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Po Menesio Derybų Maskvoje 
Dar Nieko Nesutarta

Neišspręstas ne Vienas Klausimas — Molotovas Dema
gogiškai Siūlo Leisti Vokiečiams Nusistatyti, Kokios 

Valdžios Jie Nori — Santykiai Tarp 
“Didžiųjų’’ Eina Blogyn

Prez. Truman Už 
Savo Programą

Praėjo lygiai mėnuo, kaip 
Maskvoje prasidėjo “ketu
rių didžiųjų” taikos konfe
rencija ir iki šiol nė vieno 
klausimo Maskvoje dar ne- Prezidentas Trumanas 
išspręsta. Visi stebėtojai sa-. šeštadienį. Jeffersono Die- 
ko, kad Maskvos konferen- nos minėjimo bankiete Wa
cija nieko ir neišspręs. Gal 
tik Austrijos taikos klausi
me “didieji” padalys kai 
kurių nutarimų, bet ir dėl 
to abejojama.

Molotovas šį pirmadienį 
iškėlė gana įdomų pasiūly
mą, kad “didieji” leistų pa
tiems vokiečiams plebiscito 
keliu nubalsuoti, kokios val
džios jie nori. centralizuo
tos ar federalinės. Ameri
ka, Anglija ir Francija šitą 
Molotovo nerimtą pasiūly
mą atmetė. Taip pat jokio 
susitarimo neprieita repara-*

shingtone. pasakė kalbą, 
kurioje pakartojo savo rei
kalavimą, kad Amerika 
priešintųsi priespaudai ir 
totalitarinei agresijai visur, 
kur ji gresia. Prezidentas 
reikalavo, kad Kongresas 
skubiai nutartų siųsti pagel- 
bą Graikijai ir Turkijai. 
Prezidentas dar sakė. kad 
didelis apkarpymas biudže
to butų klaidingas taupu
mas, nes susilpnintų Ame
riką ir sumažintų jos sau
gumą.

SO. BOSTON, BALA
Matter” February 23, 1905, at the

NAUJAS GRAIKIJOS KARALIUS

Sr

Šiomis dienomis staigiai mirė širdies liga Graikijos 
karalius Jurgis. Naujuoju Graikų karalium tuoj buvo 
apskelbtas jo brolis Povilas, kuris matosi šiame vaiz
delyje su savo žmona Frederiką.

Namų Statyba 
Smarkiai Auga

Federalinės valdžios sta
tybos tvarkytojas, F. R. 
Greedon praneša, kad sau
sio mėnesį Amerikoje buvo 
pastatyta 59,300 naujų nuo

latinių namų. Tai yra 1,300 
naujų namų daugiau, negu 
pastatyta gruodžio mėnesį 
ir 40,600 namų daugiau, 
negu 1946 metais sausio 
mėnesį.

Jeigu imti visokią staty
bą, o ne tik naujų namų, 
tai per sausio mėnesi buvo 
užbaigta statyti nuolatinių 

t ir laikinu patalpų 98,700. 
Iš to skaičiaus 6,000 patal
pų buvo perdirbta jau esa
muose pastatvtuose namuo
se, 5,000 buvo padaryta 
gyvenamų “traileriu” ir bu
vo rastatytaa 26.600 laiki
nų butų.

Vardą Pakeitė— 
Tikslas Tas Pats

____________ Prezidentas pakartojo,
Francija “Prieš 
Naują Tironiją”

Dearborne Mirė 
Henry Kordas

Anglių Kasyklų ir Telefonų 
Streikai Visoj Amerikoj

Angliakasių Unija Paskelbė “Darbo Saugumo” Streiką 
— Sako, Tik Dvi Kasyklos Yra Saugios Darbininkams— 

Telefonų Darbininkai Nesusitarė su Darbdaviais— 
325,000 Tarnautojų Streikuoja

Išvietinti Lietuviai 
Protestuoja

kos derybas,” santykiai tarp 
didžiųjų valstvbių eina blo
gyn. Amerikoje Įsigali min
tis. kad. su Rusija galima 
kalbėtis tiktai kumštį ro
dant. Tuo tikslu Amerikos 
vyriausybė siūlo ginkluoti 
visas valstybes, kurios nori 
priešintis Rusijos imperia
lizmui. Graikiia ir Turkiia 
vra tik pradžia. Jungtinių 
Tautu organizacijoi Rusija 
priešinasi visomis išgalėmis 
T'agelbnp teikimui Graikiiai 
ir Turkijai. Rusija norėtų 
kontroliuoti, kain Amerikos 
pagelba Graikiiai bus lei
džiama! žinoma. Amerika 
su tuo nesutiks.

Maskvos “taikos dery 
bos” nėr mėnesi laiko naro-

tikos programa yra viemn 
telis kelias išsaugoti taika. 
Jis sako, kad dabar Ameri
kos atsakomybė ir našta 
taikos išlaikyme yra daug 
didesnė, negu buvo prezi
dento Monroe laikais.

Daug Darbiečių 
Prieš Beviną

Generolas de Gaulle pra-' Nakčia iš pirmadienio į 
eitą sekmadieni kalbėjo antradienį Dearborne prie 
Strasbourge, rytinėj Fran- Detroito mirė Amerikos au- 
cijoj. Jis atidavė pagarbą tomobilių karalius Henry 
Amerikos kareiviams, kri- Fordas, sulaukęs 84 metų 
tusiems kovose už Europos'amžiaus.
išlaisvinimą, ir sakė. kad; Henry Fordas buvo vie- 
jei pasaulyje vėl iškiltu ti- nas iš garsiausių Amerikos 
ronijos pavojus ir reikėtų pramonininkų. Jis pradėjo 
ginti laisvę, Francija vėl < iš nieko ir pasidarė didžiau- 
stovėtų šalia Amerikos ko- Siu Amerikos turtuoliu. H.

Anglijos koperatininkų 
suvažiavime kilo smarkus 
ginčai dėl Anglijos užsienių 
politikos. Daugelis atstovų 
sakė, kad Anglija eina A- 
merikos uodegoje ir toki po
litika gali įvelti Angliją į 
naują karą tarp Rusijos ir 
Amerikos. Tie kritikai rei

de tiktai tuos klausimus,1 kalavo, kad Anglija pasuk- 
kuriais Amerika, Anglija,'tų savo politiką į draugiš- 
Francija ir Rusija negali su- kurną Rusijai ir siektų stip- 
sitarti. Pradedant antrą de- rinti Jungtinių Tautų orga- 
rvbų mėnesi vilties nėra nizaciją. Balsavime labai 
daug. kad susitarimas su maža dauguma pasisakė už 
Rusija butų galimas. i palaikymą ministerio Bevi-

no vedamą užsienių politi-

voje už pasaulio laisvę. Su 
de Gaulle kartu dalyvavo

Fordo pasisekimo paslaptis 
buvo masinė gamyba, dau-

“American Youth for De- 
mocracy” organizacija yra 
komunistinė organizaciia. 
kuri savo priklausomybę 
nūo komunistų partijos pri
dengia “demokratišku” var
du. Šitaip praneša Ameri
kos Teisingumo departa
mentas.

1943 metais Amerikos 
jaunųjų komunistų sąjunga 
nutarė persikrikštyti į de
mokratinį jaunimą ir nuo to 
laiko jaunieji komunistai 
vadinasi “demokratais.’’

Vardas pasikeitė, bet tos 
organizacijos tikslai visai 
nepasikeitė ir dabar Teisin-

Du metai po karo galo 
Europoje, o tūkstančiai lie
tuvių ir kitų tautybių žmo
nių gyvena baisiai sunkiose 
sąlygose sugriautoje Euro
poje ir pasaulio galingieji 
nežino, ką su jais daryti. 
Didelei “didžiųjų” sarma
tai reikia pasakyti, kad vie
nintelį “sprendimą” pabė
gėlių klausimui “didieji” 
matė jų grąžinime į gim
tuosius kraštus, kurie yra 
nišų okupuoti ir smaugia-' 
mi. UNRRA daugiausiai 
rūpinosi išvietintais žmonė
mis nusikratyti.

Įvairios lietuvių organi
zacijos Vakarų Europoje' 
paskutiniu laiku kreipėsi su

i * A razkrilmg iv»ĮAUtvctfJK į r rxnrvT.xr\vro xx
Anglijos karo viršininkus 
protestuodami prieš pablo
ginimą maisto išvietintiems; 
žmonėms ir prieš jų atida
vimą vokiečių įstaigų “glo
bai.” Vokiečiai, kurie lietu
vius. latvius ir estus kanki
no karo metu, dabar vėl 
uauna teisę “rūpintis” pa
bėgėliais.

Strasbourgo iškilmėse A- giausiai dėka jam automo- gurno departamentas nuplė-
•V *1 • A *1 • • J — — J • • • Jmerikos ambasadorius Fran 

ei jai, Jefferson Caffrey.

Britu Ambasadoj 
Šeši Mikrofonai

Matteotti žmogžu
džiai Nubausti

AMERIKOS KAPITALAI k^nKiiios kooeratininkai 
vra dalis Angliios Darbo

Anglai surado savo am
basados namuose Maskvoje 
šešius slaptus mikrofonus, 
kuriuos rusai įšmugeliavo į 
namus, kad galėtų klausy
tis, kas ambasados namuo
se kalbama. Kiek mikrofo
nų rusai pakišo amerikie
čiams, žinių dar nėra.

bilis Amerikoje pasidarė 
visų vartojama susisiekimo 
priemonė.

Henry Fordas pramynė 
takus automobilių gamybo
je, o jo darbo paskirstymo 
metodai vėliau buvo panau
doti ir kitose pramonės ša
kose.

H. Fordas buvo uniių 
priešininkas, bet kada io 
dirbtuvių darbininkai susi
organizavo Į uniją ir pasi-

šė nuo tos organizacijos de
mokratišką kaukę ir sako. 
ji yra komunistų organiza
cija.

SAKO, UNIJA VEIKIA, 
KAIP BANDITAI •

Vienas kongreso komite
tas tyrinėjo unijų veikimą 
Philadelphijoj ir sakosi su
radęs, kad vienos vežikų u- 
nijos 929 lokalo vadovybė

VIDURINIUOSE
RYTUOSE ; Partijos. Jie, šalia unijų ir

* •, * v politinių organizacijų, su-
A merikos stambiosios i Anglijos Darbo Parti- 

kompamjos yra sudejusios'. &
į Viduriniųjų Rytų aliejaus J4* 
šaltinius apie 250 milionų 
dolerių kapitalo. Bet Ame
rikos valdžia sako, ji gina 
Viduriniuosius Rytus nuo 
rusiško imperializmo ne to
dėl, kad ten yra sudėta 
daug privačių kapitalų, bet re 
dėl to, kad Amerikai svar
bu yra gauti tų kraštų alie
jus. Tas itin svarbu yra An
glijai, kurios svarbiausias

Francija Stato 
“Atomų Miestą”

Francijos vyriausybė įku- 
“atomų tyrinėjimo cent

rą” Saclav miestelyje, ne
toli nuo Paryžiaus. Žemė 
tam “centrui” buvo paimta 
dekreto keliu iš savininku, 

aliejaus šaltinis yra Viduri-Įbet dabar vyriausybė turi 
nieji Rytai. .sunkumų su parlamentu,

------------------ ! kurs nenori skirti pinigu
HITLERIO *‘KOLONIZA- laboratorijų įrengimui. Y-

TORIUS” PATS 
PASIKORĖ

patingai priešinasi Pary
žiaus miesto atstovai, ku
rie sako. kad atominiai tv- 

Hitlerio žemės ūkio mi- rinėjimai netoli miesto gali 
nisteris, Herbert Backe, ku- būti pavojingi Paryžiaus 
ris pagarsėjo tuo, kad nore- saugumui, nes gali įvykti 
jo kolonizuoti vokiečiais sprogimas.
visą rytų Europą ir ypatin- Francijos vvriausvbė sa
gai Lietuvą ir Lenkiją, pra- ko, atominiai tvrinėiimai 
eitą šeštadienį pasikorė Francijoj bus daromi tiktai 
Niuienbergo kalėjime. Jis taikos reikalams ir sprogs- 
ten b. > laikomas iki teis- tamos bombos nebus gami
nio. . narnos.

iš darbininku algų dirbtu- 
‘VILTIS” IR TIKRUMAS vių ofise duokles Į unijos

kasa.

rodė vieningi, Fordas suti-j elgiasi, kaip tikri banditai 
ko su unija bendradarbiaut? Jie užkrauna specialinius 
ir pats pasisiūlė atskaitvti mokesčius ant unijos narių

Amerikos kariuomenės 
štabo viršininkas, generolas

Politiniai Fordas buvo 
pacifistas it' vienu laikotar-

D. Eisenhotver, šį pirmadie-: piu antisemitas. .To pacifiz- 
nį sakė, kad pasaulio vii-'mas visai nekliudė jam per 
tys į taiką yra Jungtinių abu pasaulinius karus ga- 
Tautų organizaciia. bet A- minti karo pabūklus, o nuo 
merikos armija laiko savo savo ants’semitizmo iis vie- 
paraką sausą, kad reikalui šai atsisakė ir -sunaikino 
atėjus galima butu ta para- savo parašvta knvgą apie 
ką panaudoti prieš visokius “tarptautini žydą.” 
agresorius. Generolas sakė ' ------ -------
iis nemano, iog karas tuoi 
kils, bet armija turi budėti 
visą laiką...

PORTUGALIJOJ VYKS
TA DIDELI STREIKAI

pirklių ir farmeriu. Kong
reso komitetas reikalauja, 
kad butų išleistas istatvma? 
ir toki uniių praktika, kain 
Philadelphijoj, griežtai už
drausta.

105 BILIAI PRIEŠ 
DARBININKUS

Italijos teismas Romoje! 
praeita šeštadienį nuteisėk 
tris fašistus už dalyvavimą1 
socialistu vado Giacomo 
Matteotti nužudvme kalėtiĮ 
po 30 metų kalėjime. Nu-' 
teistieji yra Mussolinio sė
brai žmogžudžiai: Amerigo 
Dūmini. A. Poveromo ir 
Giuseppe Viola. Du kaltina
mieji buvo išteisinti.

Tų fašistinių žmogžudžiu 
teismas tęsėsi du mėnesius 
ir iškėlė aikštėn Mussolinio 
režimo daug niekšybių.

Giacomo Matteotti buvo 
Italijos socialistų partijos 
vadas ir parlamento narys. 
Mussolinis isakė savo žmog
žudžiams ii išvežti už mies
to ir nužudyti. Tas buvo na- 
darvta 1924 metais birželio 
1 diena. t

Du dideli streikai vėl su- 
paraližavo Amerikos pra
monę. Anglių kasyklose, po 
savaitės “liūdesio streiko,” 
mainierių unija paskelbė 
“darbo saugumo” streiką. 
Unija aiškina, kad tiktai 
dvi kasyklos yra saugios, o 
kitose saugumo priemones 
reikia patikrinti. Unija rei
kalauja, kad federaliniai a- 
gentai pirma patikrintų vi
sų kasyklų saugumą, o pas
kui jau darbininkai grįš į 
darbą. Tuo budu jau antra 
savaitė visos anglių kasyk
los, kurios yra vyriausybės 
žinioje, yra uždarytos. Šią 
savaitę tik 54,000 angliaka
sių. iš 400,000, atvyko dirb
ti į kasyklas.

Vyriausybė nutarė užda
ryti neribotam laikui 518 
kasyklų, o virš 2,000 kasy
klų vyriausybės manymu y- 
ra saugios ir jose gali e?ti 
darbas. Bet mainierių uni
ja tą užginčija ir suranda, 
kad tik dvi kasyklos tėra 
saugios, o dėl kitų uniia tu
ri abejonių.

