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Keturi Didieji Maskvoj Pradėjo 
’Rimtai Dirbti’

Rusai Vieną Arklį Parduoda du Kartu, Sako Gen. G- 
Marshall — Ginčai Del Reparacijų ir Vokietijos Suvieni
jimo — Amerika Nori, Kad Susitarimas Butų Rimtas, o 

ne Toks, Kaip Buvo Potsdame — Mažai 
Vilties Didiesiems Susitarti

Keturi Didieji Maskvoje 
nuo kovo 10 d. iki šios sa
vaitės pradžios prikalbėjo 
krūvas žodžių, bet nič nie
ko nenutarė ir nič nieko ne
sutarė. Per 3 savaites jie 
skelbė savo “principus,” 
gerus noius ir švaistėsi žo
džiais, bet taikos reikalo ne-į 
pastūmėjo nė vieno žings
nio piirnyn.

Šį pirmadienj Amerikos 
Amerikos Valstybės sekre
torius, generolas G. Mar
shall. pasiūlė konferencijai 
eiti prie rimto darbo. Jis 
sakė. atėjo laikas svarstyti 
rimtai reparacijų klausimą 
ir kaip suvienyti Vokietiją 
i vieną ekonomini vienetą.

Gen. Marshall perspėjo, 
kad reikia vengti tokio su
sitarimo koks buvo padary
tas Potsdame. Ten buvo vis
kas aiškiai sutarta, bet pas
kui kiekviena valstybė pra- 
dėio ta “aiškų” susitarimą 
aiškinti savaip ir iš viso su
sitarimo' niekas neišėjo. To
kio susitarimo reikia veng
ti.

Rusiia- pareikalavo, kad 
nirm negu kalbėti apie Vo
kieti ios suvienijimą, reikia 
nrinažinti rusams teise gau
ti iš Vokietiios reDaraciias 
iš vokiečiu einamos gamy
bos. Gen. Marshall tą rusu 
reikalavima griežtai atme
tė. Jis sakė. pirma reikia 
sutarti, kaip bus vykdomas 
Vokietijos suvienijimas,, 
koki bus vokiečiu pramo
nės gamyba, eksportas ir 
tik tada galima bus kalbė
ti apie renaraciiu dydį ir 
kain jas išiieškoti.

ši nirmadieni “keturi di
dieji,” pagal skaudos pra
nešima, “pradėio rimtai 
dirbti.’’ Ką jie veikė ikišiol. 
to spaudos pranešimai ne
sako. Bet juo rimčiau di
dieji dirbs, iuo sunkiau 
jiems bus susitarti.

Didiesiems sunku susitar
ti todėl, kad Amerika nori 
padėti atstatyti Vokietija, 
kuri butu demokratiška ir 
ekonominiai sveika, o Ru- 

•siia nori turėti Vokietiją 
“sovietų itakoie” ir ekono
miniai melžiama Rusiios 
naudai. Tai nesuderinami 
siekimai.

Franco Skelbia Is
paniją ‘Monarchija’

Ispanijos diktatorius ge
neralisimo Franco skelbia, 
kad Ispanija yra “tradicinė 
monarchija,” bet diktato
rius nemano trauktis iš sa
vo sosto. Jis pats save skel
bia “monarchijos valdyto
ju” arba regentu, kol kara
lius bus grąžintas į sostą.

Ispanijos monarchistai 
pastaruoju laiku yra labai 
veiklus ir po visą Ispaniją 
kelia triukšmą, kad kara
lius grįžtų į sostą.^ Dik
tatorius nesijaučia užtenka
mai stipras soste ir todėl 
kalba apie monarchijos at
statymą.

Amerikos Laivynas 
Lankys Baltiją

Ateinančią vasarą du A- 
merikos karo didlafviai fr " 
trys orlaivių nešiotojai lan
kysis Europos šiaurės van
denyse, bet vengs plaukti Į 
rusų “įtakos sferos” vande
nis. Laivai lankys ir Balti
jos jurą, bet netoliau, kaip 
Kopenhagenas, Danijoje.

Laivai lankysis 
mosi tikslu,” kad

ir Danijos uostus.

UŽSIENIŲ POLITIKĄ

į . Dean Acheson, einantis Valstybės sekretoriaus pareigas (paveikslo de
šinėj matosi iš šono) aiškina senato užsienių reikalų komisijai naująją Ame
rikos užsienių politiką. Senato komisija darė plačius apklausinėjimus del pa-

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Ben
dradarbiams, Platintojams ir Draugams 
Linkime Linksmų Pavasario Švenčių!

“Keleivio” Stabas.

Floridoj Yra Senių 
Miestas

Sveiki, Sulaukę 
Velykų Švenčių!

MAINE VALSTIJA UŽ 
KONSTITUCIJOS 

KEITIMĄ

Maine valstija šį pirma
dienį patvirtino Kongreso 
pasiūlytą konstitucijos pa
keitimą, kad Ameirkos pre
zidentas galėtų būti išrink
tas prezidento pareigoms 
tiktai dviems terminams iš 
eilės.

PARAGVAJUJE EINA 
PILIETINIS KARAS

Siaučia Badas Sovietų Rusijos 
Valdomuose Kraštuose

Keturio Sritys Sovietų Rusijoj Badauja — Tūkstančiai 
! Jau Žuvo Nuo Bado — Rumunijos Derlingiausia Provin- 
į cija Badauja — Jugoslavijoj Ištisi Rajonai Badauja del 

“Bolševikiškų Reformų” ir Teroro — Lenkijoj 
Trūksta Duonos.

Islandijos Vulkanas 
Pradėjo Veikti

St. Petersburg Floridoje. Bendrojo Amerikos Liet.* Po 102 metų “poilsio” Iš
davini-'yra skaitomas “senių mies- Šalpos Fondo direktorių ta- landi jos vulkanas Hekla 

supažin- tas,” nes ten yra daug tuks-! rybos ir valdybos vardu, praeitą šeštadienį pradėjo

bus, į kuriuos priimami ne- čius, 
jaunesni, kaip 75 metų bas.

BALF skyrių valdy- 
duosnią visuomenę.

Centralia Kasykloj 
Žuvo 111 Mainierių

Centralia, III. vienoje ka
sykloje praeitą trečiadienį 
įvyko baisus sprogimas. Iš 
142 angliakasių tiktai 31 iš
sigelbėjo, o visi kiti buvo 

; užmušti vietoje, arba žuvo 
užgriuvusioj kasykloj.

Mainierių unija, budėda
ma savo žuvusių draugų, 
paskelbė vienos savaitės 
streiką, kurs tęsis nuo ba
landžio 1 iki balandžio 6 d.

Atkasus užgriuvusią mai
ną rasta žuvusiųjų anglia
kasių lavonai. Tie. kurie mi
rė vėliau nuo užgriuvimo. 
dar turėjo laike parašyti 
saviesiems paskutinį atsi
sveikinimo žodį. ,

Mainierių unijos pirmi
ninkas sako, Centralia ka
syklos nelaimė įvyko del 
Vidaus reikalų sekretoriaus 
J. A. Krug “kriminalinio 
apsileidimo.” esą jis nesi
rūpinęs mainų saugumu.

INDIJOS RIAUŠIŲ 
DIDELĖS AUKOS

Paragvaiuje sukilusi ar
mijos dalis ne tik laikosi 
prieš vyriausybe, bet iš ke
liu kartu ankulė vyriausv
bės armiia ir artinasi prie 
Parag\ lauš sostinės Assnn- 
cion.

“Orlaiviai Ant Bė- , ..So,vi^ų Rusijos aplin
kiniais keliais ateina žinios 

apie didelį badą keturiuose 
Rusijos srityse. Ukrainoj,

Daitono, Ohio aerodro-i Žemutinė j Volgoj. Vakarą 
mo viršininkai sako, kad jų Sibire ir Aukštitinėj Volgoj 
aerodromas yra toli nuo siaučia badas ir jau tuks- 
miesto (12 mylių) ir kol tančiai valstiečių ten mirė 
žmonės pasiekia aerodromą nuo bado. Rusų spaudoje 
išeina tiek pat laiko, kiek apie badą plačiose Rusijos 
jiems reikia iš Daytono nu- srityse nieko nerašoma. Sa- 
skristi į Michigan valstiją, ko, bado priežastis yra per- 
Kad pagreitinus susisieki- nai metais buvusi sausra, 
mą Davtono aerodromas del ko javai neužderėjo, 
nori nutiesti bėgius tarp ae- Rusijos valdžios atstovai 
rodromo ir miesto, o tais pripažįsta, kad su maistu 
bėgiais vaikščios ne trauki- sunku, bet kartu giriasi, 
niai, bet propeleriais trau- kad žemės ūkio kolektivi- 
kiami labai greiti vežimai, zacija “išgelbėjo kraštą nuo 
kurie galės bėgti su greitu- 'didelio bado.’

gių” Day tone

mu iki 200 mylių per valan 
dą.

Del sausros Sovietų val
džia buvo priversta vieto
mis išskersti daug galvijų, 
nes jiems nėra pašaro. To
dėl miestuose dabar dau
giau yra mėsos, negu buvo 
praėjusiais metais, Bet kraš
to gyvulių skaičius žymiai 
sumažėjo.

Rusų okupuotoj žmoni
joj, derlingiausioj jos pro
vincijoj Moldavijoj, siaučia 
didelis badas. Čia irgi kai
po priežastis nurodoma di
delės sausros, bet Rumuni
ja visada buvo duonos per
tekliaus kraštas. Todėl blo
gas derlius vienoje vietoje 
negalėtų būti bado priežas
tis. Žinovai sako, kad badą 
ten iššaukė rusų milžiniški 
plėšimai ir galvatrūkčiais 
pravesta “žemės reforma,” 

nuo kuri pakirto žemės ūkio ga
mybą.

Bolševikų valdoma Jugo
slavija kreipėsi į Ameriką 
su prašymu gelbėti 5 milio
nus Jugoslavijos gyventojų 
nuo bado. Jugoslavijoj saus 
rų nebuvo. Ten jau antri 
metai nėra vokiečių. Bet 
badą ten iššaukė Tito reži
mo netikęs šeimininkavi
mas. Del bolševikiškų “re
formų,” kurios sugriovė val
stiečių ūkį. Jugoslavija 
kenčia didelį badą. Ameri
kos valdžia atsisakė duoti 
duonos Jugoslavijai, bet 
Jugoslavijos valdžia vėl pa
kartojo savo prašymą ir 
maldauja, kad Amerika gel
bėtų Tito režimo nususintą 
Jugoslaviją nuo bado.

Didelis badas siaučia ir 
Lenkijoj, nors ten irgi saus
rų nebuvo. I>enkijos badas 
yra grynai bolševikų pada
ras. Begalviška žemės re
forma ir milžiniškas žmo- 

BALANDŽIO 7 D. TELE- i "'M kilnojimas yra nedatek- 
FONŲ STREIKAS lnj priežastis Lenkijoie

Pernai metais UNRRA 
gelbėjo visus bolševiku val
domus kraštus nuo bado. 
Vien Jugoslavija gavo už 
409 milionų dolerių viso
kios pagelbos. Ta pagelbą 
sudorojo Tito diktatūra, o

Pramonės Pelnai 
Sumušė Rekordus
1946 metais Amerikos

pidliivnc^ urmai ▼!-
sus rekordus ir toli pralen
kė prieškarinių laikų pel
nus. Taip skelbia CIO uni
jų ekonomistai, kurie tyri
nėjo Amerikos korporacijų 
pelnus ir darbininkų uždar
bius. CIO unijos kaltina, 
kad pramonės dirbiniams 
kainos praeitais metais bu-

sų. Visa pietinė Islandijos 
dalis yra aptamsinta nuo

‘ 1 sportininkai. ' Ypatingai talkininkaujančias draugi- daug durnų ir garų; 60 my- 
daug senių suvažiuoja į St. jas ir įstaigas, musų spau- lių apylinkėje apie vulkaną 
Petersburgą žiemos nietu, dą ir jos vadovus, lietuviš- automobiliai dienos metu 

į kada šalčiai šiaurėje išbai- kų radijo programų vedė- metu turi važiuoti su švie- 
do turtingus senius iš jų jus. žodžiu, visus, kuriems somis. nes yra tamsu. Islan 
namų ir jie būriais traukia!rupi nuo karo nukentėjusių dijos vyriausybė praneša, 
į šiltą Floridą šildyti savo lietuvių šelpimas. kad kol kas gyventojams
senus kaulus. i Sveikinu tūkstančius lie- ^ai ,n^'a Pa?0.iaVs vHj^a,;

St. Petersburge yra .n-;tuvių tremtiniu Vokietijoje no’ ’.eiJls ’ ^iau.
un amžiaus zmnnml. - i____‘ i - j_ ... ...i crvventoiai fTa turės tl’aUK-jaunesnio amžiaus zmomų,lir kitoge šalyS€; linkėdamas'R*1 tur* 

bet tai yra vietiniai gy- jiemg dvasinės stiprybės ir ,tls 1S J° apylinkių, 
ventojai, kurių vra visokio ištvermės belaukiant švie
amžiaus. Iš svečiu žiemavo- 
tojų ten daugiausiai yra se
nesnio amžiaus.

WALLACE DARO NAU
JAS PRANAŠYSTES

H. Wallace kovo 31 die
ną New Yorke. Madison 
Square Garden mitinge, da
rė pranašavimus apie Ame
rikos užsieniu politiką. Jis 
sakė. Amerika, retndama 
Sovietų Rusijos priešus, an
ksčiau ar vėliau suvienys 
visą pasaulį prieš save! Ko
dėl ji “suvienys pasauli 
prieš save,” jis nesiteikė 
paaiškinti.

H. Wallace siūlo duoti 
nagelbą Graikijai ir Turki
jai nėr Jungtiniu Tautu or
ganizacija. kur Rusijos Gro- 
myko gali visada pasakyti 
savo “veto” ir visa ta pagel-

Praeitą savaitę Indijoje 
kruvinose riaušėse tarp ma- 

: gometonų ir indų buvo už
mušti 99 žmonės ir 543 su-lba nueis niekais. Iš to ma 
žeisti. Ypatingai kruvini tyti, kokios veltos pakulos 
susirėmimai vvko dvejuose šeimininkauja Wallace gal- 
miestuose. Kalkutoie ir voje.
Bombėjuje. Kalkutoje del ----------------------- —-------
neramumu visas ekonomi
nis gyvenimas yra apmiręs.

KIPRO SALOJE DIDI
NAMOS STOVYKLOS

sokių prekių, tai luoo 
vartotojų devynius kailius.

Turkija Svarbesnė 
ir uz Graikiją

sesnio rytojaus.
Velykos lietuvių tautoje

visada buvo minimos ir 
švenčiamos kaip viena 
džiaugsmingiausiu švenčių.! ^kfc-; 
bet los negales būti tikra. >onių
linksmos musų broliams num j šį į

sesems. esantiems tremtyje ne, ,išk įmi^n-
ir verguvėje Atsiminkime , sk'aičju/į Pafetina bus 

įuos .r ištieskime jiems «ku-,di , didina Ki

bią.pagcllH*i ranką, kad jie , stovyklas, kad io- 
pajustu ne tik dvasinę, bet ■ _ ___

Kipro saloje dabartiniu 
laiku yra įrengtos žydams 

kuriose galima 
11,000 žmonių.

se galima butų patalpinti 
para- 20.000 žmonių. Kinro salo- 

m3' jje yra laikomi žydai, kurie
Visiems linksmu Velykų! yra sugaunami nelegališkai 

Kun. Dr. J. B. Končius, keliaujant į Palestiną.
BALF Pirmininkas.' --------------------

AMERIKOJE 17.000 
SVETIMŲ STUDENTŲ

ir medžiaginę musų

CUKRAUS RACIONAVI
MAS VEIKS DAR 

PUSMETI

Prezidentas Truman pasi

Valstybės departamento 
pareigūnai liudijo senato 
užsienių reikalų komisijoj, 
kad prezidento Trumano 
programoje Turkijos reikš
mė yra didesnė, kaip Grai
kijos sulaikant bolševikų 
agresiją Viduržemių juroje. 
Turkija yra stipra ir pasi
ryžusi gintis nuo “totalita
rinės agresijos.” Bet jeigu 
turkai negaus pagelbos. ju 
ūkis nusilos ir ilgainiui 
Turkija nebegalės priešin
tis rusų agresijai. Todėl 
turkams reikalinga yra mi- 
litarinė pagelba. Musų val
džia siūlo skirti tam reika
lui 150 milionų dolerių.

Telefonų tarnautojų uni- 
jjos yra nutarusios pradėti 
telefonų streiką po visa A-

Amerikoje dabartiniu me merika nuo balandžio 7 d. 
tu mokosi 17,000 studentų Derybos dar nėra galutinai „linftrnin . irn fl 
iš svetimų kraštų. 3,133 tu nutrukusios, bet jei nebus i. č. • 

si- studentų studijuoja techni- susitarta del algų iki tos, ‘_ 
žada

MIRĖ GRAIKIJOS KA
RALIUS JURGIS

vienas Amerikos gvvento- Turkija. Kinija. Indija. A-niui dideliu nuostolių. Vy
kias turi gauti per artimiau- rabų kraštai, brt daugiau-, riausybė tikisi dar sutaikin- 1 ,

Kreipkite* nas tuo*, kurie sius 7 mėnesius po 20 svarų šiai ių vra iš Pietų Ameri- ti tarnautojus su darbda- liga Graikuos karalius. Jur- 
skelhiasi “Keleivyje.” cukraus. i kos ir Kanados. , daviais. gis, 56 metų amžiaus.
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SAKO, REIKIA PADĖTI TURKIJAI

laišką ir sako:
. Mano vyriausias uždavi-

Kas Savaite
“LENKIJOS TRAGEDIJA”, kariavusi, ji gal būt butų

--------  I sulaukusi Lenkijos ar Ju-':
Amerikos ambasadorius goslavijos likimo, o dabar

Varšuvoje. Arthur B. Lane, ji yra nepriklausoma ir A-į 
grįžęs po Leftkijos sausio merika rengiasi jai duoti 
19 d. rinkimų į Ameriką, į- paskolą, kad ji galėtų gin- 
teikė prezidentui atsistaty- • tis nuo “musų geriausio 
diniraą. Ta proga ambasa-, sąjungininko" Rusijos, 
dorius parašė prezidentui Toif/Uo

Naujas Musų Darbas Kitaip ir būti negali. UN 
kiekviena di-

:,ybos uhuvo^v*

Jaltoje buvo išlicituota 
nepriklausoma Lenkija. Jos’ 
teritorijos buvo atimtos jos 

.. neatsiklausus, o jai visai 
nys Lenkijoj, šalia saugojimo buvo nutarta užkarti rusiš- 
Amerikos interesų, buvo, pa- ku Mįslingu valdžia.

Uit™ knnf^n,„A« n„ta- nuU7u Ri_

nijos neatsiklausus, atiduo
ti Rusijai kinų žemes ir 
gelžkelius.

Jaltoje buvo nutarta įkur 
ti veidmainių išdėli, vadi
namą “Jungtinių Tautų Or
ganizacija” su nelemta “ve
to teise,” kuri iš tos orga
nizacijos daro pasaulio pa
juoką ir labai nerimtą juo
ką.

Jaltoje buvo nutaria imti 
iš Vokietijos reparacijas 
“darbu,” arba vergais, o 
prieš Jaltos konferenciją 
Amerikos prezidentas, sa
vo krikščioniška sąžine už
tikrino vokiečius, kad Ame
rika nenori Vokietijos pa
vergti... .

Daug tokių keistų nutari
mų buvo padaryta Jaltoje, 
Teherane ir Potsdame. At
lanto čarteris buvo sulau
žytas Teherane, o Jaltoje 
“didieji” ant to Čarterio 
padėjo dideli kryžių ir pri
pažino, kad tas dokumentas 
yra tik akių muilinimas.

Gudrus žmonės aiškina, 
kad Jaltos ir Teherano ta
rimai buvo karo sąlygų pa
daras. Sako “nebuvo kitos

gal Jaltos konferencijos nuta 
rimus pranešinėti mano vy
riausybei apie padėtį Lenkijo
je sąryšyje su rinkimais, ku
rie vyko ten 1947 m. sausio 
19 d. Kaip Tamstai žinoma, 
tie rinkimai nebuvo ‘laisvi ir 
nevaržomi,’ kaip Lenkijos vy
riausybė buvo pasižadėjus juos 
pravesti, pasiremiant pirmes- 
niais nutarimais Jaltoje ir 
Potsdame. Visai priešingai.
Prieš rinkimus I^nkijoj siau
tė prievarta, šantažas ir smur
tas, kas prisidėjo prie to. kad 
rinkimai virto farsu ir rodo, 
kaip Lenkijos valdžia ciniškai 
sulaužė savo tarptautinius pa
sižadėjimus.

“Tose sąlygose aš manau, 
kad daugiau pasitarnausiu ge
riems santykiams tarp musų 
tautos ir Lenkijos gyventojų, 
jei grįšiu į privatų gyvenimą 
ir tuo budu galėsiu laisvai 
kalbėti ir rašyti apie dabarti
nę Lenkijos tragediją, nebū
damas suvaržytas diplomati
niais Įpročiais.”

Buvęs ambasadorius A 
B. Lane ištarnavo 31 metus 
Amerikos diplomatinėj tar
nyboj. Dabar jis meta savo 
tarnybą, kad galėtų “atvi-rai” kalbėti ir rašyti apie ^Ru^a Prirašė po
IuPnkiins tracrpdįia anie g. i Atlanto Čartenu,. bet Tehe- 
duoto sąjungininko paver-irane y.veljau Jaltoje kusi- 
gimą, apie Lenkijos žmonių ^a atsimetė nuc Atlanto 
kančias po svetimu jungu.

Senato užsieniu reikalų komisijos nariai klauso Valstybės sekretoriaus 
padėjėjo William Clayton (pirmas paveikslo kairėj) aiškinimo, kodėl Ame
rika turi padėti Graikijai ir Turkijai apsiginti nuo rusiško imperializmo. VV. 
Clayton sako. Amerikos interesai reikalauja, kad Rusijos ekspansija butų su
laikyta.

Čarterio ir demokratijų va-
Amerika staiga susirapi- dams reikėjo su Rusijos rei- 

i; skalavimais sutikti. Tokie

kovai paremti, 
rų žinių.

Tuo tarpu visos lietuvių 
kolonijos pradeda naują 
vajų pagelbėti lietuviams 
tremtiniams Europoje, ku
rie dabar atsidūrė dideliam 
varge. Naujame vajuje jau 
sukelta arti 50,000 dolerių. 
Bet reikia sukelti 525,000 
dolerių. Todėl turėsime dar 
daug dirbti ir judėti, kad 
užsibrėžtas tikslas butų pa
siektas.

Musų broliai išgriautoje 
Europoje yra nelaimingiau
sios karo aukos. Jiems ka
ras atėmė viską, namus, tė
vynę, pragyvenimą. O to
kių benamiu lietuvių yra a- 
pie 80,000 žmonių! 
14.000,000 Vergų!

