. Muzikalei bei visai pro- 
Kalbas pasakė iš eilės ke-!gramai vadovavo komp. A. 
liolika žymių asmenų. KaiiAleksis. Aukų surinkta 260 
kurias kalbas verta ypatin
gai prisiminti. Kun. Balku- 
nas Lietuvos pavergimo ne
laimę ir Lietuvos žmonių 
vargus primetė Dievui. Buk 
Dievas Lietuvą ir Lietuvos 
žmones myli, todėl jiems 
uždėjo vargu ir nelaimių 
kryžių, kurį jie turi dabar

BALF Vajaus Aukos
BALF šalpos vajus ofi-

doleriu. Aukavo:
Pp. Tarnas ir Aldona Matai

$51; Federacijos 22 skvr. $50; 
komp. A. Aleksis $21 ; Dr. Sta
sys ir Stefanija Sapranai $12.

Po $10: kun. J. Valantiejus, 
Vincas Ramažas, Petras Joku- 
bauskas. Petras Kevinas, Pet
ras Motiečius, Marcelė Andri- 
kvtė.

Po $5: Ona Barzdevičienė,

gimo. draugas Juozas išlai
kė blaiva galva ir karštai 
gynė išlaikymą LSS 71 kuo
pos demokratinio socializ
mo idėjų sargyboje.

Draugas Juozas visą lai
ką buvo musų socialistinės 
organizacijos vadovybėje ir 
joje veikliai dirbo. Jam te
ko dalyvauti ir įvairiose ki
tose organizacijose ir visur 
jis buvo nuoširdžiai veik
lus ir pasišventęs. Žiūrint 
dabar į musų visuomeninio 
darbo dirvonus, dažnai su 
gailesčiu pagalvoju, kad 
tokių darbininkų, kaip Juo
zas Valeika, mums labai 
butų reikalinga turėti daug.

Draugas Juozas mirė dar

tų skaitė “Keleivį.”
Už jos malonų būdą jai

minis giminės ir draugai 
prie karsto sugabeno daug 
gėlių ir 30 automobilių pa
lydėjo ’ią į kapines.

Reiškiu širdingos užuo
jautos broliui Juliui ir jo 
šeimai, kuri liko didžiausia
me nuliūdime.

A. G. Yatuži^nė, 
Palmyra. N. J.

Jaltos Paslaptys Dar 
Tebeaiškėja

Maskvos didžiųjų konfe
rencijoj paaiškėjo, kad sa
vo laiku Jaltoje preziden
tas Rooseveltas, Churchillisjaunas, ves sulaukęs. 52 me- ir g,alinas puurį. jog Ve-

rIT lin i o v _ S-' ..

nesti...
Mykolas Vaidila savo 

kalboje pasakė, kad ne Die- Fortier, Stasys Senkus,
vas yra kaltas, bet velnias. Petras Liubinas. Motiejus Ver-

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 
laikraščio prenumerata ar atskirai.

1947 metams. 
50c. kartu su

Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio” 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
riaus: nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus Įskai
tyta į laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

u Ke

63G E. BROADWAY,

e i v i s
SO. BOSTON 27, MASS.

tų amžiaus. Jis mirdama 
paliko sūnų Albertą, 17 me
tų, ir žmoną Stelą. Sūnūs 
dabar jau 27 metų vyras, 
atitarnavęs kariuomenėj ir 
pergyvenęs mušiu laukuose 
baisųjį karą. Juozo gyveni
mo draugė jau trys metai, 
kaip ištekėjo už Napoleono 
Jonuškos. veiklaus visuo
menininko, dabartinio LDD 
centro pirmininko. Juozo 
brolis Antanas ir dabar gy
vena Cambridge ir veikia 
musų organizacijose ir so
cialistiniame judėjime.

Prisimindamas veiklu 
širdingą kovotoją už šviesia 
socialistinę idėją, noriu pa
sakyt: “Juozai. Tavęs nėra 

1 bet mes, likusieji, tęsime 
,Tavo darbą kol musų jėgos 
tarnaus.”

Draugas

“Keleivis” visada yra gen 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakyki! jį savo arti
miesiems!

kietija turės mokėti Rusijai 
reparacijas “darbo jėga,” 
arba, kitaip sakant, vergu 
darbu. Tam vergų darbui 
rusams buvo prižadėtas 
darbas vokiečių kareivių, 
visai nežiūrint, ar tie karei
viai buvo kuo prasikaltę, ar 
buvo tiktai pašaukti prie 
ginklo, kaiD ir kitų kraštų 
kareiviai. Tai yra dar vie
na Jaltos gėda. kuri nedaro 
garbės didžiųjų demokrati
jų vadams. Jalta parodo 
tuos vadus dideliais veid
mainiais, o Stalinas ir Jal
toje ir dabar pasirodo, kai
po tikras vergų bosas, kaip 
ir Hitleris.

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

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

“Kel.” Administr.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Totu

Lietuvių Kultūra 
Tremtyje

(Laiškas iš Europos)

trumpai negalime jis išsem
ti. Mokyklų išlaikymo rū
pesčiai yra sudėtingi, tad a- 
pie juos čia nekalbėsiu.

Kita Kultūros Veikla
Prie tremtinių kultūrinės 

veiklos tenka priskaityti
sl?<^al? apl* daugelis įvairių kitų veiks- 

Amerikos lietuviams sun- . studijuojančių, tai mų Kiekvienoje stovykloje 
ku sudalyti bendras, viską &aus*? bendras vaizdas, kas rasįme chorą, sporto kliu- 
ap imantis ir tikras lietuvių bitinių daroma su augan- bus> kai kur veikia liaudies 
tremtinių gyvenimo vaiz- C1^ja kIs. V1S?. gau”a' universitetai ir visokie ki- 
das. Pavyzdžiui, kad ir to- P16 8 besimokinančius tokj kultūrinės veiklos pasi-
kie klausimai: Kaip jiems 11 _L189 mokytojus. Arba reiškimai. Anglų zonoje or- 

I sekasi su duona kasdienine, PaenV^ procentiniai gausi- ganizuojamas operos pasta- 
‘kokios gyvenimo sąlygos IPe: k. y*8.' visų trem' tymas. Šitokiam sumany- 
| stovyklose, kaip einasi* su Pn,lų ema kuriaos norsv ^o- muj įvykdyti reikia nepa- 
!Įvairiais darbais, kokie san- hs-US’,?uo. valkŲ, darželio prastai daug pasiryžimo, 
tvkiai su stovyklų adminis- 1 austosios .mokyklos im- nes dej kiekvieno menknie- 
tracija, kokia jų teisinė bu- linah As kuns a- kįo tenka plėšti puspadžiai,
klė. kaip jie sugyvena savo nienkonų procentas eina kad jį surasti. Organizuoja- 
tarpe. kokie tremtiniuose mokslus. tas jums genau mas baleto teatras, jau vei- 
reiškiasi visuomeniniai nu_ z,noma. Atraskite tą pro-jkia atskiras vaikų teatras, 
sistatymai ir politiniu pa- cen,ta 11 Pabenkite, tuo" i Ar mažai reikia darbo, kad |
žiūrų* skirtumai? Vis tai v- met, P^atysitę. kas ką ------------------
ra atskiri klausimai, ku-i jūsiškai u-
riais tektų kalbėti. nant, subytina.

Čia suminėjau pusę tuzi- Kursai suaugusiems. Jie
no klausimų, bet juk ir tai veikia visose Lietuvių Ben- 
dar neviskas, nes ju gali-į druomenės Stovyklose ir a- 
ma priskaityti antrą tiek. ! pylinkėse. Populerus kalbų 
Tad, jei kam rupi žinoti mokymosi kursai, po to se- 
tikrąją tremtiniu būklę, Us ka įvairių specialybių mo- 
turi ją apžvelgti iš visų,pu- kymosi: elektromonterių,
šių ir visų šonų. Bet ir Ui šaltkalvių, radiotechnikų, 
padarius vis dar gausis laikrodininkų, kirpimo-siu- 
spragcs ir tamsus bei neaiš-. vimo, žemės ūkio, dailės ir
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PABĖGĖLIŲ VARGAI NESIBAIGIA

—Labas rytas, tėve! dirba rimtą ir naudingą
—Rytas nesiektas. Mai- mokslo darbą 

ke, ale tai ne iš tavo lockos. —Bet kam čia reikia tų kio sudėstymo nesiimsiu,
—O ko tėvas nuo manęs moksliškų ceremonijų, Mai-'J 

norėtum? ke? Aš ir be mokslo žinau,
—Aš norėčiau, kad tu iš- kaip blakę užmušti, 

virozytum man vieną mok-!

duosiu tik skaitlines ir kiek
vienas pagal savo išmany
mą tesprendžia, kain kam

____ ___  _lTo neužtenka tėve Y- Patinka- Noriu pavaizduoti
slišką klausimą. Jeigu ge- ra tokiu vabzdžįų. kurie skaitlinėmis, kaip atrodo 
rai igfigenuosi, tai pasaky- naikina įodus javus ir net !ietuY]£ tremtinių kultūrine 
siu, kad esi smart boy. j girias. Jie padaro neapsa-jlr sviet,mosi veikla.

—O ką tėvas norėtum ži- komų nuostolių žmogui. Už-' Kalbama ir tvirtinama, 
mušti vieną kitą tokį ken- kad vien tik Vokietijos tri-

tokius sumanymus įvykdin 
ti? Dainų šventė, sporto 
rungtynės. Ui vis užsimoji
mai, kuriuos tremtiniai į- 
vykdė ir gerai atliko. Toks 
Čiurlionies vardo dainų ir 
liaudies šokių ansamblis, 
šUi jau 200 koncertų yra 
davęs, apkeliaudamas visas 
zonas ir koncertuodamas 
saviems ir svetimiems. Sa
vieji pasidžiaugia, svetimie
ji nustemba ir sako. kad

Laivas “ShabUi” su 1,000 žydų pabėgėlių iš Euro
pos priplaukė prie Palestinos pakraščių. Anglų karei
viai laivą sulaikė, bet iki kareiviai spėjo laivą pagau
ti, daugelis žydų išsikėlė į kraštą ir pasislėpė Palesti
noje. Vėliau anglų policija atbėgėlius išgaudė ir išve
žė į Kipro salą. Žydai vis bando patekti į Palestiną iš 
Europos pabėgėlių stovyklų, kur jie laukia ir patys 
nežino ko.

(domus Dalykai
rankdarbių, ir įvairių kito-- Čiurlioniškiams pravartu 

butų pabuvoti Paiyžiuje irkųs kampai.
Sakoma, kad skaičiai ne-'kių. Skaitlinių apie kursų . _ . _ _

klysta, bet ir skaičius gali-l lankytojus patiekti negaliu, kitose sostinėse, nęs jie yra 
ma taip sudėstyti, kad gau-1 bet šios skaitlinės butų įdo-jto verti, šis ansamblis iš
sis ne tas, kas* reikia, šito- mios. jei kada nois jos bus .... ~ : J J*~

‘ surinktos. Yra pavienių as-
50 vyrų ir moterų daug dir-

Robotas Skaito Balsiai 
Knygas

tomo. tai aš nemanau, kad 
jis turi savyje kokią noi-s vi-

d n m ,—T----- T • . dujinę energiją. Visi kiti
Bell Telephone LaOorato- mano, kad jis turi tokią e-

ries, apie kurias buvo minė- nergiją...”
ta užpereitame Keleivyje, i Taip garsus mokslininkas 
padare naują išradimą. Jos nupranašavo šalj apie 
pagamino masiną, kuri bai- atomo “vidujinę energija.” 
šiai skaito knygas. Išradę- šiandien žinome, kad ato-

ba. pasižymi nepaprastu 
drausmingumu ir susiklau
symu.

Spauda . _ _ .
Arba 1946 metais lietu-1lįems. arba ir tokiems, ku-į įarį^‘*af’nebėtofimoT^t- 

viškasai trėmimas turėjo;ne patys tingi skaityti išeityje bus milžiniškas gero 
180 periodinių leidinių, j geriau mėgsta klausytis, ir bi0go šaltinis.

menų, kurie yra patekę į 
atskiras speciales vokiečių 
mokyklas, pavyzdžiui, au
dimo pramonės technikos 
mokyklas.

Aišku savaime, kad už-j 
sukti mokymosi organizaci-Juos sudaro spaustuvėse 
ią, nėra paprastas dalykas, spausdinti lakraščiai, maši 
Reikia turėti įvairių priemo- nėle rašyti kasdieniniai ži
nių. mokytojų personalas, nių biuleteniai, atskirai lei-

jai sako kad nauja mašinai raas sjepia savyie milžiniš- 
skaitys balsiai knygas ak-įką energiją, kuri paleista i

kaip kiti jiems paskaito... j
Mašina jau išrasta ir ji j Didvyriški Balandžiai •

jau perskaitė prieš sukvies-į ______
tą publiką vieną raštą vai-į Iš visų naminių paukščių 
kams pasakaitę apie tai. balandžiai (karveliai) ge- 
kaip *‘Maiyte turėjo baltą riausiai suranda savo na- 
avinėlį, o jo vilna buvo bai- mus. Žmonės tą senai pu
ta, kaip sniegas...” stebėjo ir pradėjo naudoti

Bet platesniam naudoji- balandžius žinioms prane- 
mui “skaitančioji mašina” šinėti. Tokius balandžius

aiškiau, .ir mokyklas lankantį jauni- apima vaikus nuo 4-6 metų’^V. .mokyklp . P^sonudvienam Amerikos gyvento- Kada nors, gal jau netoli-<džiais.” Karvelių paštas y-
likia turėti tų kenkė- amžiaus. Šiais mokslo me- kiekvienam tun paaiškėti. jui, bet Lietuvoje, kaip tv 11- moj ateityje masina galės ra senas ir atrodytu, kad

not?
—Aš. Maike, noriu žino- kėją neužtenka. Reikia su- jose Vakariečių Zonose yra "X “ ?oiuieieniai, atsKirai įeiti. ar visi prapesoriai tokie rasti tinkamesnį būdą jiems apie _80 tūkstančių lietuvių! no.

mas. Aš nežinau, ką tėvas si. Taigi, reikia atsidėjus nių savo prieaugliui ir pa
vadini “durnais” ir kodėl, sekti ir tirti ju gyvenimą, augusiai kaitai? mokyklose ? dirbo 1,189 viena leidinio kopija. Neži-
VdLIlIll Ll UI Halo II KvLltzl. JI vilui Ju K y v CI11I11<Į« uoiaį utį . ! 1 1 ' 1*1 i x 1
Prašau formuluoti klausima Reikia supažindinti su jais 1) Vaikų darželiai. Jie1 ? ,* ?YS a } a . ";n?u' kie? leidinių tenka

L, . ‘ •____..........................................................-i.T_____ a n ......jtuiu mokyklų profesorių? vienam Amerikos e-vvento-

—Mano kūmas, Pyteris mą. Reikia turėti tų 
Zacirka. skaitė man is an- jų pavyzdžius muziejuose, tais vaikų darželių buvo: 
gelskų peiperių, kad moky- kad vaikai galėtų juos pa- Anglų
ti prapesoriai iš Kaliųpor- žinti ir savo laukuose bei tojų 52,
nijos navarsiteto jau dešimt soduose. j Amerikonų _ sulo+o q . • - -mėty kaip gaudo visokius ;5 nipkn mokytoju 59, vaikų-1.131. ?^"azl-?• musV tren’t?.'e esą žmones
vabalus ir deda j muziejų, La Franeuzų zonoje 8. mo- siama _ o. Si darbą trukdoma daug tolmu Pažengę.

x i x ; * 1 nCCL*.. IU Z1T13L kdcl \lSOkl o 11A • POD1C1 IO tiUkumdS, Sp3UStU“j < .
Vienas toks, atsiprašant, unt noLidn RytoJŲ vaikų —110. ’™ : Ateitis
mokslinčius per du metus Įve'|nJs Taifi norint visus\ ’Yo'vi'iku^lT-t"’0^' našios Wiutys- 't Ku,'t,;''in-is eS?-nČių trem'
---- ... tir.i— h tojų 120, vaikų 2,513. J e tyje lietuvių pajėgumas yra

Mokyklos ir Praktiškas . labai didelis. Jei jie galėtų

kad mokvmosi darbas yra tina žinovai, kas trečiam skaityti tiesiai iš knygų arj radioT leleton^o* Tr^oiia’i\7ii

gaudęs uodus Meksikoj, o vabalus išnaikinti 
dabar pradėjęs r.nkti viso
kį brudą apie Čikagos stok- 
jardus. Sako, kad Čikagoj; 
esą 900 gatunkų visokių1 
blakių ir kakročių. ir visą 
šitą paškustvą jis norįs su
dėti į muziejų. Na, tai pa

reikia!melstis, kad Dievas apklyJ • y’™?.1? m.,kytoi,-i tenka 
‘ vidutiniškai 21 vaikas.nytų musų žemę.