Telefonų tarnautojai ir 
darbininkai streikuoia P" 
visą Amerika. Tik N-uro? 
Anglijoj vietinio susisieki
mo telefonai nestreikuoia. 
o susisiekimas su tolimes
niais miestais ir čia yra ga
limas tiktai nelaimės atsiti
kime.

Telefonų darbininku 
streikas kilo dėl negalėjimo 
susitarti dėl darbo sąlygų 
Tamautoiai reikalauja pa
kelti uždarbius ir perklasi- 
fikuoti darbininkus prie Į- 
vairių darbų. Deryboms pas
kutines dienas vadovavo fe
deralinės valdžios tarpinin
kai. kurie siūlė stryką ati
dėti ir tęsti dervbas. ^et 
tarnautojai nesutiko.

Anglių kasvklu ir telefo
nų streikai, jei jie užsitęs 
ilgesnį laiką, vėl stipriai su
purtys visą Amerikos ūkį.

JUGOSLAVIJA REIKA- 
LAUJA DIDELIŲ 

REPARACIJŲ

Amerikos kongrese yra i- 
nešta svarstyti iš viso 10>r 
istatvrnu sumanvmai nu
kreipti nrieš darbininku li
nijas. Wm. Green, A. Dar
bo Federaciios pirminin
kas sako, priešdarbininkiš- 
kos jėgos Amerikoje eina 
stipryn, darbininkų uniios 
vra kaltinamos nebotais

ANGLIŲ TRUKUMAS 
JAUČIASI PRAMONĖJ

VOKIEČIAI SAKOSI 
ESĄ NEKALTI

Dievobaiminga Portugali
jos diktatūra susilaukė nau-

i’jų didelių streikų įvairiose' nrasižėmrimais. Bet. Wm

dėl antro pasaulinio karo; na su policijos ir kariuome- joj, kur darbininkų orrani- 
sukėlimo. Jie sako. kad joki nės pagelba. Valdžia įsakė Nacijos neturi iokių teisiu ir 
vokiečių patiria ar vadas policijai ir kareiviams už- vra” tik valdžios pastumdė- 
niekada nepasirašys taikos imti streikuojančias dirbtu- -
sutarties, kur butų įrašvta, ves ir po valdžios ansauga_______________________
kad vokiečių tauta vra kai- i tas dirbtuves gabenami i
ta dėl karo. Vokiečiai visi streiklaužiai. Diktatūra sa-j Išėjo didelis ir įdomus 
vieningai pasisako prieš ju ko. kad ii nori “atoigint gy-! metams. Kaina 50c. Užsa- 
teritoriju apkarpymą, ypač venima” ir negali leisti “ko- , • ... _ -
prieš priskyrimą daug vo- munistams” drumsti šalies ;kymu* #u P,n,8a” P 
kiečių žemių Lenkijai. ' gyvenimą. į siųsti “Keleivio” adresu.

Amerikos plieno pramo
nė ir gelžkeliai iau pradeda 
trukti anglių. Gelžkeliuose 
atleidžiama laikinai darbi
ninkai, kurie dirbo prie an-i 
glių gabenimo. Plieno pra
monė irgi iau pradeda at
leidinėti darbininkus, nes! 
anglių trukumas mažina 
plieno gamybą. Po 10 die
nų laukiama, kad ir auto
mobiliu pramonėj bus at
leista daug darbininkų.

H. Wallace šį pirmadie
nį išvvko į Europą. Jis lan- 
.kvs Skandinavija. Angliją 
'ir Franciją ir. sako, bandv- 
jsias užmegsti santykius su 
tomis grupėmis Europoje, 

'kurios siekia pasaulio vie
nybės. Pirmas VVallace su
stojimas bus Londone.

Jugoslaviia Maskvos di
džiųjų konferencijoj iškėlė 
reikalavimą, kad Austrija 
mokėtų Jugoslavijai 150,- 
000.000 dolerių reparacijų 
mašinomis ir einama gamy
ba. Tas reikalavimas prasi
lenkia su Potsdamo konfe
rencijos nutarimu, kur buvo 
sakoma, jog Austriia netu
rės mokėti jokių reparacijų.

CHICAGOS IZOLIACIO- 
NISTAI PRAKIŠO 

RINKIMUS

Chicagos miesto majoro 
rinkimus laimėto demokra
tų partijos kandidatas Mar
tin H. Kennelly. Jis gavo 
275,682 balsus daugiau, 
kaip republikonų kandida
tas. Republikonų kandida
tas buvo remiamas izoliaci
ninkų ir reakcininku, ku- 
riems vadovavo Chicago 
“Tribūne” leidėjas pulkin. 
R. McCormick.
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APŽVALGA I

skystus straipsnius pagal 
Maskvos propagandos “Ii-• • M™ją.

Po didžiosios nelaimės, Tas, atsiprašant, prezi- 
Centralia anglių kasykloj, dentas. sako pamokslą NK- 
kur žuvo 111 mainierių, vy- VD organuose lietuviams 
riausybės inspektoriai pa- pabėgėliams ir pataria jiem 
darė griežtą patikrinimą grįžti į rusų žandarų “glo- 
visose valdžios kontroliuo- bą,” kol dar laikas. Nepa

ŠIMTAI NESAUGIŲ AN
GLIŲ KASYKLŲ

jamose kasyklose ir Vidaus 
reikalų sekretorius skelbia, 
kad 518 minkštųjų anglių

veluokit į Sibirą, sako rusų
policijos samdytas 
dentas.”

•prezi-

kasyklų liks uždarytos neri- Apie pačius pabėgėliu 
botam laikui, nes jos yra Justas Paleckis sako šitaip 
nesaugios darbininkams. Li-j
kusios 2,013 mainų valdžios 
kontrolėje rastos saugios,' 
bet ir dėl jų apsaugos įren
gimų kasyklų vedėjai turi 
duoti valdžiai raštiškus už-

“Galima drąsiai pasakyti, kad 
70-80% pabėgėlių, tai žmonės, 
kurie pabėgo pasidavę pani
kai.”

tikrinimus, kad apsaugos 
priemonės yra patikrintos 
ir tvarkoje.

Reikėjo baisios Centralia 
nelaimės, kad suradus, jog 
518 kasyklų nėra saugios 
darbininkams! Teisingai 
sako mainierių vadas J. L. 
Lewis, kad

“Kiekvienas angliakasys, ku
ris eina dirbti į kasyklą, bė
gyje šešių metų bus arba už
muštas arba sužeistas, kaip 
tai rodo statistika...

“Todėl ko stebėtis, jei darbi
ninkai nenori eiti dirbti Į ka
syklas ir šaukiasi vyriausybės 
apsaugos ? Nėra ko stebėtis, 
jei tarp darbininkų vyrauja 
maišto dvasia...”

MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISĖ 
I LAISVĘ

Vadinasi, žmonės niekuo 
neprasikaltę, kurie bėgo tik
tai todėl, kad frontas arti
nosi ir kurie nenorėjo, kad 
Justo Paleckio bosai juos 
plėštų,'smaugtų ir į Sibirą 
tremtų. Tiems baimės ap
imtiems žmonėms Paleckis 
sako:

“Mes (“my car Nikolai —
Red.) esame tikri, kad svei
koji lietuvių emigrantų dalis, 
tai yra didžiulė jų dauguma, 
įvertindama visa... gris į gim
tinę Tarybų Lietuvą.”

Ar daug pabėgėlių pa
klausys Maskvos kvislingo, 
tai kitas reikalas. Bet įdo
mu, kaip propagandos su
metimais bolševikai gali 
mainyti savo žodžius. Kada 
Antanas Bimba gužo iš 
Ijetiiynsu iis nasakoio. kad

EIVIS, SO. BOSTON

SURAKINTI ŽYDŲ BOMBININKAI

Čia vaizdelis iš Jeruzalės. Anglų kareivis varo teis
man retežiais supančiotus žydus teroristus, kurie bom
bomis susprogdė geležinkelio stotį. Vienas jų vadinasi 
Moiše Hurovitz (kairėj), antras—Mejer Fainštein.

vargę kraštai negalės mokė
ti aukštai iškilusias Ameri
kos gaminių kainas. Jau ir 
dabar tos amerikoniškos fir
mos, kurios dirba ekspor
tui. sakosi negalinčios kon
kuruoti su žemesnėmis kitų 
kraštų gaminių kainomis. 
Kaip tik kiti kraštai ims la-

Kas Savaite
Kalnas Pagimdė Peliukę Uždarė 518 Kasyklų

Maskvoje per visą mene-: Vidaus reikalų sekreto- 
biau atsigauti ir daugiau ga- sį konferavo ir manevravo rius Krug pereitą savaitę į- 
minti, tai konkurencija A-,“keturi didieji,’’ ir kokios'sakė uždaryt 518 kasyklų, 

'.merikos pramonei eksporto to pasekos?
'srityje bus didesnė. Tuometi p^kas nulis!

Atrodo baisi krizė, nes krizė buvo dar didesnė. Tai 
‘visoj istorijoj” tokios ne- buvo tada, kai pirmieji ko- 

buvo. J. Tysliava turi ir iš- lonistai atvažiavo į Ameri- 
aiškinimą tai krizei, jis sa- ką ir čia neturėjo nei vieno 
ko: “Something rotten in buto, nei vieno namo ir net 
Washington.” Tai ir viskas, to supuvusio Washingtono

Bet mes galime pasakyti visai dar nebuvo. Tada tik 
Juozui vieną paslaptį iš A- rai buvo “namų ir butų kri- 
merikos istorijos, kada butų zė.”

Kainos ir Algos

Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos užsienių atsto
vybės atsišaukime į pasaulį, 
įdėtame į pereita “Keleivio” 
nr. yra nupasakota Lietui 
vos žmonių nežmoniškai 
žiaurus pergyvenimai. Bet 
svarbiausia to atsišaukimo 
vieta yra ta, kuri sako:

“Mums nieko nepasako ‘ga
lingųjų’ motyvai, kad einant 
prie pasaulio sutvarkymo, ma
žieji interesai turi subordi- 
nuotis didiesiems. Musų lais
vę ir musų egzistenciją mes 
laikome tiek pat didelėmis 
vertybėmis, kaip ir didžiausių 
atskirų valstybių ar pasaulio 
interesai.”

visi pabėgėliai yra galvažu
džiai. Kartą teko klausytis, 
kaip tas neraliuotas Mask
vos agentas pasakojo bai
sius dalykus apie pabėgė
lius, kaip jie piaustę žydam 
pirštus ir kitaip juos mėsi- 
nėję. A. Bimba vertė i krū
vą visus pabėgėlius. Dabar 
Justinas Paleckis Bimbai 
užtepa per nosi ir sako. kad 
DIDŽIULĖ DAUGUMA pa 
bėgėlių yra visai “sveiki,’’ o 
70 ar 80% jų esą pabėgę

Dabar Amerikoje kainos 
yra iškilusios. Tai karo pa
sekmė. Paprastai kainos ky- nas ir negali jų pagauti, 
la tada, kada prekių pasiu- lyginant, lyg šuo vytųsi 
los mažėja, o paklausos di
dėja. Karo metu didelė da-

j fabrikantai sakys, kad kiti 
kraštai moka mažesnes al
gas ir todėl gali pigiau pa
gaminti. Jie reikalaus, kad 
Amerikoj algos butų suma
žintos.

Bet ar gali būti Ameriko
je algos sumažintos, kad 
darbininko reikalai nenu
kentėtų? Tas priklauso nuo 
to, ką darbininkas gali už 
savo algą pirkti. Darbinin
kui svarbu pirmo reikalin
gumo prekės: valgis, dra
bužiai, avalynė, nuomos. Iš
skyrus nuomas, kur tebevei
kia kontrolė, kitų prekių 
kainos yra aukštos. Ameri
kos gamyba yra didelė ir 
gal būt esant didelei pasiū
lai, tos kainos galės greit 
nukristi ?

Bet taip nėra. Nepaisant 
didelės gamybos, kainos vis 
kyla. Visi girdėjome, kad 
porčapai jau prieina iki 
dolerio, sviesto, pieno, mė
sos, daržovių ir kitu maisto 
produktų kainos pakilo. Tų 
prekių vra trukumas visam 
pasaulyje. Visi skaitome a- 
pie badaujančia Europą, 
badaujančia Kiniją, badau
jančią Rusiją arba badau
jančią Indija. Taipogi skai
tome, kad Amerikai reikia 
gelbėti tuos badaujančius 

žymiai daugiau pašoko. žmones. Nesenai skaitėme. 
Taigi, algos vejasi kai-!kad Maine valstijoj bulvių 

ne- atsargos siunčiamos Euro-
sa-

lis
kreipta karo įrankiams ga
minti. Daugiau žmonių tu
rėjo darbo ir geriau uždir
bo. Visi tie žmonės norėjo 
ką nors pirkti už uždirba
mus pinigus, o prekių buvo

vo paties uodegą. Šuo uo
degos pagauti negali, bet

produkcijos buvo nu-! gali sustabdyti ją sukęs 
i .•—i..------ Taipogi žmonės gali sustab

dyti kainų kilimą, įvedus 
tinkamą kontrolę. Taip, 
kaip dabar yra, tai nuo au
kštesnių algų darbininko 
gyvenimas ne tik nepaleng-

Ar tautos yra mažos ar 
didelės, ar jos silpnos ar ga
lingos, joms jų laisvė yra 
lygiai brangi. Tautų laisvė 
ar gyvybė nėra prekė, ku
ria “galingieji” gali pre
kiauti, mainininkauti ar 
“subordinuoti” savo “didie
siems interesams.” Tai yra 
demokratiškas principas

mažiau. Kad kainos per-.vėjo, bet dar pasunkėjo.

“panikos ” Tai ^uvo įvesta kainų kontrolė • . , • P. & • °^
ėeėHai°nėra ne vadinama OPA ir daug ga- "^ver’™as 
egehai nėra nei racionuota kad dainoms pakilus

visi galėtų gauti lygiai tu J'e, gav0 d desn| P™™*> 
prekių, kurios labiausiai Pelr!° '.r ,verte.« Pre,kl« 
žmogui reikalingos ir kurių ,, 1?_?1 žymiai pakilo. To- 
buvo trukumas. Tačiau kai- c ei biznieriams kainų kont- 
nų kontrolė Amerikoje ne- r?lės panaikinimas yra nau- 
veikė labai gerai. Amerika dingas, o darbininkams ne
yra didelis kraštas ir visas,naudingas. Darbininkui ne- 
prekių paskirstymas buvo ir turi reikšmės, kiek dolerių

80%
tiktai dėl 
reiškia pabėgėliai 
banditai, nei fašistai, 
visai “sveiki” žmonės.

bet
At-

rodo, kad J. Paleckiui ypa
tingai svarbu priprašvti 
“sveikuosius” žmones grįžti. 
Mat. Rusijos prievartos sto
vyklos sveiki žmonės ypač 
yra reikalingi, nes ligoti ten 
greit miršta Sibiro sąlygo
se...

‘NETRUKUS BUS 
METAI...”

yra tvarkomas privatinių 
firmų ir paskirų biznierių. 
Visi jie dirba dėl pelno ir 
kainų bei pelno aprubežia- 
vimas jiems nėra naudin
gas. Todėl jie visi buvo nu
sistatę prieš kainų kontro-1___ _ Sako, leidės kartais nebe-

kurį kiekvienas pažangus * atsimena savo metų, o šiaip lę. Kainų kontrolė be racio-
— ‘ -----!-•«-_♦ i----------- • - pavimo nėra įmanoma. Ra-

cionavimo sistema buvo 
buvo. Sako, tik laikraštinin- varginanti visiems.