Du rusų socialdemokra
tai, B. Nikolajevskis ir D. 

totų konservatorių valdžia.! Dallin, skelbia naują kny-

1 statymui vadovauja socia
listai. Visvien koki butų An
glijos valdžia, ekonominiai 
krašto sunkumai butu tie

Anglijos Atsistatymas
Svarbiausias Anglijos ru- Darbininkų trukumas y-i patys. Bet socialistai neabe- 

pesnis po karo buvo greit ra kita didelė atsistatymo! jojamai vartoja kitokius bu- 
pereiti į taikos laikų garny- kliūtis. Vien tekstilės pra-jdus ir kitokias priemones 
bą ir greit pradėti "ekspor- menėje Anglijoje trūksta-kraštui atstatyti, negu var
tuoti, kad butų galima atsi-: 500.000 darbininkų, jų tru-
gabenti duonos ir žaliavų. Į ksta anglių kasyklose, sta- 
o taip pat. kad butų galima tyboje. mašinų išdirbystės 
mokėti užsieniams skolas, pramonėje, automobilių fa- 
kurias Anglija per karą tu-j brikuose ir kitose pramonės 
rėjo užtraukti. ; šakose. Per karą darbinin-

Anglijos perėjimas į tai-jkų trukumas buvo labai di- 
kos meto gamybą buvo grei’delis, bet tada krašto kritiš-į Nežiūrint Į sunkią ekono- 
tas ir visai sėkmingas. Prieš ka padėtis vertė griebtis j minę padėti, Anglija išplėtė 
šios žiemos didžiuosius šal-‘ nepaprastų priemonių ir vi-lir daug pagerino savo socia-

sos moterys per karą buvo 
draftuojamos į darbus dirb
tuvėse. Po karo tokių prie- 

karinių laikų gamybą." Jei Įmonių imtis nebepatogu, 
imti 1938 "metų gamybą!todėl darbininkų trukumas

čius, kurie netikėtai sutruk
dė gamybą, Anglijos gamy
ba jau buvo pralenkus prieš

Tos priemonės yra darbinin
kų klasės interesų diktuoja
mos. Tų priemonių skaičiu
je verta paminėti ypač tas, 
kurių konservatoriai tikrai 
nevartotu:

no Graikijos ir Turkijos Ii-; Ka?.avmiai. .?,UUKJL , lo?ie 
kimu. Bet kaip su Lenkija. a^in™ai !sdV2da fbap10' 
su pirma tauta, kuri stojo u^agystes liudijimą Roose- 
į nelygų karą prieš Hitlerį? |veRui .ir . Uhurchillui Jie. 
Ar ji liks išduota ir parduo- £a/!n£iausia salių atstovai,
ta “totalitarinei agresijai”? Aeidosi pav®.aPgaV,u. aP^an?‘ 
Ar Amerikos žmonių pado- RusiJ°s diktatoriui,

rūmo jausmas nepakels bal- ‘ ta^maf’ neabejojamai ap- 
so prieš Jaltos išdavystę ir ga??-„ir , ant, ^a<:!<os Pasi" 
prieš užkorima sąjunginiu- Vu* vadus
kei Lenkijai Maskvos irape- Jalto->e_’ bet. tlk™J1 to?..aP’ 
riali-zmn? gavystes priežastis greičiau-

šiai buvo tame. kad tie de
mokratijų vadai ir patys 
nebrangino tų principų, ku- 

„ riuos jie su tokiu neva šir-
• Rra®1!^ sava^ Jriusy .''Y' dingu įsitikinimu skelbė, 

nausybe paskelbė visus 
slaptuosius dokumentus iš 
Teherano, Jaltos ir Potsda
mo konferencijų. Atrodo, 
kad šį kartą tikrai visi slap
tieji susitarimai yra

“JALTOS PASLAPTYS”

gelbos Graikijai. Todėl pa
gelba turi eiti tiesiai, be 
Gromyko “veto.”

Tai kam iš viso reikalin
ga toki “Jungtiniu Tautų 
organizacija,” kuri nieko 
negali daryti? Jei tik del 
svieto akių. tai ji per bran
giai kainuoja.
Mažins Mokesčius?

Kongresas nori sumažin
ti mokesčius nuo pajamų. 
Atstovų rūmai jau nubalsa
vo sumažinti ateinančiais 
metais mokesčius 3,840 mi
lionų dolerių. Republikonai 
mano, kad bent tame reika
le reikia parodyti balsuoto
jams, kad jų rinkiminiai 
pažadai nebuvo tušti bačka. 
Dar reikia, kad tam nutari
mui pritartų senatas ir pre
zidentas.

Ar tikslu mažinti mokes
čius, kada valstybės skolos 
siekia aukščiausių lubu, 
tai ginčytinas reikalas. O 
jei mokesčius mažinti, tai 
kodėl nepradėti nuo apa
čios, nuo neturtingiausių 
mokesčių mokėtojų? Repu
blikonai betgi to nenori su
prasti. Jie “demokratiškai” 
atleidžia lygu nuošimtį ne
turtingam ir turtingam, kur 
biednas mokės kelis dole
rius mažiau, tai turtingam 
susitaupys šimtai dolerių. 
Taip ir pažadai bus išpildv- 
ti ir turtingųjų kišenės pri
pildytos.
Socialdemokratų Baltas

Šiame “Keleivio” nr, de
dame Lietuvos Socialdemo
kratų šauksmą į pasauli. 
Raginame visus “K.” skai
tytojus perskaityti su atyda 
Lietuvos demokratijos ko- 

balsa. Iš to “šauks- 
kalba liūdni faktai a- 
ietuvos likimą, apie 

Lietuves žmonių kančias, 
baisų nacių ir bolševikų te
rorą ir negirdėtus istorijoj 
žmonių žudymus.

Tikrai Lietuva dabar gy
vena tragingiausį savo isto
rijos laikotarpį.
J. L. Le-tvis Vėl Skelbia*!

Amerikos angliakasiams 
teismo buvo uždrausta skel
bti streiką nuo balandžio 1 
d. Mainierių unija teismo 
įsakymo paklausė, streiko

gą apie Rusijos koncentra
cijos stovyklas. Jie suran
kiojo galybę parodymų a- 
pie prievartos darbo stovy
klas Rusijos platybėse ir 
prieina išvados, kad Rusi
jos vergų stovyklose yra 
laikoma nemažiau, kaip 14 
milionų žmonių! Tai yra 
tiek gyventojų, kiek visoje 
New Yorko valstijoje. Kiek
vienas antras Rusijos dar
bininkas dirba vergų sto
vykloje baisiai sunkiose są
lygose.

Hitlerio Vokietijoje buvo 
sugabenta i prievartos dar
bus, darbininkų ir karo be
laisviu, apie 12 milionų 
žmonių. Bet Hitleris galėjo 
teisintis, kad jis tą darė ka
ro metu, kada Vokietijai 

sveikatos! grėsė pavojus susmukti nuo 
bombų. O Rusiioi taikos

lini draudimą. Amerikoje 
dar tik kalbama praplėsti 
socialini draudimą, o An
glija jau tą padarė.

Nežiūrint į ekonominius 
sunkumus, Anglija geriau 
apsaugo savo gyventojų 
sveikatą, kaip turtinga A- 
merika. Mokyklos amžiaus 

sveikatos

yra itin didelis.
Darbininkų trukumas ri- 

vo padidėjusi šitaip: Plie- šasi ir su “tarptautine padė- 
no išdirbimas pašoko Į vir-! tirai.” Dabar Anglija turi 
šų 25'<. cinko — 33' r. va- pusantro miliono 
rio — 44'/, citros — 50'/,f Jei santykiai tarp valstybių 
aliuminijaus — 150'/. Tro- butų mažiau “skaudus” ir
kų buvo gaminama 40'/ jei "Anglija galėtų paleisti kontrolė prisidėjo pre Ang

kaipo pagrindą, tai šių me
tų gamyba (iki šalčių) bu-

kareivių.; vaikų
nnzit ixxiysixzxvy CTVVVJ

mas ligoje ir griežta kainų

priežiūra
aruJi.vi *

daugiau, negu prieš karą, dalį kareivių, tada pramo- lijos gyventojų 
žemės ūkio traktorių visas nėję nebebūtų tokio darbi- pagerėjimo.

yra valdžios kontrolėje, jų šlykštesnė, kaip buvo Hit-jos pramonės gamyba, odos greitu laiku savo kareivius 
išdirbystė, dirbtino šilko, pasiųsti Į dirbtuves, 
vilnonių audeklų, elektros Darbininkų galima butų 

, prietaisų, radio aparatų ir atsigabenti iš kitur, pavyz
di* džiui, kodėl neįsileisti “iš-Pilnas ekonominis “atsi-
statymas” betei susiduria' e — keli šjlJ)tai tuks;

i Anglijo te su d\ lem sunku- ^n^įu visokiu amatu darbi- 
mais: vienas yra darbininkų • . ‘ ?
trukumas ir kitas— mašinų
nusidėvėjimas.

Anglija turi gerai pasta

i vietintųjų žmonių.” kurių

tytą mašinų išdirbystę, bet

ninku? Bet kol kas labai 
mažas skaičius “išvietintų” 
žmonių buvo įleista Į Ang
liją. (Įsileistųjų skaičiuje 
buvo kefi šimtai lietuvaičių,

gamyba yra paskirstoma pa
gal planą, tiek tai ekspor-

lerio režimas. Stalino vergi- 
ios darbuose kankinasi de-

tui. tiek vidaus rinkai, eks-! šimtimis tūkstančiu ir musu 
porto kainos yra reguliuoja- broliu lietuviu. -1

Ištroškę Lietuviškos 
Spaudos

tieji susitarimai yra pa- ---------------------------------

skelbti ir kad vėliau jokių Į Mes gauname laiškų iš 
“staigmenų” nebebus, "i lietuvių išsimėčiusių po vi- 

Skaitant paskelbtuosius! sus Europos kraštus. Visi 
dokumentus tenka stebėtis/ jie nori gauti “Keleivį.” Už- 
iš kur “trys didieji’’ gavo simokėti jie negali. Mes 
moralinės “drąsos” tokius
nutarimus daryti. Pavyz

siunčiame dykai tam tikrą 
skaičių, bet siųsti labai 

džiui, Teherane, pirmas daug nepajėgiame. Pernai 
slaptas nutarimas skelbia/keli draugai buvo sumetę 

kelioliką dolerių sumokėti 
už “Keleivį” siunčiamą Eu
ropon. Dr. J. Kurnėta iš

kad “sutarta remti partiza
nus Jugoslavijoj.” Kitaip 
sakant, Churchill ir Roose- 
velt Teherane sutiko isduo-|Los Angeles tam reikalui 
ti Jugoslaviją ir pažadėjo . skyrė $15. Daug kas iš a- 
remti bolševikų partizanus.
Taip didieji išlicitavo vie
ną sąjungininką ir išdavė 
jugoslavų tautą, kuri per 
karą sudėjo didžiausias au
kas.

Teherane buvo nutarta 
traukti Turkiją į kara šalia 
Rusijos. Anglijos ir Ameri
kos. Bet Turkija nepanorė
jo, kad “didieji” su ja pasi

i per sesis metus masinu is- kurios atvyko dirbti i Ang- 
;dirbimo pramonė dirbo tan- nj0R ligonines). Yra numa
to* orlaivius, kulkosvai-itvta atgabenti 100.000 dar- 

! džius, minas ir kitokius ka- bininkų Į tekstilės fabrikus, 
bet reikalas trukdosi su bu- 

Į tų trukumu. Atgabentiems 
darbininkams nėra butų, to
dėl reikia pirma pastatyti 
kokias nors patalpas, o pas
kui jau žiūrėti iš kur atsiga
benti darbininkų.

“Kur trumpa, ten ir trūk
sta.” sako protingas posa
kis. Taip yra ir Anglijoje, 
kur atsistatymas susiduria 
su Įvairiomis kliūtimis ir vi
sur “viena kliūtis nėra kliu-

merikiečių dabar užsako 
“Keleivį” savo giminėms ir 
pažįstamiems Europoje. Tai 
žymiai pagelbsti numalšin
ti lietuviškos spaudos troš
kulį. bet to neužtenka.

Mums rašo iš Europos, 
kai “Keleivis” ateina į iš
retintų žmonių kempę, tai 
jį tiek daug žmonių skaito, 
kad jis suplyšta į skiauteles 

elgtų, kaip jie pasielgė su Iir tai žmonės stengiasi tas 
Jugoslavija ir vėliau su Len! skiauteles dar suskaityti, 
kija. Ji liko neitrali. Žiu-j Taigi prašome visų. kas 
rint dabartinių patyrimų a- turi giminių ar pažįstamų 
kimia, Turkija padarė labai Europoje, užsakyti jiems 
protingai, nes didieji są- “Keleivį.” Tai jiems bus ge- 
jungininkai praeitame kare riausia dovana. “Keleivį” 
elgėsi su silpnesniais savo Europon siunčiame už $3.50 
sąjungininkais daug šlykš- per metus. Siunčiame ir ka- 
čiau, negu jie elgiasi su lendorių už 50 centų su pa- 
priešais. Jei Turkija butų siuntimu. Kalendoriuje yra

:ro pabūklus. Tuo tarpu su- 
: sinešiojo mašinos visose 
pramonės Šakose ir staiga 
jų negalima pakeisti. Ypač 
reikalinga pakeisti mašinas 
tose pramonės šakose, ku
rios iš seno pasižymėjo ne
mažu technišku atsilikimu, 
kaip tai tekstilės pramonėj, 
elektros ir gazo gamyboje. 
Nežiūrint j tą kliūtį Angli
ja dabar gamina 75 dau
giau elektros, negu prieš 
karą. o gazo gamina 40''<■ 
daugiau. Net ir Amerikoje 
anglai negali gauti nusi
pirkti mašinų, nes ir čia fa
brikai yra užversti užsaky
mais 18 mėnesių į priekį!

mos.
Kai kurios pramonės ša

kos yra nacionalizuotos. 
Gelžkeliai. sunkusis kelių 
transportas ir anglių kasyk
los jau nacionalizuota, o e- 
lektros gamvba ir plieno 
pramonė vis labiau pereina 
valdžios kontrolėn. Plana
vimas butų ir prie konser
vatorių valdžios, bet tas 
planavimas butų vykdomas 
per stambiųjų kapitalistų 
sąjungas, tuo tarpu prie so
cialistų valdžios planavimas 
daromas išeinant iš viso 
krašto ir ypač iš darbinin
kų reikalų. “Skirtumas” at
sistatymo priemonėse muša 
į kapitalistų kišenę, bet vi
sam Anglijos ukiui tas išei
na į sveikatą.

Del atsistatymo priemo
nių anglai karštai ginčija
si. Tas visai vra supranta-

. ma. Bet, iš šalies žiūrint, tis. bet jų yra devynios tenka
galybės. Bet tai neišvengia
ma karo pasėka, kada rei
kia viską ir labai greitu lai
ku atstatyti.

Imant gamybos žvilgsniu, 
Anglija savo ūkį atstatė ir 
pralenkė prieškarinę gamy
ba. Bet del karo palikimo 

Prieš

daug žinių apie lietuviškas 
organizacijas Amerikoje ir 
Europoje jį labai visi mėgs-j to dabar neužtenka.
ta. Dabar galime siųsti “Ke-i karą Anglija buvo pramo-V I i v > VO Zlo I.. Lz.m4<« KliirAIeivį” ir kalendorių į visus 
Europos kraštus

n ės kraštas ir kartu buvo 
stipri savo finansais. Dabar

Tie, kurie neturite gimi-j anglų finansinė galybė šu
niu ar pažįstamų, galite at-įsmuko. Karas suėdė finan
siųsti pinigus su užrašu:
“Keleivis Tremtiniams” ir 
mes siusime tiems, kurie 
prašo. Skirstysime taip, kad 
eitų į įvairias vietas ir kad sugriautus namus bei fabri- 
kuo daugiausiai žmonių kus.
“Keleivį” galėtų skaityti, i —o—

“Kd.” Admmirtr. Anglijos pokariniam atsi-

Atominės Lenktynės
Vienas vokiečių moksli

ninkas, dirbęs Rusijoje a- 
tominių bombų gamyboje, 
pabėgo iš Sovietų “paauk
suoto kalėjimo” pas anglus. 
Čia jis papasakojo, kad 200 
vokiečių mokslininkų duba
Rusijoje įvairiose laborato- nebus
rijose ir, pagal jo žinias, 
Rusija greitu laiku turės a- 
tominių bombų.

Vokiečiu mokslininkai

anglių 
džio 1

bet angliakasiai ir 
nekas. Nuo balan- 
iki balandžio 6 d.

pnpazmti neginčija
mą faktą, kad Anglija pa
darė jau didžiulę pažangą 
krašto ūkio atstatyme. Vi
siškas karo pasekmių likvi
davimas užims eilę metų, 
bet nėra nė mažiausios abe
jonės, kad Anglijos žmonės 
tą sunkų uždavinį įveiks.

K. Esminas.

ŽYDAI MOKĖS UŽ BOM
BŲ NUOSTOLIUS

Amerikos angliakasiai pa 
skelbė “gedulos savaitę’’ už 

Rusijoj gauna algos nuo žuvusius mainose savo drau
gus. Per savaitę laiko 400,- 
000 mainerių liūdės, kasyk
los bus uždaros, pramonė 
negaus anglių, bet tai nebus 
streikas...

Kiek tame liūdesyje yra 
tikro liūdnumo ir kiek ker
što, tą galėtų pasakyti tik 
mainierių vadas J. U Le- 
wis. Po “liūdesio savaitės” 
galima juk paskelbti ir “lin
ksmybės savaitę,” o paskui 
galima butu surasti ir kitų 
priežasčių, kodėl mainos tu
rėtų būti uždaros.

Kiekvienas mainieris už 
“liūdesio savaitę” sumokės 
po 60 dolerių, o visas Ame
rikos ūkis sumokės nepaly
ginamai didesnę kainą. Bet 
ginčo del naujos darbo su
tarties šitas J. L. Lewis žy
gis nepalengvins išrišti.

J. D.

$14.000 iki $36,000 per me
tus. Jie gyvena ištaigingai, 
bet kaip “paauksuotame ka 
Įėjime.’’ Rusų atominės la
boratorijos randasi už Ura
lo kalnų. Maskvoje ir pieti
nei Rusijoj.

To vokiečio mokslininko 
pavardė yra žinoma ang-. 
lams ir amerikiečiams, bet 
jis bijo skelbtis viešai, kad 
rusų žvalgybos ilga ranka 
jo nepasiektų.

Vadinasi, Amerikos ato
minių bombų monopolis ga
li greit pasibaigti ir kas 
tada?
Nelaiminga* Padaras

Amerika rengiasi siųsti 
pagelba Graikijai ir Turki
jai apsiginti nuo “totalitari
nės agresijos,” arba nuo 
Rusijos imperializmo. Pa
gelba bus siunčiama tiesiai, 
visai aplenkiant Jungtinių 
Tautų organizacija-

Mes visada sakėme, kad 
U N organizacija, su veto 
teise, yra tik akių moniji-

Žydų teroristai išsprogdi
no Haifos uoste aliejaus 
naipas, kuriomis aliejus ga
benamas iš Arabijos i Vi- 

paskandintus laivus, ir už duržemio juros uostą. Spro-
---- —.... v • gdinimas padarė $4,000,000 mas. Kai Amerika nori ką

nuostolių. Dabar visi Pa- nors rimta daryti, ji turi tą

sus. o gamybos aparatas tu
ri atidirbti ir už prarastus 
užsieniuose kapitalus, ir už

“Kckivis” visada yta 
d*vafia draugams k 
miems. Užsakykit jį saro arti

lestinos žydai turės už pa- organizacija padėti į šalį ir mkskms! 
dalytus nuostolius mokėti, užmiršti apie jos gyvavimą. ------------
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne ANGLIJOJ DIDELI POTVINIAI

1RRC ir Lietuviai

International Relief and 
Rescue Committee veikia 
nuo to laiko, kaip pradėjo 
Europoje siausti fašizmas 
ir persekioti laisvai manan
čius žmones. Tas komitetas 
gelbsti demokratiškos kryp-| 
ties žmones. Jis yra pagel
bėjus ir pažangiems lietu- j 
viams šio sumišimo metu, 
atvykti j Ameriką.

IRRC turi atstovus Įvai
riose Europos vietose ir per 
juos galima pasiekti pabė-Į 
gelius, kurie yra reikalingi* 
musų pagelbos. Nesenai te
ko asmeniškai kalbėtis New 
Yorke su to komiteto parei
gūnais. Aiškinomės, kaip 
mes, lietuviai, galėtume ge
riau pagelbėti pažangiems 
lietuviams pabėgėliams, ku
rie negali grįžti i Lietuvą. 
Mus ragino sukurti prie I. 
R.R.C. lietuvių sekciją, ku
ri veiktų atskirai, turėtų j 
savo iždą ir gelbėtų pažan
giuosius lietuvius Europoje, 
o kai bus reikalo atkviesti 
kurį nors Amerikon, tai I. 
R.R.C. padėtų gauti reika
lingus dokumentus. Lietuvių 
komitetas tiems reikalams « 
rūpintis butų bendras iš so
cialdemokratų ir sandarie- 
čių. į

Žinant ant kiek pagelbė
jo IRRC mums lietuviams, 
mes raginimą sukurti lietu
vių sekciją priėmėme. Nuo 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos jau yra paskirti 
žmonės: J. Buivydas, Ch. 
Kundrotas, Joe Antanavi
čius, M. Swingle ir V. Kal
velis. Pirmas susitikimas su 
sandariečių paskirtais žmo
nėmis jau įvyko, tai kovo 7 
d., ALP Kliube. Iš sanda
riečių dalyvavo: P. Deve- 
nienė, Dr. J. Pajaujis, Dr. 
P. Dagys. Br. Budginas. J. 
Vasiliauskas ir K. Klvbas. 
Principe nutarta toki komi
tetą prie IRRC Įkurti.

Neužilgo Įvyks kitas ben-! 
dras posėdis ir jame galu-’ 
tinai nusistatysime, kokiu 
budu veiksime. Tada išeisi
me ir i platesnę lietuvišką 
visuomenę su musų darbo 
planu ir pasiaiškinimu.

A. Bubnys, kuriam pada
ryta sunki operacija, eina Į 
geryn.

Alfonsas Kulys atsigynė, 
nuo mirties. Jis per klaidą 
buvo išgėręs amonijos vie-j 
toj gyduolių. Jis jau pasvei
ko.

Anna Baniulienė dar ser
ga. Ji dirbo Atkočaičio dir
btuvėj ir ten jos laukia ne J 
tik darbdavys, bet ir darbi- į 

ninkai, kad ji greičiau pa-' 
sveiktu.

Socialistų Vakarienė Bus 
Tiršta

Balandžio 12 d., Grand 
Paradise svetainėje bus Lie
tuvių Socialdemokratų Są
jungos 19 kp. vakarienė. 
Laukiame, kad i musų me
tines iškilmes atvyks drg. 
P. Šveikauskas, “Keleivio” 
naujas administratorius. Jis 
nori susipažinti su Brook- 
lynu ir brooklyniečiais.

Drg. P. Šveikauskas yra 
geras kalbėtojas, todėl ir 
mums brooklyniečiams Įdo
mu bus išgirsti jj kalbant ir 
susipažinti asmeniškai su 
nauju pažangiosios musų 
visuomenės darbuotoju.

Visi musų prieteliai kvie

Po nepaprastų šalčių Angliją ištiko dideli put viniai. Del staigaus snie
go ištirpimo ir del didelio lietaus daugelis upių išsiliejo ir pridarė kraštui 
milžiniškus nuostolius. Čia matyti patvinusi Ouse upė prie Earith miestelio. 
Ji pakilo 17 pėdų ir užliejo plačias apylinkes.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis Į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

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

Morta, gyv.

km.