—Tėvas ir čia klysti. 
Šventraštis sako, kad tą 
“brudą” sukurė pate Die
vas. Ir kai vėliau jis raošė-

2) Pradžios mokyklos.
gyvenimas

Žinoma, labai
Apima vaikus nuo 6 iki 10;kad lietuviškame trėmime 
metų amžiaus. Šios rūšies j vyrauja gimnazijų ir pro- 
mokyklų buvo ir šiuo metui gimnazijų steigimo tenden- 
yra: cijos. Šių mokyklų progra-

nuvežtų raplenais ir išvers- Arkoj, kad per tvaną nežu-i mokytojų 173, mokinių — nantis jaunimas gali atsi 
tų į Stalino rojų. tai butų;tų nei vienas vabzdys. Del 1.973. * įdurti prieš tokias sąlygas

Franeuzų zonoje 17, mo- kuriosna gimnazijų kursai 
kytojų 48. mokinu — 265. įbus visai nenaudingi. Pas-

nors fonių, o dabar muzie-ito po tvano žemėje vėl pri 
jų pripaškudija! Kur gi čiai viso visokių kenkėjų, ku-
razumas? ■ riuos mokslas dabar vra

—Palauk, tėve, nekriti- priveistas naikinti, 
kuok to ko gerai nesunran- __Tai kaip čia dabar iš_ 
ti. Mokslas nori pažinti vis-Įejna, Maike? Ar tai reiškia, 
ką. net ir žemiausius gy-; kad rnokslns naikina Dievo
V1US-P-, • •. i '.'padarytą darbą?—Eik jau, Pik. Ma ke! _ 7ajp tgVe
Reikia, mat eiti i aukštus, _jeigu’ teip; Maike. u; 
mokslus, kad pažinti varlę. !eudba;
Tik tu pamislvk, į ka tai ,kį pasiniatvmo, 
padabna! tėve

Remia Lietuvos 
Karo Aukas

—Varlė tėve. yra gam
tos dalis, taip kain ir žmo-' 
gus: todėl, norint c^mta, 
pažinti, reikia studiiuoti
viską, kas joie randasi. 1 „ , • ~7

T, . . i Pradėjus Bendram Ame-
y, ““77^alP matao. tai 1’-|r:kos Lietuviu Fondui vaiu 
M«ike. pradai jau nieku,.jd y nui;<.nįėjusicn,s nU(; 
kalbėti. Ar tik ne ) prapeso ka;0 retuviamį. kai ku,.ip 
nūs non eiti? “Keleivio” skaitvtoiai pri-

mrny<!a>wntž musu laikraščiui' pi- 
^as-..kad.tf.'.,n:.eka'.-.f:a,T!t^inigŲ su ,našumu juos pįr- 

įduoti Į tą fondą 

“Keleivio”

! grįžti Į savo kraštą, jų kul- 
liudna.; turinės veiklos Įnašas butų 

labai didelis. Jei jie galėtų 
nutūpti svetimame krašte ir 
Įsikurti vienoj vietoj, šios 
pajėgos neišsisklaidytų ir 
sugebėtu dar plačiau pasi
reikšti. Bet jei trėmime e- 
santieji bus išsklaidyti ir iš
parceliuoti. jei vienus sąly
gos nublokš Į Belgijos ang

Išviso mokvkln 104 mo-|taruoju laiku ir Lietuvoje 
kytojų 353, mokinių 4.151.’buvo pagaliau suprasta, kad

Vienam mokytojui tenka!reikėtų pereiti Į Įvairių tech
* ) . I _ a a a a I TA , c.’ L* , 1 TV, c* 1 T ZA 1VA12 mokinių.
3) Gimnazijos ir progini 

nazijos, nuo 1 iki 8 klasės.

niškų mokvklų sistema. 
Tuo labiau čia tremtyje šis 
supratimas darosi aiškus,

Anglu zono’c 13, moky- kai prieš akis stovi nežino- 
tojų 233, mokinių 1.217. imas likimas. Organizuoti

lies kasyklas, kitus paims’. , 
Anglijos tekstilės pramonė ° u 
bei ligoninės, o dar kiti at
sidurs Tunise, Alaskoje ar 
kuriame nors kitame kraš
te, dešimtmečiais kauptas 
kultūrinis kapitalas turės be 
didelės naudos sunykti.

J. Butautas.

Amerikonų 22. mokytojų trėmime technikumus be>
413. mokinių 1.S16.

Franeuzų zonoie 5. mo
kytoju 70. mokiniu 201.

specialias profesines moky
klas yra tuo sunkiau, kad 

i nėra paruošto mokytojų

H. Garsson ir Free
man Vėl Apkaltinti

Washingtono “grand ju- 
ry” jau iš antro kaito ap
kaltino pagarsėjusį Henry 
Garsson ir jo sėbrą Free- 
man už melagingus parody
mus teismui ir už valstybės 
apgaudinėjimą.

Du broliai Garssonai ir
Be šių mokymosi ir mo-:drai paėmus, gerai, kad Freeman jau seniau buvo 

kvmo Įstaigų veikė sp°cia-! jaunimas mokinasi ir nedy-. kaltinami, kad jie su kon- 
ilios mokvklos; technikos? kinėja. Bendros gimnazijo- gresmano Mav pagelba iš- 

;asj prekybos, kelios amatų mo- se gaunamos žinios ir sveti- gavo iš valdžios didelius

Išviso mokyklų 40. mo-J personalo. Kitą vertus, tech- 
kytoiu 716, mokiniu 3,234.»niškos bei amatų mokyklos, • • • i ! • i i • • i • • *

vienai klasei tenka 14 mo-'kiems darbams 
kiniu, pi vienam mokytojui Kadangi šių sąlygų nėra, 

o mokiniai. tad ir važiuojame senu gim
Specirlinės Mokyklos Į nazijų steigimo keliu. Ben-

taip: atspausdintas lapas 
yra uždedamas ant cilinde- 
rio fonuos volo. Tas volas 
sukasi iš palengvo ir raidės 
praeina pro “fotoelektriki- 
nę” aki. kuri raides nufoto
grafuoja ir jas paverčia e- 
lektros srove, kuri kalba, 
kaip radio garsiakalbis. 
Mašina yra paini ir kol kas 
ji gali skaityti tiktai dide
lėmis raidėmis atspausdinta 
rasta. Narna “skaitomoji 
mašina” arba “robotas, ku
ris balsiai skaito,” vadinasi 
“Voder.” Bell laboratorijų 
vedėjas. Dr. Oliver E. Buck- 
lev, mano. kad mašinos iš- 

inimas dar ims kiek 
laiko, bet jis yra tikras, kad 
nebetolimoj ateitvie galima 
bus tą mašina įkinkyti i 
“skaitvmo darbą” ir. pa
vvzdžiui. mašina galės bal
siai skaityt tiesiai iš laik
raščių.

Savo principe “Voder” v- 
ra mašina, kuri gamina gar
są. “Fotoelektrikinė” akis. 
kuri jiagauna raidžiu atvai
zdą. tą garsą pakeičia ir su
skaldo i smulkias dalis ir iš 
tu daliu susikombinuoja žo
džiai, kaip tai ivvksta ir 
žmogaus kalboje, radio gar
siakalbyje arba telefone.

Thomas Aiva Edison 
Šovė Pro Šalj

Šias dienas Philadelphi- 
ioi buvo parduotas iš var
žytinių vienas Thomas Ai
va Edisono ranka rašytos 
raštas, kuriama garsusis A-

landžiai dažnai buvo nau
dojami žinioms pranešinėti. 
Iš Anglijos praneša, kad 
ten per karą buvo mobili
zuota 200,000 treniruotų 
pašto balandžių ir daugelis 
iš tų paukščių puikiai pasi
žymėjo kare. *

Balandžiai buvo siunčia
mi kartu su orlaiviais, kad 
ištikus nelaimei Įgula galė
tų balandį pasiusti namo su 
pranešimu. Balandžiai bu
vo siunčiami i priešo žemę. 
Jie buvo naudoiami ir kraš
to viduje greitiems prane
šimams padaryti, kada ki
tos susisiekimo priemonės 
neveikė. •

Iš karo laikų praneša a- 
nie kai kuriuos balandžius, 
kurie ypatingai pasižvmė.jo 
savo pranešimais. Vienas 
karvelis vardu “VVinkie” 
buvo orlaivyje. Kada orlai
vis nukrito žemyn del mo
toro sugedimo, karvelis 
skrido 140 mylių i orlaiviu 
bazę ir atnešė žinia apie 
orlaivį ištikusia nelaime. 7 
žmonės buvo išgcll^ti. Kar
tais balandžiai skrisdavo 
po 300 myliu iki savo ba
zės su pranešimais. Kad i 
amerikiečiai išsikėlė i Frau 
riją, pirmos žinios aoie mr- 
šius pajūryje buvo ganios 
ne per rad’o bet balandi
niu pastų. Balandžiai dar" 
nusipelnė nranešinėdami 
žinias iš ''okieo'o nVur’in- 
tos Francijos. Kartais ba
landžiai buvo numetami 
slaptiems agentams su pa-

ie vra visokiu vabzdžiu :i 
vieni ju žmonėms naudingi,!
kiti žalingi. Vienus reik’a į “Keleivio” skaityto .. _ ______ (
saugot kitus naikinti. Bot Charles Stanat iš Moscovv, kyklos ir jurininku mokyk- mų kalbų mokymasis tam karo kontraktus ir davė J radėjas griežtai atmeta spė-’rašiutais. Agentai prikabin-
kain iuos atskirsi, jeim ių Pa. prisiuntė $10 ir Antho- la. Tikrų skaitliniu anie jaunimui galutiname rezul- valdininkams kyšius. Gars-,liojima, kad atomas galijdavo prie balandžio kojelės
netirsi?- Dėlto vra sns*da- ny Raslavich iš Mont Gar- šias mokyklas suteikti ne- tate turės išeiti į gerą, jei šonai pradėjo per kara biz- sprogti. Jam buvo patiektas,slaptą pranešimą ir paleis-
riusi net tam tikra mokslo mel. Pa. prisiuntė $7. Viso galiu. jam teks kiaidžioti po pla- nį iš nieko ir visokiomis klausimas: “Ar kada nors davo paukštį namo. Tuo
šaka. entomologiia v?d»na- gavome $17 ir pinigus per- Jei prie šių mokyklų pri- tųii pasauli. suktybėmis dasigriebė di- galima bus pagauti atomo budu buvo palaikomas tik-
ma. kuri užsiima vabzdžių siuntė BALFui į New Yor- dėsime besimnkinanėris u- Jau minėjau, kad ir šis dėlių užsakvmų ir padarė jėgą?’’ ras susisiekimas su priešo
tvrimu. Taigi tėvas neva- ką. niversitetuose ir aukštosio- iaunosies kartos paruošimo “iš nieko” 73 milionų dole- I šita klausima Edisonas okupuotos šalies pogrin-

.»» se technikos mokyklose, ku- klausimas vra platus* ir riu biznį. atsakė šitaip: “Kas del a- džiu.

merikos mokslininkas ir iš -

dink “durniais” tų, kurie ‘Keleivo” Administr.
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Kara* Kinijoj j Argentinos Socialistai __
Kinijos nacionalinė ka- Argentinos socialistų par tris 'k; 

riuomenė praeitą savaitę' tija paskelbė pranešimą, 
užėmė Yenan miestą, šiau-j kad ji visiškai sutinka su 
rinėj Kinijoj. Yenan mies-j Amerikos darbininkų unijų

Aš, Anicetas Lukošius, iš G rajaus- < 
kų km., Ariogalos vai., Kėdainių ap.,1

------------- pajieškau Onos Rainienės, našlės' 300 akrų pieno ir gyvulių augini- Aniceto Rainio, iš Nolečių km., Ario-
mo farma. Virš 150 akrų ariamos galus vai., Kėdainių apsk., ir jos

—-------- žemės. Geriausia iš" aukštų dirvų, že- uukters, tai yra savo pusseserės,
Tč Tcnoniirve m-inučo L-ori laisva nuo akmenų. Praeitais me- Elenos Rainytės. A. Rainys yra mi- 

. 1!s pi dilema, nau uis prįšienauta 250 tonų šieno. Li- ręs berods 1938 m., gyveno Water-.
lėtų atlankyti ligonį bent netoli ValenCIJOS anglių ka- kusi žemė ganyklos ir miškas. Toji būry, Conn.

gūsio žmogaus. Pažandžių 
gydymui vaistų veik nerei
kia, jei bent aukštas karš
tis užsitęsia.

Daktaras neatbūtinai tu-

Gen. Franko Žudo 
Ispanus

PARSIDUODA CONNECTICUT 
KARMA

farma per ilgus metus išlaiko ĮOO,karius. sykloje įvyko darbininkų ^fų/turi puikias ir tris
Dr. D. Pilka, streikas. Diktatūros polici- didelius silosus. 8 kambarių gyvena-1

_______ lio darbininku strpikn nž-;Iris‘s n^ma> su šiltu ir šaltu ,van’1ja uai OinilUkU sueiną UZ, , deniu, elektra ir arteriniu suliniu; j

ANICETAS LUKOŠIUS,
1223 Lith. Camp, bl. 7, 

1223 D. P. AsseinOly Centre, 
800 Controi Unit( BAOR, 

Via Great Britain.

tas buvo komunistų valdo- ■ delegacijos nuomone, jog

M. J. SVILPA’S 
OINTMENT
Gera Naujiena

Svarbu visiem žinot, kad M. 
J. Švilpa jau išdirba 5 rūšių 

i Gyduoles ir parsiduos už mažą 
į kainą. Kur buvo $1.25 dėžutė, 
dabar tik $1. Kurie dar nesat 
turėję ir vartoję, prisiųskit 6c. 
stempomis, gausit katalogą su

mų sričių sostinė, iš ten Ki
nijos komunistai per 10 me
tų grėsė Kinijos vienybei. 
Komunistai iš Yenan spėjo 
išgabenti visus svarbesnius 
įrengimus.

Anglų-Rusų Paktas
Anglijos užsienių reikalų* 

ministeris Bevin pasiūlė 
Stalinui pradėti tartis del 
peržiūrėjimo ir prailginimo 
anglų-rusų 20 metų drau
gingumo sutarties. Ta su
tartis buvo pasirašyta 1942 
metais ir ji turi veikti 20 
metų. Bet jos reikšmė yra 
labai menka ir vis kalbama 
ją “pagerinti.”