,------ ---- ---- ~
žmogus turi pripažinti. [žmonės labai lengvai už 

Valstybių santykiuose tas miršta, kada koks ivykis
teisingas principas praeity
je vienaip vien buvo mindo
mas. o dabar jis dažnai yra 
paneigiamas. Jis yra panei
gtas ir Lietuvos atsitikime. 
Bet dėlto, kad “galingieji” 
nesilaiko to principo, jis 
nenustoja savo galios ir 
kiekvienas pažangus žmo-

kai visada viską atsimena, 
nes jie turi po ranka rekor
dus ir gali patikrinti, kada 
koks įvykis buvo. Bet ir lai
kraštininkams visaip pasi
taiko. Štai, š. m. balandžio 
4 d. J. Tvsliava savo laik- 
raštvie rašo: “Netrukus bus

gus neperstos kovojęs už vi- metai, kai baigėsi karas Pa
sų tautų laisvę, kaip lygiai | cifike.”
Jis---------------- J-visur ir visada sieks ir 
atskiro žmogaus laisvės. 
Mes reikalaujame, kad A- 
merikos vyriausybė pasisa
kytų už mažųjų tautų lais
vę ne tiktai ten, kur “stra
teginiai sumetimai” verčia 
tą daryti, bet ir visur kitur, 
kur mažųių tautu teisės yra 
stipresniųjų mindomos.

Visa Amerika 1945 metų 
rugpiučio mėnesi triukšmin
gai apvaikštinėio VJ dieną, 
tik p. J. Tysliava vienas 
pats dar ištisus 8 mėnesius 
kariavo Pacifike, o todėl ir 
to karo f’alo metinių dar 
nespėio atšvęst Iš tiesu, sa
kau aš jums. Volterį leng
viau cituoti kaip paprastus 
faktus žinoti.

Daug kas ėmė sakyti, 
kad kainų kontrolė ir racio- 
navimas yra trukumų prie
žastis. Todėl esą reikia tuos 
karo įvedimus panaikinti, 
— ir vėl visko bus pilna. 
Bet taip nėra. Kontrolė ir 
racionavimas prekių nepa
gamina, o tik gali aprube- 
žiuoti kainų kilimą ir suda
ryti teisingesnį prekių pa
skirstymą.

algos jis gauna, bet ką jis 
gali už gautus dolerius pir
kti. Jei kainos kyla žymiai 
sparčiau už algas, tai jo gy
venimas darosi sunkesnis. 
Doleris pasidaro mažiau 
vertas, negu jis buvo ankš
čiau. Tai yra dolerio inflia
cija. Tiesa, toji infliacija 
yra ribota, bet ji skaudžiai 
paliečia darbininką. Jo ka
ro sutaupos gali pirkti daug 
mažiau ir labai greitai su
dyla, kaip jis pradeda ką 
nors pirkti.

Prekių pareikalavimas 
dabar yra didelis, bet žmo
nių perkamoji galia mažė
ja. Karo metu žmonės ne
galėjo gauti pirkti daug 
paprastų namų apyvokos 
reikmenų: radio, šaldytuvų, 
virtuvių pečių, automobilių

pon. Bet tokie pasiuntimai 
mažina pasiūlas vietos rin
koje ir už tai vietoje kainos 
nemažėja.

Biznieriams nesvarbu, 
kur jie parduoda: vietoje, 
ar užsienyje. Jie vistiek pel
ną gauna. Bet parduodami 
dalį pirmo reikalingumo 
prekių į užsienį, — jie iš
laiko aukštesnes kainas vi
daus rinkoje. Todėl badau
jančių šelpimas eina išim
tinai darbininko kišenės 
sąskaiton. Kas yra su mais
tu, tas yra ir su drabužiais 
bei avalyne.

Aš nesakau, kad nereikia 
šelpti badaujančių ir nerei
kia nieko siųsti Europon ar 
į kitus kraštus. Bet reikia 
taip sutvarkyti, kad dėl to
kių siuntimų nekiltų kainos 
vidaus rinkoje ir negultų 
išimtinai ant darbininko 
pečių. Tas galima butų su
tvarkyti tik siekiant ūkio 
planavimo.

M. Pragelas.

Musų valstybės sekreto
rius Marshall tur būt ne iš 
gero turėjo sakyti, kad ru
sai vieną ir tą patį arklį du 
kariu nori parduoti.

Dalykas toks. “Keturi di
dieji” susirinko tartis dėl 
taikos Vokietijai. Maskva 
tačiau mano, kad dar ne 
laikas daryti taiką, ji pasi
šovė plėšikauti.

Tam plėšikavimui ji davė 
nekaltą pavadinimą — “re
paracijos.” Mes turime gaut 
dešimt bilionų dolerių—ta
da bus taika — sakė Molo
tovas.

And that’s that — nėra 
taikos.

Ar Dėdė Šamas sutiks 
pirkti “taiką musų kartai” 
ir mokėti dešimtį bilionų?

Abejotina.
Kalnas pagimdė peliukę, 

o “keturi didieji” — basą 
nulį.
Budingi Rinkimai Chicagoj

Pereitą savaitę Chicagos 
gyventojai rinko naują mie
sto gaspadorių (majorą) ir 
kitus valdininkus.

Rinkimus laimėjo demo
kratų kandidatas Martin 
Kennelly. Jo oponentas, re- 
publikonas Root, buvo tie
siog nušluotas. Root praki
šo nežiūrint to, kad už jo 
nugaros stovėjo Illinois gu
bernatoriaus Green ir Chi
cagos “Tribūne” mašina.

Toji mašina buvo pasi
vogus vieną komunistų Šu
kį, būtent: “Jei nenorit ka
ro su Rusija, balsuokit už 
taikos šalininką Root.”...

Tai buvo nešvari dema- P1S 
gogija ir piliečiai ią supra
to. Greeno - McCormicko 
kraudei buvo išrašytas balo- 
tinis “vilko bilietas.”

Gerai padaryta.
LDD Žurnalas “Darbas”

Tos kasyklos statančios į 
pavojų angliakasių gyvas
tis.

Ir reikėjo taip ilgai lauk
ti, kol vienoje jų (Centralia, 
III.) žuvo virš šimtas ang
liakasių...

Angliakasių unijos vadas 
Levvis smerkia Krugą, kaip 
negarbingą politikierių, ku
ris iki šiol delsė, nesistengė 
apsaugot angliakasių gy
vastis.

Kasyklas dabar kontro
liuoja vyriausybė, jų bosas 
yra Krug.

Uždarytose kasyklose 
dirbo apie 100,000 anglia
kasių.
Koliojasi, Kaip Girtas

Viena kongreso komisija 
tiria komunistų veiklą A- 
merikoje. Ji siūlo, kad ko
munistų partija butų užda
ryta.

Į tos komisijos posėdį bu
vo atvykęs komunistų par
tijos sekretorius Eugene 
Dennis, alias Francis Euge
ne Waldron. Jis žadėjo liu
dyti, bet elgėsi arogantiš
kai ir buvo išmestas lauk.

Buvo sutikęs liudyt ir ki
tas komunistų šulas, Peter 
Cacchione. iš New Yorko. 
Bet neliudijo. Spaudos at
stovams jis pareiškė seka
mai:

“Atvykęs čia aš sužino
jau apie fašistiniai - gengs- 
terišką šio komiteto pasiel
gimą su Denisu. Todėl aš 
nemačiau jokios naudos 
kalbėti šiame komitete”...

Sulaikyk tokius begė
džius, kaip Dennis ar Cac- 

Įchione ir — tu busi fašisti- 
gengsteris! Can you

Kitoje vietoje musų skai-

KAS TIE PABĖGĖLIAI?

NAUJI BALF 
SKYRIAI

Be kontrolės ir racionavi- pf panašių dalykų. Tai kas 
mo kainos smarkiais šuo-!tik kokias sutaupąs turi no-
liais kyla. O algos nekyla 
lygiai tokiais pat šuoliais. 
Todėl nuo kainų kilimo 
daugiausiai nukenčia darbi

ri dabar tų dalykų pirkti 
Jiems yra didelės paklau
sos. Todėl jų gaminimas y- 
ra pelningas ir daug pra-

ninkai. Darbininkai ginasi moninkų šokosi iuos gamin, -i • m •, 1__ . i.

beat that? 
Kovo 31 d. New Yorke

vėl kalbėjo buvęs komerci
jos sekretorius Wallace.

Ten pat kalbėjo velionio 
Roosevelto sūnūs Ellioth. 

Jiedu smerkė prez. Tru-
tytojai ras LDD Centro ras-i mano “imperialistinę politi-
tmės pranešimą. gą.” Jie sakė, kad Truman

— —* ' ["J — —— — — — • I • A •

LDD centro komitetas y-; paniekinęs Roosevelto “kil- 
ra nutaręs leisti žurnalą ir nius mealus.
tuo reikalu pasisakė spau
doje.

Trumpai pasakant, jie 
teisino rusų diktatūros re-

Pasėkos neblogos. LDD i Z1TP3- .... 
centro iždininkas drg. A- !. Komunistai ir jų bendra- 
nesta gavo visą eilę prie- keleiviai “griausmingai” 
lankių atsiliepimų, taipgi. P*°jo; .ių. spauda užkimda- 
prenumeratorių. ma,k artoją. ‘ alelujus.”

Wallace ir Roosevelt esą 
tikrieji “liaudiškos demok-

Tai yra tik pradžia. Rei
kia manyti, kad žurnalas, ... „

Darbas” susilauks visų pa- ra^1.1°.fj atstovai.
Vaikas, gavęs speniuką, 

tyli; ne taip su komunistu: 
jis čiulpia liberalo Wallace 
speniuką ir rėkia, kaip už 
liežuvio kariamas.
Mirė Henry Fordas

Dearbome. greta Detroi
to, mirė Amerikos turtin
giausias fabrikantas, Henry 
Ford.

Ford ėjo 84 savo gyveni
mo metus. Savo karjerą, 
kaip fabrikantas, Fordas 
pradėjo su 28,000 dolerių.

Pradėjo ją, ne savais, bet 
skolintais pinigais. Ir tuo
met daugelis juokėsi, kad 
tie pinigai metami į balą, 
bus prakišti. Bet—

Mirdamas jis paliko apie 
bilioną dolerių vertės turto.

Fordas buvo pacifistas; 
jis buvo ir rasinės neapy
kantos kurstytojas. Pereito 
karo metu jis ruošė pasku
busią “taikos laivo” ekspe
diciją Europon, bet praki
šo; po karo jis kurstė Ame
rikos žmones prieš “žydiš-

žangiųjų žmonių talkos.
“Darbas” turi pasirodyt 

pabaigoje balandžio.
“Gaspada—T ra-ta-ta! ”

Brooklyno k o m u n i s tų 
“Laisvėje” radau tokią “po-• • y,eziją :
Laukai, miškai, upės ir jura,— 
Tiltai, dirbtuvės ir aukšti

murai,
Mokslas, šviesybė, visa kul

tūra,—
Ten darbo liaudis jau viską 

turi...
Aišku, komunistų eiliaka- 

lis čia kalba apie Stalino 
“rojų.” Jis sako, kad “ten 
darbo liaudis jau-viską tu
ri.”

Jis užmiršo vieną mažmo
žį. Per kelis pastaruosius 
metus “draugo” Bimbos pa- 
rapijonai landė po lietuvių 
butus, rinkdami pinigus ir 
visokius skudurus. Tie sku
durai buvo siunčiami “vis
ką turintiems” Stalino “ro
jaus” Adomams...

Per paskutinius du mėne
sius įkurti ir įregistruoti 3 
nauji BALF skyriai: Nash- 
ua, N. H., Miami, Fla. ir 
Linden, N. J. Per tą patį 
laiką Brooklyne dviejų sky
rių (29 ir 129) valdybos 
specialiam susirinkime nu
tarė abu skvrius sujungti į 
viena Woodhaveno skyrių. 
Šis skyrius dabar įregistruo
tas numeriu 131. Jo valdy
bą sudaro: pirm. J. P. Ma
čiulis, sekr. Ant. Žilinskas, 
iždin. J. Mačytė.

Miami, Fla. skyriui pa
skirtas numeris 29. Nashua, 
N. H. — nr. 129, kurio val
dybą sudaro: pirm. J. Ta- 
mulionis, sekr. M. Veličkie
nė, iždin. T. Mitchell.

Linden, N. J. skyriui skir
tas nr. 132.

ti. Bet prie aukštų kainų 
žmonės greit išleis savo pi
nigus ir apsistos pirkti. Ta
da kainas reikės mažinti. O

streikais. Todėl tiek daug 
streikų Amerikoje yra bu
vę. Tačiau pokariniam lai
kotarpyje, kada daug karoPradėjus cituoti p. J. Tys- 

liavą, norisi ir dar viena io 
“deimančiuką” narodvti 
Volterio neskaičiusiai nub-

pramonių užsidarė, o taikos mažinant kainas pramonin- 
pramonė dar nebuvo prisi- kai reikalaus, kad ir algos 
taikiusi gamybai — strei- ^uri būti sumažintos. Tada
kus laimėti pasirodė labai.unnoms reikės atlaikyti di-.torės M. Michelsonienės ini
sunku. O tiek, kiek jie bu-^elį puolimą, kad apgynus ciatyva ir pastangomis. Jo'nūs “mieliems draugams” tus, dar nežinia.

_ j v0 laimėti, ir kiek darbinin-'algas. 'valdybą sudaro: pirm. Jo- Amerikoje. Bet — i St. Strazdas,
jo kalbas, o “Visoje savo istorijoj, Ame- kams algos buvo pakeltos,' Daug prekių iš Amerikos nas Bubnis, vice-pirm. Mrs. Dabar vienas jų užsimanė

ponas prezideptas”, r,’ka neatsimena tokios namų — tai kainos tuojau ne tik bus stengiamasi eksportuoti J. Page, sekr. C. K.'Braze, parėkautiGaspada, tra-ta- 
au bekalba, bet rašo ir butų krizės», kąip šiandien.” tpka»> pat laipsniu^ bet dar j kitus kraštus. Bet kiti su- jždįn. M P^ni^o tUi—miicn Ir l.dh.ro

Justas Paleckis, Lietuvos 
“prezidentas” iš Muravjo
vo malonės, pradėjo rašinė-

Miami, Fla., BALF skyr. 
suorganizuotas BALF direk-

ti straipsnius bolševikų lai- jį^ai. Jis savo laikraštyje 
krasiams. Seniau tie laik-1,.^. 
raščiai dėdavo propagan 
dos reikalui
dabar 
maži:

Ir budinga: už gautą sku- ką pavojų,” bet ir iš to nie 
durėlį tie Adomai rašydavo* kas neišėjo, 
ilgiausias padėkas ir paklo-' Kas paveldės Fordo tur-

Kreipkiti

l.dh.ro


'nevertė" K ore* p. 41 W. 82nd St., New York 24, N.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Į Brocktone buvo pasekmės 
Į tokios:

---------- į Bendrai per prakalbas ir
Kaip kokiu vėsulu pralė- atskirų aukų surinkta 1,800 

kė du “gerų laikų’’ metai, dolerių su viršum. Sanda- 
Per tuos du metus kriaučiai riečiai darbavosi tik savo 
uždirbo neblogai. Darbų pastogėj ir surinko 1,000 j 
buvo daug, o uždarbiai ne- dolerių. Viso susidaro $2,-į 
blogi, tai kam sveikata tar- 800.
navo, galėjo pasidaryti ne-į Dabar dar yra rengiami 
blogą pragyvenimą' ir dar geri pietus, balandžio 13 d.,' 
susitaupyti. ;1 vai.. Franklin Kliube,'

Bet dabar gerieji laikai Ames St., Montelloj. Gėri- 
jau eina prie galo. Moteris- mus aukavo trys kliubai: 
kų drabužių industrijoj iau sandariečiai, kazimer'ečiai 
nuo naujų metų pasireiškė ir Franklin Kliubas. Val- 
nedarbas. Vaikų drabužiu- gius žadėjo lietuviai buče- 
kų išdirbystėje tas pats. riai. Bus programas. Kal- 
Sporto rūbų pramonėj sta- bės kun. J. Švagždys, inžJ 
čiai įvyko’ “perversmas,” Jonas Vasys ir Svilas. Prie 
nes nuo karo laiku liko vi- to programą padailins po-t 
šokių “džekietų,” kurie da- nia Svilienė, sudainuoda- 
bar išėjo i drabužių rinką ma keletą dainelių, 
ir tos rūšies darbai staigaj Kviečiame visus patriotus 
sumažėjo’. Snort-wear siu-, netik savo miesto, bet ir ge- 
vyklos dar prieš naujus me- rus kaimynus atsilankyti 
tus užsidarė ir daro ilgą musų gražiame parenkime^ I 
pertrauką... 1

Kaip yra vyrų drabužių 
išdirbystėje? Čia irgi pros
pektai nelabai geri. Žiemi
niu drabužiu sezonas nebu-

Kriaučių Ekonominė 
Padėti*

ČIA SUDEGĖ MOTINA SU VAIKAIS

Vaizdelis iš Camden, N. J., kur ugnis sunaikino Johnsonų namus. Liep
snose žuvo motina ir 7 vaikai.