Adomaitis, Antanas ir Jonas, iš Grimienė (Rotkytė)
J Tautušiu km., Betygalos vai., Rasei- Buffalo, N. Y. 

nių apsk., gyv., rodos, New Yorke. ( Gudaitis Jonas, Jankų vai., Šakių
Ambrozaitis Marcelinas, Šiaulėnų apsk., gyv. Chicagoje. 

rniest., Šiaulių apsk., gyv. Chicagoj t Gutauskas Anicetas, Juškonių
Anskiss Kostantas. brolis Petro, j Skiemonių vai.
Anskio, Petro, giminės prašomi at- • Heidricn Gustavas, iš Kauno, gyv. 

siliepti. Brooklyne.
Anuškevičienė (Mašalaitytė) Ele-Į lgnaiavičiutė, Anskių giminaitėm 

na. Gudelių vai., Mariampolės apsk., , lndriulienė (Taunytė) Jovana, iš 
gyv. Detroite. i Žeimių km., Šiaulių vai. t ,

Babilou (Kojalovvitch) Julė, vyras j Jakštas Malvina, gyv. Pittsburghe 
Benediktas, dukterys Marė ir Jadvy- • ar gal Pittsfield. Mass. 
gi*, gyv. Conneeticut ar Kentucky; Jankauskas Aleksas, sūnūs Jurgio, 
valstijoj. j Stakliškių vai., Alytaus apsk., gyv.

Babušis Jonas, gyv. Bostone. i zSa ar Kanadoje.
Bajoraitis Vytautas (Bender Vic-, Jaruševičius ivarolis, gyv. Mew 

tor), iš Pakuonio, Mariampolės aps., Yorke ar Bostone, 
vedęs Onų Norvaišytę, gyv. Cleve
lande, kur turi brangenybių krautu
vę. ...Bakys Antanas, Varlaukio kaimo,
Tauragės apsk., gyv. Chicagoje.

Balukonienė (Daukšaitė) Anelė, 
gyv. New Yorke, iš Galnės km.. Tau

Juozai Smarkiai Paūžė
Kovo 22 d. AMLP Kliubo 

name buvo smarki Juozų 
vakarienė. Jau kelintas me
tas. kaip Juozas Zakaraus
kas, ALP Kliubo gaspado- 
rius, suruošia Juozams at
žymėti vakariene. Galima 
sakyti, kad šitoji vakarienė 
buvo viena iš smarkiausių 
ir tirščiausių.

Ko geriausių linkėjimų 
jums. Juozai!

Jasinskis, Romualdas ir Vytautas, 
gyv. Chicagoje. t

į Jasinkis Vytautas, baigė gimnazi
jų Lietuvoje 1932 metais, vėliau gri
zo Amerikon, gyv., rodos, Chicagoj.

Jonaitis Aleksas ir jo brolis, iŠ 
Daunorinės kr.u, Šiaulių apsk., gyv.

1 Chicagoje.
Joniškaitė Anna, gyvenus pas dė- 

i dę George Dawson, Koslyn Heights, 
l Long Island, vėliau išvykus į Bos- 
1 tonų mokintis kaip "nursė."

Juozapaitis Mikas, Trakininkų k., 
Tauragės vai.

Jurevičienė (Dievukąitytė) Petro
nė, Alvito vai., Vilkaviškio apsk, ir 
jos vyras Antanas, iš Prienų.

Jurkevičiūtė Ona. duktė Adomo, 
Subačiaus vai., Panevėžio aps., gyv. 
Chicagoje.

Kabasinskaitė Anelė, Sekionių km. 
Kruonio vai.

Kačergis, Antanas ir Jonas, vie
nas jų turi restoranų New Yorke, 
Tursučių km., Šumsku vai., Mariam
polės apsk.

Karkus, Juozas ir Jurgis, gimę A- 
Zii.aida, merikoje, lankėsi Lietuvoje, vėliau 

grižo Amerikon pas brolį Mikų.
Kasei lene (žydaitė) Ona, Veiverių 

vai., Mariampolės apsk., ir jos vytas

ragės apsk.
Barkauskas Dominikas, gyv 

zabeth, N. J., 117 Agnės St.
Karkus Povilas, gyv. Brooklyne. 
Baršauskas Petras.
Hastikaitis Adomas, gimęs Ame

rikoje. gyv. Chicagoje.
Bašvinskaitė Onutė, gimusi Ame- 

1 ikoje, gyveno pas Jurevičius, Pet
ronėlę ir Antanų.

. Batchinski Mathew ir dukterys,
Šv. Onos Metinis Balius bašinskas, sekr. — V. Za- vilienė ir Ona Bainionienė! ^nurks^giiSJ^A^en-
Šv. Onos draugystės me- vadskienė, fin. rast. — P. patarnavo prie virtuvės, koje, lankėsi Lietuvoje, grįžo Ameri- 

tinis balius visada Įvyksta'Gudžiūnas, ižd. — V. Ste- Jaunoji Mrs. Ida Beile Bra-i jErtynas. iš vievirtėnų.
pirmą subatą pu velykų.' ponavičius, kontrolieriai — ze prižiūrėjo tvarka. Daug'Kretingos apsk.
Taigi ir šiais metais metinis M. Vidrukis, J. Paliliunas taipgi padėjo bostonietis j.; vo^S**“Ka^nTapsk5’7^’ Phiu- 

šeštadieni, ba-.ir A. Samulionis. Stevensonas ir F. Wiltrakis. <MPhijoj’.
Savo susirin-1 Kliubas skaitosi “nepoli- Svečiams pasistiprinus, p. Į <ryC°'iN>w'kVoiie,ZBroadway.

Boreika Vladas, sūnūs Kajetono, 
Žiežmarių vai., gyv. Philadelphijoj. 

Briedis Alfonsas, Joniškio

balius bus
čiami atsilankyti Į socialde- landžio 12 d. 
mokratų vakarienę. Laikas 
jau apsirūpinti tikietais.

Vyt. Katilius.

LAWRENCE, MASS.

Musų Nau i ienos
Lietuviu tautiškos para

pijos komitetas kovo 2 die
ną rengė vakarienę savo 
svetainėje. Vakarienė gerai 
pavyko. Kun. A. BakunO 
paraginti svečiai sudėjo au
kų Lietuvos vadavimo rei
kalams $50.55. Pinigai per
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Aukavo sekami as
menys :

Jonas Stulginskas SG, Benj. 
Balevičius $5.

Po $2: Joe & Ar.n Raskov/. 
Paul Krukonis, Mike Mikola- 
viteh. John Petrukonis. Martin 
Cikius, St. Pajerskas. Vincas 
Akstinas. ,

Po $1: J. Suslauvitch, M.

Sveiksta Musų Prieteliai
F. Petrulis, J. Šimėno 

darbo dirbtuvės fiteris, ei
na geryn ir už savaitės ki
tos ateis prie savo darbo. 
Jo laukia visi J. Šimėno 
darbininkai.

Tessie Kivytienė, kuri 
dirba pas Matulį ir Vaigi- 
nį, smarkiai sirgo. Jau da
bar grįžo prie darbo ir dir
ba.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

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

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

i

kime nariai nutarė metinio’tinis,” o tas reiškia, kad jis J. Spurga ir S. Michelsonas’ 
baliaus nrno-a sukelt.! nini-ibendrais lietuviškais Lionei- tarė kele»o ved-yii. .-.o !baliaus proga sukelti pini-1 bendrais lietuviškais klausi- tarė po keletą 
gų ir Lietuvos vadavimo rei- mais visai neturi jokios nuo- aiškindami 
kalams. Tuo tikslu bus lei
džiama ant išlaimėjimo Į-
vairių daiktų, o gautas pel- simas, jam nerupi nė pagel 
nas bus skinamas Lietuvos} bos teikimas nukentėju- 
laisvės kovai paremti. Įsitė- siems nuo karo lietuviams, 
mykit baliaus dieną, pirmą Visas to kliubo uždavinys 
subatą po velykų. . i yra. išlaikyti svetainę, ku-

M. Stakionis. rioje lietuviai gali sueiti,
----------------- ■ pašokti, iškelti vestuves ir

{Lt. Tuo žvilgsniu musų kliu- 
i bas niekuo nesiskiria nuo 
kitų

WINNIPEG, MAN.

Eli-

Žodžių, pa- į Briedis Alfonsas, Joniškio vaisė., Petras.
S nuo- aiškindami Šio pikniko tik- • Šiaulių apsk. i Katauskas Ignas, 1

t • t • x i • i • j • *• ! B ruiras Stepas, Daukmunų kaimo,1 parap., tauravęs apsk
TTlOriCS. *Jnciupi SiH ll KVlCSGHITll SVCCltlS VH-j Panevėžio apsk., čfyv. Chicagoje.
vos nepriklausomybės klau v ** ' ~ *’ T' ' °-----*•—— —«— «-

panašių, daugiau 
Kovo 8 d. čia palaidojo-' mažiau girtų kliubų po 

me Andrių SabaitĮ. 72 me-^a Ameriką ir Kanadą, 
tų lietuvį viengungį. Iš Lie-} U. K-.

j tuvos velionis paėjo iš Šven- i ------------------
! čionių apskrities, Zablatiš- IŠ FLORIDOS PADANGĖS 
kiu kaimo. I Amerika atva-

Palaidojome A. SabaitĮ ar
vi-

šytis Į BALFą.

Pagramančio 
gyv. Chica-

Brundza, Vytautas, Ona, Helen, Kazlauskas Modestas, iš Joniškio, 
XT ■ n a t p z z -I birutė ir Valerija, gyv. Detroite. Šiaulių apsk.
INetrUKUS nALr atStOVPj Buklerienė l Baltramonaitytė) Ona, i Kelpšienė (vėliau, rodos, Klimavi-

Michelsonienė surašė 27155*8“0 Ju.k.uba’I«rv- ^hieagoje. Į ėienė).Matusevičiūtė ’iuvda-pj®Ke,1- ...... i Bunevicius, Julius, Juozas ir kos-,mes, Raseinių apsk., gyv. Philadel-asmenis, 1S kul ių ir buvo i tas. R Punios. } phųoje.
Sudarytas Bendrojo Ameri- ' Burdžius Juozas ir sesuo Ona, vai-1 Kemeklis, Kostantas ir Veronika,
ROS
rius.

Lietuvių Fondo sky-
v;o;▼ im 11 ve i moV zz irk .urjnmivrtvj\7 j

po $1 duoklių metams ir 
prie to dar gauta $3 auku 
BALFui.

kai mirusios Burdžiuvienės (Spyčiu-1 Jūžintų vai.. Rokiškio apsk. 
tė). ! Kiščiunas, agronomas, jo žmona

Butkienė (čerapaitė) Benedikta, j Bronė, iš Lietuvos išvyko 1923 m. 
j gyv., rodos, Philadelphijoj, kilus iš) į Meksiku, vėliau persikėlė į Ame- 

1 rika. gyv. Chicagoje.
Suginčių km., Į Klastauskas Liudvikas, 

diuiai, gyv. Chicagoje.
Rygoje. Į Klimas Juozas, brolis

P-.i.iiz.. šiatiliu aiz&k. 
Butkus Augustinas,

Akmenės vai.
Butnorius Jonas, gimęs

ar jo jpe-
Rapalavi- 

ro-čienės, ir jo duktė Nellie, gyv., 
dos. Worcesteryje.

Kontrimas, Juozas ir Alfonsą#, 
Kontrimienė ir Kontrimaitė Emilija. 

_ , Ceponienė (Giedrytė) Emilija. į Kovaitis Vincas (Braun ar Brownbu\'O $120.48. ApmokėlUS ! Miškonii' km., Skapiškio vai., Rokis-1 William), brolis Broniaus, gyveno
v iSHS išlaidas, gi yno pelno j Ceponienė-Rimavičiutė. 
liko $63.57 kurie rytojaus I Orapas Juozas, iš Panilės, Siau-
dieną ir buvo nusiųsti Į' čeanakevičm Ignas,
BALF centrą. ; lo> ir ce#wkavičius ir

i o ne. kurių vardai nežinomiKOVO z.0 vakarą pp. Spur-l vai., Panevėžio apsk.
Pabkevičius Jonas, sūnūs Viktoro

Cehoviez (Jacevičiūtė) Stase. 
Čeplinskas Julius. Žagarės vaLsč.,]Pats piknikas taipgi da- ' Šiaulių apsk., vedęs Fredrekunaitę,

Ivė BALFui pelno. Pajamų

Mi&mi Įsikūrė BALF’o 
Skyrius

Atvykusi i Miami miestą

žiavo 1905 metais, o 1914 
metais perai kėlė gyventi i!
Kanadą ir čia dirbo šiaurės!
giriose ir Įvairiose kasvk- BALFo centro atstovė, Mi- 

. . , • Iose. Paskutinius 3 metus chelsonienė, pasiryžo ir čia
Amsiejus, Charles \olungas jr... prje gelžkelio. Pernai Įkurti šitos organizacijos

yatar“”as’ Anna, rudenį velionis atvažiavo Į i skyrių. Padedant pp. Bub- 
Velicka, Jack huseo. A. Swee-: \yjnnipeg praleisti žiemą.: niams, pp. Braziams, pp. 
tra. K. \olungas K. braxaus-| Ąnt pavasario manė vėl i Spurgams, pp. Rožėnams ir 
kas. Ch. Balčius, I-. Izenoaus j Vyjętj j savo darbavietę, bet kitiems, kovo 16 d. buvo 

susirgo ir kovo 5 d. čia mi-

gų

gyv. Chicagoj.

F. Bagdonas Anna Stundza, A 
Švenčionis, F. Gižius. Mrs. R. 
Žuromskas. Mrs. D. Kazlaus
kas. Mrs. A. Burba. M. Pauliu- 
kaitis, Jul. Pieslak.

Viso surinkta $50.55. Vi
siems aukavusiems tariama 
nuoširdžiai ačiū.

Piie vakarienės surengi
mo darbavosi: A. Yurčiko- 
nienė, L. Balevičienė, M. 
Rudienė ir A. Dedilionienė.

Berengiant vakarienę at
sitiko nelaimė su Stepu Pa- 
jersku. Jis paslydo ir griū
damas išsilaužė dešinę ran 
ką. Ligoninėj ranka buvo 
aptvarstyta ir sakė. kad 
komplikacijų nebus, bet 
ims laiko kol pasigydys. S, 
Pajerskas yra “Keleivio” 
skaitytojas. Linkiu jam 
greit pasveikti.

ALT Skyriaus Veikla
Musų kolonijos kvota! 

Lietuvos vadavimo vajuje' 
buvo $5,000. Kad sukėlus 
daugiau pinigų kovai už 
Lietuvos laisvę, musų kolo
nijos veikėjai nutarė kolek
tuoti aukas Lietuvos reika
lams per stubas. Ta reika
lą pasiėmė vykinti: kun. A. 
Bakunas, Mrs. V. Shimonis, 
Mrs. N. Pajerskas. Antanas 
Sauris. Felix Lenčiauskas, 
Jurgis Majauskas, S. Ma- 
jauskienė, A. Veličkienė, 
V. Akstinas, M. Stakionis, 
M. Zalanskas, M. Zautrie- 
nė, F. Kukutis ir A. Buro- 
kienė.

surengtas tuo tikslu pikni
kas gražiame orenčių sode, 

savo gyvenimo su-; kurį pp. F. Mockai davė ne- 
' mokamai.

Nors oras piknikui pasi
taikė nepalankus, nes nuo 
pat ryto smarkiai lijo, vis 
dėlto suvažiavo apie 40 au-r -i- 1 • a___ _  „

re.
Viso

taupas velionis paliko Vil- 
kančių šeimai, sako, užra
šęs Vii kančių šešių metų 
sunui. Artimesnių giminių 
nepaliko. Laidotuvės buvo
gana iškilmingos. Laidotu-} tomobilių, kuriu tarpe ma- 
vėmis rūpinosi Winnipego! tėsi turistų iš New Yorko, 
t k'ihih'ic } New Jei’sey, Pennsylvani-Lietuvių Kliubas.

Apie Musu Kliubą
Winnipego Lietuvių Kliu 

bas dabartiniu metu turi 
tokią valdyba: pirm. — P. 
Pūras, vice-pirm. — V. Da-

Yorko,
New
jos. Illinois. Massachusetts 
ir kitų valstijų.

Ponios Blažienė ir Rožė- 
nienė pagamino ir paauka
vo skanių užkandžių pikni
ko svečiams, o pp. L. But-

U2SISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

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

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

namuose Įvyko pirmuti
nis BzALF narių susirinki
mas ir buvo išrinkta sky
riaus valdyba, kurion Įėjo: 
Jonas Bubnis pirmininku. 
Mrs. J. Page vice pirmin., 
C. K. Braze sekret.. o My
kolas Popiera iždininku. 
Skyriaus numeris yra 39-tas.

Per šį susirinkimą prisi
rašė dar du nariai.

Tą pati vakarą skyrius 
nutarė suruošti pikniką jau 
savo vardu ir pasidaryti 
kiek pinigų savo darbuotei. 
Ir tuojau, kovo 23 dieną, 
Įvyko naujo BALF skyriaus 
piknikas. Suvažiavo gražus 
būrys lietuvių Į tą patį pp. 
Mockų sodą ir linksminosi 
po orenčių medžiais iki su
temo. Prisirašė dar 7 na
riai. taip kad dabar BALF" 
skyrius Miami mieste turi 
jau 36 narius.

Komunistai nėrėsi iš kai
lio, norėdami BALF sky
riaus sudarymui pakenkti 
bet visos jų pastangos su
bliūško.

Floridos Garnys.

HARTFORD, CONN.

Illinois valstijoj.
Kovas-Kovaitis Anatnas.
Kreivys, Jonas ir Barbora, iš Del- 

Chicagoj tuvos. Ukmergės apsk. 
sūnūs Mvko-j Krištolą i t ienė (Andriulaitytė) Ma- 
Ce. rakaviči?- rijoms, Kalbierišl.io vaL, Mriampo- 

lės apsk., ir jos vyras Augustas. .
Krokunis Antanas ir jo žmona 

Veronii a, Tirkšlių vai., Mažeikių 
an«k.. gvv. Chicagoje.

Krupavičius Juozas, brolis Anelės 
Tamulynienės.

Kučinskas Juozas, sūnūs Jono, iš 
Suvalkijos.

Kulpar.ienė (Virbickaitėj Anelė, 
gyv. Plymouth.

Kunevičienė Julė. gyv. Pittsburgh.
Kuocienė (Petrikaitė) Marijona, 

iš Paparčių km., Sėdos vai., Mažei
kių apsk., gyv. Brooldyne.

Kvederavičius, Andrius ir Juozas,
l. inmarkių km., Mariampolės apsk. 

lainutis Oliesius, Gojaus kaimo,
Trakų apsk.

Laksh (Dambrauskaitė) ir jos vy
ras Jokūbas, ir vaikai, gyv. Phila
delphijoj.

Laucius (Frenklerytė) Augustė, iž 
Grinaičių km., Tauragės apsk., gyv. 
Chicagoje.

I.aurinavičius Juozas, spėjamai ki
lęs iš Tauragtnų, Utenos apsk., gyv. 
Chicagoje.

l-ecnavičius. Jonas. Juozas, Vin
cas ir Tekliunė, vaikai Izeono ir 
Marijonos Kukštaitės, Tauragės ap.

Zubka ar Zuhkus Antanas, Pane
vėžio apsk.

Zubkus Antanas.
Žemaitis Juozas, Prapuolenių km., 

Kybartų vai.
Židelis Stasys, sūnūs Simono, spė

jamai gyveno Middleboro, Mass.
Žilinskas Jonas, gimęs Amerikoje, 

lenkęsis Lietuvoje. Kėdainių apskr., 
grįžęs Amerikon bene 1937 m.

Žilionis Antanas, Seiriju vai., Aly
taus apsk.. lankėsi Lietuvoje 1937
m. , gyv. Mew Yorke ar Philadelphia.

Žvynys, Kemetiškių km.. Molėtų
va!.. Utenos apsk.

Jieškomieji ar apie juos žinantie-

S.nil.

ir aBrboros.
Daukšys Albinas ir jo dvi seserys.
Daukšys, Jonas ir Vincas, spėja

mai kilę iš Vilkaviškio apsk., >ryv. 
New Yorke.

Daulis Petras, Paikių km., Šir
vintų vai.

Dawson George, gyv. Roslyn Hei
ghts, Ixing Island. brolis Stulpinie
nės.

iJeruvienė (Virbickaitė) Jieva. gy
venus Plymouth.

Diškevįčius Antanas, sūnūs Sta
sio. iš Balbieriškio, Mariampolės ap.

Dobožinskas, Alfonsas ir Liudvi
kas, sūnūs Juozo, gyv. Philadelphi- 
jos apylinkėje., iš Krekenavos vals., 
Panevėžio apsk.

I iobožinskas Petras, gyvenęs prie 
“Flemington Glen Gardner.”

Domanskienė išneliutė) Liudvika, 
ir jos vyras Liudvikas, iš Kauno, 
gyv. New Yorke.

Dubinis, Daudžgirių km., Pabir
žės parap.

Duoba. Antanas ir Benediktas, iš 
Saltališkių kgi., Paeterėlių vai., Sa
kiu apsk., gyv. Chicagoje.

1 >usa ar Dusas, Mykolas ir Petras.
Gabrytė Pranė, Pagiegalės kaimo, 

Panevėžio vai.
Gaižutis Anupras. Ginučių kaimo, 

Utenos apsk., gyv. Eairport Harbor, 
Ohio, ~>2f, 7th st

Galiauskas Adomas, sūnūs Karo
lio. ir jo seserys, gyv. New Yorke.

Galinis Pranas, Žiliu km.. Rokiš
kio aosk., gvv. New Yorke.

Gasiunas Petras, sūnūs Stasio, 
brolis Marijonos.

Gaudiešius Liudas, Vainočių km.. 
Šiaulių apsk., gyv. Brooklyne.

Gawenat Marie, Gėčių km 
kių apsk.

Gečiukonienė (Vabuolaitė) Marijo
na. Margų km.. Leipalingio vai.

Genys Juozas. Dėvinduonių km., 
Gudžiūnų vai., Kėdainių apsk.

Griciūtė Morta, Papilės vai., Šiau
lių apsk.

Gricys Pranas, gyv. Cliffside, N. 
J., Box 58.

Grigalauskas Pijus, iš Eankupėnų 
km., Gražiškių vai., Vilkaviškio ap.

Turėsime Tag-Day
Hartfordo BALF ir ALT 

skyriai, bendrai veikdami 
Lietuvos ir tremtinių nau- 

. rai, yra gavę iš miesto val
dybos aukų rinkimo dieną! 
(tag-day), gegužės 3

Ša-i
maloniai prašomi atsiliepti:
rimsulate General of Lithui 
W. 82nd St., New York 24, N. T.

KARO DEPARTAMEN
TAS VALOSI NUO 

“PENKTAKOJŲ”

parapijos sve-tų, lietuvių 
tainėje.

Mes. Hartfordo lietuviai 
die- savo bendru darbu, benro- 

ną. Kad padaryti aukų rin- mis pastangomis turime pa- 
kimo dieną pasekminga, daryti tag-dieną pasekmin- 
BALF ir ALT valdyba ir gą ir sukelti Hartfordo ko- 
tag-da.v komitetas 'šaukia lonijoj mums skirtą aukv 
visas Hartfordo ir apielin- kvotą. Todėl visi ir visos 
kės patriotingas draugijas susirinkim Į masini mitin- 
ir pavienius Į masinį m itin- gą, pirmą sekmadienį po 

i gą kuris Įvyks balandžio Velykų.
| (April) 13 d., 2 vai. po pie- Kviečia Valdyba

Karo departamento virši
ninkai praneša, kad iš to 
departamento ir iš kariuo
menės eilių yra išrankioja- 
mi visi nepatikimi tarnauto
jai. Komunistams ir bolše
vikams, sako tie viršininkai, 
karo tarnyboje negali būti 
vietos.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznj tarp lie
tuvių.