Dardanelai—Kinija
Amerikos Valstybės sek

retoriaus padėjėjas D. A- 
cheson sako, kad Amerikos 
apsisprendimas Graikijos 
klausime turės milžiniškos 
Įtakos “nuo Dardanelų iki 
Kinijos juros.’’ Del Graiki
jos, jei Amerika ją rems,

Argentinoj darbininkų or- į 
ganizacijos neturi laisvės ir Pernai pavasarį aplaikiau 
yra laikomos valdžios kont- laišką rašytą dar rudenį 
rolėje. Argentinos socialia-j 1945 m. Tarp kitko rašė: 
tai reikalauja atstatyti Ar- “Visi musų vyrai mirė.” 
gentinoje demokratiškas (Mano švogeris, jo sūnūs ir 
laisves. „ j jų žentas. — R.). Vėliau,

i kiek nesistengiau sužinoti,

r ‘V. -v W • , Į slopino, 30 mainierių liko i State kelias. Banda iš 55 melžiamų!-------------------------------------------------- stem
Laiškas is Lietuvos suareštuoto, o 9 darbinio- ĮSSS SS: o-i torius, pilnas įrengimas ūkio į ran 

kai buvo nušauti, kai jie. kių. Parsiduoda del šeimininko ne- 
V, J u . K A erti ’’ • sveikatos. Parduosime su visa man-DaiKię paDegll. _ ta ir įrengimais arba be jų. Geriau-

Pasaka apie “nušovimą sios Mtygos pirkėjui.. Tai yra
proga pirkti, kuri gal tik vienų kar 
tų gyvenime jums pasitaikys.

Taipogi turime keletu mažesnių 
farmų pardavimui ant musų listo. 
Dabar yra geriausias metų laikas 
pirkti, rašykite Tamstų reikalavi
mus, o mes Tamstoms parinksime

apie
bebėgant” yra mėgiama vi
sų diktatūrų budelių. Kai 
policija žudo kovojančius 
darbininkus, ji pasiteisina 
tuo, kad suimtieji “norėjo”

Amerikos Derlius ■ ^elko tas taip atsitiko, bu- ar “bandė pabėgti.’
, Amerikoje ir siais metais, vo venuj Jokio paaiškini- Neramumai Valencijos 
laukiama rekordinio javųlw„ % - - -, . Jav^mo nesulaukiau,derliaus. Jei oras nesuga-l Dabar vėl gavau laiška

iš tos pačios vietos. Tarp 
kitko rašo: “Prieš Kalėdas

dins derliaus, tai laukiama, 
jog kviečių šiais metais už
derės 1,212,000,000 bušelių 
(pernai užderėjo 1,155,- mirė tamstos dėdė. Mirė ne 

savo namuose. Mat. jo sūnų

anglių kasyklose, bombos į- 
vairiuose miestuose, monar- 
chistų demonstracijos ir di
delis skurdas visame kraš
te rodo, kad Ispanijos kru
vina diktatūra nesugeba nu-

kaip tik tokių farmų. kokius norite. 
Musų yra geriausias patarnavimas 
pirkime ir pardavime farmų. Rašy
kit šiuo adresu:

RACINE FARM AGENCY,
25 Main Street,

Dayville, Killingly. Conn.
Tel. 006-4 Danielson Division.

geležinkelio stoties, Kėdainių apsk.! duoles ir nuo kokių ligų gelbsti. 
S^uUn? lįar^"irnį? į Keletą desėtkų skirtingų ligų.
mė visų šeimų: žmonų, du sūnūs:i Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
Vaclovų ir Jonų ir dukterį Valerijų.' ‘ .. ...
Jų pačių arba kas apie juos žino smegenų nesveikumų. Nr. 2— 
maloniai prašau parašyti šiuo adre- nuo reumatiškų ir Įvairių išvir-

JOHN ROPOLAS, ! šinių skausmų; nr. 3—nuo jvai-
928 Broadway, So. Boston 27, Mass. rjų odos ligų: trūkimų, išbėri-

Pajieškomi: Juozas Mockus, gyv. mų, votys, (rash), Žaizdos (tik
Chicagoje. Ona Jurjonienė-Mockutė, ’ ne vėžio); nr. 4—nuo poison 
gyv. Chicagoj. Barbora Mockute, vy- . . . ....
ro pavardes nežinau, turėjo 2 vai-, ivy ir kitokių niezejimų; nr. o 
kus Bronių ir AlfrozinųJulė Prans- • _iniQ piles jr t t visos gV(Įuo. 
kaitiene-Mockute, gyv. Chicago. ret-! ... .
ras Mockus, gyv. vietos nežinau. | lės stebėtinai greit pagelbsti, 
Stn.enSzman^UViS’ S“vS Jei tik Vartosi Suli* nurodymų.

<15,000 bušelių) Taip pat n£ra namuose Vienas Kau- malšinti žmonių bruzdėjimo 
laukiama, kad ir kornų der-Įne tu,.į ‘tarnvbą’ raudona- ir anksčiau ar vėliau ji bus 
bus siais metais bus virs me mure mažais langais. 0 “
trijų bilionų bušelių.

Potviniai Anglijoj
Po didelių speigų ir snie

go audru Angliją dabar iš
tiko dideli potviniai. Dau-

kitas po platų pasaulį—aš 
tamstai turbut rašiau (ne
rašė. -“—R.), kad Y. (kito 
dėdės sūnūs — R.) mirė šil
tine.”

gelis upių išsiliejo ir prida 
rė paupių gyventojams mil

žiniškus nuostolius. Ypač Į namuose”? Be abejonės 
dideli nuostoliai pridaryti mirė prie sienos arba kalė- 

karo tikrai nekils, sako A- Yorkshire provincijoj. Nuo-ljįme. Del ko? Todėl, kad 
merikos užsienių politikos stoliai iš potvinių siekia “sūnų nėra namuose, 
vadovas. i daugelio milionų. nas, kuris “Kaune turi ‘tar

Prierašas:
Ką reiškia “mirė ne savo

nušluota.

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
5 svarai $2.75.
12 svaru $6.50.
60 svarų po 40c. svaras.

APSIVEDIMAI
Pajieškau gyveninio draugės apsi

vedimui, nuo 35 iki 45 metų, gali 
buti ir išsiskyrusi; nedaugiau, kaip 
165 svarų. As ėsu našlys, nesenas,' 
neturiu vaikų, negirtuoklis, viskam 
tinkamas. Turiu savo namų ir biz
nį. Nėra skirtumo, iš Kur teisingai 
atsilieps. Noriu rasti ištikimų gy
venimo draugę. Laiške įdėkite savo 
paveikslų, reikalui esant sugrąžin
siu. Prašau rašyti šiuo adresu:

TON f K. W„
6715 S. Racine Avė., Chicago 36, III.

Šūviai Korėjoj
Praeitą savaitę Korėjoj, 

vietinės policijos valdinin
kai amerikiečių zonoje, nu-

Siunčiame per ekspresų, persiunti- 
-,T. ma apmokėsit atsiimdami, arba siun- 
vie-jčiame C. O. D. Rašykite: (16)

KONČIAUS BITININKYSTĖ, 
nybą’,” aišku, uždarytas 57 Battery SU, No. Abington, Mass. 

kalėjime. O kitas “po platų
pasaulį,” tai. be abejonės, 
miške arba kur paspruko Į 
užrubežį. O kas link to, 
kad “Y. mirė šiltine,” tai ir-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be vaikų, ne senesnes 
kaip 40 metų. Aš esu našlys, pasitu
rintis. Meldžiu rašyti ir is Kanados. 
Apie save parašysiu daugiau, kaip 
laiškų gausiu. Su pagarba, (16j

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

Belgijos Valdžia
Po ilgų derybų Belgijoje 

susidarė nauja valdžia, ku
rios priešakyje stovi socia- 

šovė du rusų kareivius, ku-įlistas Henri Spaak, buvęs
rie perėjo Į amerikiečių zo-j ikišiol užsienių įeikalų mį"'gi paSako, kad mirė nenoi 
ną. Amerikos karo vyresny- nistenu. Jis ir toliau pasi- ̂ ajja mįrčja
bė skelbia, kad tie rusai j liks užsienių įeikalų minis- Kajp rodosi, bolševikaii pintį. dieglius, žalų. Daugumui žmo.
pirma pradėjo šaudyti ir to- tenu. į jo valdžią įeina o „t-irnoin išnaikinti visa mu-' nių pagelb«jo ir tamstai pagelbės.tSel policininkai turėjo tei- socialistai. 9 katalikai, du u^irno|o išnaikinti visą mu , Neiaok iIg^
------------- Komunistai ir sų giminę’

ReumatiSki Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryt* 

iš daug skirtingu elementų, tori sa- 
- j vy je galingų šilimų. Šildydama g*

; lingai, ištarpins Reumatiškus skaus- 
.1 mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir

Pajieškau draugės apsivedimui, jei 
patiksim ir susitarsim. Pageidaučiau 
kuri turėtų ūkį ar savo namų prie 
miesto, kad butų galima tyram ore 
gyventi. Aš esu 54 metų, noriu kad 
ir moteris nebūtų jaunesnė, gali būt 
vyresnė, kad ir 65 metų. Kuri vieni
ša esate prašau parašyti, daugiau 
laiškais susižinosime ir pasimatysi
me. Ant juoko prašau nerašyti. Ma
no adresas:

M. B.
122 Replee Place. Elizabeth, N. J.

kaimo, Naumiesčio vai. Jieško: Ka
zimiera Mockutė-Karpienė, kilus iš 
Venskų km., Naumiesčio vai.. Tau
ragės apsk. KAZ.' KARPIENĖ, 

251 D. P. Assembly Centre, 
UNRRA Team 259,

(20) Soltau (Germany) BAOR 
Via Great Britain.

Aš, Juozas Olekas, sūnūs Jono, 
Šakių apsk., žirgždaičių vai., Vil
trakių km., pajieškau savo dėdės 
Juozo. Sabo, iš Vilkaviškio apskrit., 
Starkų km. Prašau atsiliepti:

! OLEKAS JUOZAS,
251 D. P. Assembly Centre,

< 20) Soltau (Gcrmanv) 
UNRRA Team 259, BAOR,

Via Great Britain.
Vladas Pilipavičius, sūnūs Antano, 

Šiaulių apsk., Radviliškio vai.. Aukš
tėliau km., pajieškau Jono Ponelio, 
sunaus Jono, gimusio U. S. A., prieš 
191 3m. karų gyvenusio New Yorke, 
po karo buvo parvykęs Lietuvon ir 
gyveno Radviliškio vai., Aukštelkų 
km., o 1927 m. vėl grįžo Amerikon. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu: 

VLADAS PILIPAVIČIUS,
D. P. Aaasemblv Centre 251,

(20) Soltau (Germany), 
UNRRA Team 259, BAOR,

Via Great Britain.

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. Švilpa’* Ointment 
P. O. Box 73, Sta. A, 

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

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 De*n Park, Spencerport, N. Y.

sę juos nudėti. Korėjoj jau nepartiniai, n-uiiiumoKH n , 
ne pirmą kartą įvyksta su- liberalai Į valdžią neįeina. 1 
sišaudymai

nerami vjnxi»vij5
Išlaidos Palestinoj

Anglijos vyriausybė pra-. Teismo Žodis

DEKENS OINTMENT. arba rašy-
PAnnrt«ric ! hite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; neponeris.. 4 _oz ?2 Wj Ekstra didelė dėžė 

16-oz $5.00. (29-7?
DEKENS OINTMENT CO.

P. O. Box 666. Newark 1, N. J.

PAJIESKOJIMAI

Antanas Galinaitis, sunas Juozo, 
Vilkaviškio apsk., Pajevonio vai., Ja- 
kiškių km., gimęs 1903 m. spalių 
12 d., pajieškau savo tetos Anasta
zijos Galinaitytės-Lizdienės, Vilka
viškio apsk., Pajevonio vai., Jakiš- 
kių km., išvykusios Amerikon prieš 

J 1913 m. ir gyvenusios Chicago. Ar- 
Į ba jei mirus, prašau atsiliepti jo 
I įpėdinius sekančiu adresu:

Graikijos kariuomenes; nese parlamentui, Kau nn-j, „ . DARYTI DEL SKAUSMU
antras korpusas pradėjo glija Palestinos priežiūrai, a^čTaurifs^tmS REUMATIZMO
puolimus prieš partizanus: nuo 194o m. liepos 1 d. iki valstijos auKsciauuas teis ARTHRITIS
Grevena sntvic, netoli nuo Hu metą liepos 1 d. jau iš-, mas uzbai2e vieną liūdną Jc,,.n “k,e^c,"7 
Salonikų. Salonikų mieste; leido ir dar turės išleisti ^pą tos valstijos istorijoj. j judėjimo,
gatvėje buvo nušautas grai- $222,400,000. Į tas išlaidas Pernai per rinkimus Ge-įs,i»*ri, N.untis. r«d»-
kų komunistu vadas J. Zev- neįeina “kapitalinės islai- ?r?ijos gubernatorių buvo ^sirdc!-^™to^kJ,A1M,sTA„?: 
gous. Jį nušovė buvęs ko- dos, bet tiktai aimnos n žinomas reakci- rim, kad jus pamėgintumėt radę
munistų partizanas, kurs, aviacijos išlaikymas Pales- ninkas E Talmadge. Jis bu- KB!į^sjS."4SS!)i,idrljį4;.i<7 
pasitraukė nuo bolševikų. tinoj

Pajieškomi: Ardar George (Arda- 
ravicius Jurgis), sūnūs Jurgio, gi
męs apie 1894-95 m., iš Pikelionių 
km., Jezno vai., Alytaus apsk. Prieš
•*’ — - - —-  ----------------------

I ANTANAS GALINAITIS. 
D. P. Asesembly Centre 251, 

20) Soltau, Germany, 
UNRRA Team 259, BAOR, 

Via Great Britain.
PaveYki'nm im^l'z^val AlyuŽ’^ P^^omas Juozas Murzus, gy- 
Paverkmių km., Jezno vai, Alytaus Toronto, Kanadoje, taipgi pa-žigas Adomas, sūnūs Jono, , apie jieJ^omas Juozas BuJtkus> vįno

Sveikatos Reikalai
VO išrinktas mažuma balsu, tiktai savo vardų ir adresų, tad mes 
, , , , . • , . • jums tuoj pasiųsime tabletelių. v į-bet del ten esamos nnkimi- Ji nurodvmai ant pakelio. Nieko 
nės tvarkos (apygardų c<^’
tikęs paskirstymas) jis tei

50 m. amž., Pikelionių km., Jezno 
vai., Alytaus apsk.

Bagdanavičius Juozas, sūnūs Mar
tyno, apie 50 m. amz., Pikelionių 
km., Jezno vai., Alytaus apsk.

Kuliešytė (vienuolė sesuo Urba- 
na), apie 30 m. amž., gimusi USA.