CLINTON, IND

K. P. J. v*ab kurie nepraradę žmo- 1946 metais A. Samavi- 
niškumo, kad pagelbėt kuo čius atnaujino savo prašy- 

' galima išvietintus lietuvius; mą ir dabar teisėjas Charles 
[Europoje. Susirinkime kilo j H. Leavy išnešė sprendimą 

" ' jo byloje, kur ir vėl sako,
kad A. Samavičius yra ne-' 
tekęs teisių gauti Amerikos 
pilietybę.

Teisininkai 
vieningi dėl

Lietuviu čia mažai, vos klausimas, kaip pagelbėti 
Lietuvos Socialdemokratu

Iš Pietų Amerikos.
Maldos ir Badavimas už 

Lietuva

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmeny* malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatų, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

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

Levickienė (Kulvinskaitė), Pa ja- dili ja, Varniškių km., Varnių vai.,
' vonio vai., Vilkaviškio apsk. į Telšių apsk., gyv. Chicagoj.
1 Liokpetris, teta Jančausko. i Raulinaitytė Marė, Šlėnavos km.,
I Liorancas Jurgis, Juodpetrių km., Panemunės vai.

Matakių vai., Tauragės apsk. i Redezke August, Didkiemio km.,
i Literskis Kazys, Gudelių km., Vii- Tauragės apsk., ir žmona Martha 
. kaviškio apsk. j Meyer, gyv. New Kensington.
| Liutkus Karolis, jo motina gyveno Renkvicas (Renkvvitz) Adolfas, iš 
i Amerikoje, vėliau grįžo Lietuvon ir Gyvių kaim., Mariampolės apskr.,
| ten mirė. gyv. Nevv Yorke.

Lukšys Aleksandras, iš Šakių ap- Rindzevičiau Prano ir jo žmonos 
J skrities, gyv. Baltimorėj ar kitur. Teresės Ališauskaitės giminės pra-

Macaitis, Jonas ir Jurgis, broliai šomi atsiliepti.
Marijonos Snreinaitienės, spėjamai Ružauskas Juozas, Viekšnių vai., 
gyc. Grand Rapids. Mažeikių apsk.

Marciukas Petras, iš Papilio, Bir- Rybakovas Petras, iš Kauno, 
žų apsk. * • Sabonaitis (Šivickaitė) Ona, naš-

Martišienė Marijona, gyv. Chica- lė, Panevėžio apskr. 
goję. I Salogudas Zigmas, gyv. Brooklyne

Masaitytė Adelė, Antupių kaimo, Savickas, Jonas ir Mykolas, gimę 
Vilkaviškio apsk., gyv. Brooklyne. Amerikoje, jų tėvas Mykolas buvo 

Matukonienė (Meldažytė) Onutė, kilęs iš Balsių km. Tryškių vai. 
gyv. Clevelande. Savičius, Jonas ir Viktoras, gimę

Matusevičius (Matus) Antanas, Chicagoje ir ten gyvena, 
sūnūs Jono, gyv. Chicagoje. Schvvester Anton, gyv. Nevv Yor-

Menčinskis Kazys, Vinkšnupių k., ke. kur dirbo automobilių dalių fa- 
Vilkaviškio apsk. brike.

Meškauskaitė Viktorija, duktė Ju- Sedleckas, Antanas, Pranas, Vac- 
lės Meškauskienės (Rapalavičaitės), lovas ir Vladas, iš Veprių, Ukmer- 
gyv. Brightone. ges apsk., gyv. Nevv Yorke.

Meškauskienė (Vainauskaitė) Ka- Simanauskienė (Beturaitė) Agota, 
zimiera. Šeduvos miest., Panevėžio apsk., gy-

Mickevičienė Julė, gyv. Brookly- venus Nevv Yorke.

vo labai geras, nes šaltesnis 50 žmonių. Bet kadangi da- 
oras pasirodė tik apie vidų- bar visos musų kolonijos 
ri vasario mėnesio. Pavasa- dirba, juda dėl išlaisvinimo P°jj *z4° paskirta $10. Po 
rinių rūbų pareikalavimas Lietuvos ir dėl pagelbos tei- £, dolerius aukavo: J. Pilka, 
atrodo normališkas, bet jau kimo lietuviams pateku- į- Iženas. Ko $2: M. L. 
nebėra to. kas buvo praė-siems Į didelį vargą, tai ir Balchunas, P. Warner, A. 
iusiais metais, kada drabu- musų maža kolonija bandė 
žius iš rankos traukte trau- prisidėti prie bendro lietu
ke. Vienu žodžiu, kriaučių! vių darbo. Turėjome nese-

Partijai. Tam tikslui iš kuo-

ne, Maspeth Avė., sesuo Dičpetrie-
. nės.
i Mičienė (Duobaitė) Barbora, Pa- 

ežerėlių vai., Šakių apsk. ir vyras 
Tomas Mičas, gyv. Dover-Foxcrof, 
Maine.

Mičiulis Juozas, iš Keturvalakių, 
Vilkaviškio apsk., gyv. Nevv Yorke.

Mikalauskas Antanas, Linmarkių 
km., Mariampolės apsk., gyv. Eliza-

inaustnia jau apmaismo ai- 
dįii drabužių badą ir ateina 
į “normališkas vėžes.”

O tos “normališkos vė- 
reiškia, kad dirbsime,zes

kaip seniau, pagal sezoną. 
Gerai, iei galėsime per me
tus išdirbti 7 mėnesius, o

nai nepaprastų susu iiimiiiu 
D. Raukos namuose. Inicia
tyvos ėmėsi SLA 92 sky
rius. Buvo surinkta 80 do
lerių aukų Lietuvos vadavi
mo vajui. Susirinkime da
lyvavo vos 10 žmonių, to
dėl kaip dėl tokio mažo

gal kartais teks ir su ma- skaičiaus žmonių aukų su- 
žiau darbo pasitenkinti. Už- dėjome nemažiausiai.
tad kriaučiai gerai padary
tų, jei jau dabar numatvtų 
sunkesnius laikus. Dabar 
sutaupvtas centas vėliau ga
li būti labai reikalingas

Skliutas Benas, vedęs Maziliaus- 
kaitę, gyv. Nevv Yorke.

Sorokienė (Kačionaitė) Ona iš Sa- 
lamos-Budos, Mariampolės apskrit., 
gyv. Elizabethe.

Sprainaitytės, Agota ir Marcelė, 
Gudlaukio km., Gelgaudiškio vai., 
Šakių apsk.

Spyčius, Antanas ir Kazys, kurie 
kyveno New Yorke, ir Juozas, bro
liai Marės Fomratienės,

Stasiūnaitės, Antosė ir Elzbieta.
Staskevičius Juozas, Trumpalių k., 

Seinų apsk., gyv. Brooklyne.
Štokas Andrius, gyv. Illinois valst.
Stonys Stasys, Viekšnių vai., Ma

žeikių apsk.
Stungevičius Juozas, Baublių km., 

i Laukuvos vai., Tauragės apsk.
Stungurienė (Stokaitė, Benigna, 

ir jos vyras Antanas, iš Krakių m. 
Stupuras Julius, gyv. Seattle. dirbo

‘Sekmadienį, kovo 9 die- Ceth. 
na, kaip kuriose Montevi-I -^^ąjaitienė (Serapinaitė) Ona, iš 

dabar nėra deo bažnyčiose atsibuvo IgėJTpsk. ata ’4 va" aura 
to klausimo, tam tikros pamaldos už Lie-i •'It“ku,ta.l}Ls_ K'eopa®-. .... .

Pilietybės įstatyme buvo tuvą. Gi to pat mėnesio 10'Jurbarko* v^l ’ arcee’ a nenų

padalyta pakeitimų 1940 d. pasirodė Urugvajaus so-'g^ičius .(Mįį^Pran^, š>^

metais ir remiantis tais pa- stmės Montevideo spaudo- rvnos gimnazijoje.
keitimais A. Samavičius je žinia, kad sąryšyje su i j ,XukiI-viiienė Vikt*’ gyv’ Phi!a'*- . .. • , -1 ~ J . I uC'phlJOJ. uvupuia.-) „UIIUO, F. J ’ •prašę įam suteiKtį pilietybę. Maskvos konfp.ręnciics ati-' Nąkučio Adomo Stupuras Pranas,

sidaro $37. Aukos bus to-'A. Samavičiatfc advokatas darymu kaino nroterta atsiliepti- . • - , pyc...Bostone. KHe iš Rekeių km.,i- , rr.nbcmnp TrU ‘Janmv itiuu. nu vunavas aarymu, Kaipo piotesią Nausėdienė, veikėja lietuvių ka- Kuršėnų papraj., Šiaulių apsk.
nnn rf-nlfamns; Inlanknęna*. monA tolimo --------- -1--------- x— x_ j------- talikų moterų organizacijose, gyv. j _ Stupuras Steponas, Rekčių km..

Strazdas, J. Chesonis, J. 
Anglickas, F. Normantienė. 
A. Kuleshienė, o J. Besas- 
caris aukavo $10. Viso su-

liau renkamos. įplaukusias mano, kad galima prašyti prieš okupantus, tą dieną
aukas nutarta pasiųsti fon-,aukštesnį teismą tą bylą viso pasaulio, o kartu ir U- navaKausKas .,uvza,. v
noižam. J. Kipkoviciui i dar persvarstyti, bet A. Sa- rugvajaus lietuviai su ten Tauragės apsk., gyv. Chicagoje. 
Chicagą. mavičius sakosi dar neapsi- apsistojusiu Lietuvos Minis-1 ^jXaav;ickas’ brolis Vorošilienė8’ ir j

Nutarta uzias^t metams sprendęs, ar jieškoti per tru Dr Graužiniu D*'iešakv-: Noreikevičiutės, Ona 
“Keleivį” išvietintiems so- | ankštesni teismą nilietvhps ^Y-.iks i dukterys Motiejaus, o,

Chicagoje.
Navakauskas Juozas, Eržvilko v..

cialdemokratams. $3.50 pa
skirta iš kuopos iždo ir pa
siųsta “Keleiviui,” kad pa
siųstų i kurią stovyklą, kurYra ir pas mus pora Sta

lino garbintoju. Tie žmonės ......
ne tik nieko patys neauko-!* ra ,ei^aaušra. . 
ja, bet bėginėja do stubas Kitas susirinkimas įvyks 
ir atkalbinėja kitus, kad toJ. SV

Vyt. Katilius.! nieko neduotų, jie netingi . . , _ \1S1
paleisti i darbą savo liežu- draugai ir drauges via pia- 
vius, kad apšmeižus žymes- ?orn! susirinkime n
nius musu visuomenės vei- nauJ^ draugų atsivesti.
- - 1 Sekr. J

Šį Šeštadieni Visi į 
Socialistu Vakarienę

Šį šeštadienį, kain 7:30(kėius ir tuos suvargusius 
vai. vakare. Grand Pavadi-, pabėgėlius, kurie šiandieni 
se svetainėje. įvyksta Lie- yra atsidūrė didžiausiame 
tuvių Socialdemokratų Są-! varge. Tie žmonės yra ver-j 
jungos 19-tos kuopos vaka-'gijos garbintojai ir atrodo, 
rienė. Kain kasmet, taip ir kad jiems iau sunku bėra 
šiemet vakarienė sutrauks pasigydyti iš to kvaitulio,

TACOMA, WASH.

A. Samavičiaus Pilietybė
“Keleivyje” iau seniau 

buvo rašyta apie Tacoma 
visa pažangiąja Brooklyno kurs kartais apninka davat- V.etuv’°.,. Antano Samavi 
visuomene i musų metinį į kiškos prigimties žmones. 1r>1 wt”

Senas Clintonietis.parengima.
Pribdkit visi. Turėsime 

progos savųjų tarpe links
mai laika praleisti, pamaty
ti savo draugus, o musų ge
ros šeimininkės žada pasi
rūpinti, kad neliktume al
kani.

Šį šeštadieni, balandžio 
12 d. Grand Paradise sve
tainėje, kaip 7:30!

Rengėjai.

DETROIT, MICH.

BROCKTON, MASS.

ALT Vajaus Pasekmės
Vajus buvo garsintas iki 

vasario 16 d., bet musų

Iš Lietuvių Socialdemok
ratų 116 kp. Susirinkimo
Susirinkimas įvyko kovo 

23 d. Armono svetainėje. 
Organizatorė P. Warner a- 
tidarė susirinkimą 1 vai. J. 
Pilka išrinktas pirmininku 
šio susirinkimo. Kuopos rei
kalus atlikus, organizatorė 
išdalino atskaitas iš centro 
stovio draugams.

Iš Detroito Lietuvių Or 
ganizacijų Centro atstovai 
praneša, jog Lietuvos Ne-vasario io u., uet musų ' .. .----- J ?-------------- •

miesto darbuotojai dar vis!pnklausomybes pamineji-
dirba be sustojimo, norėda 
mi pasiekti savo užbrėžta 
kvotą — $5,000. Iki šiol

WORCESTER. MASS

CBĖSTNEY’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.

Papilės vai., Šiaulių apsk.
Šemiotas Juozas, is Luokės, Tel

šių apsk.
Šileikis Justinas, Vieviržėmj m.. 

Kretingos apsk.
Šimoliunas Jonas, daktaras.
Šiumantienė (Kudirkaitė) iš Nau

miesčio, šakių apsk.. gyv. Detroite.
Škeliovas, Pilypas ir Lukas, Maka- 

rovkos km., Vendžiogalos vai., Kė
dainių apsk. ■ y.

Š’ekys, Adomas, Antanas. Jurgis 
ir Vincas, Kvietiškio vai., Mariam- 
polės apsk., gyv. Nevv Yorke.

Šlentnerienė Berta, iš Užpomedžių 
km., Raseinių apsk.

Šneiderienė (Gudaitytė) Augustė, 
Slavikų vai., Šakių apsk., gyv. Peo- 
ria. III.

šr.eūus, Kazys ir Anelė. Anelė iš- 
Prai.as ir Antanas, iš tekėlu-; rbolis ir sesuo Aleksandr*, 

Čekiškės vai., gyv. Nevv Yorke.
(Schwandt) Vilius, gyv.

jo
ir Teofilė, 

Onuškio vaisė..aukštesnį teismą pilietybės, je, paskelbė bado streiką’ ! TraKpsk.
ar palikti ta klausimą ramy- . ... . . . < Obipuch, Emilian, Makrina ir Pras
Kpjp " i Nes’gllmoamas Į tai, ge- kovia, vaikai Lukcionp, Pirilozų k.,

Kor. rai ar blogai yra padaryta, • Geį™"Xitė' Ona. iš Platelių, Kre- 
______________ j Urugvajaus pažangieji ir tingos apsk.