Ketvirta*

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO, BOSTONLiūdnas Didvyris- Donkichotas
1605 Metais Paskelbta Knyga ir Dabar Yra Daugiau
siai Skaitoma — Donkichotas ir Sančo Pansa Du Ne

mirštami Tipai — Donkichoto Autoriaus 
Vargingas Gyvenimas

do panašus į liūdną roma
ną, tiek jis pilnas visokių 
prietikių, nelaimių ir var
go. Cervantes penkius me
tus buvo kareiviu, pasižy
mėjo mūšiuose. Vėliau jis 
pateko j Alžyro plėšikų ne
laisve ir kelk metus išken-

Prieš 342 metus Ispani
joj gimė keistas didvyris, 
vardu Donkichotas, kurs,

! nežiūrint i savo kelių šim
tų metų amželi, vis dar yra 
gyvas ir garsus. Donkicho
tas ir nemirs, kol pasaulyje 
žmonės skaitys knygas, no
rės juoktis ir prq juokų a- tėjo didžiausią skurdą ir iš- 
šaras norės pamatyti amži- niekinimą, gyvendamas ap-
ną konfliktą tarp idealo ir 
gyvenimo tikrovės.

Donkichotas gimė genia
liu ispanų rašytojo Mykolo 
Cervantes galvoje (gyve
no 1547-1616 metais). 1605 
metais Cervantes paskelbė buvo linksmaus budo, geros 
savo romaną “Donkicho- nuotaikos ir didelio garbin
tas iš Lamanšo” ir berną- gurno vyras Jis be savo pa- 
tant tas jo romanas išsipla- garsėjusio romano Donki- 
tino po visą pasaulį, šukei- chotas. parašė dar eilę žy- 
damas smagaus juoko ir mių veikalų? Bet kiti jo vei- 
rimtų minčių. Donkichotas kalai vra daugiau ar ma-

—-Tegul bus pagarbintas. —Okei, vaike, jau tas
Malke! Rainas stovi mano galvoj.
. —Sveikas, tėve. —Na. ar dabar matai, tė-

—O kodėl tu neklausi ve kas iš to išeina?
manęs, su kokiu 
pas tave atėjau?

reikalu aš —Nematau 
—Pagalvok

nieko, 
da sykį.

kaustvtas retežiais. Grįžęs i 
namus jis visą savo gyveni
mą kentė didžiausią valgą 
ir mirė didelėje bėdoje. Bet 
nežiūrint didelių nelaimių 
ir vargo, Cervantes visada

kviečiais. Tuomet jos meti
nis derlius kartais nesiek
davo 5 milionų bušelių. Gi 
13 metų vėliau, kuomet 
Mennonitų atvežti kviečiai 
pasklido plačiau, 100 mi
lionų bušelių buvo surink
ta. O 1931 metais Kansas 
valstijos kviečių derlius 
siekė 240,000,000 bušelių, 
arba daugiau, negu visas 
ketvirtdalis viso krašto 
kviečių.

Dabar Kansas fanneriai 
siunčia atgal į Rusiją kvie
čių pagerintą sėklą. Jie su
pranta, kad Rusijos duonos 
laukai kam metu buvo nu- 
terioti ir kad pagelba jiems 
reikalinga.

Tris tūkstančius bušelių 
Kansas kviečių pasiekė Uk
rainą 1945 m. rudenį, kaip 
tik į laiką sėti. Ukrainiečiai 
ir jųjų vaikai, kurie liko 
nuo kam gyvi griebėsi že
mę apdirbinėti su sulūžusia 
mašinerija ir su primity
viais įrankiais. Vėliau jiem 
buvo nuvežta daugiau kvie
čių. Menonitų kviečiai grį
žo į Rusiją ir padeda ru
sams apsiginti nuo bado.

J. D. T.

Nr. 14, Balandžio 2, 1947

SPROGIMAS LENKTYNIŲ LAIVE

SEA HAWK
*
s&m-

Viršuje matome, kaip gaisrininkai gesina gaisrą, 
kurs kilo lenktynių laive “Sea Hawk” San Pedro uos
te, Kalifornijoj. Apačioj laivo savininko žmona, Mrs. 
Howard Bernad, sužeista vežama į ligoninę. Ji buvo 
sužeista per sprogimą laive.

ziau užmiršti, tuo tarpu 
Donkichotas lieka visų lai
kų ir visų kartų mėgiamiau
sia ir linksmiausia knyga.

Donkichotas buvo pa
skelbtas dvejose dalyse. 
Pirmoji jo dalis pasirodė 
1605 metais, o antroji, to 
paties autoriaus parašyta, 
išėjo tiktai 1615 metais. 
Tarp pirmosios ir antrosios 
dalies pasirodymo įvyko 
gana įdomus dalykas, ko
kių viso pasaulio literatūro
je neužtinkama. Pirmoji 
Donkichoto romano dalis

ir iki šiai dienai yra viena 
iš tų knygų, kurią kiekvie
nas šiek tiek apsiskaitęs 
žmogus žino. į

Cervantes sakosi rašęs 
Donkichotą norėdamas pa
juokti tada Ispanijoj ir Va
karų Europoj pasklidusią 
madą skaityti įvairius nuo
tikius iš klajojančių ricie- 
rių gyvenimo. Cervantes ta 
madą taip išniekino, kad 
po Donkichoto praėjo pas 

... .žmones noras skaityti apie 
sus.x .7 j klajojančius ricierius. o ra

KIŠKIAI

Įsi-
—Aš manau, kad tėvas ir vaizduok, kad eina tokia

neklaustas pasakysi savo 
bėdas.

—Jes, Maike, mano bė
dos niekad nepasibaigia. 
Anądien prabečinau dolerį 
vienam grinoriui, ale to jam 
da neužteko. Dabar jis erzi
na mane ir sako: jeigu tu

niekas!baisi jėga, kurios 
negali sulaikyti, ir 
ka su tokiu kalnu, kurioka su tokiu kalnu, kurio M švtojai metė rašę apie tu ri- 
negali pajudint. - Kas B cieri ,.ietikiu?v Bet gon. 
tn ispina. tpvp” r ....

tai mVii v ^7. r.; 
IJVVVII.

4*
UXI[P

kyk, kas butų. jeigu atsiras
tų tokia šyla, katros nei 
pats pragaras negali sustab
dyt, ir jeigu šita šyla susi
tiktų su tokiu kalnu, katro 
ji negali pajudinti? Tai kas, 
sako, tada atsitiktų: ugnis, 
ar patapas? Taigi valuk to 
aš ir atėjau pas tave ant ro-

to išeina, tėve?
—Išeina. Maike. kad

kalnas tą šylą suštapuos, ar 
ne taip?

ikichotas pasiliko 
Donkichotas

a A vku iam vc*xjz. ai-Kii nnp.
smgai, tėve.

—Kaip tai priešingai?
—Gali būt taip. tėve. kad

jėga nuvers kaina- 
—Tai kas bus tada?
—Tada bus faktas, tėve.

kad tas kalnas nebuvo ne
pajudinamas. Re’-škia, ne
gali būt iš vienos pusės ne-

dos. Pasakyk man, kas bu- nugalimos jėgos, o iš kitos 
tų, jeigu tokia galybė susi- pusės— nepajudinamo kai
tiktų su tokiu kalnu?

—O kaip tėvas
—Aš rokuoju, Maike, 

kad ie tokios sylos galėtų 
Ancikristas užgimti ir visą 
svietą pražudyti, ale bijau 
bečyt. kad neprakiščiau ki
to delerio. Pamislinau, kad 
pirma reikia paklausti tavo 
rodos.

—Ir gerai padarei, tėve, 
kad “nebečinai,” nes tikrai 
butum pralaimėjęs.

—Nejaugi !
—Tikrai, tėve.
—Na, tai pasakyk, kas 

butų, jeigu tokia šyla susi
tiktų su nepajudinamu kal
nu?

—Nebūtų nieko, tėve.
—Kaip tai nieko nebūtų?
—Nebūtų del to, tėve, 

kad tekių dalykų, kaip ne
nugalima jėga ir nepajudi
namas kalnas, tikrumoj ne
gali būti. Jie prieštarauja 
vienas kitam.

manai?
no, taip kaip negali būt tuo 
pačiu laiku šviesu ir tamsu.

—Tai pagal tavo rokun- 
dą. Maike. Ancikristas ne
galėtų iš to užgimti?

—Suprantama, kad ne. 
—Na. tai denkiu, vaike, 

kad tu man šitą galvosūkį 
’šklumoriiai. Kitam aš bu
čiau nrabe^ines kitą dolerį.

—Tėvas liaukis tuos “be- 
tusp daręs. Tai yra labai 
peikimas paprotys.

—Okei. Maike, dabar aš 
au pasivektuosiu.

gyvas.
yra bepro 

tis idealistas. Jis pakilo į 
svietą išnaikinti jame ne
teisybes, ginti skriaudžia
muosius, užtarti silpnuo
sius, išaukštinti grynąją 
meilę. Vykdydamas savo 
aukštąją misiją. Donkicho
tas atlieka eilę “garsių žy
gių”: jis atakuoja sargybi
nius. kurie saugo kalinius: 
jis puola su savo aštriu ka
laviju vėjinius malūnus, ku
rie jam rodėsi esą priešo 
baisi galybė: jis atlieka 
daug panašių šposų ir. ži-

Kiškiai pridirbdavo daug 
žalos Australijai ir Nauja
jai Zelandijai keli dešimt-, 
mečiai atgal. Pirmiau nė 
Australijoj, nė N-je Zelan
dijoj kiškių nebuvo. Apie 
1850 metus į Naujos Pietų, 
Valstijos provinciją, Aust-j. 
ralijoje. vienas žmogus pa-! 
leido tris poras paprastų iš j 
Anglijos atvežtu kiškių, čia; 
jie taip sparčiai pradėjo 
veistis, kad i dešimtį metu'

‘labai išbaramo io autorių !laiko’ Priviso tiek’ kad! 
ii, ?? tikra.plėga. ama-

ras. Jie pradėjo darvti ne
ša-'

bet jam 
materialės 
tęs skurdo

MARGUMYNAI
TRĘŠIA JURAS. KAD 

ŽUVYS AUGTŲ

Vokiečiai Kelia 
Bado Riaušes

100.000 vokiečių demon
stravo Duesseldorfo mies
te. vakarinėj Vokieitjoj. Mi
nios nešė plakatus su reika
lavimu ‘"duokit mums duo-
nos.” Vokiečių bado demon-

—Aš'to nesuprantu, va iiJ stradjos pers.meM ir į ki- 
Ue r ,tus pramoningus

-Matai, tėve, kai n t^voi
Vokietijos 

miestus. Ruhro srities mai- 
nieriai vietomis atsisakoprotas dar neišlavintas Ne-i aisisaKo

gali suprasti visai aiškaus. kasti anglis, -lei. Jlemjs nebus 
dalyko I Padidintas maisto davinys.

-Aš bečinu. Maike. kadi Duesseldorfo mieste de
monstrantai apmėtė akme-bečinu, Maike. Kaa t 

š’to nesuprastu nei musu 
Sčeslyvcs Smerties Susai- 
dės prezidentas.

—Tik pagalvok, tėve, o 
pamatysi, kad suprasti čia 
visai nesunku. Visų pirma į- 
sivaizduok tokia jėga. ku- 

ne«ali sulaikvt?. 
Maike, aš jau

1 Pn 
ė-lbli

rios niekas 
—Olrait.

galvoiu.
—Dabar

ve kad ta
lekia pirmyn. 

—lessa.
—Ir 

kad ji

nimis anglų kariuomenės 
užimtus namus ir apdaužė 
kelis kariškus anglų veži
mus.

HAROLD STASSEN 
LANKO EUROPĄ

Vienas iš kandidatų į 
nezidento vietą nuo repu- 

įsivaizduok. tė-Į blikonų partijos yra Harold 
jėga eina arba Stassen. Jis dabartiniu lai

ku lanko įvairias Europos 
šalis ir sakosi norįs susipa-

dabar įsivaizduok, 
susitinka su tokiu

žinti vietoie 
Europoje. Šias

su padėtimi 
dienas Stas-

kalnu, kurio 
dinti.

neatnešė jokios 
naudos. Cervan- 
kaip ir skurdęs. 

JtF geli SoS plrtO pO VISU 
tuolaikinį skaitantį pasau
lį. Daug kas jam to garso 
pavydėjo.

Ir štai. 1614 metais Tar- 
ragonos mieste pasirodė 
antroji Donkichoto dalis, 
parašyta iki šiol nežinomo 
autoriaus. Tas falsifikuotas 
Donkichotas* buvo parašy
tas kokio tai Cervantes prie 
šininko ir jame nesigailėta 
išniekinimo tikrajam Don- 

. Kichoto autoriui. Tik po me-

Dnet

noma. ta proga gauna lup- . , .. „ ,
ti. lieka sužeistas patenka i lalko> Cervantes pat# pa

pakenčiamų nuostolių 
lies žemės ukiui. 
kiškių gręsė daugeliui ūki 

. ninku bankrotu. Mat. sep- 
rtyni kiškiai suėda tiek mai
sto. kiek reikalinga vienai 
avei ir tokiu budu sumaži-1 
no net penktą dalį visos ša-l 
lies pašaro.

Didelės pinigų sumos bu-1 
vo išleista naikinimui to a-! 
maro. Priveisė žebenkščių! 
ir kitų panašių gyvūnų, kad 
kiškius piautų. bet tie žvė
riukai buvo linkę daugiau 
prie paukščiu, kiškius palik-

Milionai;

f'kaiėiTmaT kitaip'nukėn'Akęlbė antrąją savo romano davo ramybėje. Valdžia 
a;., rioi daų ir tuo budu nustūmė mokėjo bonus uz jų naikiničia del savo pasišventimo i J,1 t
ir kvailumo i falsifikatonų i salj. ralsifi-

Kartu su Donkichotu pa-Ikuo.^° Donkichoto paslaptis 
garsėjo ir jo ištikimas tar-1 ’.f šiandien tebera dar ne-
nas. Saneo Pansa. žmogus ;!'aisklV^' Aal ku,įe. a” 
su dideliais praktiškais ga- lu,°^ istorikai tą falsifika- 

s ir savotiška filoso-^ su garaiojo Cervan- 
j tęs bendralaikio ir vieno iš 
gausiausių i asaulio rašyto- 

< iu. lope z de Vega. vardu. 
Kaip tikrenybėje buvo, isto- 

| rikai dar nėra vieningi, bet 
toks prietikis rasti ios isto
rijoj yra ir lieka didelė re
tenybė.

J. Sidabras.

dideliais 
bumais ir savotiška filoso
fija. Kada didvyris Donki
chotas f akliuva į visokias 
bėdas, praktiškas Sančo 
Panso jį išgelbsti. suranda 
guoli, valgį, moka išnaudo
ti dargi savo liūdno pono! 
kvailus prietikius tam. kad! 
bent pasivalgius sočiai.

Tai du nemirštami tipai, 
amžinai priešingi ir sukari
katūrintoje formoje be ga
lo juokingi. Vienas “grynas 
idealistas.” kitas — “prak
tiškas žmogus.”

Cervantes aprašo savo 
laikų Ispanijos gyvenimą, 
išjuokia kai kuriuos papro
čius. piešia žmones. Bet jo 
Donkichotas ir Sančo Pan-

Gamtos Dosnumas
Prieš 63 metus aštuonios 

Mennonitų tikybos šeimy
nos. bėgdamos nuo caro val
džios persekiojimo iš Rusi
jos, atsivežė su savim į 
Kansas du bušelius turkiš- 

so tai viso pasaulio ir visų'^ų raudonųjų kviečiu. Men- 
laikų žmonės. Teisingai sa-įnpnitų vaikai su piratais iš
kerpa. kad Donkichotas vrari'mko kiekvieną kviečio

jų susodino 
nenaudotos,

mas ir kartu labai gilios fi-ibet geros žemės. Derlius 
losofiios ir idealizmo kny-;buvo geras. Užaugo 320 
ga. Virš trijų šimtų metų ta bušelių — 40 bušeliu nuo 
knyga linksmino ir mokė akro — padaugėjo 160 kar- 
žmones, o nemirštamas Don tų. Tuo laiku Kansas kai-

linksmiausia pasaulio kny
ga. juokingiausias skaitv-

kichotas ir ii nra’ti«Vas 
tarnas įėjo į visų kalbų žo
dyną ir užkariavo sau vie
ną iš pirmiausiu vietų pa
saulio literatūroje.♦ ♦ #

Donkichoto autorius. My
kolas Cervantes. buvo ben- 
dralaikis garsiojo anglų ra-

ji negali pajų- šen laikėsi Vokietijoj ir nu- švtojo Wm. Shakespeare.
vyko į Maskvą.

grudą ir peką 
i akrą iki tol

mą. žmones juos gaudė, 
šaudė, nuodiio visokiais bu
dais. bet kiškiai nenustojo 
dauginęsi ir ėdė žolę. ia- 
vus, daržoves ir vaismedžiu 
bei kitų medžių žievę ir at
žalas.

Iš pradžių nė tvoros ne- 
pagelbėdavo. Mat. kiškiai 
veikiai išmoko arba prasi- 
kasti po tvora, arba perlip
ti per virau. Vėliau statė 
aukštesnes tvoras ir ias į- 
kasdavo giliau į žemę ir'to
kiu budu aptverdavo čielas 
apygardas, atskirus ukius 
sodus ir daržus, bet d a vis 
nuo ju neįstengė atsikraty
ti.

Ant galo australiečiai su
rado būdą. kaip padaryt’” 
gerą pelną iš to amaro. 
Pradėm eksportuoti milio
nų dolerių vertės kas metai 
kaipo sušaldytą kiškieną. o 
jų kailiukus drapanoms ir 
kepuraitėms. Tas nats atsi 
tiko ir N. Zelandijoj, k1” 
ūkininkai pradėjo aplcisdi 
nėti savo ukius. nepakesda 
mi nuostoliu. Bandymui bu
vo paleisti keli kiškiai ant

laisvai. Ten žuvys išaugo 
iki “komercinio” svorio per 
tris metus, tuo tarpu kai 
plačiose jurose joms ima 
šešius metus užaugti. Vadi
nasi. jos ten augo dvigubai 
greičiau, kaip laisvose ju
rose.

Tręšdamas jurą profeso
rius Gross davė žuvims už
tenkamai maisto ir jos pra
dėjo augti daug greičiau. 
Profesorius apsaugojo savo 
žuvis nuo plėšriųjų žuvų, 
kurios jurose maitinasi žu
vimis.

Kiekviena žuvis kasmet 
paleidžia į juras daug tūks
tančių kiaušinėlių, iš kurių 
išsiperi mažos žuvytės. Bet 
jurose žuvų visada yra tik
tai su miera. Iš tų daugy
bės kiaušinėlių išsiperi ma
žos žuvelės, "bet daugybė jų 
ir nugaišta. Viena, mažoms 
žuvytėms nėra jurose už
tenkamai maisto, o. be to. 
jurose pilna yra plėšriii žu
vų, kurios mažas žuveles 
suryja. Išvada toki. jei ju
ros žuvims duoti užtenka
mai maisto, lai jų galima 
greit ir labai daug priau
ginti.

Dabar profesorius I)r. F. 
Gross išplėtė savo tvrinėji- 
mus. Jis užtvenkė didesnę 
įlanką ir m i i daryti dar 
platesnius eksperimentus su 
žuvų auginimu. Vėliau tas 
profesorius mano. bus gali
ma pilti trąšas ir visuose 
Škotijos pakraščiuose, ir ta
da ten žuvu bus galima pa
gauti dvigubai daugiau, ne
gu dabar.

Žmonės jau senai išmoko 
tręšti laukus, kad javai ir 
kiti augalai geriau augtų. 
Dabar praneša iš Anglijos, 
kad ten gudrus žmonės iš
moko tręšti juras, kad žu
vys augtų...

Edinburgh’o universiteto 
profesorius. Dr. F. Gross, 
ilgai tyrinėjo žuvų gyveni
mą Škotijos pakraščiuose. 
Jis susekė, kad žuvys mai
tinasi mažais augalais, ku
rie auga .juros dugne ir pa
kraščių uolose. Taigi, tas 
mokslininkas ėmė tyrinėti, 
kaip tie mažokai augalai 
auga, ku«> jie maitinasi. Jis 
ištyrė, kad tiems augalams 
augti reikia trijų pagrindi
nių dalykų: potašo. nitro- 
geno ir fosfotų. Potašo yra 
.juroje begalės, bet fosfatų 
ir nitrogeno nėra užtenka
mai. Taigi jis ir sumanė pa
tręšti jurą, duot iai tų tra
sų. kurios reikalingos jurų 
augalams augti.

Kad bandymas geriau pa
sisektų, I)r. F. Gross atsky
rė juros dalį. užtvenkė vie
ną mažą įlanką Loch Grai- 
gline ir pradėjo i tos už
tvenktos juros dali pilti au
galams reikalingas trąšas. 
Paskui jis prileido į tą ju
ros dalelę galybe mažyčių 
žuvelių ir pradėjo žiūrėti, 
kas bus.

Užtvenkti juros dalį. ar
ba atskirti ją nuo susisieki
mo su juromis, buvo reika
linga tani. kad į jura įpil
tos trąšos nebūtų išnešamos 
’ plačius vandenynus ir dar 
del to, kad io suleistos žu- 
'••» tės neišsibėgiotų po pla
čias juras. Taip pat svarbu 
buvo neįleisti i užtvenktą 
juros dali plėšriųjų žuvų. 
kurios maitinasi žuvimis.

Savo įdomius bandymus 
profesorius Dr. F. Gross 
pradėjo 1942 metais, kada 
Anglijai labai truko mais
to. Jis manė. kad jo bandy
mai gal padės Anglijos žmo 
nėms maitintis. Dabar, po 
penkių metų bandymų ir ty
rinėjimų. profesorius pa
skelbė savo darbo rezulta
tus.

Jo užtvenktoje juros da
lyje žuvvs turėjo užtenka
mai maisto ir veisėsi visai

J O K A l

Dar Apie Orą
Vienas garsus oro spė’i- 

kas visada geriau atsj>ėda- 
vo orą, kaip radio. Atėio 
kartą pas jį radio pranešė
jai, kurie pasako “koks bus 
oras” ir klausia jį:

—Pasakyk, kodėl tu vi
sada geriau atspėji orą, 
kaip mes? Mes turime inst
rumentus, o tu nieko neturi 
ir visvien geriau atspėji.

Jie gavo tokį atsakymą:
—Orą atspėti nesunku. 

Aš paklausau, ką jus sako
te per radio ir sakau visai 
priešingai. Visuomet išeina 
mano teisybė...

mažiukės Pacifiko salelės, 
kur kiškiai taip sparčiai 
veisėsi, kad suėdė visus ža
lumynus ir netekę maisto 
išstipo iš bado.

Tai yra geras pavyzd is— 
tik 16 bušeliu nuo tenka sergėtis nuo tokio pa- 

Bc to. Mennonitų at- vojaus. kai susiardo gamtos 
lygsvara pernešant gyvūni
ją ten, kur truksta gamtos 
patiektu priešu ir kitų stab
džiu veisimuisi.