Jieško Ardaravičiutė (Gustienė, 
Ona, kilusi iš Pikelionių km., Jezno 
vai., Alytaus apsk. Adresas:

33/135 D P A C BAOR, 
via Great Britain.

sėtai liko gubernatorių. 
Prieš perimant jam guber

439 North Street. 
ROCHESTER 5, NEW YORK 

Dept. 30

Buenos Aires, Argentinoje. Jie pa
tys ar kas apie juos žino prašau at
siliepti. Turiu svarbių žinių iš Eu
ropos. Prašau rašvti šiuo adresu:

A. STANISLOVAITIS,
8181 Chamberlain, Detroit 9, Mich.

Pajieškau sesers Juzės Gaidamavi
čiūtės, iš Varnelių. Taipgi pajieškau 
tetos Natalijos Petreikienės. po ant- 

i ru vyru D. Dumšas, kurie 1912 me- 
I tais laikė kriaučių šapų Ix>s Ange-

------------------------------------------------- | les, Cal. Aš su jais kurį laikų gy-
Pajieškau savo jaunystės draugų * venau, bet nuo 1913 iki 1947 metų 

Vaclovų Juknevičių. Kas apie jį ži-1 buvau pasišalinęs iš Šiaurės Ame- 
no arba jis pats jei šj skelbimų pa- rikos j tolimesnius kraštus (Afriką,

paprastai tęsiasi nuo 10 iki natoriaus vietą, E. Talmad-
______ j 20 dienų. Po 20 dienu sa- ge numirė. Tada jo sūnūs,

Pažandės arba parotitisį koma. liga nebėra limpan- Herman Talmadge, toks 
vra aštri ir limpanti liga.-ti. Simptomai iš pradžios pat reakcininkas ir negru

PAŽANDĖS PRANEŠU VISIEMS 
LIETUVIAMS

. «« limpanti - - J . . T . 'tvarkytos šviežio* vaistines zoies.
nrasideda pažandiniųibūna veik nejaučiami. LigaieoiKas, Kain u tėvas, suma-;šaknVs ir kiti botaniški augmenys.
I . *■ -r • * f • 1 1 _ __ _  X__ _ ________ _ via i Turiu i»» nl mitrume sncf

Kad parduodami mano paties su- 
I tvarkytos šviežios vaistinės žolės,

Mano 20 metų patyrimas daug,a įdegtos. Pažandės yra la- 104 F laipsnių. Galvos skau kaipo neteisėtą. Bet Her
. * _ - “ . . . t ■» "i - •____ _ __ ____1 rYY on I I rvY rl rm on tazn I tai im

stebės, prašau rasvti šiuo adresu: 
VINCAS MlCEVIčIUS,

1221 G. Lithuanian Camp B 3,
1221 GOP Assembly Centre, P.AOR 
800 Controi Unit, Luebeck, Germany, 

British Zone.

Pajieškau mano giminių gyvenan
čių Amerikoje:

Grigelatis Simanas, kilęs iš Ka
niūkų kaimo. Raudonės vai.

Ponelatis Otto ir jo seserys Mili- 
ja, Marta, Ema ir Augustė, kilę iš 
Raseinių miesto. Ponelatytės Svyko 
į Ameriką tarpe 1900-1905 m., 20- 
25 metų senumo.

Pajieško Marija Bcdarf-Grigelas,
(24) Buxtehude, Fische Str. 10, 

Germany, British Zone.

Argentinų 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 teisingų 
pranešimų atsilyginsiu $5.00. Pra
šau rašyti šiuo adresu: "" (13)

STANLEY GAGENS 
*// Dispatchcr.

2994 W. 25th St., Cleveland, Ohio.

bai limpanti liga. Ja dau- dėjimas. nevalgis, dažni man Talmadge su policijos
niauria užsikrečia 'kontak- šiurpuliai, paausių liaukų;pagelba užėmė gubernato- ‘ - • * i-1--- - .-i.-- vi.-_-.i-: riaus rumus ir pasiskelbė

gubernatorių. Kurį laiką
to budu_ sveikinantis, bu- padidėjimas, seilių bliauki-
čiuoiantis, prižiūrint ' ser- mas sudaro ligos eigą. Li
pančiu^ ir per pašalinius a- gonis šituo laiku privalo Georgia turėjo du guberna- 
irCntus. buti atskiltas nuo sveikų torius. Ginčas atsidūrė teis

me ir praeitą savaitę aukš
čiausias valstiios teismas 
paskelbė seimelio rinkimus

_ ____ ___ v ___ J___  neteisėtus ir nutarė, kad
nuo jų laisvi. V viskiai su- cjjų/fcaip tai: smegenų Įde-i gubernatoriaus pareigas tu- 
rerga daugiau, kai;; move- apkurtima. pas vai-Įri eiti vietininkas Tb

žmonių kad ju neankrėstu Pažandemis daugiausia Įa pada Hga 
suserga vaikai ir įaunuo- Pažandės dažnai palieka 
liai, nors ir ?:'au^e nei a nerageidaujamų komplika

Thomp-
ITS.

Ligos priežastimi vra lai
komi tam tikri nuodai, va
dinami virus. Virusas, ma
noma randasi seilėse, k’’- rus ar moteris nevaisingais.

kus mašnelės Įdegimas ir son.
»as mergaites — kiaušinė- Reakcininkas H. Talma- 
liu liauku. Tokios kompli- dge teismo sprendimo pa- 
l aciios dažnai palieka vv- klausė ir pasitraukė iš gu

bernatoriaus rūmų. Bet per
riomiš kitas žmogus <Lž- M’rtis P”o pažandžio ligos du mėnesius Georgia vais
iausiai užsikrečia" Kad 1;- reta. mažiau kaip 1 iš 1000. tijos priešakyje stovėjo “sa
ga tikrai randasi ir kvla iš 
seilinių liaukų ir seib”. bu
vo daromi bandvmai ii ta- iigraj karštis ir
po patikrinta^ Pazandenos patinimas tebėra.

Gydymas
Silsėiimasis vra reikalin-

sergančio žmogaus Burnos švara vra svarius ir
buvo įčirsksta-iskiemla ? neatbūtinas reikalas. Kom- 
Rhesus giminės beždžiones. n]i)<aciiu gydymas taip pat 
Beždžionės apsirgo lyma, ^ur- umus greitas. I ’- 
tair. kaip žmogus. Via nu- cnnjn atskvrimas nuo svei-

mozvancas" juodašimtis, 
kurio vyriausias oolitini* 
reikalavimas vra “išlaikyti 
baltųjų viršenybe.” arba. 
kitaip sakant, neduoti neg
rams pilietinių teisių.

Teismo sprendimas už
baigė ginčą del gubernato
riaus vietos, bet neužbaigė

kam pagelbėjo, tat ir Tamsta pasi
naudok ir pašauk telefonu arba y- 
patiškai pasimatyk, nes patarimus 
gausi veltui.

Preserved Medical Ilerb Mail Or- 
ders Filled.

American and European Ilerb 
Spedalist:

K. K. SKUžINSKAS,
4024 S. Montpomery Avė., 

Chieago 32, III.
Phone: VIRginia 4715

REIKALINGA ŪKYJE 
PATYRUSIŲ DARBININKŲ

Po 100 dolerių j mėnesį, val
gis ir kambarys, o vedusiems 
po $150 ir stuba. Daugiau pa
gal sutarti. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (14)

P. STANKEVIČIUS. 
Green Co..

New Baltimore, N. Y.

reikalingas vyras
ANT FARMOS

Turi buti gerai patyręs farmos 
darbe. Darbas ant visados: žiemų ir 
vasara. Mokestis f100.00 į mėnesį 
ir burdas. (14)

JOHN SADAUSKAS.
R. I). 4, Cortland. N. Y.

parsiduoda farma
Parduodu savo farmų, 150 akerių. 

akeriai girios, J 4 ruimų stuba.

Pajieškau Marijonos Kaccvičiutės, 
girdėjau, kad ištekėjusi už Simono 
Gauciaus. gyvena kur tai Amerikoje. 
Iš Lietuvos paeina iš Kėdainių apsk., 
Krakių vai., Pakarklių kaimo. Pra
šau jos pačios arba kas apie jų žino 
maloniai atsiliepti- šiuo adresu:

MRS. I). ANUPRAS KACEVIčIUS 
1117 So. IGth St., Sheboygan, Wis.

Pajieškomi: Jonas Lutkus, sūnūs 
Juozo, gimęs Žeimiuose, Kėdainių 
apsk.

Levickienė Elena. Juozo duktė, 
prieš ištekant Liutkaitė, gimus Žei
miuose. Kėdainių apsk.

Smcrlis Pranciška. Juozo duktė, 
prieš ištekant Liutkaitė, gimus Žei
miuose, Kėdainių apsk

Visi nurodyti asmenys gyveno 
New Yorke, bot jų adresų nežinom. 
Juos pajieško iš Lenkijos, šiuo ad
resu: ADOLF HARBIN.

UI. Boleslawa Chrobrego Nr. 254, 
Gdansk Wrzesnia, Poland.

Arba galite kreiptis pas pusbrolį 
šiuo adresu: (14)

MIKE HARBIN,
77 Juiian St., Providence, R. I.

Aš. Vytautas Juozokas, iš Deve- 
nių km.. Kavarsko vai.. Ukmergės 
apsk.. dabar gyvenąs Vokietijoje, 
tremtinių lageryje, sūnūs Marijonos 
Juozokicnės-Kamarauskaitės ir An
tano Juozoko, pajieškau savo tetos 
Anastazijos Petrui ionienės - Kama- 
rauskaitės, kuri gyveno prieš šį ka
ra Newark. N. .1. Prašau rašvti šiuo 
adresu: VYTAUTAS JUOZOKAS,

251 D. P. Assembly Centre, 
UNRRA Team 259,

<20) Soltau (Germany) BAOR.
Pajieškau Juozo Lingevičiaus-Lin- 

gey, kuris ilgus metus gyveno Mon- 
tello. Mass.. kur ir jo tėvai yra mi-

Pajieškau tris draugus: Antanų 
Šaparnį, paeinantį iš Ukmergės aps., 
Subačiaus miestelio; Kazimierų Vo 
tuntų, kurs yra Antano Šapamio 
švogeris ir dar pajieškau Juozapų 
Kreivį, kuris yra švogeris K. Volun- 
tos. Jie visi trys gyveno Massachu
setts valstijoj ir dirbo pianų šapoj, 
nežinau kokiam miestelyje. Jie pa
tys ar kas apie juos žino iš gerbia
mųjų lietuvių, prašau man parašy
ti. Už pranešima mano draugų ad
resų skiriu penkis dolerius tam, kas 
pirmas praneš. (13)

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

Paragvajų Arbata

matoma, kad namines Ka- ųn>u Der saV’aites yra kovos taro pažan^iuių ir vė
tės. sunes ir kiti Gyvūnėliai rfųfcalipęras. kad aosau^oti; akciniu jėi?ų Georeria vals-
daUfriaUsia nes’oia Virus šeimos ar draugijos tiioj. Ta kova eis ir toliau,' Parduodu su visaia daiktais ir m*- re. Vėliau gyveno Waterbury. Conn.
nuodus ir apkrečia ypatin- parius‘nuo tos račios Ii<Tos. bet ds įstatomu rėmuose. ‘ELjL,- ir' 1 Ji
gai vaikus. Dabar yra daroma profi- kain demokratinėj tvarkoj' traktorius ir ką®* mašinos. Atva-

Ligos Eiga laktika ^'čirškiant serumą ii ir privalo eiti. žiuokitkrank‘'mikeijonis.
Pažandės arba parotitis paimtą iš pažandėmis sir-* J. D. R. f. n. 2. Rome. Pa.

Aukso Altoriukas. Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $1.<5 
..Vainikėlis, maža maldų knyge
lė ................................................ 75c

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2JW
Aficiero aukšti klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maisas 
juokų ......................... . ........... . 15c

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

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

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

kalbos, be kito pagelbos ..........3Se
Neužmokamas žiedas, graži pasa

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

daryta ....... .. ------ __
Sapnas Marijos ant kalno alyvų 

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

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

kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
veikslų ..................................  30c

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

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c

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

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.0<)
Burykla ir burtininkas .......... 35e
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

lais ................................................. 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 Palestinų .... 35c

ŽOLĖS \RBATOS 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- 
•igos ............................................. x.5c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varrf laukan akmenčl. 6*>c

Nesišlapink lovoi bemiegant 6Oc
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 <>h boy. ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
duk-ėms tinginį paakstina ____ 1.25

Plauku tonikas, ugdina gerai plau
kus. valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... 6(»c

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

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

rielkos užpilimo ............ ■............. 75^
Nuo kietų vidurių ............ . r,n,.
Kraujo valytojas, valo kraujų 60c
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 6Oc
Moterims nuo sunkių mėnesin. 69c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumų ........................................... ylų.
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
laiškams popiera į Lietuvų su pa

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

Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam j Jū
sų natrius 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

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

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra laitai gardi'kurie suvargę į"r neesi? miegot'' 85c

svarbų reikalų. Jis pats ar kas apie
jj žino malonėkite pranešti jo adre
są bitininkui: (lt)

L. KONČIUS.
57 Katery St.. No. Abington. Mass.

gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W’. Broadway.

So. Boston 27. Mass.

M. ŽUKAITIS. (23)
335 Dean Park. Spencerport. X. T.

PAAIŠKINIMAS: Del auk.šč». 
skelbiamu knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėjų. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.
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Moterų Skyrius
Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

GIRIA LIETUVIŠKUS VALGUS 
IR KOSTUMUS

New Haveno “Evening 
Register” korespondentė, 
Jane Eads, sako, kad jai la
bai patiko lietuviški val
giai, kurių jai teko ragauti 
Lietuvos Pasiuntinybėje 
"VVashingtone, ir musų liau
dies kostiumai, kuriuos ji 
matė ten pat. Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo 
proga.

Pasakodama savo Įspū
džius, ji Nevy Ha veno dien
rašty rašo:

Nors šiandien Lietuva y- 
ra rusų okupuota, vis dėlto 
700.000 lietuvių Amerikoje 
skaito savo tėvynę Baltijos 
Pajūry nepriklausoma vals
tybe.

Kaip Latvija ir Estija, ku 
ries irgi yra Įsiurbtos Į Ru
siją. taip ir Lietuva palai
ko Jungtinėse VaMijose sa
vo Atstov’vbę, kun šiomis

Ponia Žadeikienė paaiš
kino, kad nepriklausomoj 
Lietuvoj ši šventė būdavo ' 
apvaikščiojama labai iškil
mingai.

Kaip kitos vidurinės Eu
ropos diplomatų žmonos, 
taip ir ponia Žadeikienė ši
tokiomis progomis mėgsta 
pasipuošti savo liaudies 
spalvomis. Tautiškas lietu
vės kostiumas susideda iš 
plataus stulpuoto sijono, iš
siuvinėtos prijuostės ir bal
tos lininės bliuzės, ant ku
rios užsideda vaiskiomis 
spalvomis išsiuvinėtas kik
likas. šniūreliais iš prieša
kio sutraukiamas. Ant gal
vos moteris užsideda is kas
pinų padarytą vainiką, nuo 
kurio keli liuosi, ilgi kaspi
nai nusileidžia per nugara.

Bet kostiumas nebutu pil
nas be karolių, auskarų,

dienomis AVashingtone mi- į puošnių šukų ir branzalietų. 
nėjo savo nepriklausomybės Šitie papuošalai daromi
29-tų metų sukakti.

šešioliktoje gatvėje, kuri
Washingtone pasidarė žino
ma kaip “Embassy Row,”į 
susirinko Į jaukią atstovy 
bės pastogę apie 50 Wa- 
shingtono lietuviu. Ministe-

daugiausia iš gintaro, kuris 
yra randamas Baltijos Pa
jūry.

Šitas paprotys siekia gi
lios lietuvių tautosakos. Tai 
yra legenda apie tai, kaip 
Baltijos pakraščiuose atsi-

Kt IT fVft, 30. BGCTON

BUSIMOS MOTINOS GALI DAILIAI APSIRENGTI

Keli pavyzdžiai suknelių nėščioms moterims. Tinkamai sukirpti ir pa
siūti drabužiai leidžia ir nėščioms moterims dailiai apsirėdyti.

'Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA 2M0GI I j MONOLOGAI IR*
GERT IR VALGYT? | DEKLAMACIJOS

Valgyt ir pert reikia dėl to, kad ’ šioje knygoje telpa daugybė nau- 
ncrisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
Bet dėl ko jei norisi? Del ko be vai-, gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
-io žmogus silpsta? Ir delko vienas j uarbininkiškos revoliucionieriškos,

' maistas duoda dargiau spėkų, kitas ' tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
mažiau ? Deiko žmogui reikia enk- niškos. Visos skambios, visos geros, 

i raus, druskos ir kitų panašiu daly- Tinka visokiems apvaikšėiojimams 
I kų ? Kislel jam reikia riebalų? Ši
itu.>. klau.-imtis suprasi tiktai iš šios 
: km gulė.-. l'arašė Dr. G-mus. Jos 
I kaina tik ...................................... 16c

baliams, koncertams ir 
pagerinta laika. Kaina

Antra
25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
lr kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

i EILĖS IR STRAIPSNIAI
• Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
raše E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ................................... l«c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyrus, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. 1)., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ............................................ 25c

M AT ERIA LISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato f i-į ~ . WRIvn cpvnvajp, 
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas i V>AKDI1W 5>E.->UV KJ E. . 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainoo- 
jama. Kaina .............................. 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. laibai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2X ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

Į KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

Pa., kur toliau galės tęsti 
savo mokslą ir kartu išmok
ti anglų kalbos. Kadangi

ris Povilas Žadeikis ir sve- rado gintaras. (Vilią Joseph Marie mokosi
tmga jo žmona malonia. Lietuvių tautos mitologi- tik me,-gaitės, tad Pianas 
svečius priėmė ir pavaisino, ja sako. Baltijos dugne ki- Brencius apsigvvens Maria- 

Lietuviškos dešros su rau- tąsyk stovėjo neapsakomai " -
gintais kopūstais ir bulvi- dideli ir dailus Gintaro Ru- 
niai blynai su rauginta sme- mai, kuriuose gyveno gra- 
tona buvo didžiausias pa-, žioji juros deivė, dievo Per
traukimas prie bufeto. Bu- kūno duktė Jūratė. Syki ji i formalumai laikinoje pi ie- 
ve tai lietuviški valgiai ir Įsimylėjo Į žvejį Kastytį, glaudoje, vasario 18 d., vi- 
labai skaniai padaryti, nors j kuris buvo labai biednas, sos šešios našlaitės, lydimos 
buvo taip pat gardaus kum-j bet labai gražus vyras. Ju- 
pio ir neapsieinamo diplo- rate pasiėmė ji i savo ru-

napolio Kolegijoj, Thomp
son. Conn.

Kuomet buvo atlikti visi

Tremtinys Artojas
Sėjai gnidą į žemę derlingą.
Tu artojas, nesėt negali.
Nūn dirvonams ten taip reikalingas, 
O esi nuo tėvynės toli.

Žvilgsniai tavo vis krypsta Į mišką. 
Lauki saulės niūrūs, bet ramus.
Aš žinau, tavo kraujas ten tiška. 
Danguje už verguvės namų.

matų valgio — kurkienos 
Lietuviškas krupnikas,

padalytas iš medaus ir vi-

šių žodžių rašytojos, išva
žiavo i Newtown, Pa., kur 
buvo iškilmingai priimtos i 
Vilią Joseph Marie. Stoty

mus ir tenai turėjo su juo 
meiliškus santykius. ,. _

Išgirdęs, kad deivė šitaip je našlaites pasitiko kun. 
šokių prieskonių gėrimas, pasielgė su paprastu žmo-i didikas ir kuomet privažia- 
buvo duodamas prie kavos gumi, Perkūnas baisiai Įnir-'yo ^Hlą, seserys - mokyto

jo ir trenkė Į Jūratės rumus J°s- lydimos vyriausios mo- 
visais savo žaibais. Gintaro kytojos. sesers Geroldinos. 
Rūmai subyrėjo ir dabar ju- Įąuke pasitiko našlaites ir 
ra išmeta tuos trupinius Į Į širdingai pasveikino. Prie 
krantą.

Radasta

ir pyragaičių
Ministeris Žadeikis pasa

kė trumpą, neformalią kal
bą, po kurios sekė muzika, 
užsibaigusi lietuvių tautos 
himnu.

Lietuvos Našlaičiai Amerikos 
Lietuvių Globoje

j mokyklos vartų plevėsavo', 
Į Amenkos ir Lietuvos vėlia- 
jvos. Įžengus vidun, apie 20 
i gimnazijos mokinių, pasi-

Vargsta kojos daug vieškelių mynę.
Juk ^svetur tu eini, o kartu 
Dieną naktį esi vis tėvynėj,
Nes tėvynė, jos žemė—pats tu!

— t
Petras Babickas.

(Iš rinkinio “Toli nuo Tėvynės”)

Buvęs UNRRA Par- Šalpos Vajaus Eiga 
eigunas Domisi

Lietuviais

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 

I tūkstančiai ir miiionai kitų moterų. 
IO paskui ji ėmė apysakas rašyti.
, Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 

kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 
ŪaŠIŪŠl ir >nnvi mvjC. ‘ K.C=
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir AI. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka 
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 50c

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

Bendrojo Amerikos Lie
tuviu Šalp. Fondo (BALF) _ . , ,, . ...
5 HJUS JBU pasiekė beveik VI—J įr papildyta laida. Kaina .... 25c

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1JHI

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ............... f............... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. S 1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
a UI 4 »■. a cj

vusius draugus. įtariai įdomi knyga. 
Kaina............................................. 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas......... 20c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................ 10c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (2> Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
j visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės Filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ......... 10c

New York.— Kovo 20-21 sas valstybes. Iš visur plau 
. . ... . d. BALF Centre lankėsi Dr. kia geraširdžiu žmonių au-

puosusios gražiai^ gimnazi- pranję q Foster, Maine u- kos lietuviams tremtiniams
mc įmnoic nocvci l/inn noo_ . 7 T.mversiteto profesorius. Jis 

nesenai grižo iš Vokietijos, 
kur buvo UNRRA švietimo 
skyriaus viršininkas visoms 
trims zonoms.

jos rūbais, pasveikino naš
laites, sugiedodamos Ame
rikos ir Lietuvos himnus ii. Kaip jau lietuvių spaudo- vykusi į New Yorka. j BAL- »

je buvo pranešta, vasario Fo posėdi ir nuoširdžiai ru- •.‘ ,1 rir-Uįl, 1947. laivu Marine pini," našlaičių reikalais. i^eikoš vlli^

kanCd ’ Našlaičiai labai nudžiu- mokinės pasibučiavo su na-! ProfRanti Lietuvos naslaiu.ai: _ i____ _________ -.i-.- • : - J.

šelpti.
Nuo vajaus atidarymo 

I radžios iki kovo 15 d. 
BALF 1947 metų vajaus 
saskaiton

SKAITYKITE
Informacijoc Centro 

Leidiniu*’.

I.ITHUANIA*R
FREEDOM

Danutė Vasiliauskaitė. ' 18 S“'
kaVu “m" MariŠlu' nes negirdėjo lietuvių

17« R 2 kalb0S k buV0 labai I)a?ii1'
R - gę saviškių. Visi našlaičiai

riuškaitė ° 14*’ m ^Danutė aP^a51estav0- kad turėJ’° aP- 
1/ ’• n 1 leisti savo tėvynę ir nuo
H _m” ir Pranas 1944 m. gyveno Vokietijoj.

Įvairiose stovyklose. Iš pa
sikalbėjimo su našlaičiais

ir

Įplaukė, pagal 
Foster Vokietijoje valstijas, sekančios sumos: 

prabilo Į jas; artimai susipažino su trem-j \ew York 810,080.71 
Amenkos Kataliku vvs-

F1G1FT FOR 

By—

Brenčius, 16 m.
Viršminėti našlaičiai A 

merikon atgabenti pastan- daug ką sužinojome apie jų 
gomis United States Com- vargus ir nemalonumus, ku- 
mittee for Fefugee Child- riuos pergyveno nuo to lai- 
ren, o vėliaus pavedami ko, kada prievarta turėjo 
Catholic Committee for Re- apleisti savo mielą tėviškę, 
fugee globoje. Pastaroji ko- Tačiau visi džiaugėsi, kad 
misija bendrai veikia su pagaliau pasiekė Amerikos 
Lietuvos Našlaičių Komisi- laisvą šalį ir galės čionai 
ja. ir prisilaikant tam tikrų ramiai apsigyventi tarpe 
taisyklių, vėliaus našlaičiai savųjų.
apgyvendinti atitinkamose, Visi našlaičiai, apart Pra- 
pneglaudose, mokyklose no Brenciaus, pareiškė, kad 

namuose, neįU1-j giminių Amerikoje,

lietuvių kalba. Tai buvo la- tinių gyvenimu. Jis yra 
bai jaudinantis momentas daug pagelbėję? tremti-į 
ir kiekviena našlaitė apsi- niams, kiek tik jis galėjo.'; 
verkė iš džiaugsmo, išvy- Ji? ypatingai palankiai kal- 
dusios toki širdingą ir ispu- ba apie lietuvius, latvius ir 
dingą priėmimą. Net ir su- estus. Jis stebisi lietuvių pui 
augusiems ašaros pradėjo k iu susiorgarizavimu, aukš- 
riedėti. matant našlaičių ta dorove ir gražia veikla, 
susijaudinimą. , Vokietijoje prof. Foster

Prie progos noriu pažv- į buvo daug kartų susitikęs 
mėti. kad Vilią Joseph Ma- BTAbF pirminninku kun. 
rie randasi labai gražioje1 p]’- Į- Končium, kai Jis lan- 
vietoje, netoli Philadelphia. k® lietuvius tremtinius. Grj- 
Mokykla po priežiūra sese- Amerikon tuojau pa
lų kazimieriečiu ir labai; rel^k® savo visišką susido- 
pavyzdingai užlaikoma. Mo- P?ėjimą tolimesne parama 
kyklą lanko lietuvaitės iš j-j lietuviams, :atviams ir es- 
vairių Amerikos miestų iri
turi mokėti už mokymąsi, i

arba atskiruose
Mokoma tiktai gimnazijos 
(High School) kursai.

tams.
Prof. Foster atsilankymo 

proga, BALF Centre Įvyko 
baltiečių tremtinių buities

• • •• . • 1* 1 HvvUIl £1111111114 J 1II1VI 1AV IV,

jeigu jie surandami tinka- tačiau iš anksčiau paskelb 
nu, sulyg valstnų reikalayi- tu žinių spaudoje apie juos, 
mu. Iki surandama atitin- ‘i

kupai - NCWC.... 810,000 
Pennsylvania . 7,357.81
Maryland ......... 5.178.50
Illinois ...... ;...... 4,880.00
Massachusetts .... 2,845.00
Connecticut ....... 1,816.50
New Jersey .......  1,802.00
Michigan ...........  1.126.00

Kitos valstijos prisiuntė 
mažiau $1.000.

Čia pažymėtina, kad pa
gal savo kvotos didumą, iki 
šiol labai stipriai pasirodė 
Scranton, Pa., Baltimore. ir 
Great Neck, N. Y.

BALF vadovybė nuošir
džiai dėkoja visiems auko
tojams ir vaiaus darbo ve
dėjams. Tęskime šalpos dar

E. J. H«rris«n.
Kaina 50c.

GHILI.EBERT DE LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a colleetire work
Kaina $1.00

Lithoanian American Information 
Center,

233 Broadway, New York 7, N. Y. 
Užsakymus siųskite:

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau-

. - . >r i daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
: šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

kitnes rūkę! Pagal A. Apolovą

‘Keleivis,” 636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

mų. Iki surandama atitin- gaj atsiras giminiu arba 
karna vieta naslaiciams, jie draugų kurie pažinojo jų 
laikinai apgyvendinta U. S. tėvus ir galės kuo nors pa- 
Comrmttee for Refugee tarnauti jų reikaluose. Be- 
Children prieglaudoj (Shel- veik visi našlaičiai jau hai- 
ter Bronx, N. Y.). , keliu klasių gimnaziją

Kaipo Lietuvių Našlaičių ir pareiškė noro toliau mo- 
Komisijos patarėjai, man kinti?. Todėl ir nenuostabu 
teko atlankyti viršminimus kad visos našlaitės apsi 
našlaičius prieglaudoje —[džiaugė, kuomet joms buvo'sisveikino 
Br
tu

pagerinimo klausimu pasi- bą visu nuoširdumu ir veik- 
tarimas, kuriame dalyvavo; lumu. Musų paramos ypač 
prof. Foster. BALF pirmin. i Jaukia tūkstančiai lietuviu

Baigiant, Komiteto var
du, noriu širdingai padėko-

-^un> Končius, Lietuvos vi-J tremtiniu vaikučiu, jos lau- tom. sesutėms uz toki nuo- cekonsulas V. Stašinskas.! kia ligonys, seneliai, palie- 
estų šalpos atstovas Erich gusios našlės ir invalidai 
Harkna ir BALF Įstaigos Kiekviena auka bus priimta 
tarnautojai

širdų našlaičių priėmimą. 
Iš viso ko buvo matyti, kad 
našlaitės labai patenkintos 
nauju gyvenimu, tarpe sa-

priimta
didžiausiu dėkingumu.

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

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

Prof. Foster pažadėjo sa-
vo sesučių-lietuvaičių. Kuo-'vo talką tremtiniu paramos 

i- met šių žodžių rašytoja at-J darbe, ypač švietimo srity.
Visas aukas siųskite 

kiu adresu:
to

su jomis, visos i
•onx’e. vasario 14 <1. Kar- pranešta, kad už keliu die- buvo linksmos ir akys spin- . f™11 
su manim lankėsi p. No- nu apleis pr eglaud» ir ąp- o K (lžiau„sm0. >.»kelbl.

ra Gugienė. BALF sekreto-i sigyvens Vilią Joseph Ma rlė jo iš džiaugsmo.
rė, kuri tuo laiku buvo at-'rie gimnazijoje, Newtown, R. Jurgeliutė-Beverage. tuvių.

Pakalbink biznierius pa- 
Keleivyje,” pa

garsinti savo biznį tarp lie-

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.,

19 W. 44th St,
New York 18. N. Y.

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. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.
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Linksmus Dalykai 1945 metais W. Pieck gri
žo i Vokietiją ir dabar skel
bia vokiečiams bolševizmo 
diktatūros malonumus.