BRIDGEPORT CONN demokratiniai nusistatę lie-i 'Kozas, Pavabaikšnio k.,
_____ ’ ’ tuviai, netiki į stebuklus ir Mariampolės apsk., gyv. Philadel-

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bridgeporto skyrius va 
juje Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinko 775 dol. 
kuriuos pasiuntė į Amerikos 
Lietuvių Taryba $700, o 75 

i pasiuntė BALF Našlaičiu 
skyriun. Tad ALT vajus jau 
užsibaigė, bet kurie galite 
aukaukite i Bridgeporto 
BALF 8-tą skyrių, o valdy
ba pasiųs centran. Atmin
kime, kad dabar eina BALF 
vaius ir manau, kad musų 
kolonijos veikėjai padirbės 
daugiau šalnos reikalams.

Teko nugirsti, kad į Brid- 
genortą balandžio 13 d. at
vyksta iš New Yorko artis
tai dainininkai: Al. Vasi-

čiaus pilietybės bylą. A. Sa
mavičius 1913 metais buvo 
išsiėmęs pirmas pilietybės 
popieras. bet kai užėjo pir
mas pasaulinis karas, jis ne
štojoj į armiją, kaipo sve
timtautis.

1935 metais A. Samavi- liauskas ir Violeta Tamkiu- 
čius padavė nrašyma dėl pi- tė, kurie dalyvaus parapijos 
lietybės popierių. Teismas choro rengiamam metiniam 
iam atsakė. Teisėjas E. E. koncerte, parapijos svetai- 
Cushman tada nusprendė, nėję.
kad dėl atsisakymo stoti į. A. St.
armiją A. Samavičius pra- ------ ;——-------------------- -
rado ant visados teises gau- Kreipkitės pas tuos. kurie 
ti Amerikos pilietybę. skelbiasi “Keleivyje.”

mo vasario 9 d. parengime 
surinkta aukų $1,200. Pri
dėjus pelną nuo vakarai 
pasiųsta ALT į ChicagąĮ 
$1.500. Liko ižde $200.

P. Wamer surinko $29. 
Atstovų J. Pilkos ir P. War- 
ner raportas priimtas su pa
gyrimu.

BALF 76 skyr. atstovai 
J. Pilka ir Frances Norman
tienė pranešė, jog surengta 

kovo 2 d. ex-lietuvių sve
tainėj bingo parė davė pel
no 300 dolerių. Pasiųsta 
drabužių iš viso 26,000 sva
rų ir dabar yra rengiamas 
siuntinys. Aukos ir toliau 
renkamos dėl išvietintų lie
tuvių. Raportas priimtas.

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1917 METAMS

“Keleivis" išleido puikų, dideli kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai.

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

« tfKeleivis
63fi E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

dėlto nesutinka su šiais ko
vos metodais.

Žmogus nedavalges ir nu
silpęs, palieka ne tik netin
kamas jokiai kovai, bet ir 
paprasčiausiam darbui. Be 
to mes tuom okupantu ne
pa baidysi m. 
jos imperializmas nenusi- 
gąs-

Visi gerai žinom, kad 
Lietuva yra okupuota li
pa vergta. už ią reikia kovo
ti. Bet kad kova butų sėk
mingesnė, piimiausia reika
linga surasti būdas sutai
kinti ir suvienyti visokių 
pažiūrų lietuvius. O būda
mi vieningi galėsime leng
viau kovą vesti.

Jeigu 1918-19 m. butume 
tikėję į stebuklus, o ne j 
Lietuvos savanorius, kurie 
taip drąsiai ir energinga: 
kovojo su visais Lietuvos 
priešais, tai niekas ir nie
kuomet nebūtume matę lai
svos ir nepriklausomos Lie
tuvos.

Maldomis ir pasninkais 
Lietuvai laisvės neatgausi 
me.

M. Krasinskas
—O—

Kvislingai ir Papūgos
Montevideo mie.-te išei

nančiame “Darbe ’ tilpo

phijoje.
Faskauskas, Juozas ir Viktoras, i? 

Papartynų km., Sakių apsk., xyv 
IJetroite. .,

Paulauskas "
Palangos.

Penrinskaitė Leokadija, iš Mažei
kių apsk.

Perzinskas Vaclovas, gyv. Chica- 
goie, Paulina St.. iš Mažeikių.

Peterat (buv. Runkienė) Sulokai- 
\ Mina. gyvenus Skaudvilėj ir Tau-

- 1 ragėj, dabar gyv. Philadelphijoj ar
Wilmington.

Petkevičius Jonas, sūnūs Kosto, 
gyv., rodos, Peahody, Mass.

Petrauskas Romualdas, Žamokų 
km.. Molėtų vai., Utenos apsk., gyv. 
Chicagoj. turi rūbų prekybą.

Petrikienė (Ciurlytė) Emilija, iš 
Kupiškio vai., Panevėžio apsk., gyv. 
Nevv Yorke.

Petroševičienė (Peržinskaitė) Ona 
iš Mažeikių, gyv. Chicagoje.

Pctrulionis. Jurgis ir Anastazija, 
gyv. New Yorke.

Pikčilingis (Pickling) Juozas, gy
veno Illinois valst.

Pileckas Juozas, sūnūs Miko.
Pilibaitvtė Kotryna, ištekėjus, gy

veno Broklyne.
Pletkevičienė ar Pratkevičienė 

(Rakštytė) Uršulė. Užuožerių km., 
Utenos apsk., sesuo Liudvysės, gyv. 
Chicagoje.

Plikunas, Jonas ir Karolis, Gvvių 
km.. Mariampolės apsk., gyv. New 
Yorke.

Polenčius (Heidrichaitė) Lina, iš 
Kauno.

Požėla Jonas.
Pratkevičienė ar Pletkevičienė 

(Rakštytė) Uršulė iš Užuožerių km. 
Utenos apsk.. gyv. Chicagoje.

Pugžlys Antanas ir šeima, gyv. 
New Yorke.

Pūkelis Jonas, gyv. Pittsburghc 
;pėjamai kilęs iš Tauragės apsk.

Pi’klevičius, Antanas ir Vincas, 
broliai Kazio, gyv. Baltirr.drėj.

Račkauskienė (Gaidamavičiūtė) O-

licituoti savo dūšia ir me
luoti, o dabar vargšas raš< 
tokias liūdnas išnrakaitesdvejų Lietuvos kvislingų ,r k t a„ skait ti 

papūgų straipsniai. Vienas) Varešas paleckis. Ji; 
straipsnis parašytas ober- rezidentas- g Dekanoro 

J'v,s ■ Paleckio, o ki- vį ma,onės ir Rartu ver.

tas ‘tiktai .J. Palemono. žjama? atlikinėti politine’
Atrodo, kad tas Lietuvos policijai laikraštinio šuniu 

“prezidentas” grįžo į savo ko darbą. NKVD nori jau
seną amatą, kada jis leido ti lietuvius pabėgėlius į Si- 
lietuviams geltonąją spau- biro koncentracijos stovvk- 
dą ir plunksna duoną užsi- las, na tai užsuka Paleckic 
dirbdavo. Matomai, Mask- šeinę-katarinką, o tas mau- 
vos ponai jį verčia ir vėl ras ir lieja graudžias aša- 
plunksną leisti į darbą, ras apie pabėgėlių grįžimą 
Tiktai yra mažas skirtu- į. . . gimtinę.
mas. Kada J, Paleckis “JJ Fe. tokiam “prezidentui” 
Žinios” puslapiuose rašė. policijos skalikui!

Švantas
Pernsylvania valstijoj, bene Ken- 
singtone.

Tamošaitis Martynas, sūnūs Izi
doriaus, Padubysio vai.. Šiaulių ap., 
gyv. netoli Nevv Yorko.

Tamoševičienė (Lukšytė) Mary, iš 
Šakių apsk., ir vyras Antanas, gyv. 
Baltimorėj.

Tankelevitius (Gudynaitė) Marijo
na. duktė Jono, našlė, gyv., rodos, 
New Yorke, kilus iš Alytaus apsk.

Tautvidienė (Klimaitė) Jieva ir 
sūnūs Jonas, gyv. Cambridge, Mass.

Tenikat Agužė, Gėčių km., Šakių 
apsk.

Teresevičienė (Matusevičiūtė) 
Magdalena, iš Kelmės, Raseinių ap., 
gyv. Philadelphijoj.

Trinka Juozas. Gruzdžių vaisė., 
Šiaulių apsk., gyv. Aurora, III.

Trrinka Viktoras, iš Žagarės, gyv. 
Aurora, III.

Ukrinas Vladas, iš Žarėnų, Telšių 
apsk. ' _

Urbonienė il.unskaitė) Zosė. duk
tė Prano ir Albinos, gyv. New Yorke

Urmulevičius Petras, Kaselių km., 
Lekėčių vai.

Vabalas Pranas, Lietuvoj tarnavo 
kariuomenėj, išvyko Amerikon 1923 
metais.

Vagnerytės, Katrė ir Ona, ištekė
jusios, Auliu km.. Biržų apskr., 
gyv., rodos, Bostone.

Vaidotvtė Anastazija, iš Raudon
dvario, Kauno apsk.

Valatka Juozas, Josvainių miest., 
Kėdainių apsk., gyc. Chicagoje.

Valinčius Matas. Rudnykų km., 
Punsko vai.

Valinskas Kostas, išvykęs iš Lie
tuvos 1929 metais, tėvas Jono.

Vannas Povilas, iš Joniškio, Šiau
lių apsk.

Vasiliauskaitės (\Vassel), Magda
lena, Mary, Ona ir Teklė, gimusios 
Amerikoje, dukterys Antano, kilu
sio iš Garliavos vai., Kauno apskr., 
gyv. Worcester ar Bostone.

Vasiliauskas. Ignas, Juozas ir Pe
tras, gimę Amerikoje, gyveno Lie
tuvoje Šakių apsk., grįžo Amerikon 
apie 1940 m. Ignas stojo savanoriu 
į Amerikos kariuomenę.

Vaikšnorienė (Hoznerytė) Ona, iŠ 
Prienų vai.. Mariampolės apskr. ir 
jos vvras Adolfas.

Veltasis Povilas, Žilių km.. Ro
kiškio apsk.

Verikas Vladas, išvykęs iš Liepo
jos.

Vikertienė Cecilija. Žvgaičių vai.. 
Tauragės apsk., gyv. Chicagoje.

Vitkauskas Vincas ir jo du bro
liai. iš Jonavos miestelio.

Voitkevičius (Woit) Leonas, Jo
niškio vai., Šiaulių apskr.. gyvenęs 
New Yorke. ar New Jersey.

Zagurskienė, žmona Juozą, iš Če
kiškės. .

Zakrysa Gustavas, is Griškabū
džio, šakių apsk.. gyv. New Yorke.

Jieškom*eji ar apie iuos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:



Pmlapi* Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

žmonės vis jieško ko nors', 
naujesnio ir geresnio. Jieš
ko ir suranda.

J. S-».
Skrisim, Kaip Musėlės
Sako, Paukščiai Blogai Skraido — Reikia Mokyti* ii 
Vabzdžių — Ka* Pirma* Norėjo Skristi ir Ka* ii to LaiškūS iŠ Vokietijos
Išėjo — Leonardo da Vinči Planai — Pirmieji Pasisekę ______
BandymaL _______ ! “Keleivio” skaitytojas S.

Žmonės skraido, kaip teko. Jo. planai paliko tik kiminai"
: e uv 1 nknai siuntė mums savo giminai-į paukščiai. “Sunkesnis už o 
j rą” pakyla į orą. jame lai
kosi, skrenda kur nori ir 
nutupia kur nori.

Maždaug visi esame gir
dėję apie pirmus lakūnus, 

j kurie pirmieji pakilo nuo 
žemės su mašinomis sunkes
nėmis už orą. Skraidymas 
su lengvesniais už orą ba- 

■’ lionais yra jau virš pusant-

S£*n hmkUr5e il^US-Š2*tme' laišką iš Vokietijos, 
cius buvo visų užmiršti. | Ritko

Leonardo da Vinči pla-į Mieli... Jaučiuos laimin 
nai buvo atrasti nelabai se- gas gavęs vienu kartu iš 
nai, kada žmonės jau skrai- Tamstų net du laiškus ir ra
dę oru.

Vėlesni mokslininkai, ku-
šau jums nuoširdžios padė
kos žodžius...

rie pradėjo galvoti apie Mums lietuviams dabar 
skraidymą, kaip ir Leonai- nėra kuo džiaugtis... Esant
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UŽDRAUDĖ VETERANAMS DARYT BIZNJ

do da Vinči. pradėjo nuo
_ , £ tyrinėjimo paukščių skridi-ro šimto metų senas. Bro- mo. Bet IRar * Wi_

Gerkit, gerkit.
Ir aš gersiu;
Kai mokėsit,
Aš išeisiu...
—Nerėkauk, tėve.
—A, Maike, nerėkauju.

Aš dainuoju.
—O iš kur toks noras

dainuoti?
—Iš stebuklingo šaltinio, 

Maike.

tik Lietuvoje jie madoje, 
kur nėra cemento.

—Jes, Maike, tokius vieš
kelius ir aš atsimenu, bet 
Lietuvoje juos vadina šešė- 
jais.

—Gali but, tėve. kad se
niau taip juos vadindavo;

liai Montgolfier, du francu- 
zai iš Liono miesto, pirmie
ji sugalvojo būdą pakilti i 
orą baliono pagelba. 1783 
metais pirmas balionas pa
kilo nuo žemės ir nuo to 
laiko skraidymas balionais 
pasidarė nebe nauiiena. 
Bet nuo baliono iki skren
dančios mašinos praėjo a- 
pie pusantro šimto metų 
svajonių, studijų, bandymų 
ir galop pasisekimo.

Skraidjdi oru visada bu
vo sena žmonių svajonė. 
Visų tautų pasakose ir le
gendose užtingame skrai
dančius milžinus ar pusiau 
dievus. Vienas seniausias

lando iki Leonardo da Vin 
či planų ir nuo Leonardo 
da Vinči iki brolių Wright. 
Santos-Dumont ir Bleriot 
piimų skridimų praėjo šim
tmečiai.

Iki pirmo pasaulinio ka
ro skraidymas buvo vaikys
tės amžiuje. 1903 metais 
broliai Wright darė pirmą 
skridimą, 1906 metais San
tos-Dumont viešai demons
travo sėkmingą skridimą, o 
1909 metais Blėriot pirmas 
nuskrido iš Francijos i An
gliją. Pirmas pasaulinis ka
ras padarė didžiulę revoliu
ciją aviacijos pažangoj. To 
karo pradžioje orlaiviai bu-legendos “aviatorius” buvo v0 vartojami tiktai stebgji.

graikas Ikaras, kurs pagalgraiku padavimą pasidirbo k ' suJnkd 3 bomb^riai
is vaško .r plunksnų spar-! ia<J daužg mjestus
skrido nuo Kretos'salosTu- virta Vt
rią 1941 metais vokiečiai. ^uoS™ 

v x x • - i r x - aviacnos pagelba. užkarta- J bet tai iš rusų skolintas zo- VQ j-? pakjjo aukštai i o- Karas visada buvo ne tik 
dts. Rusai, mari t, pasis'o- ~a jVyRo nelaimė; ardymo, bet ir technikos
lino ji iš francuzų kalbos. - f J - - -

svetur, tai ne tėvynėj, bet 
ir tėvynėj pasilikę yra di
džiausiame varge, netekę 
žmogaus teisių, turi gyven
ti šuns vietoj, bet be balso 
ir be teisių. Jei Amerikos 
bimbininkai prikaišioja čia 
esantiems lietuviams, kodėl 
jie nevažiuoja tėvynėn, tai 
reiktu jiems pasiūlyti nuva
žiuoti iš Amerikos i dabar
tini komunistini Lietuvos 
rojų. Kada jie ten pagyven
tų ir savo kailiu perneštų tą 
rojų, tai daugiau nei sva
joti ne tik kalbėti nebeno
rėtų. Tamstos esate laimin
gi, kad j Lietuva neoarva- 
žiavote. o taip tai gal šian
dien Sibire malkas kirstute 
už duonos trupinėlį...