P. M. K.

mynai farmeriai. kaip pa
prastai. sėio 5 kviečių pe- 
kus į akrą žemės. Jųjų der
lius buvo menkas. Iškulus 
gauta
akro.
vežti kviečiai buvo turtin
gesni proteinais ir duoda 
daugiau duonos kepalų. 

Prieš 1874 metus Kansas
Cervantes gyvenimas atro- valstija buvo nežymi savo

t
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Japonijos Demokratai

Skaitytojų Balsai

Lenkijos Konclageriai
oje 
27

birą. Mes irgi sėdėjom su ku įsivaizduoti ir dar sun- 
savo sandalukais ir žiūrė- kiau suprasti bolševikų pa- 
jom, kada pas mus karei- vergtų kraštų gyvenimą, 
viai ateis. Neišvežė musų Tas gyvenimas vyksta “te- Gerbiamieji: 
todėl, kad vyras dar buvo roro ir atviro smurto sąly- I^bai dėkinga

REIKALINGA ŪKYJE 
PATYRUSIŲ DARBININKŲ

esu "Kelei-

M, J. SVILPA’S 
OINTMENT
Gera Naujiena

Svarbu visiem žinot, kad M. 
J. Švilpa jau išdirba 5 rūšių 
Gyduoles ir parsiduos už mažą 

: .„iną. Kur buvo $1.25 dėžutė, 
'dabar tik $1. Kurie dar nesat 

P. STANKEVIČIUS, I turėję ir vartoję, prisiųskit 6c.
Green Co., I stempomis, gausit katalogą su

New Baltimore, N. Y. pla<-įu aprašymu apie visas gy
duoles ir nuo kokių ligų gelbsti. 
Keletą desėtkų skirtingų ligų.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir
Papieškau savo pusbrolį Adomą ‘ smegenų nesveikumu. Nr. 2—

Stelmoką, seniau gyvenus} Chicagoj, ‘ . . ................
paeina iš Žiežmarių vai;, Antakalnių , nuo reumatiskų ir įvairių lSVir- 
xm. Pajieško Liudvysė Mikneviėiute, Įjjniu skausmu; nr. 3—nuo įvai- 
po vyru Buzienė. Prašau pusbrolį ar

Po 100 dolerių į mėnesį, val
gis ir kambarys, o vedusiems 
po $150 ir stuba. Daugiau pa-.. _ . _ J 'ligoninėj ir jį norėjo kartu gose.’’ Valstybė nenori ar viui” už suradimą mano drau- prašau atsilieki

Lenkijoje dabartiniu me-1 Japonijos “progresyviai”į išvežti, o niekas nežinojo,• negali suvaldyti negirdėto gu. I mano pajieškojima aptu- - , ‘ 55 z,xJkai
— ■ -- ; • , j • u... _ —____ I_________... ; šiuo adresu: t.!'*) t , ,tu yra 27 koncentracijos nutarė persiorganizuoti iri kad jis jau buvo namie, savo valdininkų sauvaliavi-’ rėjau du laiškus, kovo 21 ir ko-i 

stovyklos, k ui- laikomi bol- sukulti stiprią demokratų; Paskui mus suėmė ir užda-!mo. Rusai atnešė į Estiją Į vo 22 d. Pažadėtas dovanas $5 į 
ševikisko režimo priešiniu- partiją. Ikišiol progresyvių'rė į ligoninę, turėjo mus iš-
kai. Sąlygos tose stovyklų-• partija buvo antra pagal!vežti pirmadienį ir trauki- 
se yra baisiai sunkios. La-', didumą japonų parlamente.'nys jau buvo stotyje, bet 
gėrius saugo rusų kareiviai Progresyviai mano, kad jie sekmadienį vokiečiai prade
aprengti lenkų uniformo
mis. Lagerių gyventojai va
romi į sunkius prievartos 
darbus.

gali paimti krašto vadova
vimą, jei įtrauks į savo par
tiją visas šalies demokratiš
kas grupes.

Boikotuoja ir Vetuoja Pabėgėliai Šveicarijoj
Rusijos atstovas prieHJN Į neitralią Šveicariją per 

atsisakė dalyvauti Jungti- visus karo metus buvo at- 
nių Tautų “globos taiybos”, bėgę jieškoti prieglaudos 
posėdžiuose, kur buvo ta- 282,425 pabėgėliai iš įvai- 
riamasi apie Pacifiko salas, rių kariaujančių šalių. Da- 
Rusijos atstovas paskelbė bar veik visi jie grįžo na
šavo “veto” anglų-albanu mo, bet krašte dar lieka 12,- 
ginče del minų leidimo į 956 pabėgėliai, kurie nega- 
Korfų salos pakraščius. Del Ii grįžti namo. Tiems pa

jo karą ir traukinys pasili
ko stotyje...

Prie vokiečių pradžioje 
buvo neblogai. Paskui vo
kiečiai pradėjo žydus muš
ti, paskui komunistus, vė
liau inteligentus. lietuvius 
ir lenkus, vyrus ir moteris 
vežė pas save ant darbų... 
Atsirado daug partizanų.

savo tvarką, kur žmogaus ; turiu sumokėti Mrs. Yogmen, 
laisvė, gyvybė ar gerbūvisj kaipo pirmai pranešusiai man 
nėra branginami. Žmogus'j ieškoma adresą. Mano pajieš- 
yra pigus prie bolševizmo, kojimą prašom sulaikyti.
labai pigus.

-O-
Problem* and Di*cu»- 

tions, leidžia Baltic Univer- 
sitv, nr. 1, Hamburge, 1946 
metais.

Pirmame to leidinio nu
meryje paskelbta profeso
riaus V. Stanka 26 puslapių 
studija, užvardinta “Theįd0-

J. Ruszėnas,
New York, N. Y.

Gerbiama Redakcija:
Šiuomi prisiunėiu money or

derį $10 už prenumeratą “‘Ke
leivio” vieniems metams į Vo
kietiją, o likusius prašau pri
dėti prie “Keleivio” namo fin-

PAJ IEŠKOJIMAI

kas apie jį žino atsiliepti šiuo ad 
resu:

MRS. L. BUZAS,
R. R. 4, Mount Brydges, Ont.,

Canada.

rių odos ligų: trūkimų, išbėri
mų, votys, (rash), žaizdos (tik 

'ne vėžio) ; nr. 4—nuo poison 
i ivy ir kitokių niežėjimų; nr. 5

lietuvių, lenkų, rusų ir pra- Great Age of World Histo-,.zAlri/xi Inu- 1/iip JovAm-i odėjo vokiečius mušti, kui 
tik sugaudami. traukinius 
ardyti ir panašiai. Pas mus, 
žinai, dau£ miškų. Nakti-

ry,” kur daroma “sintetinė
peržvalga” Konfucijaus, ••Kd.^Ttoistraciia:
Gautamo. Zoroastro ir Pi-| .......................... .

Pajieškau savo brolio, Jono Rin- j —nuo Pilės ir t.t. Visos gyduo-
kevičiaus, gyvenančio Amerikoj. D**-1 lės stebėtinai greit pagelbsti, 

lt <šh-.iLn< • P°?‘ pajieskau s\ogeno Jurgio Ma-1 . ,i>. onaiHus.j tulcvjc,auS| kuris yra gimęs Amen-į jei tik vartosi sulig nurodymų. 
Chicago. III. koje, dabar 3O-5J5 metų amžiaus ve-, c i tiesio? nuo išdirbėjo.

to jokio nutarimo UN nega- bėgėliams šveicaru valdžia mįs atvažiuodavo partiza-
P2t(l3,rvti nnforo loicti iiočLmfi Lrvsjčfp nbi»rir»lzn

Badas Jugoslavijoj
Jugoslavijos bolševikiš- į 

kos valdžios ambasadorius j

nutarė leisti jieškoti krašte 
darbo.

nai, paima pas ūkininką 
paršą ar karvę, o kas nors 
vokiečiams pasakys, tai at
važiuodavo vokiečiai ir ta 
ūkininką apkaltindavo, kad 
padedi partizanams, už tai 
visą šeima areštuodavo, o 
trobas sudegindavo. Netoli 
Pirčupių kaimo buvo už
mušti 3 vokiečiai, tai atva-

Anglijos Pctviniai
Anglijos valdžia skelbia.

Amerikoje kreipėsi Į Ame-’kad per didžiuosius šio pa- 
rikos valdžią su prašymu i vasario potvinius ten nu- 
greitu laiku pasiųsti i Jutro-į skendo ir nugaišo virš 3,- 
slaviia 50,000 tonų bulviu 000,000 avių ir 150,000 akr. 
ir 200,000 tonų javu, kad kviečių žemės del notvinių 
apsaugojus Jugoslavijos gv- negalės šiais metai būti ap- žiavo vokiečiai, visus žmo 
ventojus nuo bado. Ameri-, sėta. Sako. Anglijos potvi- nes suvarė į vieną kluoną, 
ka jau gelbsti nuo bado niai atnešė kraštui neišpa- “ --- - —•—
bolševikų valdomą Rumuni- sakytai didelius nuostolius, 
ją.

Amerikiečių Pagelba
Amerikiečiai Palestinoj Pereitais metais ameri- 
Anglų valdžia pranešė kiečiai pasiuntė į užsienius 

Amerikai, kad 20 amerikie- iš savo sutaupų giminėms il
čių, suimtų ant laivo, kurs draugams 296 milionus do

Prašom siuntinėti ir toliau 
“Keleivi,” kurs suteikiatagoro filosofiniu pažvalgu1 

ir rišama ios su naujųjų lai- eisi žinias i; viso 
kų filosofija. ,i0 Mes m5gstam Maikio su

I Tėvu ginčus ir norim skaityti 
| kitus naudingus patarimus, 
r “Keleivis” yra geriausias laik- 
| rastis, aš norėčiau jį gauti bent 

c , , du sykiu per savaitę. Taigi, pri-
Savo laiku keleivy bu- Liunčhl $3 už iaikrašti ir 50c.

v o jau lasyta apie gi upę es-(U- kalendorių ir 50c. del namo 
tų. kurie pereitą rudenį at- išpirkimo.

Estai Nuskandino 
Vieną Savo Laivu

dęs Antosę Rinkevičiūtę, iš Miros-1 Gausite tiesiog nuo išdirbėjo, 
lavo miestelio, Alytaus apsk. { Ame-į Kainos dabar tokios: Nuo 
rika išvyko 1939 metais ir iki išvy- , . o
kimo visą laiką gyveno Miroslave dantų oOc. ir $1 , nr. 2 I1UO
(Slabadoj). Jų pačių arba kas apie skausmų—$1 ; nr. 3 nuo odos 
juos žino, maloniai rpašau parašyti
šiuo adresu: (15)

JUUOZAS RINKEVIČIUS, 
c/o P. Tamašauskas,

7518 Chalfontc Avė., Detroit 21,
Mich.

plaukė Floridon iš Švedijos 
trim nedideliais žvejų lai- 
vukais. Imigracijos viršinin- 

viso 168 žmones, ir visus j kai norėjo tuos estus grą- 
sudegino, o mažus vaikus žinti atgal, bet prezidento 
už kojų paėmę metė į ugnį. Trumano patvarkymu jiems 
Valkininkuose buvo užmuš- buvo leista čia pasilikti, 
tas vienas vokietis, tai at-j Dabar tie estai, kuinų iš
važiavo vokiečiai, suėmė 32. viso atvyko 48 asmenys, 
geriausius vyrus ir sušaudė dirba įvairiose Įstaigose, 
be teismo ir be nieko, o vo- Miami mieste, ir visuomenė

Tuom sykiu siunčiu širdin
giausių linkėjimų visai Kelei
vio redakcijai.

Viktor Maneikis.
Mendon, Mich.

Gerbiama Redakcija:
Grąžinu jums jūsų prisiųstą 

man vieno pabėgėlio laišką ir 
duodu žinoti, kad aš šiandien 
pasiunčiau tam vyrukui maisto 
pakietą per CARE. išsiunčiau 

ir prašiau pasiųsti maisto, 
labai, kad prisiuntėt jo

Veronika šauklienė.
Waterbury. Conn.

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

Pajieškomi: Jonas Lutkus, sūnus • Spencerport, N. Y.
Juozo, gimęs Žeimiuose, kcdaimų, 000 * _____

Levickienė Elena. Juozo duktė, I Aukso Altoriukas,

I’ajieskau dėdės Karolio Šncidcrio, 
J kurs kadaise gyveno prie Baisogaloj 

geležinkelio stoties, Kėdainių apsk. 
Išvažiavo į Ameriką prieš pirmąjį 
pasaulinį karą ir po to karo atsiė
mė visą šeimą: žmoną, du sūnūs: 
Vaclovą ir Joną ir dukterį Valeriją. 
-Jų pačių arba kas apie juos žino 
maloniai prašau parašyti šiuo adre
su:

JOHN RO POLAS,
928 Broadway, So. Boston'27, Mass.

Elena, Juozo duktė, 1 abkto Tilžės spaudos,
prieš ištekant Liutkaitė, gimus 2ei- , g™.215“?,, ęęlukndo apdarais .. 
miuose. Kėdainių apsk. ..Vainikėlis, maža maldų

Smcrlis Pranciška, Juozo duktė, lė ................— .......... /oc
pueš ištekant Liutkaitė, gimus 2ei-1 Kantiėkos, sv. giesmių knyga 
miuose, Kėdainių apsk. j Aficiero aukšti klausimai, o .*•-

Visi nurodyti asmenys gyveno reivio mandagus atsakymai, maisas
New Yorke, bet jų adresų nežinom, juokų .......................... ............. •••
Juos pajieško iš Lenkijos, šiuo ad- , Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
resu: ADOLF HARBIN, , Pekla, kur ji yra ir kam rcikalin-

Ul. Boleslawa Chrobrcgo Nr. 254, I ga, su kankinimo paveikslais 36c 
(Idansk Wrzesnia, Poland. t Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi.

Arba galite kreiptis pas pusbrolį su apįe 20 paveikslų .............. 60c
šiuo adresu: ...ootw rt4) , Velnias kapitonas, 3-jų tomų 1.75

t i i M c, i, . d » Kaip duktė gyveno pustynėj 25c
Julian St., I rovidcnce, R. I. j Duktė Marių, graži apysaka 25c
.. .. Z 77 77 77 lengvas Budas išmokt angliškosPaj ieškau,. Juozo Lmgeviciaus-Lin- Valbos’ bt. kito Dairelbos .......... 35c

Portugaluos uaroininKai
Portugalijos valdžia iš

leido
džia e .. .
Portugalija ir keltis į kitos; pėsi i Argentiną, kad ji pa- nių užmušė per mušius. Kas 
kraštus. Portugalijos vai- greitintu užpirkto maisto tik dirbo prie vokiečių, 
džia sako. kad reikia kr?š- pasiuntimą, nes Angliioie , tuos rusai šaudė, o katrie

žiūrėdavo, ar neateina kas audringą Atlantą. Estai nu- 
' noi-c j tįirp naleįstį. ii iuros dug-I r ■ - —- - »• r

TZX----del to.-kad jis buvoAngliia vra užpirkusi Ar- Atėjo ir vėl rusai, buvoįnan, • • i . _ •_ i • ___ , z. _*ido jsakvma kurs drau- gentinoj daug visokio mais-(smarkus mūšiai, daug mies-į prakiuręs ir taisyt jį neuž 
žia darbininkams apleisti to. šias dienas Angliia krei-, teliu sudegino, daug žmo-Įsimokėjo. Jie sako, kad įis

buvęs kiauras jau išplau
kiant jiems iš Švedijos ir 
visu keliu (jie padarė apie

TIKRAS BIČIŲ

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

gev, kuris ilgus metus 
tello, Mass., kur ir jo tėvai yra mi 
rę, vėliau gyveno Waterbury, Conn. 
ir, rodos, Detroite. Turiu į jį labai 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas apie 
jį žino malonėkite pranešti jo adre- 

1 sa bitininkui: (14)
L. KONČIUS.

57 Batery St., No. Abington, Mass.

APSIVEDIKAI

pradės linkti pigių darbi- 500.000 tonų kviečiu ir vi- do ir vėl partizanai, kurie vilko jį jūron ir nuskandi 
ninku. są savo mėsos perteklių. muša rusų miliciją, o kai no.

-Įrusai sužinodavo, kur par-. Tokio pat likimo laukia
LAIŠKAS IS LENKUOS tizanai yra. tai atvykdavo jr du kiti įu botai, kurie kol

i ir visą šeimą paima išvežti, kas dar stovi Miami uoste.
-------------------------- !į Sibirą, o trobas degina...) Visi tie laivai buvo pa-

Brangenybė, Skurdas, Vargas — Skaudų* Pergyvenimai Toks gyvenimas mums Į statyti žvejybai Estijos pa- 
— Vokiečiai ir Rusai Naikino Žmones jau buvo per daug, ilgiau j kraičiuose ir niekas nebūtų

Pajieškau gyvenimo draugės apsi- 
vedimui, nuo 35 iki 45 metų, gali 
būti ir išsiskyrusi; nedaugiau, kaip 
165 svarų. Aš esu našlys, nesenas, 

KONČIAUS BITININKYSTĖ. į neturiu vaikų, negirtuoklis, viskam 
57 Battery St„ No. Abington. Mass. j tinkamas. Turiu savo namą ir biz-
_________________________________ ! nį. Nėra skirtumo, iš kur teisingai

'atsilieps. Noriu rasti ištikimą gy
venimo drauge, l^aiške įdėkite savo 
paveikslą, reikalui esant sugrąžin
siu. Prašau rašyti šiuo adresu: 

TONY K. W„
6745 S. Racinc Avc., Chicago 36, III.

Siunčiame per ekspresą, persiunti
mą apmokėsit atsiimdami, arba siun
čiame C. O. D. Rašykite: (16)

Reinatišld Skausmai

South Bostono “Keleivio” gyventi
skaitytojas J. Arlauskas 
mums pridavė laišką iš Len
kijos nuo giminių, kuriame 
praneša Įdomių dalykų apie

nebegalėjom taip gyventi ir j tikėjęs, kad jais butų gali- 
, nieko negalima nu- visi, kas tiktai galėjom, va-Ima perplaukti per Atlantą.

Ix?nkijos* gyvenimą. Laiške!vėj, gauna per mėnesį, kaip 
rašo:

Brangieji:— Noriu jums 
pranešti, kad gavome jūsų

sipirkti, nėra pinigų ir vis-'žiavom į Lenkiją. Važiavo,;Jais buvo pavojinga leistis 
kas labai brangu. Vyras da-į kas tiktai galėjo. Paliko tik net per Baltijos jurą. Bet
bar dirba už vyresnį bu-: komunistai ir seni žmonės. - ■ “ ...........
chalterį valstybinėj krautu-j Ant rubežiaus rusai atėmė

pas jus tai labai daug. vi
us 6.000 zlotų, bet už tuos 

pinigus nieko negalima nu
laišką. Rašau iš ligoninės, sipirkti. Vienas metras me- 
sirgo mano sūnelis, tai as džiagos del kostiumo kai
šu šuneliu buvau kartu, vie- nuoja 8,000 zlotų._ vienas 
nas ligoninėj nepasiliko, kilogramas lašinių 500 zlo- 
Jau dabar ligoniui geriau tu, sviesto kilogramas 500 
ir važiuosiu greit namo. zlotų, vienas kilogramas cu- 
Turėjo plaučių uždegimą, kraus 250 zlotų. 1 kilofira- 
Pas mus labai šalta, visas mas duonos 40 zlotu. Pra
kirstas tokių dideliu šalčių sau pragyventi šešiese už 
nėra turėjęs, tai nėra geru tiek pinigų! Bet negaliu sa- 
pečiukų. Vaikai labai šalo kvti. kad neturiu ką valgy
li“ daugelis mirė... ti. Pragyvename, nors ne

Mamytė (Iš Lietuvos — tnip. kaip įeikėtu, bet na- 
Rcd.) rašo. kad yra sveika. nesėdžiu dirbu ir uz-
aš nusiunčiau jai dokumen- sidirbu siek tiek. Tm nuei
tus ir noriu mamyte paimti, pirkti jokių daiktų negali- 
bet rusai nenori išleisti. Ji me...
vra lietuvaitė. Mums gaila, 
kad mamvtė nevažiavo kar-

musų visus geresnius dra
bužius. Čionai gyvename 
ramiau, bent nakčia galima 
miegoti. Negaliu viską ap
rašyti, nes išeitų didelė kny
ga. o aš ir rašyti gerai ne
moku...

lankiu tau visa geriausia 
ir lieku su vyru ir vaikais...

Atsiusta Paminėti

. ... . no vyras išvažiavo kariau
tu. tada galėjom visus ra- Lenkiją puolė vokiečiai, 
imtu bet mamyte nenoieio. pag mug (Vilnijoj. — 
sakė viskas praeis, o da iai j^e{, ) atėjo rusai. Vyras 
non atvažiuoti, bet sunku... a,.j^0 kariuomenės su su- 

Mes irgi nenorėjome (iš laužvta ranka, turėio gulėti 
Lietuvos) važiuoti ir viską ligoninei. Prie rusų gvveni-

East and West, Facts 
from behind the Iron Cur- 
tain. Specialinis numeris 
paskirtas Estijos gyvenimo 
aprašymui no bolševiku dik
tatūra. Išleista Londone 
1947 metais. Estijos gvveni- 

i mo aprašymą redagavo 
Ja ak Survel. Redakci jos 

Kai prasidėjo karas, m a-Į adresas: 29 Ashbum Place,
London S. W. 7 

Šiame leidinyje ant 70
puslapiu rašto, vra suran
kiota labai i dom i medžia
ga anie Estijos gvvenimą 
po bolševiku okupaciia. Ap-
rašytas kasdieninis ^vveni-

pamesti su tokiais mažais mas buvo sunkus. Niekas mas. trėmimai, rusifikacija, 
vaikais... Bet rusai prade- nieko nenorėio parduoti ir j žemės ūkio, pramonės ama
lo areštuot ir vežti vvrus su neėmė (rusiškų,—Rsd.) m'-; tu ir kitu verslu likimas, 
kiek didesniu mokslu į Sibi- nimi. daug kas neturėjo ko Į mokyklos ir viešasis gvve- 
rą, sako tai buržuiai. neno- valgvti ir nešė savo nasku- nimas. Teisingai sako to 
ri komunos. Reikėjo bėgti tmius daiktus main’li. pra- leidinio redaktorius, kad 
(į Lenkiją). Ant rubežiaus dė’o rusai areštuoti visus Vakaru kraštu žmogui, pa
rašai visus geresnius daik- valstvb’nėi tarnyboje d?r. čiam negatyvus ervvenimo 
tus atėmė ir dabar sunku busius ir pradėjo vežti į Si- po bolševikų diktatūra, sun- ta pasiskelbti “Keleivyje.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingu elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, koj’ų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.0<>. (29-7)

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Nebark 1. N. J.

Estijos žvejai rizikavo. Jie 
matė. kad bolševikams užė
mus jų tėvynę, jiems gvve-. 
nimo nebus. Todėl nelauk
dami kol raudonas teroras 
užlies visą Pabalti, jie susė
do su savo šeimynomis Į 
menkus savo laivelius ir lei
dosi per Baltijos jurą į va
karus. Po ilgos ir vargingos 
kelionės jie pasiekė Švedi

, Į KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲBet .gyvenimo sąlygos) omuAnTun 
Svediioj buvo sunkios. Už
siimti žvejyba iie tenai ne
galėjo, gi už laikomus prie
plaukoje laivus reikė io mo
kėti. Todėl jie ryžosi leistis 
per Atlantą į Ameriką. Ir 
išvyko.