1939 metais, kada Hitle
ris buvo sudaręs savo gar-

Tiihk.. u11' bočius' užsisukimu, staiga pasigir
ti. . buvo didelis užsispy- do policisto švilpukas. Žiu- „___ ~____
1«1 Z 1;/U1Jlg-ęs 2mo^us- Nie- riu. policistas atžingsniuoja sųji “nepuolimo paktą” su', 
iam *anno gyventojų tiesiog prie manęs. Susto-1 Stalinu W. Pieck buvo pa- 

- ej° ’rikri- Visus jau ir mislinu, kuomi aš čia j sidaręs Hitlerio klapčiukas, 
Tik- *ekin?.11 ant vjsM Pyko.* galėjau prasikalsti? Tuoj kaip musų Bimbos, Prusei- 
?. syKju per vieną nak-Įtarpu policistas sako: kos ir panašios bolševikiš-
li, eme^ jis n persimainė. \ “Atsiprašau Mam, ar ne-

asidare mandagus, prie-i galėtum pasakyti man, kur 
tankus ir optimistiskas žmo-i gavai tuos čevervkučius, aš 
gu&. Kaimeno gyventojai norėčiau savo žmonai nu- 
aidehai nustebo tokiu ur-; pirkti tokius pat?” 
mu persikeitimu. Tūli ne-! ’ —o—

Paklausė jo: Man kolektuojant bilas
Bočiau, <nes taip ji visi Kansas valstijoj sako inšu- 

yaamdavo) kokios priežas- rens agentas, užėjau vieną 
ty> jumis vertė taip urnai nevedusi farmeri, kuris mil- 
Pe^Jkeisti. žo vieną savo karve. “Grei- —r—■

Hm — sako senis — aš tai bus * užbaigta,” * sumur- desnės pagarbos? Ar tas. 
gyvenau visą gyvenimą va- mėjo jis ir rankos mostelė-j kurs 10 metų koncentraci 
dovaudamies savo protu ir jimu davė suprasti, kad aš 
tas mane prie nieko gero, prisėsčiau ant milžimo kė- 
nepnvedė. Nuo dabar aš dės
nusprendžiau 
taip.”

kos papliauškos.
Per visą Hitlerio viešpa

tavimo laiką W. Pieckui ne
nukrito plaukas nuo galvos. 
Jis hitlerizmą praleido šil
tai Stalino užantyje, Mas
kvos Kominterno kancelia
rijoj.

Palyginkime tuos du an- 
tinacius, kuris gi jų yra 
simpatiškesnis ir vertas di-

KELEIVIS, SO. BOSTON
L1UDNOS IŠDYKAVIMO PASEKMĖS LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 

SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
Paj ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 

Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš
kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 

jų pajieško ir iš kur.

Narbutas Soteras, iš Dauburaičių kų apsk., gyv. I.awrence, Mass.
Petrikoni.- Pranas, Kurnęnų km., 

Alytaus apsk.
Piešina Stasys, brolis A<lomo, is 

Potkamarovvska Stasė, gyv. New Ukmergės apsk., gyv. New Yorke. 
Yorke. { Rinkevičių,-, Antanas, sūnūs Tade-

Povilaitis, Vincas ir Stasys, gimę ūso, Pentvardžių km., .Jurbarko vai., 
Amerikoje, gyveno Kaune, Vincas Raseinių apsk.
Jankė Aušros gimnazijų, o Stasys Poceviėiutė Veronika, Stanaičių 
Technikos mokyklų. Vėliau grįžo į km., Kybartų vai., Vilkaviškio apsk. 
Ameriką, gyv. rodos bostone. » Poškienė (čerkauskaitė Vincenta,

Railienė (Vasiliauskaitė), sesuo j gyv. Omaha, Neb., sesuo Adoifinos. 
Juozo. , Prancelevičiutė Paliona, ištekėjus,

Ramanauskas Pranas, gimęs Ame- kilus ar turėjus giminių Joniškėlio 
rikoje, Lietuvoje gyveno Radvilišky, Į vai.. Biržų apsk.

lė, gyt. Cicero, 111. 1520 S. 49 Ct. 
Nausėdas Jokūbas, brolis Jono,

gyv. New Yorke.

gyventi ki-

-o-
Girdėjau. kad jus kont

roliuojate butus, rašo vie
nas . nuomininkas OPA. 
Ant viršaus mano kamba
rio gyvena 400 svaru žmo
gus, kurio lubos neišlaikys'. 
Darykite ką nors...

Kartą The Philco Radio' 
Co. gavo nuo kostumerio) 
laišką, kuriame buvo rašo-. 
ma: Tas radio. kuri nuo 
jūsų pirkau, niekam neti
kęs. Aš klausiaus atydžiai. 
Tonas neblogas, bet tas 
programas,, oi, oi — nie
kam nevertas. Prašau pa
keiskite ant tokio, kuris tu
ri geresnę programą.

Pabaigęs milžti, jis užsi
vertė milžtuvę ir pradėjo 
pieną gerti. Maukė, kaip 
veršis, iki dugno. Likusi 
pieną išliejo ant žemės, o 
milžtuvę pakabinęs ant 
kuolo sako:

“Dabar milžimas pabaig
tas ir po vakarienei indai 
išplauti. Ka tu nori?”

J. D. T.

jos kempėj sėdėjo, ar tas, 
kurs 13 metų sėdėjo Stali
no kišenėje Maskvoje?

H. P.

Daktaras Brackett

Du Antinaciai

Moteris atsakydama i pa
kvietimą dalyvauti “jurėj” 
rašo: Atsakydama i jusu 
laišką turiu pranešti, kad 
aš nesiinteresuoju jūsų pa
siūlymu, nes aš dabar turiu 
gerai apmokamą darbą.

—o—
Vienas smukliu lankyto

jas, porą stiklų alaus išlen
kęs, paklausė manageri:

Nesenai skaičiau Leono 
Pruseikos rašinį apie “Herr 
Schumacher,” arba apie 
“poną šumacheri,” vokie
čių socialdemokratu vadą. 
Leonas ji išdergė, kiek tik 
galėjo. Iš Pruseikos kitko 
gal ir laukti negalima, nes 

•tas žmogus kalba ne ta, ką 
jis mano, bet ką jam liepia 
sakyti.

Kas yra tas “ponas Šu
macheris”? Tai yra dar ne

Daktaras Brackett buvo 
populerus ir labai gero bu
do žmogus. Jis per savo gy
venimą, sako pranešimas,) 
gydė daugiau žmonių, negu! 
kuris kitas gydytojas musų’ 
mieste. Tačiau jis grašio 
daug nepadarė, nes dažnai 
gydė neturčius be atlygini
mo.

Jis, būdavo, kad ir di
džiausiam šalty, vidurnak
tyje, gavęs pakvietimą, ke
liasi ir važiuoja blogiausiu 
keliu 10-20 mylių gydyti 
sergančio vaiko ir moters, 
arba kokio kito ligonio. Nė 
vienam jis neatsakydavo: 
“Negaliu, neturiu laiko.”

Kiekvienas musų miesto 
gyventojas, net ir maži vai
kai, gerai žinojo jo ofisą, 
kuris radosi ant viršaus

PLAYMATES BEAR CASKET OF MURDERED 8-YEAR-OLD BUDDY

vėliau grįžo Amerikon.
Kaškeviėius Vincas, gyv. Ply-

mouth, Pa. ar netoli.
Ratkevičienė (Marcinkevičiūtė Ko

tryna, iš Seinų apsk.
Raudonaitis Petras, turėjęs gimi

nių ar pažįstamų kilusių Pajevonio 
vai., Vilkaviškio apsk.

Raudonis Vladas, Papragių kaimo, 
Kovarsko parap., gyv. Chicagoje.

Reivvtienė (Mikužiutė) Uršulė, 
gyv. Chicagoje.

Kibočonkienė (Matakaitė) Šiaulė
nų vai., duktė Jankauskaitės-Nata-
kienės.

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

Rudbalienė (Marcinkevičiūtė, Ro
žė, Seinų apsk., Suvalkijoj, ir vy
ras Stasys, gyv. Uniondale.

Ruzginienė (Ižganaityte) Magda
lena, Jankų vai., Šakių apsk.

Salys Pranas, Norvaišių kaimo, 
Plungės vai., Telšių apsk., gyvenęs 
Chicagoje.

Į Sarcevičius Mykolas, sūnūs Kaje- 
į tono, gyv. Chicagoje.
! Sargelis Juozas, Gelvonių vai.,

Ukmergės -apsk., gyv. Schenectady, 
City St.

Saveikienė Juzefą, iš Kuršėnų, 
gyv. Bostone.

Sawicka Teofilija, gyv. nuosa- 
vuose namuose Detroite.

Sehrafer (Ducksteinaitė) Augustė, 
iš Šilsodžių, gyv. Pittsburghe.

Paveikslo viršuje matome, kaip mokyklos draugai 
neša karstą su astuonių metų vaiko lavonu. Vaikas, 
Robert Wahrman buvo nužudytas vieno 14 metų ber- 

. . _ . niuko, kurs dėl “šposo” užnėrė jam kilpą ant kaklo ir
senas žmogus, 51 metų am-'Rice drabužių krautuves, j j; pakorė.
vžemai Drie siauru: ‘ Paveikslo apačioje parodyta nužudytojo vaiko mo-ziaus, bet iš Veido t«3 ZiKD=

gus atrodo lyg butų 80 me
tų senis. Ne dyvas, kad jis 
atrodo toks senas ir suvar
gęs. Prie Hitlerio Kurt Šu- 
macher sėdėjo virš 10 me
tų koncentracijos stovykla—Ar daug jus čia bačkų _ ____________ ______

alaus parduodate Į savaitę| je. per 10 metų Šumacheris
laiko?

—35
didžiavimu manageris

Į buvo daug kartų žiauriai 
atsakė su pasi-j kankintas o tuoj po arešto, 
manageris. I jis buvo taip primuštas, kad

—Aš manau, kad jus sra-|net jo budeliai manė, kad 
70 fjjg -au nebesikels. Koncen

tracijos stovykloj Šumacher 
buvo beveik visai apjakęs 
nuo didelių kankinimų.

Per visus nacių viešpata
vimo metus Kurt Šumacher 
niekada nėjo i jokius kom
promisus su Hitleriu. Jis bu
vo kalinys, bet nepalaužia
mas antinacis, demokratas 
ir antimilitaristas. Jis ir da
bar drąsiai stoja už demo
kratiją ir sako, jei anglai 
ir amerikiečiai virstų fašis
tais, vokiečių darbininkai 
visvien laikysis socializmo

lėtumėt lengvai parduoti 70
—Kaip?
—Labai paprastai. Pripil

kite pilnus stiklus!
—o—

Seniau buvęs kainų kon
troliavimo administratorius 
buvo paklaustas, ar nebūtų 
kraštui gera maža infliaci
ja? Jis atsakė: Maža in
fliacija yra kaip ir nėštu
mas. Prasideda nuo mažai, 
bet paskui auga ir auga... 

—o—
Kartą Francijoj, laike vo

kiečių okupacijos, pagailė
jęs norvegu vodevilio artis- jr demokratijos. Kaip Šu 
tas, vokiškoje uniformoje macheris buvo prieš Hitle- 
nužingsniavo i vidurį stei- rįo diktatūrą, taip jis dabar 
čiaus, priešais audencija iš-.stovi prieš bolševikų dikta- 
kėlė ranką naciu madoje, i turą.
Ten buvę vokiečių oficie-j Toks yra vienas vokiečių 
riai, kaukštelėjo kurkomis, antinacis, kuri tokie bloz- 
ir rankas pakėlę prie kepu- nai, kaip Pruseika. purvina__Y’ - __ 1 cntrA tarrnrėš. grąžino nacišką saliu
tą. Gi komedijantas nenu1 ___ nu nvncn

pagal savo išgales.
Imkime kitą vokiečių an-

leisdamas rankos su šypse-rtinacį, Wilhelmą Piecką 
na ant veido pasakė: IJis yra vokiečių komunistų

__Tai ve kaip aukštai;vadas. Kaip tik Hitleris pa
mano šuva buvo iššokęs ėmė valdžią. W. Pieck din- 
vavar ' go iš Vokietijos ir atsidūrė

__o_  Maskvoje. Ten jis išsėdėjo
Aš ką tik pradėjau eiti iki rusai paėmė Berlyną.

AUKOS AMERIKOS 
TARYBAI

Prisiųstos per “Keleivį”
Sekantieji “Keleivio” skaitytojai prisiuntė per musų 

laikraštį aukų Lietuvos vadavimo kovai paremti. Auka
vo : '

J Baranovvich iš Riverton, Conn.................. $10.00
Mrs. A. Mickevich iš Seymour. Conn......... . SI0.00
Juozas Martinkus iš Waltham, Mass............. 5.00
Juozas Reizis iš Carlston, R. 1...................... 5.00
S. Barz iš Dorchester. Mass............................. 2.00

nneS J----
laiptų, radosi iškabo su už
rašu: “Dr. Brackett Office 
Upsfcairs.”

Dr. Brackett buvo neve
dęs. Kaitą jis buvo suma
nęs tuoktis su vietos ban- 
kierio dukteria Elv. Crom- 
well. Tačiau ant laimės ar 
nelaimės, ant vestuvių su
tartos dienos jis buvo pa
šauktas į provinciją prie 
sergančio meksikiečio vai
ko. P-lė Elvira tuo labai už
sigavo ir vestuves nutraukė.
Ji argumentavo taip, kad 
žmogus, kuris rūpinasi dau
giau meksikiečio vaiku, ne
gu savo vestuvėmis., yra 
niekai! Dauguma vietos 
moterų pritarė Elviros nuo
monei. Gi meksikiečio šei
myna. kuomet jų vaikas pa
sveiko, buvo dideliai dėkin
ga-

Per ilgus 40 metų žmo
nės su visokiais negalavi
mais laipiojo siaurais laip
tais į jo ofisą. Bet iis neat- 
stumė nė vieno. Stengėsi, 
kiek galėdamas, pagelbėti 
kiekvienam.

Daktaras gyveno iki 70 
metų amžiaus. Ir, vieną die
ną. savo ofise ant sofos nu
mirė. Laidotuvės buvo labai 
didelės. Labai daug miesto 
gyventojų dalyvavo jojo 
palaidojime.

Vėliau daug ir plačiai 
miesto gyventojų buvo kal
bama, kaip ir koki pamink
lą jam pastatyti. Tą reikalą 
svarstė pavieniai žmonės ir 
organizacijos, bet prie nie 
ko neprieita.

Vieną dieną graborius G.
Gruber vietos laikraštyje 
paskelbė, kad ant Daktaro 
Brackett kapo paminklas 
pastatytas. Girdi, sako jis, 
meksikiečiu šeimyna, kurių 
vaika Dr. Brackett išgydė, 
daugiau rūpinosi paminklo 
reikalu, negu musu miesto 
visi geraširdžiai. Kadangi 
meksikiečių šeimyna buvo 
neturtinga/tinkamesnio pa
minklo pastatyti negalėjo,, 
tad nuo laiptų nuėmė ir nu- tas likęs, jeigu aš bučiau

tina, Mrs. R. Wahrman. Ji pakartotinai apalpo laido- j^^iSies (Erlingytė)
jant jos sūnų Robertą. Ta šiurpi žmogžudystė dėl vai 
kų išdykavimo įvyko prie Albany miesto, N. Y.

JUOKAI
Kada Biznis Gerai Eina > Tobul as Žmogus

Pukinskas, Jonas, Silvija ir Zuza
na, kuri ištekėjusi.

Putna, šeštoiciškiuų km., Molėtų 
vaL, Utenos apsk.

Račiūnienė (Markevičiūtė,, iš Nau 
miesčio, Suvalkijoj, turi 8 dukteris, 
kurios, rodos, ištekėjusios; lankėsi 
Lietuvoje apie 1937-T8 m., gyvena, 
rodos, Bostone.

Raudžius (Rodgers, Petras, gyv. 
Douglas mieste.

Raulinaitis Jurgis, Laumėnų km., 
Aukšt. Panemunės vaL, gyv. New 
Yorke, turi mėsos krautuvę.

Rikmanas, Augustas ir seserys, 
kurių viena Bylienė, Švėkšnos vai., 
gyv. Georgetown.

Romikailienė (Ciupytė) Veronika, 
Jurbarko vai., Raseinių apsk.

Rudžianskas, Jonas ir Klemensas, 
sūnus Jono, iš Kėdainių apsk.

Ryliškis Jonas, sūnūs Liudviko, iš 
Linkmenų vai., Švenčionių apsk., gy
venęs Pittsburghe.