Kaip pirmiau esu rašęs, 
tai matote, jog teisybę sa-

Philadelphijoj buvo įsikurusi karo veteranų drau
gija daiyti biznį taksėmis. Senoji taksių kompanija 
kreipėsi teisman su protestu, kad veteranai daro jai 
konkurenciją. Ir vyriausias Pennsylvanijos teismas 
įsakė veteranams savo automobilius nuo gatvių nuim
ti. Čia matosi darbo netekę veteranai ir jų “taksiai.”

MARGUMYNAI
BIKINI GYVULIAI ! side sluoksniu.” Toks pa

vadinimas tai dangaus da-
1946 m. liepos 1 d. Pači- liai yra duotas pagal ame- 

fiko vandenyse, prie Bikini rikiečių ir anglų mokslinin- 
salelės, buvo daromas ban- kus, Kennelly ir Heaviside, 
dymas su atominėmis bom- kurie skyrium tyrinėjo tas 
bomis. Bandyme “dalyva- dideles aukštumas ir nusta- 
vo” 3,700 įvairių gyvulių, tė tų aukštumų gana nepa- 
žiurkių, ožkų. kiaulių ir ki- prastas ypatybes. Viena iš 
tų. tokių ionisferos ypatybių y-

Dabar praėjo jau devyni ra ta, kad nuo jos atsimuša 
mėnesiai po to bandymo. Iš trumpų vilnių radio ban- 

kiau. nes ar gaunate dabar! 3,700 gyvulių, kurie buvo gos. Jei klausome trumpų 
bent vieną tokį atvirą laiš-j bombų sprogimo srityje, 2,- vilnių radio pranešimus, tai 
ką, kaip gaudavot anais lai-5 700 jau nugaišo, o apie 1,- tie pranešimai yra atėję pas 
kais. Pirma laisvai galėda- 000 dar yra gyvų. į mus į musų radio priimtuvą
vo rašyti, kas bloga ar gera, Daktarai per visus devy- ne tiesiai iš siunčiamosios 
o šiandien visiems burnos nius mėnesius atydžiai tyri- stoties, bet jie yra atsimu- 
užčiauptos ir negali net su nėjo gyvųjų gyvulių sveika* šę nuo elektronų sluoksnio 
artimaisiais gerai susiraši- tą ir bandė gydyti tuos gy- ionisferoje. Trumpos radio 
nėti. Pirmiau kiek iš... gauįvulius, kurie sirgo nuo ato-! bangos atsimuša padangė-

Lrlli- fnlrc čolfjnic vra'
I\UX WTVO C»XVXXXXV

—Toks šaltinis, Maike, 
randasi Flioridoj, švento 
Augustino parapijoj. Valuk 
to, vaike, ir visa Fliorida 
būna amžinai jauna. Me
džiai visada žaliuoja ir 
kvietkos žydi, kaip rojuje. 
Pirma aš nežinojau, kodėl 
taip yra. ale vienas nigeris 
man išklumočijo. kad šven
to Augustino parapijoj yra 
toks šulinys, iš katro šven
tas Augustinas gėrė. Da
bar žmonės vadina tą šuli
nį “Jaunystės Šaltiniu,’’ ba 
kas iš jo atsigeria, tas at- 
jaunėja. kaip nuo monkės 
pieno. Taigi ir aš parai ve
žiau iš to šaltinio pante 
vandens. Pusę dolerio rei
kėjo užmokėt, ale negaila, 
ba kaip dabar tą vandenį 
išgėriau, raidavei užsima
niau ženytis. Jes, Maike. 
jau ir gyvanašlę apėjau, tik 
nežinau, kaio jai apznai- 
myt savo meilę. Gal reikė
tų kokį prezentą nupirkti, 
ar ką?

—Stebuklingų šaltinių, 
tėve, niekur nėra. todėl ne
gali but ir Floridoj.

—Tai kodėl man norisi 
ženytis?

—Tai nėra joks stebuk
las. tėve. Ant senatvės n° 
vienas gauna “bziką” gal
voj.

—Bet aš, Maike, vistiek 
norėčiau su ta gyvanašle 
susipažinti. Gal reikėtų nu
pirkti jai kokį plentą, ar
JC Se • •

—Plentą?
—O kas? Ar negerai?
—Amerikoje plentų nė

ra, tėve. O jeigu ir butų. 
tai ką su juo moteris dary
tų?

—Maike, tu turbut neži
nai, kas yra plentas.

—O tėvas ar žinai?
—Nežinau, Maike; ale aš 

girdėjau kaip lietuv’škas 
radijas sakė. kad vienas 
biznierius ant Velvkų nu
pirko savo prisiegai gražų 
plentą, tai jinai užtai pabu
čiavo jį tris kartus. Taigi, 
tu. Maike, turi misteiką 
mislydamas, kad Amerikoj 
plentu nėra. ,

—Ne, tėve. aš neklysto. 
Plentais vadinasi akmeni- 
nimis gristi vieškeliai. A- 
merikoje tokių kelių nėra;

nno jj is iiancuzų nai uos. jo vaško sparnai nuo sauiės pažangos veiksnys. Leonar- "eu. riimiau Kie* is .. gau, vunus, nune sngo nuo aio- uangos atmuša paaange- 
Dabar Lietuvoje tokius do da vinči savo sklaida"-1davot IalskM. 0 šiandien nuneš bombos spmduliavi- se 60 mylių aukštumoje ir
liūs vadina plentais i krito "į"'iurą"T nuskendo, čias mašinas planavo karo i?®,15 žaunat« ir kaip jie ra-, mo pasekmių. !gnzta vėl į žemę,, kaip švic-,, ., - x. • u x. i xvxxvw i jurą ir nusKendo. cias masinas planavo

Maike. ma tun but kur ja jura Rur ikaras nusken- tikslams, ftppidnieji sek- 
nors misteikas Jeigu plen- d„ <. šiandien dai. vra va. mingi skridimai musų lai
tas reiškia akmenimis is-, dinania Ikar0 j - , kais buv0 daromi ted* kai
brukavotą vieškeli- tol kaip leeendaris avia Europos tautos, lyg drugio
gi tas biznierius galėtų nu- ikaras, legenclans a\ia- R lenktvniavo mn-
pirkti toki daikta «avo na- torius, išreiškė žmonių sva- , jeciamos, lenKiyniavo gin či™air prezentą lntvt;i?ne Pakilti i orą. Žmonės klavumosi srityje. Dvejų pa-

lykų? čia yra kur nors ap-;v'sa('a turėjo prieš akis gy- ’nl’Į . aI^ 1 a l f-'!?' nėliais, ar nors susirašinėti.! vuliai, kurie tuoj po Bikini mos. Virš to. net iki 25,000 
milka. * pavyzdį, kad skristi ga- Karas kaip ir ki- P.° ano kal’°’ vos.nustojus bandymų buvo visai sveiki,’mylių aukštumos, musų že-

so? iv Daugumas gyvulių nugai- sos spindulys atsimuša nuo
įdomu, kaip bimbininkai šo ne iš karto, bet daug vė- : veidrodžio.

aiškina tą skaudų dabartinį liau po bombų sprogimo.! Virš ionisferos, kuri sie- 
lietuvių gyvenimą? Nei ru- Dar ir dabar iš likusiųjų gy- kia 120 mylių aukštumų, ei- 
sai patys duoda pagelbą lie- vų gyvulių vienas kitas nu- na vadinama “Appleton sri- 
tuviams, nei leidžia Jums iš gaišta dėl atomų sprogimo tis,” kuri, sako, eina nuo 
Amerikos pagelbėti siunti-’kenksmingu spinduliu. Gy- 120 iki 210 myliu aukštu-

__ __________ r__ x* 1 i.x x aazv

_ A5 manau tėve kad kma- Tas pavyzdys vra matoma. Karas, kaip
x j J „V’ r - nankščiai knrip skraido tos nelaimes, ligos, ekono-tas “plentas buvo sufabn- paukščiai, kūne skraido. sunkumai varčia
kuotas iš anglu žodžio sklando, pakyla ir nusilei- ™miai •V.n?.unJ?1’ \1C.1?
“plant.” kas reiškia augala’džia- Kada moderniškais įmones Ji^koti, galvoti,
arba žolyną. Reiškia. taslaikais mokslininkai prade- da,7ti bandymus.

(biznierius nupirko savo j° rimtai studijuoti skrai- Antras pasaulinis karas 
žmonai ne akmenini vieške- dymo galimybes, tyrinėji- paliko didelę revoliuciją 
lį, bet vazoną. imas paukščių skraidymo žmonių skraidyme oru. Per

—Na. jeigu tu taip daug buvo dedamas aviacijos mo- tą karą atsirado ir buvo pa
žinai, Maike. tai gal galė-,k?^ pagrindan. gerinti rakietiniai orlaiviai,
tum išvirozyti man da vie-Į paukščių mokėsi skrai- kurie dabar skrenda po 600 žmogus, ir būtumėt tik. kaip

;ną klausimą. Tas pats radi-idyt’ ir senovės norvegu le- ir 700 mylių į valandą. Šių .blogo gaspadoriaus užlaiko-

ginklams žvangėti, tuojau,daug vėliau pradėjo sirgti,mė vis dar pritraukia įvai- 
amerikietis lietuvis galėjo| keista liga. Jų kraujas pra-'rias dujas, kurios sukasi 
sužinoti, kas jo artimąjam J deda gesti, raudonosios ce- Įkartu su žeme.
Lietuvoje vra ir tuojau ga-Įlės kraujuje sumažėjo ir po Aukštumu tvrinėiimai1 — • IV “i* • 1 • 1*17*1 1 • • J 5 TVĮėjo pagelbėti vienokiu ar 
kitokiu budu, o ką šiandien 
motome? Kam čia man aiš
kinti, patvs galite suprasti, 
kaip jaustumėtės, jei netu
rėtumėt teisės galvot, kaip

kiek laiko gyvuliai nugaišta 
dėl mažakraujystės.

dabar daromi visuose kraš
tuose ir mokslininkai su- 

Kol kas dar daktarai ne- randa vis nauju keisteny-

jušas garsina “kietus gėri-1 ?endarinis lakūnas, Wilan-( dienų orlaiviai skrenda be 
mus.” ir sako, kad tai esąs das» kurs. pagal padavimą, nutūpimo po 10,000 mylių 
labai geras štofas. Bet aš ^uvo pasidirbės geležinius ir daugiau. Keleiviniai or- 

srarnus ir mokė savo brolį laiviai jau veža po 100 ir 
skraidyti, “pakilti prieš vė- daugiau žmonių, 
ją, nusileisti pavėjui.” | Bet visi musų orlaiviai

“Naujausiais” laikais pir- ’krai(l°, Kaip ^ paukščiai, 
mas mokslininkas, kurs nu- ^mogus iš paukščių mokėsi, 
matė galimybę skraidyti, kaiP padirbti lekiančią ma- 
buvo genialus italų moksli- s’na- Tyrinėdamas paukščių 
ninkas ir piešėjas Leonar- rKr1/ 1??a žmogus surado 
das da Vinči (gyveno 1152- ,da. sunkesnį už orą’ pa- 
1519 metais). Leonardo da. e,tl I or3-
Vinči buvo didžiausias visų Šias dienas vienas Det- 
laiku genijus.' .Jis gyveno įeito inžinierius, William 
tais laikais, kada visos va- B. Stout. skelbia, kad avia- 
kai-ų Europos ša*lys pergy- cija turi iieškoti naujų ke- 
veno neapsakomą mokslo liu. Jis sako. skraidymo rei- 
pakilimą. Jo laikais Kolum- kia mokytis ne iš paukščių, 
bas atrado Ameriką, Ko- bet iš vabzdžių, ypatingai 
pernikas padarė perversmą iš musėlės, kuri gali skristi 
pažiūrose į dangaus kūnų daug gudriau kaio paukš- 
kelius. Pabudęs iš ilgų am- tis. Jei žiūrėti musėlės svo- 
žių snaudulio žmogaus pro- rio ir pajėgumo, tai ji skren 
tas tais laikais darė pažan- da daug greičiau, kaip pats 
gos ir tyrinėjimo stebuklus.' greičiausias paukštis. Todėl 
Leonardo da Vinči yra ži-,W. B. Stout ir pradėm stu- 
nomas visiems meno muzie- dijuoti vabzdžiu skraidyma 
jų lankytojams, kaipo ne- ir šias dienas jis paskelbė 
paprastai puikus piešėjas,! savo tyrinėjimu rezultatus, 
bet iis buvo garsus ir kaino Jis sako, t ao-al io planus

negaliu išfigeriuot, kaip gė
rimas gali but kietas. Za- 

i kristi jonas rokuoja. kad tai 
gali but sušalęs vanduo, le
das: ale ledo juk negalima 
gerti. Gėrimas turi but 
skvstas. o ne kietas. Taigi, 
kaip tu skaitai visokias 
knygas, tai pasakyk, ar tu 
girdėjai, kad butų kur nora 
ant svipto kietas gėrimas?

—Tokio gėrimo, tėve, nė
ra ir negali but.

—Na. tai kam tas radiju
kas garsina, kad kieta gėri
mą galima nusipirkti?

—Čia, tėve, vėl bus kalta 
kalbos ubagvstė. Angliškas 
vardas “hard drinks” nevy
kusiai išverstas i lietuvių 
kalba, ir todėl išeina “kie
ti gėrimai.” Turėtų but pa
sakyta “stiprus gėrimai,” 
bet “kieti.”

—Na, tai d^nkiu. Maike. 
kad tu man šita hi-pi tair" 
gerai išvirozviai. Kitai®'
"ai bučiau prarijęs koki 
kietą štofą.

PARYŽIUJE U7MUŠP.
ČECHIJOS KONSULĄ

Paryžiaus policija prane
ša. kad nežinomi piktadg- 

1 ria’ užmušė ten čechoslo- 
vakiios konsulą Geiza Rac

mas arklys, kurs apart bo
tago dar ir mažą porciją 
pašaro gauna...

Kas šiandien iš musų at
sižadėtų savo tėvynės, iei 
butų bent kiek galimvbės 
gyventi joje nora dargi ir 
svetimo krašto okupacijos 
priežiūroje...

Jūsų,
P.

Amerikoj 141 Milio
nas Gyventojų

Statistikos biuras Wa- 
shingtone skelbia, kad 1946 
metais Amerikos gyvento ių 
skaičius pasiekė 141.288,- 
693. Tiek buvo 1946 m. lie
pos 1 d. Pagal lytis gyven
tojai dabar taip pasiskirs
to: vyi-ų — 70.379.823, o 
moterų — 70,848.870. Tai
gi. moterų skaičius Ameri
koje pralenkė vyru skaičių 
ir dabar moteriškių yra 
470.000 daugiau, kaip vy
ru.

Paskutinis gyventojų su- 
išradėjas inžinierius Tis pastatyti orlaiviai padaras rašinėjimas 1940 metais ro- 
pirmas padarė skraidančių rerversma skra’dvme. .Tojdė Amerikoje, liepos 1 d.. 
mašinų planus, jis pirmas suplanuota mašina galės 131.970.244. Tais metais 
sugalvojo plienu padengta lengvai pakilti i oru. laikv-Į Amerikoje vvru buvo 424.- 
karo mašina /"tanką), iis tis vietoie, arba skristi au- 000 daugiau, kaip moterų 
pirmas sugalvojo šrapnelio kštvn galva ir galės darvti Per šešius metus gvventoių 
granata, rankinę granatą tokius rat “manevrus” ore, skaičius nadidėio 10 milio- 
ir siūlė vartoti troškinan- kaip daro musėlė. nu moterų skaičius pra-
čias duias granatose. Leo-' Ar gimt udauksim'* tos lenkė vvru skaičių.

surado budo tą ligą išgydy 
ti. Atominių bombų sprogi
mo kenksmingi spinduliai 
tebėra neišaiškinti ir kodėl 
jie pakerta gyvą organiz
mą. tai dar paslaptis.

bių musų danguje.