Maskva tuomet iškėlė 
protestą, kam be jos leidi
mo išleido “jos piliečius.”
Mat. Stalino žvalgyba tikė
josi visus estus iš Švedijos 
išgauti ir “likviduoti.” Bet 
švedu vyriausybė atsakė, 
kad Švedija vra laisva, de
mokratinė valstybė, ir ii ne
turi tokių įstatymu, kurie 
draustu kam nors Švedijon 
at vvkti ar išvykti.

Tokiu budu Maskva ga
vo per nosi. o atvykę Ame
rikon estai kuria sau naują 
ir ramu gyvenimą.

S. M.

TEISMAS

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be vaikų, ne senesnės 
kaip 40 metų. Aš esu našlys, pasitu
rintis. Meldžiu rašyti ir iš Kanados. 
Apie save parašysiu daugiau, kaip 
laišką gausiu. Su pagarba, (16)

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

Pajieškau draugės apsivedimui, jei 
patiksim ir susitarsim. Pageidaučiau 
kuri turėtų ūkį ar savo namą 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-

Ant žemės gerovės nebos, kol
i. Sianeįsisteigs Dievo Karalystė.

AUK ARMIN,
3444 Mass. St., (kary, Ind.

(Skelb. 5-8)

me. Ant juoko prašau nerašyti 
no adresas:

• M. B.
122 Replec Place, Elizabcth, N

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

. .Jeigu jys kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Seia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos. 
Sąnarių sustingimo, Neuritis. Poda
gros ir t.t.. Pabandykit KAPE T AR- 
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių._ Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (20)

northway pharmacal CO. 
139 North Street,

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Pept. 30

REIKALINGAS VYRAS 
ANT KARMOS

Turi būti gerai patyręs Parmos 
darbe. Darbas ant visados: žiemą ir 
’-avnra. Mokestis $100.00 į mėnesį 
ir burdas. (14)

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

PARSIDUODA KARMA 
Parduodu savo farmą, 150 akerių, 

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

BiznierUtr. jeriau.ia ▼»«- duokite ^ažiurėti.^RE
_ r p. p g Rome, Pa.

. . ... .. lengvas Budas išmoktLmgeviciaus-Lin- kito pagelbos
tus gyveno .loti- Neužmokamas žiedas, graži pasa

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

daryta ...........................   1.6D
Mjuriiąs ant kalno alyvų

....... . aet
Jonas ir Aleaotė. graži pasakaitė

............................. 25c.
Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinko*. jų šeimyniš

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

Ragana, graži apysaka .... 35c
Stebuklingas Ze r kolas .......... 25c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

tas ............................................. 10c
Saulės ritnlas, su jos visomis pla- 

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiemos pasa
ka.................................................

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dalytoja l.On
Kūrykla ir burtininkas .......... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

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

lais .......... . . ................................... 25c
Nedoras žydas, jaunų merginų

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

ky ......................................... 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

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

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

ŽOLĖS ARBATOS KORMOJE 
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-
liffos .............................................. g;*.

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

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

tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių 6Oc 

Nuo širdies ir vandeninės 6Oe 
Vyriškumo pataisymui <)h boy, ge. 

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

Plauku tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja
nuo slinkimo ir pražilimo ____ 60e

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

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

rielkos užpilimo .......................... 7^
Nuo kietų vidurių ...... . .......... nnc
Kraujo valytojas, valo kraują 60c 
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c 
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c 
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumą ........................................... Tjį.
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kud.vn 85c 
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00 
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
T^aiškams popiera j Lietuvą su pa

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

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
M. ŽUK AITIS. (231

335 Dean Park. Spencerport. N. Y.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau

skelbiamu knygų nrašome kreiptis į 
I pati skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatų 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už

\\ " $1.00, arba vienų
01 svarą už $1.25.
Daugelio daktaru yra pasaky

ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kurčia. 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. be‘ 
atgaivinas išsekusias jėgas tų 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27. Mass.
a
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Pirmoji Velykų Diena
Upė Muša, kuri teka Au- Pirmoji nuo pylimo busj 

kutaičiuose. šiaurės Lietu- Breimelio trioba. Graži, išj 
voje, prasideda tarp Šaky- molio nudrėbta, kad ir to-i 
nos ir Jurgaičių (Šiaulių kioje ūkanotoje dienoje, is 
apskričio šiaurėje), ties Pa- tolo baltuoja savo baltinto- 
svaliu susilieja su Leveniu mis sienomis ir nauju, siau- 
ir teka Kuršu Į Baltijos ju- diniu stogu. Toje pačioje 
rą, lyg tik susprogdinusi eilėje, paupyje prie kelio, 
ledą, * verčiasi didelėmis, žiba ir kita trioba savo di- 
lekštomis bangomis. Van- deliais langais. Tai Vrub- 
duo, prasimušęs per aukštą liaucko, kurs. kol nebuvo 
malūno pylimą, plačiai lie- praturtėjęs, kol nebuvo rie
jasi, tarytum kokia jura, ir no sunaus i aptiekorius. ki- 
verda milžiniškais verpe- to i Afriką išleidęs, Žvirb- 
tais. šniokščia, siunta, pu- liu tesivadino.
to ja, visa galia metasi ant, .. . . . .. j'T-.iL'r; bu 1>‘V' 'S

Lo daužo" ji ir draski. daUfflį*>ė-ki‘',,±uHi “nrK 
Bet stati atkrantė riogso "«• 
pasišiaušusi dar nuogais £luu< ę, k P. £Rl ’ • » ,. 
lflydvnn karklu nutinu ir viena kltos’ llk ne”a UZ kl' 

juodalksnių krūmais ir nar- g d| < įkopusios,
bangas. O jos nė valandė-. dau«‘au zemen lendančios, 
lės nenurimsta: atšokusios' Pažvelgus i visą tą so- 
nuo atkrantės, kitos net su- ‘ džių, nenoromis slenka i 
byrėjusios į tūkstančius galvą senovės pasaka apie 
smulkučių lašelių, pasineria pramotę Jieva ir atėjusį jos 
gelmėse ir tuoj vėl viršun iš- lankyti Viešpatį. Tuos vai- 
plaukia šniokšdamos ir pu- kučius, kuriuos Jieva netu- 
todamos. Tarytum dar stip- rėjo kuo apvilkti, atvedė 
resnės, dar galingesnės su- prie Viešpaties, kad juos 
kasi upės viduryje tamsiais, palaimintų. O kad Dievas 
šaltais verpetais. Ūžia sle- nepamatytų visų nuogųjų ir 
piningai, traukdamos su sa- alkanųjų, sukišo vargšus i 
vim į kelionę daugiau tokių kamarą?už krosnies. Čia ir- 
pat. kaip jos pačios, bičiuo- gi tos Breimelio ir Rub
lių, tokių šaltų, galingų, liaucko triobos, tarvtum. 
baugių ir nerimstančių. Ir nesibaido nei Dievo, nei 
visos kartu susipvnusios žmonių akyvaizdoje stoti, 
stipriu vainiku, plaukia to- įr didžiuodamiesi tuo, išsi- 
lyn vingių vingiais, tarp ki&ą h- prie pat kelelio, ir 
kalnų ir slėnių, i neapmato-, prįe upė7. C? visos kitos... 
mą erdvę. Tik dar pakelėje daugybė jų... tikras skruz- 
kliudo lieptų ožius. Bet jie dėlvnas.. susislapstę toli, to- 
stipriai įsirėmę į upės dug- iį užpakalyje, už giažiųjų 
ną. Nors linksta ir virpa. I triobų ir jų dariu 
bet iš vietos nekruta. Tik į
gulinčios ant jų lentos, kiek-J Nors pirmoji \ elykų die-
vienu smarkiu bangų at- pa, bet tylu aplinkui. Nei
plaukimu, braška ir supasi žmonių balsų, nei paukščių
Viršumi vandens, kaip tik neišgirsi. Tik vieversys ret-
rosios sūpuoklės, skersai karčiais sučirškia trumpu-
perjuosiančios upės vagą. tę giesmelę, bet tokią ne-

_ .... . . ?. linksmą, ir tą pačią, tary-Prasidėjusios prie stačios Je, kokio liudnum0
krsntPQ huMna&l tipą JllA- i • _ -

Pavasaris
Man išėjus anksti ryta. 
Veidą saulė pabučiavo,
Gėlių žiedai iš pavydo 
Tik galvomis palingavo.

Liepon paukščiai susispietę. 
Rytmetinę uždainavo; 
žemyn vėjas nusileidęs. 
Plaukus mano sušukavo.

J. N-ILs

Kad tu, Bernužėli...
Išnešiojau vainikėli 
Per visą gražumą,
Suvytinau rutytėles 
Per savo durnumą.

du 
kranto.

Buč nešiojus vainikėli.
Kad ir metų šimtą.
Vietoj tave pasirinkus. 
Girtuoklj nerimtą.

Kad tu butum. bernužėli. 
Sausais medžiais ėjęs,
O ne mane. vargdienėlę 
Lengvai prikalbėjęs.

Kad tu butum, bernužėli, 
Miške pasiklydęs.
O ne -mane. vargdienėlę 
Kitados išvvdęs.

fK-
Kad tu butum. bernužėli, 
Akmeniu pavirtęs,
O ne man gi. jąunutėlei 
Keleli užkirtęs.

Liaudies Daina.

PRANEŠIMAS ŠIO SKY
RIAUS BENDRA

DARBĖMS

KFi rrvis so boston

AKLAI MERGAITEI SIŪLO AKI AUKŠTAS KRAUJO SLĖGIMAS 
IŠGYDOMAS RYŽIAIS

aukštą nieko pridėta, išskyrus cu- 
valgy- krų. Galima vartoti ir džio

vintus vaisius.

Jeigu jus turite 
kraujo slėgimą, tai 
k it daugiausia ryžių. (

Tokį patarimą duoda Dr. • Cukraus galima vaitoti, 
Walter Kempner, Duke u- kiek patinka, jis nekenkia, 
nivcrsiteto medicinas sky- Bet riešutų ir avokadų nc- 
riaus vedėjas (North Caro- valia valgyti.
lau j), .'r tą patį sako Mont-' Dr. Kcmpneris skiria pu
re a lo tad versite!. > ( kana-; ei tentui i diena nuo (i iki
doj) medicinos profesorėj 10 uncijų sauso svorio ry- 
daktarė H. Selye. [ žiu, kuriuos galima išvirinti

Tiedu medicinos auteli-! arba sušutinti. Tai ' duoda 
tetai darė bandymus ir sa-i nuo 700 iki 1,500 kalorijų 
ko, kad ryžių ir kviečiui per dieną. Žmogui reikia 
maistas pašalina iš kūno j mažiausia 2,000 kalorijų, 
tuos chemikalus, kurie didi- Jis dapildo tą normą cuk- 
na kraujo slėgimą. rum. vaisiais ir vaisių sun-

Gloria Garrity, 14 metų visiškai akla muzikantė, 
skambina piano savo namuose, Queens. N. Y. Mergai
tė pagarsėjo tuo, kad vienas vagišis, 26 metų Joseph 
Ross, pasiūlė daktarams išimti jo akį ir įdėti tai aklai 
mergaitei. Dabar teismas svarsto tą keistą pasiūlymą. 
Jei teismas pavelys, daktarai išims vagies akį ir ban
dys ją įdėti aklai muzikantei.

Dr. Kempner sako, kad 
viena jo paeijentė, 32 metų 
amžiaus moteris, pagim
džiusi kūdikį, gavo labai kau 
aukštą kraujo slėgimą, ku
lis registravo 250 laipsnių 
širdžiai susitraukus ir 174 
laipsnius širdžiai atsileidus.
Toks aukštas slėgimas ilgai 
negali tęstis—žmogus mir
šta. šita moteris buvo jau 
apakus, jos akys pasriuvo 
krauju ir ji buvo atvežta 
pas Dr. Kempnerį jau be 
žado.

Kitokio gydymo ji nega-

komis.
Žinoma, toks maistas gan 

greit žmogui nušiltos. Sun- 
darbo žmogus nelabai 

galės vienais ryžiais ir vai
siu sunkom gyventi. Bet 
jeigu valgysi ir gersi kas 
patinka ir kiek tik patinka, 
tai irgi neilgai gyvensi.

Kanadietė daktarė Se- 
lye truputį Įvairesnį ir gar
desnį maistą duoda tiems, 
ką turi aukštą kraujo spau
dimą. Ji leidžia vartoti po 
truputi liesos mėsos, drus
kos ir pieno. Vietoj ryžių, 

vo, kaip tik “griežtą ryžių! ii siūlo kvietinę duoną.
ko druskos (garlie salt), 
kelias riekutes džiovintos 
duonos, petruškos lapelių 
ir viską sumalk mašinėlėj, 
įdėk išplaktą kiaušinį ir j 
šaukštą Worcestershire 
so.

Nauja BALF 
Iždininke

dietą,” sako šitas daktaras. 
Prie ryžių jai duota dar cu
kraus, vaisiu ir vaisiu sun
kos.

Keturioliktą dieną jos 
kraujo slėgimas nukrito nuo

Kovo 15 d., Nevv Yorke, 
so- BALFO direktoriai turėjo, A . --

'susirinkimą, kuriame atliko įki^ lo^systolijų. 
Jeigu šita medžiaga butų visą eilę svarbių reikalų ir

Šių metų kovo 10 d. suė-! persausa, įpilk truputį sriu-į kartu išrinko P‘ Jurgeliutę-

laiku aš nebuvau namie, tai' kukuliukus 
šitos sukakties paminėjimą minučių. Tada duok valgyt, rinkta vienbalsiai
atidėjom iki balandžio 301 
dienos.

Širdingai kviečiu visas 
bendradarbes ir šio sky
riaus rengėjas parašyti at
siminimų, pastabų ir t.t., 
kad jubilėjinė laida butų į-' 
domesnė. Tačiau geistina. 

;kad rašiniai butų neperilgi,
‘ kad visiems vietos pakak
tų.

Visi rašiniai turi būt re
dakcijoj ne vėliau, kaip ba-

Asparagai su Kiaušiniais

12 a s pa ragų,
2 šaukštai taukų.
6 kiaušiniai,
’2 arbatinio šaukštuko drus

kos,
6 riekės “toasto.”
Pipirų.
Supjaustyti asparagus į 

šmotukus po colį ilgumo ir 
virinti juos verdančiame su-

Malonu, kad p-nia Jurge- 
liutė-Beverage, ištekėjus už 
tokio žymaus amerikiečio, 
neriam irsta savo tautiečiu* ~ ~ t
ir jų reikalų. Kaip savo jau
nystėje. taip ir dabar ji vei
kia musų tarpe.

Tie. kurie per eiles metų 
seka lietuvių spaudą, atsi-

Bet druska blogai veikia 
inkstus ir didina kraujo 
slėgimą. Todėl, kas vartoja 
druską, šita daktarė pata
ria būtinai kasdien paimti 
ammonium chloride pilę, 
kad pašalintų druską iš sis- 

Po 52 dienų ši moteris! temos.
visai pasveiko, atgavo pilną* Indianapclio miesto ligo- 
regėjimą ir protą (pirma1 ninės Dr. Irvine Page sako, 
jos galvosena buvo sumišu-jkad tiems, kurie turi aukš- 
si). Ir ji esanti sveika ikijtą kraujo slėgimą, reikia 
šiai dienai. i mažiau, bet dažniau valgy-

Kitas panašus ligonis bu-’ti — penkis karius per die- 
vęs 39 metų amžiaus vyriš-'ną. bet po truputį. Po pietų 
kis. Jis gavęs aukšta krauiojjis pataria truputį pamiėgot 
slėgimą ir tuoj prasidėję vi-’ir truputį pasimankštinti.
sokie

landžio 21 d., kitaip nesu- riame vandenyje apie 10 
spės jubilėjinėj laidoj tilp- minučių. Paskui nusunkti, 
ti. ! Nuvirinta vandeni galima*

“suirimai.” Jis buvęs 
vėliausiais vais

tais New Yorko ir Bostono' lijų nesąs peraukštas. 
ligoninėse. Massachusetts i ” M.
General Hospital tam li<ro-l ------------------
niui Dr. Reginald Smith-i 4 • r>* :____
wick padarė tam tikrą ope-jMintys Apie I imgUS

mena, kaip jaunos Jurgeliu-1 raciją, nuplaudamas tulus' ---------
tės vardas dažnai figuruo-• nervus, bet tai sumažino; Niekada neišleisk pinigų 
davo lietuvių laikraščiuose.|kraujo slėgimą tik laikinai.!pirma negu juos turi ir nie- 
Turėdama gražų, išlavintai Tada šitas ligonis nuvy-įkada nepirk jokio daikto, 
balsą, ji dažnai dainuodavo ko i Duke Universiteto Li-; kurio tau nereikia, vien to- 

goninę pas Dr. Kempnerį ' dėl, kad iis atrodo pigus. 
Šis tuojau pastatė jį ant ry-! Thomas Jefferson.

bti SLA raštinėj, New Yor-jžių dietos. Per vieną mene-; .
ke. ji pradėjo lankyti irisį to ligonio kraujo slėgi-į Kada as buvau jaunas, as 
aukštesnę mokyklą. Buda-' mas nukrito nuo 220 iki 127 į maniau, kad pinigai yra 
ma "abi ir protinga merei- svstolijų. šiandien jis esąs! svarbiausias daiktas pasau- 

visiškai sveikas. ' ‘ lyje. Dabar, kada aš.pase-

konceiluose ir vaidindavo
Siųsdamos raštus, pažy- panaudoti sousui padaryti ! ™scenoje. Pradėjus dir-

atkrantės, baigiasi ties Juo- ’ npnflkfl;(r<K5 Tik unė mėkit, jog tai Moterų Sky- arba zupei. 
amonių sodžiumi, kur van- <uoja lieptų ožiai su-’™”’ ar^a Michelsonie-! Ištirpyti taukus 
duo. nebejausdamas po sa- arba jų ientos ?su- nei
vimi upės vagos gelmių, jau braška. Ore. kartu su šalta 
ramiai banguoja, tyliau u- drėgme, kybo ir skleidžia- 
zia. Svetimose pievose, so- gj tarytum koks neišsako- 
dziaus daržuose bangos
kaip ir nedrąsiau skečiasi,
kaip ir tyliau griaužiasi į -
kietą, dar sušalusią žemelę. G- Petkevičaite.

taiytum
mas liūdnumas 
sis.

ir ilgėjimą-;

DUKRELĖ IŠGELBĖJO MOTINOS GYVYBE

Dorothy Klopper, 4 metų mergaitė, išgelbėjo gyvy
bę savo motinai Mrs. Klopper. Del ligos ir susirūpini
mo Mrs. Klopper nutarė nusižudyti ir atidarė gaso 
kraną. Mažoji mergaitė rado savo motiną be žado, ji 
užsuko gasą ir pasišaukė kaimynų pagelbos. Mrs. 
Klopper buvo išgelbėta. Dabar ir motina ir mergaitė 
bendrai džiaugiasi.

ovflnmas- -
Pusamžiui 

io slėgimas aDie
žmogui krau- 

150 systo-

M. Michelsonienė.

VALGIAI
Sriuba ii Avienos Kaulų 

ir Pupų

pyti taukus skaura- 
į doje ant lengvos ugnies, 
•supilti suplaktus kiaušinius 
i ir kaitinti ant ugnies,^ kol 
: kiaušiniai pradės tirštėti. 
Tada sudėti asparagus, Įdė
ti druskos ir pipirų, ir lai
kyti ant ugnies, pamaišant,

štai nebrangi? gardi ir^1 &
Aitra ci-inka Nupirk ne sausi.sveika sriuba. Nupirk bu- 

černėj 2 ar 3 svarus avie
nos prie kaulų; paimk du 
puodukus sausi) Limos pu
pų (Lima beans), 2 kvor
tas vandens, svogūną, sa
liero lapų, keną tomeičių 
sunkos, druskos ir pipirų.

Pupas pamirkyk porą va
landų. Tuomet sudėk kau
lus ir užkaisk jas tame pa
čiame vandeny. Kai užvirs, 
nugriebk putas. Kai vira
las nebeputos, sudėk svogū
ną, saliero lapus, pipirus ir 
druską. Uždenk ir tegul 
šunta iki mėsa atšoks nuo 
kaulų. Tuomet kaulus iš
kelk. nuimk nuo ju mėsa ir 
sudėk ją atgal į sriubą. Da
bar įpilk keną tomeičių 
sunkos, pavirink pusvalan
dį. ir sriuba bus gatava.

Sriuba su Mėsiniais 
Kukuliukais

Nupirk pusantro svaro 
gabalais supiaustytos “beef 
stew” jautienos, užpilk pus
trečios kvortos vandens ir 
užkaisk. Kai pradės virti 
nugraibyk visas putas. Ta
da įdėk svogūną, lapelių, 

ipiru ir 3 šaukštukus drus-

Duoti į stalą karštus ant 
toastų. Išeina šešios propor
cijos.

NAUJOJ ZELANDIJOJ 
STINGA VYRŲ

na. ji greitu laiku buvo iš
rinkta Susivienijimo Cent
ro sekretore ir per keletą 
metų sėkmingai ėjo tas par
eigas.

Pasitraukus iš SLA sek- 
retorystės. ji gavo tarnybą 
New Yorko moterų ir vaiku 
teisme, kur taip pat užėmė 
svarbią vietą ir net kelis 
kartus gavo paaukštinimą.

Pernai jai ištekėjus už žy
maus radio inžinieriaus, Dr. 
H. Beverage. buvo paskli
dęs gandas, buk Jurgeliutė“New York Times” ko

respondentas praneša iš i ketina iau pasitraukti iš lie- 
Wellingtono, kad Naujoj;tuviškos veiklos ir nuc lie
Zelandijoj prieš moteris ki-! tuvių, nes jos turtingas vy- 

klausimas: kur. ras nenorįs, kad ji maišytų- 
? į si su lietuviais. Bet tai bu-

nescnaiįvo prasimanymas. Petrone- 
visuomet bus tik- 

protingas,
padėtu jai susirasti vyrą.! aukšto išsilavinimo draugas 
Majoras paskelbė jos prašv-į jai laisvės nevaržo ir nedik- 
ma laikraščiuose, ir toji tuo ja, kur ir su kuo daly- 
mergina netrukus ištekėjus. Į vauti ir veikti. Todėl, kaip 

Kai šita žinia pasirodė seniau, taip ir ateityje, jos 
spaudoje, kitos merginos ir vardas fieuruos lietuvių mo- 
našlės taipgi pradėjo rašv- terų veikloj.
ti panašius prašymus. Did- Apart iždininkės urėdo, 
miesčiu majoru ofisai buvo'ponia Beverage yra ir Naš- 
užversti laiškais. Daugiau-' laičiu Fondo patarėja, na
šiai laišku ateina nuo mote-; sitinka atvykusius našlai- 
rų tarp 18 ir 44 metų amž. J čius ir visaip jiems padeda. 

Bet visos motervs ištekė-
negalėsiančios.

lo rimtas 
gauti sau vyrų 

Viena mergina
parašiusi Auc-klando miesto; lė buvo ir visuon 
majorui prašymą, kad jis. ra lietuvė. Jos

ti vistiek 
nes Naujoj

Dr. Kemneris daręs ban
dymus su 213 ligonių. Iš to 
skaičiaus 138 visiškai pa; 
sveikę, kiti gi žymiai pa
gerėję. Tik 75 nepasitaisę.