Sabaliauskas, Domininkas, Pranas 
ir Juozas ar Jonas, Rotulių kaina., 
Jurbarko vai., gyv. Chicagoje, Do
mininkas gyveno 2025 CCanalport 
Avė.

Sakalauskas Jurgis ir jo sesuo 
j Ona, brolis ir sesuo Marijonos.

Savickaitės, seserys Katrės Pale- 
vičienės, Varėnos vai., Alytaus aps.

Sčesnolevičius (Shesnol) Leonas 
iš Alytaus.

I Sekevičienė (Gerulaitytė) Magda- 
| Iena, Liukių km., Vištyčio vai., Vil-

Segatt (Maciejauskaitė) Adelė, iš kaviškio apsk.
Rokiškio ir jos vyras. Į Senkuvienė (Demikytė) Elzbieta,

Seitz Zigmas, Pilionos km., Aukš. gyv. Nanticoke, Pa., 408 E. Grand į Panemunės vai., gyv. Grand Rapids Street, 
ar Chicagoje. 1 Sielyla Augustas, Pelesos km.,

' Selvenis Pranas, gyv. Detroite, t Rodunės vai., Lydos apsk., gyv.
Senkus Jonas, Igliškėlių vai., Ma- Philadelphijoj ar Chieagoj. 

riampolės apsk., gyv. Maltimorėje. Į Sinius (Sinevičius) Henrikas, iš
Serapinas Jonas, Laibiškio kaimo, Švenčionių vai., Vilniaus krašto. _ 

Ukmergės apsk., gyv. N'evv Yorke. Į Smaliutė, Pajevonio km., Vilkaviš-
Skervtė Pranciška (Skates Fran- kio apsk. 

ces), duktė Petro. j Stančikas (šumskytė) Julė it yy-
Skinkytė Ona, iš Mariampolės, į ras Justinas, gyv. Chicagoje, 6729 

gyv. Philadelphijoje. j So. Campbell Avė.
Skusevičius Tomas, Kaniūkų km., ■ Stapanauskas, Jonas ir Kazys, iš 

Švenčionių apsk. į Susininkų km., Bartininkų vai., Y il-
Smith (Žemaitis?) Charles, gyv.' kaviškio apsk., Kazys buvo grabo- 

Camden, York St.
Spaičienė (Matuzaitė) Elena, ir 

jos sūnūs Albertas Spaičius.
Stankus, Petras ir Vladas, Tytu-

Vienas taupus biznierius) Pamokslininkas sako pa
darė labai gerą bizni ir rie- mokslą apie žmonių griekus 
biai pelnė. Metų gale jis pa-j ir Įsikarščiavęs pradėjo 
kvietė savo tarnautojus ir; šaukti:
darbininkus ir išdalijo vi-į —Mes visi es

ir vyras
Jonas, gyv. Chicagoje.

Stungvila ar Stongvila Ikonas, 
sūnūs Juozo, Telšių apsk., gyvenęs 
Chicagoje.

Stungvilaitė, ar Stongvilaitė Ele
na, ištekėjus rodos už Masiulio, gy
venus Chicagoje.

Surdokas Matas, brolis Pajaujie
nės. i *

šapalas (Auksoraitė", Barbora, iš
Aužbikavio km., Tenenių parap. 

šedaitis, Girininkų km., Vainuto
vai.. Tauragės apsk.

šeštokas. Antanas ir Juozas, jų
tėvas nuo Palemono, Kauno apsk.

Šilinskaitė, duktė Prano, gimusi
dcamp flirlpli! Amerikoje, ištekėjusi. Tėvas kilęs v.aniv eueic į.. Te)šhj apsK f motinai mirus

siems po gana riebų čekį. nusidėjėliai, mes visi esame ,jjS grįžo Lietuvon ir vedė antrą
m___________v:____r__ *__ __ ____ i: __ A,., žmoną.

Šmitas Andrius, Valavičių kaimo, 
Keturvalakio vaL, Vilkaviškio apsk., 
gyv. New Yorke.

Šmitienė Janina.
Štramaitis Jurgis, turėjęs gimi-

bai geri, mes darėm puikų tobulą žmogų, aš norėčiau (viikarišk»ziįk*ų pajevon,° valsc” 
biznį. Atsidėkodamas už apie ji išgirsti... ! š.Avta n™. «
gerą darbą aš jums visiems Staiga atsistoja
daviau po čekį. Jei biznis ir žmogelis ir sako: 
šiais mėtais bus toks pat
geras, tai metų gale prašau žmogų kurs niekada nėra; Urbietis, Steponas ir Vincas.
užeiti i mano ofisą u as an„ nieko blo^a panai ęs. As jj Yorko mieste ar valstijoje, 
jums duotu čekiu padėsiu žinau ir aš apie ji kasdien Vaitekunaitė Virginija, vaiteku- 
shvo parašą. O dabar gali- po dešimts Kai tu gn ožiu. naSr gyv. iiiinms valstijoj, kilę ar
te eiti namo. ; Tai vra mano žmonos pir-turi giminiu Kėdainių apsk.I , į Vaitekūnas Vladas, Kuprenų km.,_------------------ masis vyras: , Biržų apsk.

—------ ---------------- ' Vaitkus Vincas, Giramių kaimo,
Logiškas Galvojimss j^a^panj^T^

Ta proga biznierius prabilo neverti Dievo malonės! Ar 
į savo darbininkus ir tar-; jus esate matę kur nors to- 
nautojus ir jiems pasakė: ; bulą žmogų? Ne, jus nesa- 

—iPernai metai buvo la- te matę. Jei kas matė tokį

i šukytė Ona, švainiškių km., Pa-
nevėžio apsk. 

lt na. Tamošiūnienė

rius.
Stasiukaitis Vincas, Saraščių km., 

Deltuvos vai., Ukmergės apsk.
Stasiūnienė (Sergautytė) Liuda. sešoO retrv. gpsk.,

Antanas ir vaikai: Jonas ir Adelė.
Staugaitis Jonas, Mariampolės ap- 

i skrities, buvo vedęs Oną Apanavi- 
čiutę, kuri jau mirus, spėjamai gy
vena Kanadoj.

Stepanavičius Juozas, Meištų km., 
Naumiesčio vai., Šakių apsk., gyv. 
Brooklyne.

Stupuras Pranas, sūnūs Martino, 
Papilės vai.. Šiaulių apsk., gyv., ro
dos. Cambridge.

Sukitienė (Apanavieiutė) Pranė, 
Bublelių vai., Šakių apsk.

Šidlauskai, lankėsi Palangoje ir 
ten susipažino su orkestro vedėju 
muziku Broniu Jonušu.

Šidlauskas Pranas, sūnūs Domo, 
Vabalninko vai., Biržų apsk., gyv., 
rodos, Bostone, dirbo kepykloje.

Šilerienė (Gudaitytė) Marė, Degu
čių km., Naumiesčio vai., Tauragės 
apsk.

Šilinskas Kazys, iš Molėtų, gyv. 
Clevelande.

Šimaitis Juozas, gimęs Amerikoj.
Šlepikas Steponas, švedų km., Ma- 

lėtų vai., Utenos apsk., turėjo res
toraną.

Šulinskas Jonas, gyv. Detroite, ir 
Vincas, gyv. rodos Wilkes-Barre, 
broliai Veronikos.

Šomskis, Aleksas ir Aleksandra,(Žilinskaitė) Kos
._o___  .. ____ .Uncija, iš Pajevonio, Vilkaviškio j v chicagoje, 6729 S. Campbell
---As žinau vieną^ tobulą 'Tamulis Izabelė, iš Radviliškio. ATaluntis Augustas, Švenčionių ap.,

gyv. Chicagoje.
gyv. .New Tiško (Htrmanavičintė) Skolasti- 

ka.
Truncaitienė (Stepanavičiutė) Pe

tronėlė, Meištų km.. Naumiesčio va!. 
Šakių apsk., gyv. Brooklyne.

Urban Barbora, gyv. VVorcester, 
Mass., ir jos duktė Helen Bedford.

Urbiutė Marijona ar Monika, iš 
Bambininkų km., Simno vai., Aly
taus apsk.

Vabuolas Antanas, brolis Jono. 
gyv. Pittsburghe ar Shenandoah, ar 
Mahanoy City, Pa.

Vaičiulevičienė (Verbickaitė) Ona, 
Bardiškėlių km., Siesikų vai., Uk
mergės apsk.

Vaičiūnas. Antanas ir Petras, pa
žįstami Juozo Juto.

Vaičys Kristupas, gyv. Chicagoje, 
spėjamai kilęs iš Tauragės apsk.

Vaitiekūnas Povilas, gyvenęs Cen- 
tralia, III., 106 Peach St.

Vaivaras Jonas, Babtų vai., Kau
no apsk.

Valikonis Ignas, Ravyliškių km., 
Panevėžio apsk., gyv. Amsterdam. 
N. Y., Main St.

Vasiliauskas Jonas, Antalieptės v., 
Zarasų apsk.

Vasiliauskas (Walles) Petras, gy
venęs Brooklyne.

Venckus, Benonas ir Zenonas, iš 
Žvirblaičių km.. Alsėdžių vai., gyv. 
Brooklyne ar Chicagoje.

Vileniškis Juozas, sūnūs Tado, iš 
Vaineikių km., Svėdasų vai., gyv. 
New Yorke.

White (Juodaitvtė) Ona. sesuo Vy
tauto, gyv. Brooklyne.

Zawacka, Kazė, gyv. Jackson, 
Mich.

Zigmantienė (Kerzytė) Uršulė, iš 
Josvainių parap., Kėdainių apsk.

Zimkevičius. Adomas ir Vincas, 
broliai Baziliauskienės, ir judviejų 
šeimos, gvv. Chicagoje.

Zinkevičius Petras. Budrėžio km., 
Vilkaviškio apsk.

Zokas Jurgis, Endrikių km., ša
kių apsk., gyv. New Yorke, apylin
kėse.

Zubas Vladas, sūnūs Augusto, iš 
Baisogalos vai.. Kėdainių apsk.

INegali Miegoti
Vyras' skundžiasi___  ____

naciai • Mama važiavo SU keturių dalininkas Lietuvoje ir ten lankėsi,
rinVrplo rrn nlučia^ kil?s ar turi grinninių Alvito vai., Vil- —Žinai, močia, as nebe-,metŲ nuKieie pro piacia. apsk Kyy chicagoje.

galiu miegoti, kaip seniau ganyklas, kuriose panaši vaiašinskas Jonas, gyv. washing-
daUg baltų karvių. Mama! Valienė (Kaldžinskaitė Veronika, 
aiškina dukrelei kad tos iŠ Kuršėnų vai., Šiaulių apsk., gyv.

Brighton, našlė.
Vasiliūnas Petras, iš Levantiškių. 
Vaznonis Petras, Krekenavos vai.. 

gyv. Baltimorėje.
Venskus Vaclovas, sūnūs And

riaus, Laihiškių km., Ukmergės ap.
Verbickas Albinas, Kvietinių km., 

Ukmergės apsk. ,
Vikšris Jonas ir žmona Elizabeth, 

gyv. West Haven ar panašiam mies
te Connecticut, valst.

Viltrakis Kazys.
Visockas Ignas, Vaišnorių kaimo, 

Gruzdžių vai., Šiaulių apsk.
Voveraiticnė Marijona, Daokšių 

vai., Mariampolės apsk. ir vyra Mi
kas. gyv. Detroite.

Vyšniauskaitė, ištekėjus, gyveno
T ... • - , Bostone, 16 Kant St., iš Kirsnokiš-Jaunikaitis prieš vestuves I Pilviškių vai., Vilkaviškio

' apskrities.
U'rmousky (Erlingytė) ir vyras 

Karolis, gyv. Chicagoje.
Zacharka Ciprijonas.
Zuba. Antanas ir Jonas, sūnus Do

mo. Naujamiesčio vai., Panevėžio 
nripš apsk., pw. Bostone ir Chicagoje.
I v ‘ žala Kazys, Labanoro miest., Ute

nos apsk.
Žilinskaitė Cecilija, iš Pajevonio,

savo

miegodavau.
—^Kodel, brangusis?
—Nežinau, močia. Nak- i baltos karvelės duoda

čia aš miegu gerai ir iš ry
to miegu gerai, bet kai at
sigulu pavakarėj trupučiu
ką pasnausti, tai niekaip

mums baltą pienelį... 
Pavažiavus kiek toliau,

mama ir dukrelė privažia
vo kitą bandą žalų karvių.

negaliu ramiai pamiegoti... • Čia paėmė žodį jaunoji 
dukrelė ir sako mamai:

Jei Až Buč Adomas...
Kartą svečias pamoksli

ninkas pasakė labai grau
dingą ir įspūdingą pamoks
lą apie pirmutinę Adomo ir 
Jievos nuodėmę. Po pamo
kslo vienas parapijonas su
sitikęs kitą klausia:

—Kaip tau, drauge, pa
tiko pamokslas? Jau senai 
toki girdėjau.

Draugas atsakė:

—Žiūrėk, mamyte, tos 
žalos karvelės duoda musų 
gardųjį kakao gėrimėlį...

Vestuvių “Mažmožis”
Jaunikaitis prieš vestum 

nuėjo aplankyti savo busi
mąją. Jis ją rado sunkiai 
dirbančią ir, žinoma, labai 
užimtą. Jaunoji aiškina:

—Žinai, Staseli.
____ _______ vestuves tiek daug yra dar-
Paniokslas "itin buvo!bo, reikia apie viską pasi--

---- *----- z—a- i-------------------- ------ ------- Žilinskas Jonas ir Žilinskaitė Ma
rijona, vaikai Vinco, iš Pajevonio,įspūdingas. Man atėjo min- i rūpinti ir mažiausio mažmo 

tis i galvą: koks butu svie-lžio negalima užmiršti.
2-s— -v —Apie mažmožius, ma-

Vilkaviškio apsk.
žitkauskas Izidorius, Paažerėlių

vai., šakių apsk., ir jo šeima.
D Banis iš Collins, Montana ....................... 1.50 įnešė ant kapo iškabą su už- Adomo vietoje. As. matai,;no miela, nesirūpink at- Žukauskas Antaua* ciuaikių km.' Jieš

Visiems aukavusiems tariame ačiū. Pinigai persiųs- rašų: “Dr. Brackett Office obuolių nemėgstu ir jų vi- sakė jaunikaitis. _ as j ves- M ,ps - *rr- Law- p^na
ti Amerikos Lietuvių Tarybai Chicagoje. Upstairs.” J. D. T. sai negaliu valgyti. jtuves tikrai ateisiu... • Žukauskas vtncaa, u žąsiių. t™- 41 w.

Jieškomieji ar apie juos žinantie- 
maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithaanla

. S2nd St„ New York 24. N. Y.

I r



Puslapi* Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietines Žinios
Haverhiile Sužeidė 

Gardulj
Vakarienė Be Kalbų 

įdomauja Publiką

Praeitą penktadieni, ko- “‘Dainos” draugija ruošia 
vo 21 d. vakare, Haverhiile koncertą-vakarienę balan- 
buvo sunkiai automobilio; džio 20 d., South Bostono 
sužeistas Petras Gardulis,1 L. Piliečių Draugijos sve- kovo 28 d
-» v a • • T . _ • J *  T7 • 1 x 1 _ • J ~ a • ttO 1 ti

MASSACHUSETTS NE- 
TURI ATSILIKTI

Paskaita Apie Angliją

Praeitą sekmadieni LDD
Iš Bendro Amerikos Lie- 21 kuopa buvo suruošusi i- tasis nuvežtas i ligoninę

Haverhillio gyventojas. Jam' tainėje. Kiek teko girdėti,
’ išlipus iš autobuso ant jo' koneertas-vakarienė jau su- 
užvažiavo automobilis ir ji Įdomavo daug žmonių. Bus 
skaudžiai sužalojo. Sužeis- gražus koncertas, bus gar

di vakarienė ir nebus kal-

8 vai. vakare, 
svetainėje, ant

PARSIDl'ODA GROCERY 
KRAUTUVĖ 

Wallaston. Mass.
Krautuvė randasi labai geroj 

ir tankiai apgyventoj vietoj. 
Švari gatvė ir pati krautuvė su 
visais Įtaisais. įeigos per sa
vaitę $900-$1,000.