“Vidutiniai Imant”
Pernai metais, kaip ir

kasmet, Amerikoje buvo 
daug plėšimų. FBI apskai
čiavo. kad “vidutiniai” 
kiekvienas plėšimas plėši
kams davė 150 dolerių “pel-

Kas Yra Danguje?
Dangus yra viršuje, bet

kur jis prasideda ir kur bai- no ” zl , ,giasi? Mokslininkai paskir- X,,1 e"U ?aU’
” bure ,.Yx«A«c,;PrlaU- ne?U 194o metais. 

viH muTralvu i kptA!Kiekvienas. Įsilaužimas Į 
sluoksniu"gludniiii kiot-vio"!namus vagims pernai vidų-
na ,langius S’turi X fS d°ls

ypatybes ir skirtingus po-
nai metais Amerikoje buvo 
areštuota 68,742 moterys, 
arba 18f> mažiau, negu 
1945 metais. Bet užtat vy
rų buvo areštuoti 25'; dau
giau. negu 1945 metais, bū
tent — 567,689!

žymius.
Pirmiausiai, nuo žemės i- 

ki astuonių mylių į viršų 
eina “toposfera,” arba at
mosferos sluoksnis, kur o- 
ras yra tirštas, kur susida
ro debesys, vyksta audros 
ir kur žmogus gali laisvai 
kvėpuoti.

Aukščiau, nuo 8 iki 30 
mylių eina stratosfera, kur 
drėgmė jau nebepasiekia ir 
apatiniojoj stratosferos da
lyje dažnai skraido orlai
viai, jei lakūnai turi su sa
vim alsavimo aparatus.

Virš stratosferos, moksli
ninkai sako, randasi ionis- 
fera, kuri irgi yra suskirs
tyta į sluoksnius. Vienas 
ionisferos sluoksnis yra va
dinamas “Kennelly-Heavi-
kių metų amžiaus, tai jų 
skaičius padidėjo per šešis 
metus nuo 10,500,000 iki 
12,500.000. o vaikų skaičius 
nuo 5 iki 9 metu pašoko i benasi namo. 

10.685.000 iki

Lengva Anglis Vogti
Iš Vokieti ios praneša, 

kad ten prie Solingen mies
to žmonės išsigudrino api
plėšti einančius anglių trau
kinius, kurie gabena angi s 
į dirbtuves. Tatai daroma 
taip: gelžkelio bėgiai ište
pami su kokiu nora riebiu 
aliejų. Traukinys per aHe- 
juotus bėgius eina labai lė
tai. Į tokį lėtai einanti trau
kinį sulipa savanoriai “an
gliakasiai’’ ir su šiupelėmis 
meta anglis iš vagonų že
myn. Kiti žmonės tas anglis 
surankioja į maišus ar į ko
kius nora vežimukus ir ga-

virsu nuo Vokiečiai gelžkeliečiai
_ _____ 11.633,000. Vidutinis ame- anglių vagims nieko nesa-

! Jis rastas su sudaužyta gal- nardo da Vinči sunrojekta- naujos skraidvmo mašinos. Pagal amžių daugiausiai rikiečio amžius dabar yra ko, vokiška policiia tvč’a• _ • . i _ _ _ ____ u__j___________ __ . __  « ___  a___ ____________ 1 _ oa__ _ _ . _____ i* x__viename miesto sode. vo kelias skraidančias ma- dar nežinia. Užtenka paša- Amerikoje paaugo vaikų 30 metu. o prieš šešis me- užsimerkia, o anglių trau- 
l’cna snėia, kad konsulą šinas, iis padarė nlaną pa- kvti, kad nežiūrint į milži- skaičius. tus vidutinis amžius buvo kiniai pasiekia dirbtuvėse
žudė plėšikai. rašiutui bet. skristi jam ne- nišką aviacijos pažangą. Jei imti vaikus iki pen- 29 metai. , gerokai aptuštinti...

va 
PoP 
nužudė
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Iš Plataus Pasaulio
Streikai Vokietijoj ' Amerikiečiai Kinijoj

Vokietijos anglių kasyk- Generolas Marshall pra

GAMTOS MOKSLAS — na tuoj griebia dešimtuką tą farmą Įsigyti, tuoj pranešiu : 
LAISVAMANYBĖS lir bėga jieškoti paguodos Tėvui, kad atvyktu prisigaudy- i 

PAGRINDAS pas kunigą. ti i džiogą-
Nežinau, ar daug kas su- Pažindamas gamtą, ban- 

tiks su mano pažiūra, bet dydamas suprasti mus su- 
man matosi, kad žmogaus pančią visatą, žmogus leng- 
laisvų pažiūrų rimtas pa- viau suranda ir savo vietą

lose Ruhro srityje 300,000 nešė Maskvoje Molotovui,1 grindas gali būti tiktai gam- šioje žemėje ir supranta e-
mainierių praeitą savaitę kad po balandžio 13 d. A- tos pažinimas. Musų tarpe sąs tik dalis tos gamtos ir
strpikavn vipna Hipną .Tip mpvika tlirPQ Kirnini tiktai mnc invSinmo iv fnvi'mo loic_ nnVkncnmoc mmstreikavo vieną dieną. Jie merika turės Kinijoj tiktai 
reikalavo pristatyti i Vo- 8,180 kareivių. Ir tie liku-
kietijos miestus daugiau 
duonos. Dortmundo ir Ham 
bomo angliakasiai, kurie 
streikavo pirmiau, grižo Į 
darbą.

šieji kareiviai greit bus iš
traukti. Kiek rusai laiko ka
riuomenės kinų žemėje, ži
nių iš Maskvos nėra.

Badas Suomijoj
Suomijos gyventojai dėl 

karo pasekmių ir dėl dide
lių rusų reikalavimų mokėti 
reparacijas kenčia elide- 
liausius trukumus. Paskuti
niu laiku Suomija gauna 
dag pagelbos maistu ir dra
panomis iš Amerikos. Daug 
prisiunčia suomiai, kurie 
iau iš seno gyvena Ameri
koje.

Kanada Auga
Kanados vyriausybė pra

dėjo derybas su Newfound- roms 
land parlamento atstovais 
dėl Nevvfoundland prisidė
jimo prie Kanados. Jei de
rybos bus sėkmingos, Kana
dos teritorija padidės 152,- 
000 ketv. mylių ir ji turės 
318,000 gyventojų daugiau.

Korėjos Viršininkas
Rusų okupuotos šiaurinės 

Korėjos karišku viršininku 
liko paskirtas sovietų gene
rolas G. P. Korotkov, kurs 
per karą vadovavo rusų ar
mijai Estijoj. Jis liko pa
skirtas į generolo Čistiako- 
vo vieta. Šiaurinė rusu val
doma Korėja yra griežtai 
atskilta nuo amerikiečių o-

Auschwitz’o Budelis
Vokiečių koncentracijos 

stovyklos Auschvvitze (Os- 
vviecime) viršininkas, Ru- 
dolf Hoess, Varšuvos teismo 
buvo pasmerktas pakarti už 
karo žiaurumus. Auschwit- 
zo stovykloj nei1 karą buvo 
išžudyti 4 milionai žmonių, kupuctos dalies 
daugumoje žvdu ir labai 
daug lenkų.

1
Francijos Duona

Del dideliu šalčiu Fran-

-_. .. . „ (BOLŠEVIKŲ TERORO IR
mes turėjome ir turime lais- priklausomas nuo joje vieš- paBĖGĖLIU GYVENIMO 
vamanių, kurie eina ištori- pataujančių dėsnių.
jon jieškoti pamato laisva- Tais klausimais mes 
manybei Vienas rausias. niau ginėydaVomės laisva-

P11 amidas, kitas manįų tarpe. Šiandien visi 
biblijos kritika verčiasi, dar inčai jr laisvamaniu
kitas ima bažnyčios istorną tvk ramu Bet
ir joje mano surasti palei- lalšics klausimai ir dabar 
smimo sa\o laisvoms paziu-| ffad į,Uįį įdomųS laisvų pa-

. j • , j žiuni žmonėms, todėl juos . Man ’-odosi kad ir primenu.
žmogus negali būti tikrai.
laisvas savo pažiūrose, ne- O gal dar mes nesame 
pažindamas gamtos. Daž- perdaug seni ir galėtume 
nas laisvamanis, prisiklau- dar ir laisvamanvbės reika- 
sęs apie visokias praeities lais pajudėti? Kaip mano- 
kunigų ir bažnyčių šunybes, te tuo reikalu?
kaip tik ištinka ji koki ne- St Kuras,
laimė ar perkūnas išgąsdi- Alliance. Ohio.

Laiškai iš Lietuvos

Patvirtina Taiką j ei joj šią žiemą iššalę daug
Anglijos parlamentas na-1 kviečių laukų. Dabar fran- 

tvirtino vvriausybės pasira-' euzu valdžia skatina uki-
švtas nenkia? taikos sutar
tis su Italija, Bulgariia, Ru-

ninkus iššalusius laukus už
sėti pavasariniais kviečiais

7:30 v. vak., Liet. Pil. Kliube, j 
25 Camden St.

HAVERHILL — Gegužės 4*
Su pagarba, d., 2 vai. popiet, Gedimino Kliu-Į

Maikio Tėvo geras frentas, be. 324 River St. į J. Švilpa jau išdirba 5 rūšių
John Blauzdis, I LOWELL — Gegužės 4 d., j Gyduoles ir parsiduos už mažą 

Chicago, III.*7:30 v. vak., D. L. K. Vytauto! kainą. Kur buvo $1.25 dėžutė,
--------------------- Į Kliube, 447 Central St. t dabar tik $1. Kurie dar nesat

i turėję ir vartoję, prisiuskit 6c.

Komunistai Užmušė
duoles ir nuo kokių ligų gelbsti.

M. J. SVILPA’S 
OINTMENT
Gera Naujiena

Svarbu visiem žinot, kad M.

VAIZDAI

Brolių Motuzų-Beleckų 
Filmos

BRIDGEPORT Balandžio 11. 
7:30 vai. vak., Lietuvių Salėje. 
407 Lafayette St.

WATERBURY — Bai. 13 d., 
2 vai. popiet, ir 6 vai. vak. “Ne
munas” Salėj, 45 Green St.

NEW HAVEN — Bai. 17 d., 
7:30 vai. vak.. šv. Kazim. par. 
Salėj. 339 Green St.

GARDNER — Bai. 18, 7:30 
vai. vak., Millers Opera Ilouse. 
Pine Street.

WESTFIELD — Bai. 19 d.. 
8 vai. vak., šv. Kazim. parapijos 
Salėje.

WORCESTER — Bai. 20 d.

Penkis Marinus
Praeitą šeštadieni kinų

komunistai užpuolė Kinijoj smeKen0 nesveikumų.............
Amerikos marinus prie nuo reumatiškų ir įvairių įsvir- 
Tangku miesto ir nušovė 5 šinil* skausmų; nr. 3—nuo įvai- 
amerikiečius, o šešioliką su- 04108 trūkimų, išbėn- 
žeidė. Amerikiečiai atsišau- .mŲ’ votys’ (rashb žaizdos (tik 
dydami užmušė virš 100 ki~ ye vėžio); nr. 4—nuo poison 
nu komunistu ir juos nuvi-ilvy *r kitokių niežėjimų; nr. 5 
jo i —nuo Pilės ir t.t. Visos gyduo-

Jau ne pirmą kartą kinų1 stebėtinai greit pagelbsti, 
komunistai užpuola mari- Jei tik vartosi sulig nurodymų.
nus toie vietoje. Komunis 
tai puldinėja musų karei
vius ir kitose Kinijos vieto
se. Bet dabar pirmą kartą 
tiek daug amerikiečių buvo 
užmušta ir sužeista iš karto.

4 vai. popiet, Lietuvių Salėj. 12Į Marinų pranešimas sako, 
Vernon Street. ’ i kad nėra iokios abejonės,

NORWOOD — Bai. 20. 7:30 jog užpuolikai buvo kinų

Drg. Juobas Klukensk’s nuo Jūsų, sužinojome, kad George Avė.
iš Stamfordo, Conn. pri- nuo musų negaunate, 
siuntė mums labai Įdomų i Mes visi sveiki, dirbam 
laiškeli iš lenkų okupuotos) po truputi. Laukiam pava- 
Lietuvos, kuriame rašo apie sario. Siunčiu linkėiimus
praeitos žiemos Lenkijos 
rinkimus, valdininkų kv- 
šius, žmonių žudymus. Laiš
ke rašo;

visai šeimai. Linkiu laimin
gai ir linksmai gyventi.

Tavo Sesuo.

vai. vak., Lietuvių Salėj, 13 St. komunistai.

Keletą desėtkų skirtingų ligų. 
Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 

Nr. 2—

Gausite tiesiog nuo išdirbėjo. 
Kainos dabar tokios: Nuo

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

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai ateikit: 944 Broad St.

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Kark, Spencerport, N. Y.

PA.I IEŠKOJIMAICAMBRIDGE — Bai. 23 d.. 
7:30 v. vak.. Pil. Kliubo Salėje, 
823 Main St.

BOSTONE — Bai. 25 ir 26 
d., 7:30 v. vak., Lietuvių Salėj. 
309 E Street.

CAMBRIDGE — Bai. 27 d 
3 v.

• Salėj, 432 VVindsor St.

Pajieškoma Mary Kudirka, kuri. 
prieš 20 metų gyveno New Yorke, 
o vėliau girdėjau gyveno Massachu-J 
setts valstijoj. Pajieško Kraučiunai- 
tė Aldona, dabar Mrs. C. Scofield. 
Prašau Mary Kudirka arba kas apie 
ja žino parašyti šiuo adresu: (17) 

MRS. SCOFIELD,
popiet, Nek- Pras. parap. 7 Boudoin Avė., Pprchester, Mass. Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 

gražiais celuioido apdarais .. SI.75 
Pajieškau Joną Sadauską, kuris . .Vainikėlis, maža maldų knyge-

seniau gyveno 1608 N. Main Avė., jį ................................................. 75c
Scranton, Pa. Aš senai gyvenu Ar- j Kantičkos, šv. giesmių knyga 2.50 
gentinoje ir nieko apie jį nežinau, i Aficiero aukšti klausimai, o ka- 
o labai norėčiau susižinoti. Jį patį rejvįo mandagus atsakymai, maišas
ar kas apie jį žino maloniai prašau ;uoĮcy ............................................. 15c
parašyti siu adresu:________ J R^tas į laimingesnį gyvenimą 1.00

Prierašas. Mrs. E. Turla
o ., . - ,k.arty_ su tuo Iškeliu pri-1 BRocKTONE — Bai. 27. 7
Sveikinu vardinių proga siuntė savo pastabas. Ji sa- , , „ , c ...

. „4 ‘GJaI-u L ‘vai. vak., sv. Roko par. Salėj.
i Monroe Street.