Kaip buvo aukščiau pa
sakyta, ryžių dieta suside
da iš virintų ryžių, prie ku
rių pridedama cukraus, vai
sių ir vaisių sunkos 
niui neduodama vandens, 
druskos nei riebalu. Gerti 
leidžiama tiktai vaisių sun
ką.

nau aš žinau, kad jie yra 
svarbiausias daiktas pasau
lyje.

Oscar Wilde.

Žmogaus septynios di
džiosios nuodėmės yra to
kios: maistas, apdaras, ku
ras, nuoma, mokesčiai, pa- 

I.igo- sirodymas ir vaikai. Tiktai 
pinigai gali palengvinti tų 
septynių naštų sunkuma 
ant žmogaus kupros, o kol 

palengvinta.ta našta nėra
‘Vaisius ir jų sunkas gali- tol ir žmogaus dvasia nega

nia vartoti prezervuotas (iš li pakilti.
’ kenų), jeigu prie jų nėra George B. Shaw.

Sveikinu musų naują iž
dininkę*. Bus malonu su se
na drauge kartu BALFeZelandijoj vyrų

visados būdavo mažiau ne-j veikti. ^įUf]vj a^j augom1
b. v S1 moteiV« ęą po šito Shenandoah’ryje, kartu mo-

os. Puodą uždenk ir sutink tas nedatekhs pasidarė da! ^jnorn^s j,. įa,tu 
ant lėtos ugnelės pustrečios didesnis. . „ri(, “Darbininku
valandos. Dabar mėsą iš----------------------------------------
imk ir duok ataušti. Tuo- Kreipkite* paa tuo*, kurie

Pk dirbom 
Vilties.” 

Esam senos, geros draugės.

met įdėk šaukštuką česna- skelbiasi “Keleivyje.” M. Michelsonienė.

JUOKIASI, LYG NIEKUO DĖTI

Jauna Beula L. Overell, 17 metų mergaitė, ir jos 
sužieduotinis George Gollum, 21 metų jaunikaitis, yra 
kaltinami nužudę jaunosios mergaitės tėvus Overell 
ant vieno laivo Kalifornijos pakrantėj. Bet čia pa
veiksle jaunieji rodo linksmą veidą ir atrodo, lyg nie
kuo dėti. Policija žada greit iškelti naujų įrodymų 
prieš įtariamus jaunuosius žmones.

I
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Šauksmas i Pasauli

KELEIVIS, ŠO. BOSTON Puslapis Septinta*

Mes Šaukiamės Socialistinio ir Žmoniškojo Pasaulio 

PAGELBOS
toj Lietuvoje ir visoje Pabaltėj per paskutinius ten Aukš
čiausios Tarybos rinkimus. Ir vis tik, smurto ir klastoji
mų nežiūrint, pati Sovietų valdžia turėjo konstatuoti, 
kad balsavusiųjų nuošimčiu Lietuva visoj Sovietų Są• • * - - 1 x • • x TZ- x * • * 1, T... C, 1*1jaU !?P‘ jungoj Užėmė paskutinę vieta. Ka tai reiškia ii kiek tas O^pa^a P-^-nimas okupantams kainuoja musų

pra8?C. ’ Lietuvių tautos 90 nuošimčiu sudaro darbo ukinin- 
JUSI 1944 metų vasarą, tebevykdoma iki šiam momentui. Rai jr dal.bfninkai. prave(|us 1920 metais radikalią že-

Mes nekalbėsime apie sudegintus musų miestus ir mės reformą, mes neturime savo visuomenėj didelių so- 
kaimus, sunaikintą ūkį, dirvonuojančius laukus, iškirstus dalinių kontrastų. Tautos kamienas, parodęs didelio su
mirkus, išpustėtas Įmones ir prekių sandėlius, išgriautus gebėjimo taikintis naujoms gyvenimo sąlygoms ir daug 
kelius ir transportą, — apie musų materialinius nuosto- pažangumo, politiniai brendo demokratiškų principų 
litis. Karo veiksmai per du kartu nusiaubė musų kraštą; dvasioje ir pasiliko jiems ištikimas per visą pas mus bu
kas liko — pribaigia okupacijos. Nedejuosim, kiek var- vusi vadistini laikotarpį. Okupacijų ir karo metais visa 

alkio ir moralinio smurto per tą laiką turėjo pakelti be išimties tauta ir visą laiką orientavosi tik i Vakarus,
ietuvių tauta. Mes buvome nacių ir Rytų eksperimentų iš ten telaukdama sau pagelbos laisvei atgauti.g

objektas ir tas užtenka pasakyti.• tJtj •' — i -• Ji ii’ dabar savo daugumoje Įtemptai stebi ivykiuš
ckaitbn ? neįsivaizduojamą žiaurumą nusako sios.Vakaruose ir kai jieško sau pavyzdžių naujai kiirti sa- 

‘ ' vąji gyvenimą, jieško jų ne Rytuose, bet Vakamose, pa

--- ----- --- ..—- , t — , 1 . t paveigu, oei ir nei to, Kati mums neprumunas ooisevi
žmonių Žuvo dėl tardymų ar slaptose šaudymo vietose ( pįškas socializmas, smurto priemonėmis vykdomas, pa 
apie 400 žmonių. Paskutinėmis okupacijos dienomis bu-vergęs darbo žmogų ir jo nebranginąs. Kokiu jausmu 
zelio 14-20, 1941 metų Maskvos Įsakymu n jos apaiatu gajj gyventj Lietuvos darbininkas kad ir šios okupacijos 
per kelias dienas buvo sugaudyta ir išvežta Sibiran bei metu kuomet vidutinis darbininko uždarbis mėnesiui su

daro'350 rublių, sviesto kgr. • kainuoja 200 rb., drabužio 
eilė 5,000 rb. ir kuomet gretimai jo universitetų profe-

£

GRAIKAI MINI 126 METUS LAISVĖS 1945 metais pagaminta 
daug daugiau.

Labai įdomių permainų 
i per jienkis metus Įvyko il
gy vulių ūkyje. Bet aš bijau, 
kad skaičiai ikirės skaityti.

Bendrai suglaudus, rei
kia pasakyti, kad Amerikos 
farmose per penkis metus 
Įvyko labai didelės permai
nos. Daug kas sako, jog Į- 
vyko ir vis dar vyksta že
mės ūkio gamybos revoliu
cija, tiek tos permainos yra 
didelės ir svarbios Ameri
kos ateičiai.

Farmerio Vaikai.

LIET. INFORMACIJŲ
CENTRAS PAJIEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:

itiems mirties darbams 48,000 visokios padėties Lietu
vos piliečių, kartu ir darbininkų. Nuo sistematingo badi- 
nimo, nuo šalčio ir ligų, dėl žmogui nepakeliamų darbo 
sąlygą musų žiniomis išvežtųjų nemažiau pusės jau yra 
žuvę. Jų tarpe nukamuotas mirė miškų darbuose buvęs 
musų respublikos prezidentas A. Stulginskis. Skubiai,pa
sitraukdamas karo pradžioje iš Lietuvos, NKVD dar;

surai, nekalbant apie boiševikų partijos pareigūnus, mo 
karna 10 ar 20 tūkstančių rublių mėnesinės algos. Tokių! 
socialinių kontrastų jie nematė pikčiausios pas mus so-j 
cialinės reakcijos metais. J

.......... .... ................................. i Mes esame pasiryžę savo laisvę iškovoti, kad ir la-spėjo išžudyti kalėjimuose, koncentracijos ir priverčia-! baj djde,c kaina; <k’ja sau patikrinę jsiiieti į Iaisvų 
mojo darbo stovyklose bei atskirais atsitikimais 1,070 šeimą, taikingai ir suderintai su jomis dirbti savai

j- - , x • x • , •• x t • x t ir žmonijos pažangai. Bet niekas nėra taikos taip ištroš-
.R^dieji okupantai per tris okupacijos metus Lietu-, kęS, kaip mes, karo išvarginti ir okupantų žlugdomi. Jei 
n Vokietijos kalėjimuose, koncentracijos lageriuose, dabartinės pastangos pastoviai taikai sukurti daugelio i

musų yra sekamos su dideliu skepticizmu, tai tik dėl to* 1940 metais
VOS
darbo stovyklose laikė apie 9,000 žmonių, sunaikino 
apie 5,500 žmonių, išvežė priverstiniems darbams Vo
kietijon apie 110,000 žmonių; išžudė daugiau 200,000 
Lietuvos žydų; iššaudė pačioj Lietuvoj karo pradžioje 
ir okupacijos metais apie 2.400 žmonių, kai kur ištisais 
kaimais.

Antroji, dabar vykstanti Sovietų okupacija savo 
žiaurumu ir žmonių aukomis prašoko pirmąją. Nuo 1944 
metų vasaros iki dabar per Lietuvos kalėjimus perėjo
daugiau kaip 80,000 žmonių, ir beveik visi jie išgabenti __ , ___ . , „ „
sunkiesiems darbams į Varkutą Urale, j šiaurės Rusija tieK P” ,?‘oelemis vertybėmis, kaip irmišku darbams, arba į Sibirą, iš kur nebėra kelio ne tikatĮklN ,™fstyb.ų ar pasaulio interesai. Mes 
namo. bet ir į gyvųjų tarpą Tai yra mLrėiai skirti vergui ^’°!ame- P?<L busime suprasti mums brolišku so- 
batalijonai. kurtų kaulais
lia į “žmonijos geresnę
tekome musų inteligentijos___ ,__ _____,________
kovos dalyvių prieš vokiečius ir dabartinius okupantus! . . Bet mums neužtenka būti tik suprastiems. Tarptau- 
ir kaitų tūkstančiu visai nieku dėtu žmonių nuo vaiko I pnė socialdemokratija neaprėžia savo uždaviniu savojo 
iki amžiaus palenkto senelio " ' j krašto sienomis. Ji visur ir visuomet kovoja už žmogaus

Lietuviai kovojo prieš Hitlerio okupantus taip, kaip „kaiK svarbiausią sąlygą jos siekiniams įgyven
sią kita Europos tauL Jie kovą tęsia ir dabar, ginda- <l,nt1' K«v°dama uz socialines demokratijos Įgyvendini- 

- r— . . * . mą pasauly, ji negali ir nepnvalo susigyventi su žiau
raus smurto faktais, kur jie bebūtų, negali saviems už-

kad “galingieji” nori taiką kurti, mus pamindami po 
kojų ir musų egzistencijos sąskaiton. Kompromisų tai
ka. perkama ištisų tautų pavergimo kaina, nėra taika ir, 
kad ir sukurta, remdamosi Į žudomųjų kaulus ir gyvųjų 
kančias, negali būti pastovi.

Mums nieko nepasako “galingųjų” motyvai, kad ei
nant prie pasaulio sutvarkymo, mažieji interesai turi 
subordinuotis didiesiems. Musų laisvę ir musų egzisten
ciją mes laikome tiek pat didelėmis vertybėmis, kaip ir

New Yorko graikai šias dienas iškilmingai minėjo 
126 metus nuo Graikijos nepriklausomybės iškovoji
mo. Čia matome graikų eisenos dali. Priešokyje eina 
graikų kalniečių rūbai pasipuošęs Jonas Fouros, su 
penkių metų mergyte, Stase Vagionis. Virš 50,000 
žiūrėtojų sveikino žygiuojančius graikus.

Apie Amerikos karmas
Permainos 1940-1945 Metais

Amerikoje Amerikos fanuose dabar 
buvo 6,096,799 farmos, o vartojama daug daugiau 
1945 metais farmų skaičius mašinų ir visokių Įrankių, 
sumažėjo iki 5,859,169. negu prieš penkis metus. 
Farmų skaičius sumažėjo, 1940 metais mašinų ir Įran- 
bet vidutiniai kiekviena kių vertė buvo apskaičiuo- 
farma dabar yra didesnė, jama 3,060,187,000 dolertų, 
1940 metais vidutiniai kiek- o 1945 metais ta vertė pa- 
viena farma Amerikoje tų- šoko iki 5,146,851,000 dole- 
rėjo 174 akrus žemės, o rių.
1945 metais vidutiniai kiek-
vienai farmai teko 195 ak- Amerikos farmų naujai Įsi

Bladžius Kazys, gyvena kur nors 
Chicagoje.

Boguckienė (Bričkaitė) Julė, iš 
Telšių.

Bušelis Julė, ištekėjus.
Bubelis Jonas (ar kuriuo kitu var

du krikštytas), brolis Veronikos ir 
Julės. Turi sūnų Jurgį.

llzikavičius Antanas, išvyko Ame
rikon prieš IKI4 m., gyveno Phila
delphijoj, kilęs iš Rokiškių apsk. 
Panemunio vai., Indriūnų km.

Gabrukas Veėeria, gyv. Chicagoj. 
Gimė Švenčionių apsk., Tverečiaus 
vai.. Bobienų km.

Gilys Povilas, atvyko Amerikon 
1909 ’ m., Švenčionių apsk., Tvere
čiaus va!., Petrošiunų km.

Glatauskas Cezaris, Drobūkščių 
km., Varnių vai., gyv. Chicagoj^ ar 
Nevv Yorke.

Jakiunai, Balys, Česlovas, Leoka
dija ir Teofilė, gyv. Uruguay, Pa- 
raguay ar Brazilijoj.

Jokimčius Vincas, ūkininkas, gy
vena Nevv Yorko provincijoj.

Jokimčius Jonas, gyv. Hudsone.
Juodgudis Andrius.
Juozunaitis Vincas, arba jo duk

tė, gyv. Chicagoje.
Juškevičius Pranas, Vizbarų km.. 

Girkalnio vai., Raseinių apsk.
Kairis Jonas, prieš karų gyv. Chi

cagoj, atvyko iš Tauragės.
Kazučionis (Leščinskaitė, Ona. 

193$ gyveno Springfielde.
Kubilienė (Mikalauskaitė) Antosė, 

Mariampolės apsk.. Santakos km., 
atvyko į USA prieš 30 metų.

Kulvelis, Domo brolis. Žilių km., 
Papilės vai., Šiaulių apsk.

Leketas Juozas, Šiaulių aps., Gaš- 
čių va!., Bumiškių km., apie 43 m. 
amž., atvyko 1922-23 metais, gyv. 
kur nors Chicagoje.

I.ožinskienė (Bričkaitė, Apoloni
ja. kilus iš Telšių.

Lušas Jonas. Navininkų km., Be
tygalos vai.. Raseinių apsk.

Malkevičiutė Marijona, apie 40 
Į m. amž., nuo 1922 m. gyveno Ar-

Por nonkis motiis 7^ 000' gentinoj, dabar gyvena Hartforde, rei penKIS melus /OO.UVU, Mineikai> broliai. Telšių apskr..

rai žemes.

mies nuo režimo žiaurumų, siekdami laisvės. Ir tose ko
vose per paskutinius pustrečių metų jau žuvo virš 27,000 
rinktinių vyrų.

Tai musų krašto suglaustai pavaizduotos aukos žmo
nių gyvybėmis, jų krauju, neįsivaizduojamomis morali
nėmis ir fizinėmis kančiomis. Į tą kruviną balansą neį
eina žuvę pačiam kare, vieno ar kito okupantų prievar
ta Įterpti i kovojančius frontus.

Sutikit draugai, kad nepilnų trijų milionų. tautai tai 
yra perdaug. Juo labiau jjerdaug, kad musų nuostoliai 
žmonėmis didėja kasdien ir galo tai padėčiai mes dar 
nematome. Mes težinome, kad lietuvių tauta dar niekuo-!
met nėra gvvenusi tokiu tragiškų laikų, ir stovėjusi prieš! 

• :s___----------------T,. „z

daviniams aukoti savo principų ir ištisų tautų likimą. 
Del to mes šaukiamės veiklios Jūsų pagelbos. šaukiamės 
ypač dabar, kai kovo mėnesį prasidėjusi konferencija! 
Maskvoj numatomai turės paliesti ir Pabaltės likimo 
klausimą, bent Lietuvos.

Ir dėl to mes prašome Jūsų, Draugai:
1. Darykite, ką galėdami paveikti Jūsų vyriausybes, kad 

Lietuvai, Latvijai ir Estijai butų grąžinta jų laisvė ir 
patikrinta jų nepriklausomybė:

2. Jei momento sąlygos neleistų musų klausimo spręsti 
dabar visoj jo pilnumoj, — kad jokiu atveju nebūtų 
pripažintas Pabaltės inko"i>oravimas Į Sov. Sąjungą.

Plungės vai.
Morkevičienė (Bubelis) Veronika, 

gyv. Philadelphia, Šiaulių aps.. Ly
gumų vai.. Sutkunų kiti. Arnerikeū 
atvyko 1912-13 m.

.Aleksas Morkūnas.
Okas Edvardas, arba jo giminės, 

Amerikon išvyko 1930 m.
Opulskis Antanas (Apulskis?), 

gyvenęs eisiu apsk., motina Vilkai
tė. gimusi Telšiuose.

Opulskaitė Kazė.
Palukaitis, Magdė ir Juozas. Juo

zas turi apie 40 m. amž.
Petrauskaitė Ančia, duktė Alek

sandro, Kėdainių apsk., Sėtų vai., 
dabar ištekėjusi.

Petrauskaitė Bronė, duktė Alek
sandro. Kėdainių apsk.. Sėtų vai., 
Amerikon atvyko prieš D. Karą.

Žinoma, farmų vedė elektrą ir dabar 2,- 
» -i... ooo farmų Amerikoje

elektros energiją švie- 
r motorams varyti. Iš•X —

rytuose daug mažesnės, o kiekvienų penkių faimų 
pietuose vyrauja pusininku keturios turi radio apara- 
ir nuomininkų farmos. tus. Iš kiekvienų trijų, vie- 

Viena gana didelė per- na farma turi telefoną; iš 
maina fanuose per penkri kiekvienų septynių farmų, 
karo metus buvo ta, kad - turi tekantį vandeni na- 
žymiai sumažėjo nuomoja- muose.
mų farmų skaičius. 1940 . Prieš penkis metus Ame- __
metais Amerikoje buvo 2,- rikos farmeriai išmokėdavo į Pormaiis Ema, ištekėjusi. 
361,271 farmeris nuominin- samdomiems darbininkams
kąs, o 1945 metais tas skai 
čius nukrito iki 1,858.421

per metus 781.791,000 do
leriu. o 1945 metais samdo-

Kre

visiško jos išnaikinimo pavojų. Ir už ką? Del ko pašau-; Q pnpazinias laoaites įnKoi-poravimas i .o\. jąiungą. 
lio sąžines nepajudina kad ir negirdimas žudomųjų kiai-!3' bad butų lmtasl priemonių, sustabdyti dabar Panegin žudomųjų
kus riksmas? Ką Sovietų propaganda skleidžia i Vakarus! R’ Lietuvoje vykstantieji žiaurumai ir
apie savo laimėjimus, nuo jų užsidariusi geležine siena į ’^eztjeji js Pabaltės Rusijon žmones galėtų lais-
ir naiviuose žmonėse žadindama simpatijas Sovietų re-j . YJ1 savo tėvynę v
žirnui, tai tėra tos sienos reklaminė dekoracija; už jos Į ^es prašome Jūsų: pakelkite Jūsų balsą uz musų teį
daromi baisus dalykai. Mes, išgyvenę Sovietų okupacijos! šaukitės j plačiąją Vakarų visuomenę, pa-
vienertus metus,'manome, kad tie laimėjimai perkami į pasaulio sąžinę, kad jis neleistų įvykti keršto
nepateisinama kaina, iuo labiau, kad Sovietai, musų giliuj saukiančiai neteisybei. .
Įsitikinimu, ne tuo keliu eina Į laimingesnę žmonijos at* žlugdomo krašto ir savo vardu mes Jus s\ei-
eitį. . . . ! ina e'

Mes nežinome jokio pateisinamo pagrindo Sovietų 
smurtui prieš musų krašto laisvę. Pradedant dvidešim
tuoju šimtmečiu, carų pavergta lietuvių tauta, anksčiau 
gyvenusi savu valstybiniu gyvenimu, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos vyraujančioj vadovybėj, pradėjo at
kaklią kovą už politinį savo išsilaisvinimą, už nepriklau
somą,' demokratišką susitvarkymą. Tą kovą ji pagaliau 
laimėjo 1918 metais. Tuo metu kovoję už savo egzisten
ciją Sovietai be rezervų pripažino. 1920 metų sutartimi,
Lietuvos nepriklausomos Respublikos atsikūrimą ir vi
siems amžiams atsižadėjo bet kurių pretenzijų Į jos te
ritoriją. i .jos teisę laisvai gyventi. Tatai jie per kelis 
kartus patvirtino papildomomis sutartimis ir iškilmin
gais pareiškimais. Jų 1940 metų Lietuvos okupavimas 
buvo apnuogintas, nieko neiššauktas, iš anksto ir slaptai 
su Hitleriu sutartas smurtas.

Melagingas yra Sovietų teigimas, kad lietuvių tauta' 
pati yra pasisakiusi už Įsijungimą Į Sovietų Sąjungą. De- ’ 
šimtys tūkstančių deportuotų ir kalintų per pirmąją So-j 
vietų okupaciją, dešimtys tūkstančių nuo jos pabėgusiu: 
i Vakarus, 27,000 žuvusių partizaninėj kovoje ir 80,000 
iki šiol deportuotų per antrąją okupaciją kartu su visa 
tauta protestuoja prieš tą melą.

Po Sovietų praktikos Jugoslavijoj, Bulgarijoj. Ru-Į 
munijoj ir Vengrijoj mes nebeturime reikalo Įrodinėti, 
kuriomis priemonėmis sudaromi Sovietams palankus re
žimai. Po rinkimų Lenkijoj, kur juos sekė ir tuo smurta
vimą bent kiek stabdė Vakarų valstybių stebėtojai, ga
lima suprasti, kas darėsi už dvigubos uždangos paslėp-

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Delegatura Užsieny.

AIŠKINA BOLŠEVIKŲ ĮTAKĄ UNIJOSE

Amerikos laikraštininkų “gildijos” pirmininkas.

Tai reiškia, kad per penkis miems darbininkams buvo 
karo metus beveik pusė mi- išmokėta 1,861,026.000 do- 
liono farmerių nuomininkų lenų.
kur tai išnyko. Dalis tų far- 1945 metais 
merių nusipirko farmas, ki- farmose buvo 1,490,000 mo
ti metė žemes ūkį ir išsikėlė tcrinių vežimų (karų ir tro- 
i miestus. Farmu savininku kų) ir buvo 2,421.000 trak- 
skaičius padidėjo 220,000 torių. Arklių skaičius far- 
ir dabar siekia 3,340.000. mose sumažėjo pusantro 

Bendra farmu vertė per miliono galvų ir 1945 nie- 
karo metus pakilo visu treč- tais besiekė 8,499,000 gal- 
daliu. Dabar Cenzo Biuras vijų.
apskaičiuoja, kad visu A- patingai didelės ner- 
merikos farmų vertė siekia mainos pasireiškė Amerikos 
vii-š 46 bilionu dolerių, farmose gamyboje. Skaičiai 
Ypatingai žymiai padidėjo yra nuobodus skaityti, bet 
žemės ūkio gamybos vertė: trumpai pažiūrėkime, kam 
1940 metais'farmų produk- pašoko farmų produkcija 
cijos vertė siekė 7.813,644.-' per penkis metus. Skliaus- 
000 dolerių, o 1945 metais teliuose pažymėsime 1940 
farmos paeramino visokiu metų gamybą.
produktu už 18.108,132.000! 1945 metais pieno buvo
dolerių. Tai nereiškia, kad pagaminta 12,710.514.595 
farmų produkcija pašoko: galionų (7,583.952,23/). 
daugiau, negu dvigubai Į, Per penkis metus pieno pro- 
viršu, bet tie skaičiai poro-, dukcija paaugo penkis bi- 
do ir pakilusia gamvbą, irJLmus galionu! ... 
pakilusias kainas. Vištų ir viščiukų skaičius

Gyventojų skaičius far-! 1945 metais “ant ranku 
mose per penkis metus la-ĮLuvo 433.110.674, (337,-
bai sumažėjo. Tikro skai- 949,145). 1945 metais k jau
čiaus Cenzo Biuras neduo- kiniu produkcija sieke virs 
da. bet apytikriai apskai- 3 bilionu tuzinų, arba vi
zuojama, kad per karo me- sas bilionas tuzinu daugiau, 
ti»s gyventojų skaičius ant negu 1940 metais! 
farmų sumažėjo apie pen-: Kornų 1945 metais užau- 
kis milionus žmonių. 1915 į ginta grūdams 2,788.432,- 
metais ant farmu Ameriko- 462 bušelių (2.311,399.- 
je gyveno 23,558,488 žmo-j 925): kviečių— 1.032.660.- 
nės. Darbininkų skaičius iri 440 bušelių (708,851.593): 
dirbančiųjų šeimos narių soja pupų 1945^ metais — 
skaičius farmose sumažėjo 187.725.831 bušeliu (87.- 
visu milionų ir dabar dar- 590,641): tabako 1945 me-

Dadžiunas. Stasys ir Vaclovas, gy
vena Buenos Aires. Argentinoj. Is 
Lietuvos išvyko tarp 1925-3/) m.