Kreipkitės pas:
WM. A.MS1E.

30 Canutt St., Dorchester. 
Tel. Geneva 3719

Lietuvai Remti Draugijos 
Narių Susirinkimas

L. Remti Draugijos Bos
tono skyriaus narių susirin
kimas Įvyks ši penktadieni,

tuvių Fondo paskelbtų skai- domią paskaitą apie refor 
čių matyti, kad lietuvių šal- mas Anglijoj. Kalbėjo drg. 
pos vajus pradeda išsijudin- P. Šveikauskas apie Angli- 
ti. Bet tame vajuje musų jos darbininkų organizaci- 
valstija atsidūrė toli užpa- ją ir apie Darbo Partijos 
kalyje. Mus pralenkė New valdžią.
Yorkas. Pennsylvanija, Illi
nois ir Marylandas.

Kadaise Massachusetts 
lietuviai su pasididžiavimu 
sakydavo, kad mes “esame 
pirmieji” šalpos darbe. Da
bar to nebegalėsime sakyti, 
nes atsilikome ir atsidūrėm 
penktoje vietoje. O iei dar 
kiek palauksime, tai atsi
dursime ir dar toliau užpa
kalyje.

Svarbu, žinoma, ne ta 
“garbė” ir “garbinga vie
ta.” bet svarbu yra sukelti 
daugiau lėšų nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams 
šelpti. Iki kovo 15 d. musų 
valstija nesukėlė nė 3 tūks
tančių dolerių, o. rodos, 
mes turime per ši BALF 
vaju sukelti virš 70 tu

Anglijos darbininkų par
tija su socialistine progra-. 
ma ėjo i rinkimus ir rinki
mus laimėjo. Dabar ji vyk
do plačią socializacijos pro
gramą ir anglių kasyklos, 
transportas, Anglijos Ban
kas jau yra nacionalizuoti, 
o visos pramonės šakos dir
ba griežtoje valdžios prie
žiūroje ir pagal bendrą u- 
kio planą.

Kalbėtojas plačiau susto
jo ties Anglijos socialiniu 
draudimu, kaip valstybė rū
pinasi sveikatos apsauga ir 
siekia pampinti Anglijos 
miestų gyventojams svei
kus. moderniškus butus.

Po paskaitos buvo pa-

Petras Gardulis yra senas bų. ko daugiau galima rei

Sandaros”
F Street.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Bus išduotas rapor
tas iš ALT vajaus ir bus ap
tartas BALF vajaus prave-

Keleivio” skaitytojas. Lin- kalauti? — sako vakarienių dimas. Taip pat bus pasiaiš 
kime jam greit pasveikti, (lankytojai.

Nelaimingi Atsitikimai
N.

Du Bostoniečiai Ligoninėj

Lr .klausimu ir trumpos disku-- . .i mingu atsitikimu ir suzalo-ks-Į sijos. Linkėtina, kad Bos- . r - ,iS. , v --- ct!•

Musų valstijoj nepraeina 
tos dienos, kad ant kelių ši pirmadieni buvo nu- 
nebutų sužeidžiama ir už- vežtas i Riverbank ligoninę 
mušama žmonių. Valstijos senas “Keleivio” skaitvto- 
leidžiamame biuleteny skai- jas? Jurgis Mozuraitis. Jam 
tome apskaičiavimą, kad dapyta operacija, 
šių metų sausio mėnesi ant Jurgis Mozuraitis ir šei- 
musų valstijos kelių buvo ma gyvena Dorchesteryje. 
1,885 nelaimingi atsitiki- Linkiu Jurgiui greitai pa- 
mai, kuriuose buvo sužeista ' *
iš viso 2,697 žmonės. Iš to 
skaičiaus 32 žmonės buvo 
mirtinai sužeisti, o kiti bu
vo lengviau ar sunkiau su
žaloti. Sužeistųjų ir užmuš- operacija, 
tųjų skaičiuje buvo 396 vai-! 
kai.

Ir taip kas mėnuo. Praei
tą savaitę ant musų kelių 

' buvo užmušta 11 žmonių.
Kai ateina šventės, nelai-

kinta del br. Motuzų pa
veikslų maršruto surengi
mo.

Valdyba.

DARBAS MOTERIMS

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

229 A St., Boston, Mass.

F INI DRV C,
"Tikra pasitenkinimo vieta."

Receptus išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Įce-Creain’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms. 
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus -pristatom

FINI BROS.
Registruoti Earmacistai

290 Broadway. Tel. SOI 2751
Čia parduodamas ir “Keleivis”

SIX,SIXTEEN 0R SIXTY

7%e K/A&& 
Ttzefeu it/

Y/HITING’S

sveikti.
Beje, kiek pirmiau buvo 

nuvežtas Į ligoninę Silvest- L Reikalingos 
ras Zavadzkas, savininkas
Silver Cafe. Ir jam daryta

Rep. į

LDD Centro Posėdis

DARBAS MERGINOMS IR 
MOTERIMS

Button Hole ma-
BORIS BEVERAGE CO. s

A PREMIUM MILK 
EXTRA RICHNESS & FLAVOR 

With Added Vitomin 0 Content

DELIVERED AT YOUR DOORV
kers (guzikų skylėms daryti),

vaju SUKeiU virs IV IUKS-Į nau „įmuštu «Vničiii< <stn
(ančių dolerių. Todėl, teisv-ltone įvyktų daugiau tokių, 'į visiems
bę pasakius, vajaus mes dar rimtų ir kultunngų paskai-, įutįmobiiistams ;erta pa. 
lyg ir nepradejome. tų. , ]voti kad aM keli uos

Musų valstijoj yra komi- Kep.-*,
lyg ir nepradėjome.

Musų valstijoj yra komi
sija “BALF vajui praves
ti,’’ Į kurią Įeina žymus 
žmonės ir geri darbuotojai.
Bet iš tos komisijos nič nie-

nesigirdi. Ką ji veikia.! praeitą ketvirtad. Brock- 
tik j1 pati ir težino, o gal ĮOne mirė žinomas lietuvis 
m ji pati nieko nežino. ,biznierius, siuvyklos

Tuo tarpu veikėjai vieto-, njnĮ<a5, Jonas Budreckis. 
se turėtų nelaukti jokių pa- Paiaįdotas praeita sekma- 
ragimmų is vn-saus Reikia i dieni Brocktone. ‘ 
patiems pradėti judėti. Kur Velionis mirė sulaukęs 
yra,BALF skgriai^ 80 metų amžiaus. Per 45
susitarti su Kitomis otgam= raeįus jjs gyveno Brocktone 
zacijomis. kaip v\kinti ya- jr visą laiką vertėsi siuvėjo j Į. “T 

kelti lesąs. Kur amatu Penkis metus velio- 
BALF skyrių nėra, ten be. nj? yra vensę Bostone ir 
koks eilinis gali imtis uz į)UVO plačiai čia žinomas, 
to darbo ir, pasitams su ki- yejjonjg jau ^uris laikas 
tais geraširdžiai? žmonėmis, įuvo įleidęs bizni sunui 
£aĮi vaJaus reikalą judinti. Vilimui, kurs yra vieninte- 

Massachusetts \alrtijoi jjs j0 sunus Velionis dar 
yra daug lietuviškų kolom-;pdeg atvykdamas Į Ameri- 
jų. kurios miega saldžiu kriaūčiavo Lietuvoje, 
miegu. Paimkime Cambnd-j Velionis paliko nuliudi- 
ge, Mass didoka koloniją. _e 5unu Vilimą, marčia ir 
Čia yra daug lietuviškų or-įyjena ar)uka. 
ganizacijų, bet bendrame

Brocktone Mirė Jonas 
Budreckis

(automobilistams verta pa 
galvoti, kad ant kelių juos 
tyko mirtis. Ypač švenčių 
laike bukime atsargus. • 

Draiveris. j

Liet. Darbininkų Draugi
jos Centro Komiteto posė
dis Įvyks šį šeštadieni, kovo 
29 d., “Keleivio” patalpose. 
Posėdžio pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečia
mi būtinai dalyvauti.

Pirmininkas.

patyrusių ant vyriškų koutų. 
Nuolatinis darbas, gerai apmo
kamas: apdrauda. ligoje pašal- 

j pa, šventadieniai, atostogos — 
viskas apmokėta. Muzika groja 
dirbtuvėj. Ateikit i: (11

Kingslon (lothing Company 
Dirbtuvę.

383 Albany St.. Boston. Mass.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skenda lis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

RADIJO PROGRAMA

Patarimas Naujiems 
Piliečiams

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinanti ne- 
dėldienį iš \VORL stoties, 
950 kilociklių. tarp 9:30 iri PirmadienĮ Bostono teisė _

savi"ijas Arthur D. Healey šutei-j 10:30 ryto bus tokia: 
kė pilietybę dideliam bu-'
riui ateivių. Amerikos pilie
tybę gavo daugiau, kaip 
100 žmonių. Ta proga teisė
jas davė naujiems pilie
čiams patarimą, kad jie Įsi-

Į amerikonišką vi- Bucevičiene, Ona Kirkliaus- 
suomenę ir nesilaikytų pasi- kaitė ir Frances Palionienė 
skaidę tautinėmis grupė-'iš So. Bostono, 
mis. Tiktai susiliedami su! 3—Pasaka apie Magdutę 
bendrąja, angliškai kalban- Po programos parašykite 
čia visuomene, naujieji pi- savo Įspūdžius ir nusiųskit 
liečiai gali pasidaryti tik- šiuo adresu: _ W0RL Sta
rais amerikonais, sakė tei- tion, Lithuanian Program, 
sėjas. Boston. Mass. ....S. Minkus.

1— Armonistė ir smuiki
ninkė Alice Plevokaitė iš 
So. Bostono ir smuikinin
kas Longinas Buinis iš 
Cambridge.

2— Dainininkė: Albina

lietuviškame darbe tos ko
lonijos niekas negirdi. Pa
rapiją veda žmogus, kuriam, 
lietuviški reikalai mažai te-i

Linksmas Įvykis Adv. 
Grigaliaus Šeimoje

Praeitą penktadieni, ko-rapii. Kliube priešakyię ^aij 21 d. southbostoniškiams 
veikėjas, kurs su dideliu.

malonumu visokį lietuviškai^?-"  ̂? 
darba trukdo. Kitos r,rCa- Gi .gabaus s

advokato Jo-

PARSIDUODA FURNICIAI
Dvejų ruimų ir virtuvės for- 

ničiai parsiduoda tuoj pat.
Įima apžiūrėti nuo 4 iki 9 
vakaro, o nedėliomis visą 
ną.

K. WAL0CK,
1 Dyer Avė., tarpe E ir 

Athens Sts. 
ant antro flioro 
South Bostone.

I T H U A N 
FURNITURE

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas nius.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sguare 
H ard įvare C o,
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broaduay. So. Bostone
Tel. ŠOU 1148

Ga-1
vai.
die

N

prieinama

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-j 
Ii mas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS 
Tol KOlTtb Hnotnn 4610

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Baiukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Ii

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Ca.
Uatehes - Jeuelry - Diainonds 
Radios - Electrical Appliances

579 W. Broadway.
Tel. ŠOU

So.
4649

Boston

A. .t. NAMAKSY
REAL ESTATE £ ivxi:raNCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

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

DR. D. PILKA

nizacijos giriasi savo dide
le praeitimi ir užmušta a- 
pie šios dienos reikalus. Pa
našių kolonijų yra ir dau
giau ir tokiose kolonijose 
darbas nejuda nė iš vietos. 
O jei tose kolonijose dar
bas neišsijudins, tai musų 
valstija tikrai atsiliks bend
rame vaiuie ir negalėsime 
sušelpti lietuvių Euronoie. 
kurie laukia iš musų būti
nos oagelbos.

Reikia pradėti judėti. 
Jau labai laikas.

Vajininkas.

šeimoje buvo 
linksmas Įvykis. mažutė 
dukrelė atėjo padidinti jau
ną šeimą. Kiek teko girdė
ti, jauna motina ir dukrelė 
jaučiasi gerai. Mrs. J. Gri
galius guli Carney ligoni
nėj. Musų širdingi sveikini
mai p-nų Grigalių šeimai to 
įvykio proga.

Bus Alaus “Sausra’

Gaudo Mi«kur»se Nesveiką 
Patrakėlį

Sekmadienio nakčia pra-į 
sidėjo streikas aštoniuose 
Massachusetts bra voniose. 
Streikuoja 1.000 darbinin
kų. Jei streikas užsitęs il
gesni laiką, alaus pradės 
pritrukti. Jau dabar bravo
rai siūlo didmenų pardavė
jams pradėti alų racionuo- 
ti, kad visos užeigos jo gau
tų lygiai.

Bravorų darbininkai pra
eitą sekmadieni masiniame 
mitinge Roxburv’ie nutarė 
paskelbti streiką. Už strei
ką balsavo 90 G nariu. 
Streiką paskelbė CIO uni
ja. Streiko priežastis, kaip; 
darbdaviai sako, vra “juris- 
dikcinė.” CIO unijos nariai

Praeitą savaitę, trečiadie 
nio vakare, nežinomas pik- 
tadaris nužudė prie Billeri- 
ca kaimelio 12 metų berniu
ką. Edvvard Flvnn iš Bur- 
lingtono. Iš visko spėjama, 
kad žmogžudys yra seksua
liniai nesveikas patrakėlis.
Policija daro plačią me
džioklę po visą apylinkę.
Pirmadieni pavakarėj kas
tai policijai pranešė, kad reikalauja, kad bravorai!
netoli Billerica pasirodė nepardavinėtų alaus tiems 
keistas asmuo, apyplikis. didmenų biznieriams, kurie 
pražilęs ir pusnuogis žmo- samdo A. Darbo Federaci- 
gus. kurio elgsena sukėlė Į- jos narius alui išvežioti, 
tarimo, ar tik jis nebus tos Galimas daiktas, kad del 
žmogžudystės kaltininkas, unijų nesusitarimo tarpusa- 
Jieškomasis dar nebuvo vyje. mes mažiau pinigų iš- 
pagautas antradieni. leisime alui...

STEVE BAGDON
PERSIKELS NAUJON VIETON

FOREST SPA
336 No. Main Street, Brockton 4, Mass.

Musų giažiai ištaisyta užeiga visiems: vyrams ir 
moterims, 7 dienas Į savaitę atidalyta

Rasite gerų gėrimų: alaus, vyno ir arielkos. Turime 
kopūstų su kilbasais ir kitų puikių užkandžių.

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

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

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridtfe 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 rr 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL. arto Central 8n. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organu ■*' 
silpnėjime Gyvenimo permainę 
motery. Motery ir Vyry ligas 

Kraujo ir Odon Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieng 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakara 
ISO HI NTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. C«mmon»ealth 4S79

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

•Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakara

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

D R. G. L. KILLORY
18 Trcmont St.. Kimhal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. LafayetU 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimg

Valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėlioto, nu6 10 ryto iki 1.

t i