Rimkienė /Stanaitį) Petronė.
Sajausku šeima. Mariampolės ap- 

skrit., Kalvarijos vai., Raudeniškią 
km., gyveno Shenandoah kiti Balti-

AmOl iko> Sįaudikis Vaclovas, apie metą 
amž., gimęs Amerikoj, Lietuvoje gy
venęs Stelmokų km., Šiaulėnų vai., 
Šiaulių apsk.

Seliokas Aleksandras.
Seliokas Matijošius.
Seliokaitė (Stačkunienė) Barbora, 

atvyko Amerikon prieš P. Karą.
Smatauskas Stasys, sūnūs Petro, 

gimęs Pupkaimio km., Raudonių v., 
Raseinių apsk.

Smilgaitė Stasė (Smilgevičiūtė), 
gimus Amerikoje, išvažiavus iš Tel
šių apsk.. Kalnėnu km. 1924-26 m.

Slapukauskas Kazys, L'kmefgės 
apsk.. Širvintų vai., Meižių km.

Statkus Antanas.
Šustauskas Grigalius.
Šustauskas Benediktas.
Šustauskas Juozas. Šventragiu k., 

Kražių apsk.
Szynikus ar Szymkiewicz Piotr, 

snnns Antaninos Krewertowiczowny. 
iš Kauno.

Teniukas Ienas. Teisiu apsk., Kal
nėnų km., Amerikon išvyko 190S 
m. Gal gyvena Chicagoj.

Užniežius Kazys. Betygalos vaisė., 
Raseinių apsk., gyv. Chicagoje.

Unikauskienė (Petraitytė) Nasta
zija, Plokščių km.. Šiluvos vai., Ra
seinių apsk.

Vainavičienė (Ahekaitė) Liudvika, 
gyvenus Chicagoj, gimus šiauliuose- 
Girlaukės km.

Vainavičiai. Jonas. Jurgis ir Al
bertas.

Vaikaitytč Kostancija. iki 1939 
m. gyvenus Raltimorėi. 193-1 m. iš
tekėjo už Aferikos piliečio.

Valeiša (Walejsza) Aleksandras, 
gimęs lsš) m., sūnūs Simono ir 
Pranės. 1912 m. išvažiavo iš Vil
nietis. gvv. Brooklyne.

Vileikaitė Marijona, šiluvis val_ 
Raseinių apsk.

Vilias Domininkas, Telšių apskr.. 
Kalnėnu km., išvyko iš Lietuvos 
nrieš 30 ar 33 m., sūnūs Dominin
kas.

Jieškomieji arba anie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti:

Lithuanian American Information 
C enter,

233 r.roa<lwa> Nevv York 7. N. Y.

Milton Murray (dešinėj) duoda parodymą Atstovų bininku ir dirbančių šeimos tais 1.773.769,446 fvaim metami.
Rūmų darbo komisijoj. Jis sako, kad Amerikos laik- narių farmose bėra 8,373.- (1.699./27.914). Panašiai ir kymui i
raštininkų unija yra bolševikų apsėsta. 239. visų kitų javų ir produktų thjati “1

Išėjo didelii ir įdomus 
Keleivio” kalendorius 1947 

Kaina 50c. Uzsa- 
su pinigais prašom 
Keleivio” adresu.

I



m KELEIVIS, SO BOSTON

Vietines Žinios
Pomirtinis Pagerbimas 

Jūreivio Oficerio Pilypo 
Gabruno

Iš Lietuvai Remti Draugi* 
jos Susirinkimo

Šiomis

RADIJO PROGRAMAAukos Tremtiniams 
Šelpti

Vardai aukavusių BALF 
17-to skyriaus masiniame 
mitinge kovo 2. 1957, So. 
Bostone.
Kun. Fr. Virmauskis .... $50 
Kun. Kaz. Urbonavičius . . $30
Minkus Radio .................. $15

Po $10: Dr. P. Jakmauh. Mr. 
ir Mrs. A. Ross. Fr. Razva-

Praeitą penktadienį L. R.
Petras Draugijos Bostono skyrius

laikė savo narių susirinki- dauskas. A. Vitkus. J. ir A. Ja- 
nuškevičiai. Gegžnas. -J. Januš-

dienomis
Gabrunas. senas “Keleivio” 
skaitytojas, gyvenantis Dor- mą. Paaiškėjo, kad L. R. D. 
chesteryje, gavo nuo musu į Bostono skyrius per ALT 
šalies Prezidento Tnumano; vają surinko iš narių ir rė- 
“Silver Star Medai,” viena mėjų $2,065. Pinigai buvo 
iš aukščiausių Laivyno atsi-i įteikti per vasario 16 d. mi- 
žymėjimo ženklų, vardan nėjimą Bostone Amerikos 
jo mirusio sunaus Pilypo Lietuvių Tarybai.
Gabruno. kuris žuvo karoj Buvo aptartas L. R. D. 
veiksniose. j seimo reikalas. Nariai ap-

Sykių su Sidabro žvaigž-i gailestavi. kad seimas šau
dės Medaliu. Prezidentas kiamas tą pat dieną, kada

kis. J. ir M. Bratėnai. K. Vi
leišis, J. Zainis. Mr. ir Mrs. 
George Kropas. Mr. ir Mrs. V. 
Andriunas. Mr. ir Mrs. K. Pie
votas, Antanas Klinga. Mrs. 
Kaz. Kubarski.

Po $5: Adv. C. J- Kalinaus-; 
kas, A. ir O. Neviera. Jonas 
Jankauskas, Ramaldas Yanku- 
navičius, J. Gurskas. Z. Pocius. 
F. Stetskis, Leon Chenslow, V. 
Jankus, A. Mizara, J. Petraus
kas, A. J. Namaksy, P. Apsha- 
ga. Mr. ir Mrs. Sutkus, M. Moc
kapetris. M. Paliukonis. E. Ple- 
kavičienė, Ona Kulporuenė, J. ir 
P. Virvickai. A. ir J. Matioš- 
kai. S. Zaveckas. Miss. Gudai
tį.

Po $3: P. ir S. Ouerkai, J. 
Norkunienė, A. Vilkus, Jr.. J. 
Jankų na vičius.

Po $2: Mrs. Marcinkienė, A. 
baisu priešo povandeninių, water ir kitose vietose. Vi- Kaunelis. Dr. A. Kapochy, Juo- 
bombų sprogimą. Gabrunas sas pelnas iš tu paveikslų zas Beleskas, Mrs. Kendrienė, 
mandagiai, savanoriai apsi- rodymo eis BALF vajui pa- Mrs. Račkauskas. Alb. Smeižys, 
ėmė prižiūrėt jam neprigu- remti. į Mrs. Genūs. P. Skleponis. M.
linčią vietą, kur pavojus di-!
džiai grėsė, ir nepaisvda-i 
mas priešo žudančiai sprog
stančių kanuoliu. be jokios 
baimės kovoio, kol nusken
do su laivu. Per jo narsumą 
ir rūpestingumą, Gabrunas 
nedaleido, kad jo laivas pa
pultų į
me atlaikė ir išpildė aukš-, kuri žada būti nepaprastas į werka. Mr. ir Mrs. A. Rasima- 
čiausias tradicijas Jungti-'įvykis South Bostone. i vičius, Mr. ir Mrs. Ciebulėnas.

paskelbė oficerio P. Gabru
no atsižymėjimą sekančiai:

“Už žymų narsumą ir be
baimiškumą kaipo L'. S. S. 
Sculpin štabo narys per de
vintą karo kelionę to sub- 
marino. veiksmuose prieš 
Japonijos laivyną Truk sa
los apylinkėje, lapkričio 19,
1943. Drąsus ir rimtas po bos nariai.
to, kada jo laivas buvo pa-

“Gabijos” choras Bostone 
rengia savo koncertą. Nu
sistatyta raginti, kad sei
mas prasidėtu anksti ir kad 
norintieji galėtų po seimo 
dar suspėti parvykti į “Ga
bijos” vaidinimą. Į seimą 
paskirti keli delegatai ir ia- 
me dalyvaus centro valdy

Motuzu paveikslai bus
v'ojingai sutrenktas ir pri- rodomi Stoughtone, Haver 
verstas išsikelti į viršų per hille, So. Bostone. Brid'Te

Artinasi
cert&s

“Dainos” Kon- 
Vakarrenc

Balandžio 20 d. sekma
dieni. už poros

JiEšKO DINGUSIO ATSISKYRĖLIO

Nevv Yorko statybos inspektorius John O’Connor 
jieško Nevv Yorke viename Penktos Avenue name keis- 
tuolio-atsiskyrėlio, Langley Collyer kurs nežinia kur 
dingo. Tas atsiskyrėlis kartu su savo broliu gyveno 
dideliuose savo namuose Nevv Yorko viduryje visai 
atsiskyręs nuo pasaulio. Dabar vienas brolis rastas 
negyvas, o kito vis dar negalima surasti. Namas per 
daug metų buvo nevalytas ir pilnas visokių atmatų, 
senų baldų ir pelėsių.

nė, Mr. ir Mrs. Pečiulis. J. Ka- 
. . t poėiunas, A. Juga, Mrs. Ge-

Buvęs-i Venis, B. Gailiunienė. Mrs. Ne- 'Haitis, J. Lekys, P. Yankus, 
Iviera, M. Pabuliutė, Mr. ir Mm? Mr. Trusas, J. Audik. P. Vin- 
! Masiulis. A. ir O- Ivaškai. F.:cjunas, O. Dirvelienė, J. Bartu- 
Zaikis, Mrs. Naujokienė. Mrs. sevien.vtė, S. Kantautas. Mrs. 
Codeikienė. Mr. ir Mrs. J. Cu- Keslerienė, Mrs. Budvidienė. 
nys, Mr. ir Mrs. V. Stakutis, A Varžinskaitė, S. Vaikančius, ‘ 

Martinkus, Mr. ir Mrs. K? p stukienė. A. Kuchis. M. Bi-'ša vaictų.Pr._______ _ ___ ______
Dainos” draugija rengia Z ibi tis. J. Pieskus. A. Zarkaus-• zokaSt p. Vasiliauskienė. K.

priešo rankas ir ta- savo koncertą vakarienę. J kas. M. ir O. Gapučiai. J. O-j Kasta vičius. M. Strazdienė. M.
Alukonis. Mr. Uždavinis. L. 
Tamulionis, Licozienė. Smigels- 
ki, M. Mešlis, M. Asukaitė. Ba- 
niunienė, P. Dzervienė, J. Gru
binskas. O. Yomantienė, J. Sa

niu Valstybių Laivyno.”
C. J. K.

Mirė Povilas Vitkus

Vakarienėj nebus kalbų, 
bet bus graži dainų progra- 

! ma. “Dainos” choras yra 
: išsimokinęs eilę naujų dai-{

A. Lalis, L. Stasulis, V. Paplau
skas. Wm. Anesta. F. Zarvec- 
kaitytė, A. Bazorius. Dr. Dom.
Pilka, J. Arlauskas

nu ir palinksmins susirinku-:
Va-

’ " Jkarienė bus gardžiai paga- 
-- minta ir soti. Po vakarie-

metu. iš kuriu 35 išsyveno seks „"ksmoji dalis,
1 prie geros orkestros. pa-, K &

Vakarienės rengėjai sa- 
. • ko, kad Bostono publikai 

mo. Lietuvoje paliko tris Kus patiekta visai nauja 
brolius ir dvi seseris, apie pramoga, koncertas su va- 
kuriuos paskutiniu laiku kariene. Įsigykite bilietus ir 
jokių žinių neturėjo. {gausiai atsilankvkit. Vaka-

Amerikoje paliko iau il- jienė ivvks L. Piliečiu Drau 
gus metus sergančią žmoną; {gijos svetainėj, ant E St. 
Emiliją ir sūnų Povilą, ku-Į Rep.
ris tarnauia Amerikos lai- -----------------
vyne ir lanko Electronic;
Materials mokyklą Texas{ R 
valstijoje.

Laidotuvės įvyko kovo; , x .
29 diena. Mount Hope ka-i Pereitą ketvirtadieni įvy- 
pinėse. laidotuvių diiekto-Įko BALF skyriaus valdybos 
riui Casper vadovaujant. Iir komisijų posėdis. Apkal-

Velionis

Kovo 26 dieną mirė savo 
namuose Povilas Vitkų: 
gametis South Bostono 
ventojas. Velionis buvo

Amerikoje. Iš Lietuvos 
ėjo iš Šiaulių ansk., Užven
čio valsčiaus. Užkalniu kai

BALF Skyriaus Valdy
bos Posėdžio

vadovaujant, i ir komisijų posėdis. Apkal- 
, • • i bėjus keletą dalykų, nutar-
^.UY°, bkmtis ta rengti “pennv-sale.” ku- 
rl^l kai kurni • • y r, • «• jžmogus, bet dėl kai kurių 

tai priežasčių giminės ne
galėjo gauti lietuviško 
nigo, tai sūnūs kreipėsi į 
Boston Navy Yard ir gavo 
laivyno kunigą. Pastarasis 
atėjo i lietuvių bažnyčią ir 
palvdėio velioni i katius. 
Keistučio ir Kazimierinės 
draugijų atstovai atėjo or
ganizuotai palydėti savo 
mirusi nari. Atėjo jį paly
dėti ir didelis būrys gimi
nių bei pažjstamii.

Garnys Pas Audickus

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1 M111\ 14
2— Birutės ’ Radio Choras,1 

vad. Valentinai Minkienei.
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskit 
Į šiuo adresu: WORL Sta- 
ition, Lithuanian Program, 
Boston. Mass...... S. Minkus.
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.i

Whiting
Sa&aman fin (t./

das elektros visai nebuvo. 
11 vai. vakare šviesa vėl 
atsirado. Priežastis užtemi
mo buvo sugedę elektros 
laidai.

DARBAS MOTERIMS

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

229 A St., Boston, Mass.

vil-
die-

PARSIDUODA GROCERY 
KRAUTUVĖ

Wallaston. Mass. 
Krautuvė randasi labai gero j i

ir tankiai apgyvento.) vietoj. 
Švari gatvė ir pati krautuvė su 
visais įtaisais. Įeigos per sa
vaitę $900-$ 1,000.

Kreipkitės pas:
WM. AMSIE.

30 Canutt St., Dorchester. 
Tel. Geneva 3719

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus išpildom. kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Creani'as, 
vienas iš geriausiu vestuvėms.
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus p rista tom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai
290 Broadway. Tel. ŠOU 2754

Čia parduodamas ir ‘•Keleivis”

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston

Pristato toniką, vyną ir viso 
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. 

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Whiting’sI
I Homoųęnizęd MlbK

. A PREMIUM MILK 
EXTRA R1CHNESS & FLAVOR 

Added Vitamin D Content
DELIVERED AT YOUR 000R

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkite* l>as mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad»ay. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches - Jeuelrv - Oiamonds 
Kadios - Eleetrical Appliances

379 W. Broad* ay. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

DARBAS MERGINOMS IR 
MOTERIMS

Reikalingos Button Hole ma- 
kers (guzikų skylėms daryti),

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraostom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
J2fi BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS 
T.t SOlIfh Rnvtnn 461P

S. Griga
ičiui

kalauskienė. J. Pocius.
rrLa.it ig. P 2TIOXWicxivt'-,« « »

G. Bailis, Z. Kavolis.
Po $1: S. Vilkienė, Mrs. Pa- ]entis. Kavaliauskienė, 

žąsis. Mrs. Siuvilionis, Mrs. Juškienė. Mr. Bender. 
Trinkienė, A. Daunis. P. Kirk-
liauskienė. I. Žerunskienė. A.
Čiurlionienė. Simon. G. žuraus- 
kienė, P. Glendis. A. Laurutis.
Petrauskas. A. Sapalas. S. Gri- 

Juoz. Petrauskas.
V. Blažauskas. B.
Urbonas. Y. YocisJ.
P. Katkauskas. A.

Pivariunas, P. Brazaitis. L. Miš
kinis. Mr. Vaitkunas. V. Ulevi
čienė, J. Račkauskas. L. Petru
lis, K. Glodenis, S. Janulis 
Matulis, S. žarveskas. V. Bar-{nė įvyks balandžio 13 <1 
kauskas, V. Trečiokas. L. Me- j 6 vai. vakare, Lietuvių Sve- 

i donienė, V. Marcinkus. M. Va-Į tainėje. Silver ir E St. kam- 
lutkevičienė, L. švelnis. F. i pas, So. Bostone.
Grendelytė. G. Razvadauskienė 
P. Labanauskas. M. Boris. M 
Bartusevičia.
Butkevičienė
O. Diksienė. Lietuvė. A. Kaba- 
liauskienė. S. Petrulienė. K.
Bakšienė. J. Trinka. V. Miliaus- 

į kas. E. Gruodienė. K. Čekanaus
kaitė. N. Treinavičiutė. M. Cen- 
cienė. V. Kaulautienė. Mrs. Ja-; 
nuškienė. L. Romanauskienė.!
Mrs. Višniauskienė. Mrs. Jur-'

t Saulėnas. 
I

ris įvyks gegužės 9 ir 10 d 
Lietuvių Salėje, So. Bosto- 

Per dvi dienas bus di
delis jomarkas ir bus gan 
dideliu dovanų, net iki au
tomobilio. laimėjimui.

j ne.

Mrs. Stella Audick ir lei 
tenantas Albertas E. Au
dick praeitą šeštadieni susi 
laukė jauno sunaus. Alber
to Eugene Jr. Jaunas sū
nūs ir mama jaučiasi gerai

Musu draugai Audickai 
“senieii” dabar jau sene
liai. Sveikiname juos su 
nauiu titulu ir su linksmu 
įvykiu šeimoie. Jaunasis tė
vas, Įeit. Albertas Audick,

I -Lotnvaiti*L/I\. X. W v <3* » -v- ,

danavičius. 
P. Kaika. 
Rimkus, C. 
S. Samulis,

Nutarta siųsti laiškus 
draugijoms ir pavieniams 
asmenims kviečiant prisidė
ti prie BALF vajaus.

Nuo pradžios vajaus i 
musų BALE skyrių gautos 
šios žymesnės aukos: Nuo 
surengtu prakalbu Munici
pal Salėj liko $480.40. Jau
nimo Ratelis perdavė savo 
rengtos vakarienės, pelną 
$157.00. SLA 2-ras apskr. 
aukojo $100. Viso stambes
nių aukų įplaukė $737.40.

Rep.

Bravoru Streikas 
Pasibaigė

Po savaitės streiko astuo
nių bravorų darbininkai nu
tarė grįžti prie darbo ir šią 
savaite 1.000 streikuojan-

S. t z:__— . cius.
žukevi- 
Lukas. 

N. Va- 
Vaice-

Red. Pastaba:
šiųjų pavardes atspausdino
me taip. kaip mums priduo
ta. Suvėlavimas irgi Įvyko 
ne dėl redakcijos kaltės, są
rašą gavome tik šį pirma
dieni.

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

\ukavu- pa’ šventadieniai, atostogos —
’ viskas apmokėta. Muzika groja 
dirbtuvėj. Ateikit i: (14

Kingston (ktthing C'ompany 
Dirbtuvę.

383 Albanv St.. Boston. Mass.1

Metinė Vakarienė

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
A. Į Draugystės metinė vakarie-

Tikimės. kad ta metine 
proga visi nariai ir jų drau- 

J. Survilas. E. gai iš Bostono ir plačios a- 
V. Ivanauskienė, pylinkės susirinks pasižmo

nėti ir linksmai laiką pra
leisti. Bus muzikos ir skanių 
valgiu.

Valdyba.

Cambridge Tamsu

Pirmadienį vakare ( aru- 
gelaitienė. Lietuvis, K. žibikas, bridge miesto didžioji dalis 
Dr. F. Galinis. P. Tumavičie- staiga užtemo. Per 2 valan-M et

MOEERN HCMES 
SHCW
^07 7^c H C M E IK

šiuo tarpu randasi Kalifor-'čiu darbininku iau dirba, 
niioj. kur iis lanko karišką Streikas kilo dėl alaus iš- 
lakunų mokyklą. {vežiojimo per A. Darbo Fe-
___________ ___ '-------------- deracijos unijos narius.

Biznieriams geriausia vie- Ginčas išlygintas ir Bosto- 
ta pasiskelbti “Keleivyje.” nui nebegresia alaus sausra.

IKI ŠIOL DAR NEMATYTA DEMONSTRACIJA — 

EM1R “ŠUO KURS SKAITO JŪSŲ MINTIS”
Savo PIRMAM PASIRODYME

Tas pMchinis feuo yra nustebtne* <ii<l2ius»us mOK>- 
tininkUM. Kmlr atkako J matoma t
pr.»t>Ičinas. pakako Jums Jūsų telefono Dumen.«»kaitx> ju«ų mintu. Tame nėra Jokių tnk.«ų. J'»- kių |kalbėjtmų >6 Girdėtas p^r
PcojMc.”BE TO. T1ANNY ’A KEKS Asmeniškas l’a»ir»»- Uvi.’av—M \KSH.\nitS A LARR> GREKN S oreli..
Maudymosi Gražuolių ir Madų Panely mai. v »n- 
ino Mokykb*.

Tik 50c. Vaikams 25c plūs tax—Kasdien 1 iki 12 P.M.
SPONSOREO BY THE HOME BUILDERS assoc.of Greater Boston A

MECHANIC5 BUILDING-BOSTON

prieinama

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Roxbury, Maaa.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

STEVE BAGDON
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON

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

Musų gražiai ištaisyta užeiga visiems: vyrams ir 
moterims, 7 dienas į savaitę atidalyta

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

2S8 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

GARANTUOTAS DARBAS ANT
Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų

TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ
Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 

Šildytuvų bet Koki&m 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

546 BROADWAY !
< SO. BOSTON, MASS. ;
• Telefonas: SOUth Boston 1320 Į 
t ” 1

Tel. TRObridirc 6330

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandom: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Central Są. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriška organu 
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 11) iki 12 diena 

nao 2 iki 4, nao 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVR. 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4378

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: —
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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