Gerbiamas kaimyne;

ir dėkingos už abu laiškus.; ko: “Įdėkit tą laišką Į ‘Ke
Mano viltis Jumyse... Apie leivj’... tegul žmonės žino,i OTAT-rnTnY p. i ,1 
mus nieko idomaus. Del vi- kokius laiškus gali žmonės _ , v T • t c r;

vo frinču dėl sutarčių pa-papsėta žieminiais ir vasari- ^a ko paiasysiu, gal Jums rašyti iš to Stalino rojaus, 24 Mort n st
tvirtinimo nors darnre- niais kviečiais. ,bu? kaip mes vienin- o tie bolševikai vis gina tą, RWTnnRWA

! gai ir gerai balsavome: Stalino valdžią.

muniia. Vengrija ir Suomi- Laukiama, kad Francijoj 
ia. Parlamente mažai tebu-i 10,000,000 akrų žemės bus

tvirtinimo. nors dauge 
liui anglų tos sutartys ne
patinka. ______

Graikijos Karalius
Mirus Graikijos karaliui 400,000 vokiečių, bet jie vi 

Jurgiui jo vietą tuoi pat už-; si bus išdangenti iki atei- 
ėmė jo brolis Povilas. 45[nančios vasaros Į Vokietija, 
metų amžiaus. Nauias kara- ’’ Tor,°
liūs sako tęs mirusiojo ka
raliaus politiką ir pirmiau
siai bandys apvalyti Grai
kijos teritoriia nuo partiza
nų. kurie kelia visame kraš-Į kiečių 
te didelius neramumus. » sienų.

Lenkijos Vokiečiai i Gavom isitikinti musų tar-
Lenkijos vvnausybe pra- «*»uwjy 

neša. kad Lenkijoj dar vra numu. Pavyzdžiu, pilietis 
ateina balsuoti, tai vienas 
tarnautojas palaiko voką 
(konvertą), o kitas Įdeda i*nišų ~ir anglu zonas. Tada reikalingą balsą! Pilietis 

visoj Lenkijoj bepaliks t’k i negavo balso (baloto) nei Į 
keli' tūkstančiai vokiečiu: rankas paimti, tik pamoja 
specialistu. Iš viso lenkai kairiąja ir žygiuoja nosĮ pa- 
išvarė anie 6 milionus vo- kabinęs ir dabar nespėja 

dabartiniu džiaugtis demokratiška

Skaitytojų Balsai

BRIDGEVVATER — Bai. 29 
,7:30 vai. vak., Liet. Pil. Kliube 
i 60 Hale St.

WEST LYNN

LADISLOVAS LAPINSKAS, 
C. Rivadavia Calle 

Checabuco 756,
Rep. Argentina.

‘Keleivio” Redak-

is savo

KAS MUMS RAŠOMA
PIGIĄ MĖSĄ ŠUNĖS 

ĖDA

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo paveikslais 30 c

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi,
___ su apie 20 paveikslų .................. 60c

Pajieškau Žeromskio, kilusio iš Va-Į y.eĮn*a'j Kapitonas, o-jų tomų 1.75 
jatkonių kaimo, Baisogalos valsčiaus.; Kaip duktė gyveno pustynėj 

__ 1 Pajieško Jonas Tvaronas iš Vokie-' Duktė Manų, graži apysaka^
i-engvas Stiaas I SI IIV7IVL ZSTT^ XX 

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

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

daryta ......................................... 1.60

_     i Pajieško Jonas J varonas is voKie-
Bal. 30 d.,i tijos. Aš turiu jo laišką. Kas žinote 
___________ Į apie Žeromskį, maloniai prašau pa-

PRANEŠIMAS
Noriu pranešti apie Juozą Kaspa

raitį. Jis yra miręs prieš 6 menesius. 
Jis ilgai sirgo ir negalėjo su gimi-j 
nėmis susižinot, turėjo strocke ir ne

Gerbiamas 
toriau:

Malonėkite man patarnauti. £££ VaW^?Pu:^k'uno'^7 6 ™
Aš noriu, kad priimtumėt nuo tus ir 10 mėnesių. Tai aš, nežmoda- 

. T. ma jo giminių adresų, duodu šį pramanęs naują prenumeratą, K. nešimą T
Dobilui. Elizabeth, N. J. ir pa-1 Juozas Kasparaitis keletą metu 
siunčiu jums money orderį.

apie Žeromskį, maloniai prašau pa
rašyti šiuo adresu:

J. TVARONAITIS,
34 Spruce St., Manchester, Conn.

25c
25c

Lenkija.
_____ Beje, parašysiu, per ko

ki malonumą Raunama iš 
j U. V. R. arkliai. Būtent, 
nueina pilietis'užsirašyti ir j 

i paprastai viena dieną ne- 
i suskumba užrašyti, pasilie-

vienas ka nakvynei. Pirmiausiai

Su pagarba.
Juozapas Juozapavičius, 

Elizabeth, N. J.

žmones mulkinti.
Čia šias dienas .......... ...... .... ........ ..... ....

(“Laisvės” skaitytojas uzsi- tokia jau užsirašvmo forma
Gerbiama “Keleivio Re- sakė “Keleivį ’ ir sakė, kad — gera vakarienė, mikšta 

dakcija: .ian] Jau Įhirėjo skaityt me- ]ova gyta boba ir tada lai-
Pereitą vasarą man kas lagių bolševikų laikrašti, kvkis su sveikata ir kiše- 

tai atnešdavo ir Įdėdavo į kuriame garbinama Rusija niurn; Taip gausi arkliuką!

’t Gerbiama “Keleivio” Redakcija: 
Aš žemiau pasirašęs, maty

damas, kad mano prenumerata 
jau baigiasi, nelaukdamas pa
raginimo prisiunčiu money or
deri $3.50 už “Keleivj” ir jo 
kalendorių. Nors aš nekaip jau

gyveno Škotijoj, Creucneck. 1921 
metais jis kartu su Juozu Viltrakių 
iš Bellshill, Scotland, išvažiavo į A- 
meriką ir apsistojo Scranton, Pa., 
kur dirbo mainuose. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Griškabūdžio parapijos. Šukė
tu kaimo. Jei kas apie ji norėtų ko
kių niformacijų, kreipkitės šiuo ad
resu:

MMRS. ELIZABETH VILTRAKIS 
R. D. 1, Factoryville, Pa.

Aš, Elzbieta Ulevičiutė-Viltrakie- 
nė, pajieškau savo giminių ir pa-! 
žįstamų. Mano giminės Valatkai. 
Yankauskai, Žiūraičiai, Vyšniauskai 
ir Jasinskai. Aš paeinu iš Mariam
polės apskrities, Gudelių vai.. Skriau
džių parap ir Gudelių kaimo. Ma-

Sapnas Marijos ant kalno 

Jonas ir

alyvų
.......................... 20c

Alenutė, graži pasakaitė
............................. 25c.

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

lonėkit atsiliepti, už ką busiu labai kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
dėkinga. Gal but žinote ką nors iš 
Lietuvos, aš dabar neturiu jokių ži
nių iš ten. Mano vyras yra miręs 
prieš keturis metus, paėjo iš Kuru- 
lusnos kaimo, Višakio Rudos parap. 
Prašau rašvti šiuo adresu:

.MRS. ELIIZABETH VILTRAKIS 
R. D. 1, Factoryville, Pa.

Pajieškau savo brolio, Jono Rin
kevičiaus, gyvenančio Amerikoj. Tai
pogi pajieškau švogerio Jurgio Ma
tulevičiaus, kuris yra gimęs Ameri
koje, dabar 30-35 metų amžiaus, ve
dęs Antosę Rinkevičiūtę, iš Miros
lavo miestelio, Alytaus apsk. Į Ame
riką išvyko 1939 metais ir iki išvy
kimo visą laiką gyveno Miroslave 
(Slabadoj). Jų pačių arba kas apie 
juos žino, maloniai rpašau parašyti 
šiuo adresu: (15,

JUUOZAS RINKEVIČIUS, 
c/o P. Tamašauskas,

7518 Chalfonte Avė., Detroit 21, 
Mich.

veikslų ....................................... 30c
Ragana, graži apysaka ____ 35c
Stebuklingas Zerkolas .......... 25c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiemos pasa
ka ................................................. 2»c

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

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

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

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

kupėius ......................................... 50c
Reginys, gražių pasakų knyga :15c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo

kų ................................................. 30c
Painų knyga, telpa apie 120 įvai

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................... 75cNuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Pel sumenkėjimo, eik kudvn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 tin’c. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
laiškams popiera į Lietuvą su pa

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

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
M. žl K UTIS. (23)

335 Dean Park. Spencerport. N. T.
PAAIŠKINIMAS: Pel aukšėma 

skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėja. “Keleivio” administ- 

' racija jų ncpanlavinčja.

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
5 svarai $2.75.
12 svirų $6.50.
60 svarų po 40c. svaras.
Siunčiame per ekspresą, persiunti

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

KONČIAIS BITININKYSTĖ.
57 Battery St„ No. Abington, Mass.

laikraštį. kvkis saT sveikata 'k Yiše- ',uosi- .^|5U“V° geria"vsi“•’ draugu Keleiviu nenoriu skir
tis. Antras nr. šių metų neži
nia kur paklydo, pas mane ne
atėjo, jau maniau, kad seni in
validą visi apleidžia, bet sekan
čią savaitę vėl laiku pribuvo 
ir lankosi kas penktadienį, o 
kartais ir ketvirtadieniais.

šiaip ar taip, draugai, 
mano prenumerata, tur 
bus paskutinė. Su mano svei
kata nekaip. 1945 metais prie 

_ darbo nusilpau, savo jėgomis 
lytą sukilo beturį tuščiąf negalėjau ir namo pareiti. Aiš-
kumsti, baltas kelnes ir ba-f kiai matyti, kad jau artinasi
sas kojas...Be. to ir Kle-I]jepto galas...
vuose šiomis dienomis Jo-. Siunčiu jums, gerbiamieji

draugai keleiviečiai, geriausių
linkėjimų ir liečiu, kad “Ke
leivis” lankytų kiekvieno lietu
vio namus ir kad Lietuva mu
sų tėvynė brangi pasiliuosuotų 
nuo rytinių “demokratų” ir jų 
“saulės” spindulių. Pasilieku su 
didele pagarba,

J. M. Kudlas.
Detroit, Mich.

kas kas tai atnešė man bol- Įima ir laiškų nuo giminiu 
ševikišką “nelaisvę.” Pa- gauti. Tas buvęs “Laisvės” 
skaičius tą laikraštį tuoj skaitytojas už Bimbos ga- 
matvti, kam jis tarnauja ir zietą atsisakė mokėti, bet 
kieno reikalus gina. Ten tik laikraštis iam visvien eina. 
garbina Rusiios diktatorių Klausiu, ką turim daiyti, 
Štalina-Džugašvili ir kauli- kad tas laikraštis neitų pas 
ja iš lietuvių pinigus viso- mus? Kaip nuo jo atsikra- 
kiems bolševikiškiems rei- tvti? Atsakymą prašau duo- 
kalams. b “Keleivyje,” kad ir kiti

Nuo gruodžio mėnesio žmonės žinotų, kaip tos bol- 
mąn tą laikraštį pradėjo ševiku propagandos nusi- 
siuntinėti kasdien; Kas už kratyti.
ta melagių laikrašti užmo- “Kel.’’ Skaitytojas,
kėjo, kad man lis butu siun- Stamford, Conn.
čiamas. aš nežinau. Matyti,,
atsirado koks tai žmogus. Redakcijos Pastaba: At- 
kuris nori iš manęs padalyt r0(j0? kad “Laisvė” turi už- 
bolševikų sudurnintą žmo- tenkarnai pinigų, kad gali 
gų- . < : laikrašti siuntinėti nemoka-

Aš esu “Kel. ir J^au" maj dargi tokiems žmo- 
iienu” skaitvtojas m iš ma- nėms, kurie to laikraščio 
nes “Laisvė” nepadarys ki- nenorj. “Atsikratyti” nuo 
toki žmoeųp Bet vispu ido- bolševikiškos “dovanos” 
mu. kas kast’iasi. kad h)1*- yVa visai leneya. Užtenka 
raštis man eina kasdien. pasakyti paštininkui, kad 

Netoli manęs gyvena vie- atsisakote ii priimti į savo 
na lietuvė, ji man sakė. kad namus. Paštas tada pi ane* 
ir iai koks tai “geradaris” “Laisvės” leidėjams, kad 
siunčia rusišką “Laisve” Ti teks tai skaitytojas nenori 
man skundėsi ir klausė. Va laikraščio priimti ir “Lais- 
darvti kad tas laikraštis vės” leidėjai nebesiųs jums

kas garantuotas
Pas mus šiemet žiema 

pasivėlino ir dabar šalta ir 
gili. Užtad ir žmonės nuo- 
gesnieji rūpinasi apsideng
ti. Pavyzdžiui, Cipliškės 
punkto policija vieną šaltą

nas Misikoniukas. nuėjęs 
pas simpatiją, dūšią užga
vėjo. Vėl kitą berneli rado 
Klevų Bajoru koplytėlėj i- 
lindusi numirti. Kiti be pėd
saku pradingsta. Tokie at
sitikimai pas mus priprasti 
ir kasdieniniai ir vis visuo
menės labui!

Širdingai dėkuojam už 
nuotrauką, laukiam laiško 
ir sveikiname...

“Kel ” skaitvtoia Mrs. E. 
Turla iš Great Neck. N. Y. 
’ ris’untė mums savo sesutės 
laiškelį iš Lietuvos. Jame 
rašo:

Brangi Sesute:
Aš labai džiaugiuosi, kad

Gerbiamieji:
Siunčiu Maikio Tėvui ant ba

tų, kad Tėvas vėl ateitų į ma
no namelius ir atneštų man ge
rų naujienų ir gražių pasakų 
pasakytų.

Bronius Rimkūnas. 
Spirit River, Altą, Canada.

iai‘nebūtu siunčiamas, ji jo laikraščio.' O jei visvien mpnes nepamiršti, tik man Gerbiamieji: 
nenori skaityti ir norėtu vi- siustu, tada parašykit skun- labai liūdna, kad nuo ma- čionai prisiunčiu 3 dolerius 
sai io nusikratyti “Laisvė” da vietiniam savo paštui ir nęs laiškų negaunate. Mes Maikio Tėvui ant puspadžiu ir 
einaJ o užmokesnio niekas tuomet tikrai to neprašvto kelis ravome ir gavome fo- “ykiu nonų pranešti, kad aš 
nprrašo atrodo ivc tai butu svečio savo namuose nebe- tografiją tavo sunaus ir ra- esu apėjęs gyvačių auginama 
kokiai “dovAna,” kad matysite. žėm daug laiškų, bet gavę farmą. tai jeigu pasiseks man

i

APSIVEDIMAI

Renmatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo. 
nių "pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilgiau*, ale tuojaus įsigyk 
PEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėž< 
16-oz $5.00. (29-7

PEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Kox 666. Ne»ark I, N. J.

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

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

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
A LIK ARMIN.

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

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

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

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
..Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos.
Sąnarių sustingimo. Neuritis. Poda-i 
gros ir t.t.. Pabandykit R.AIIĖ TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Randamąjį Kiekį) be jo
kiu lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi- gerti SU medum, 
si nurodymai’ ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos. jei nepatiks. (20)

NORTHU AY PHARMACAL CO.
139 North Street.

ROCIIESTF.R NFAV YORK 
Ik-pt. .'9»

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway. 

So. Boston 27. Mass.
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Moterų Skyrius
h ŠI SKYRIŲ TVARKOI M. MICHELSONIENĖ — »

I
H. Senkevičius.^

1

Juros švyturio sargas
Vieną kaitą atsitiko taip, ančio nublukusi šilkini ska- 

kad Aspinvalyje, netoli Pa- ruli, panašų į senos vėliavos 
narnos, pražuvo juros švy- galą, išvyniojo j j ir tarė: 
tūrio sargas. Kadangi tas —Čia yra tie pažymėji-
atsitiko audros metu, tai mai. Šitą kryžių gavau tris- 
buvo spėjama, kad nelai- dešimtaisiais metais. Šis an- 
mingasis buvo priėjęs pati trasis yra Ispanų iš karlistų 
uolinės salelės krantą ir jį karo; tas trečias yra Fran- 
bus nuvertusi Į jurą banga, cuzų garbės legiono ženk- 
Taip buvo spėjama juo la- las; ketvirtąjį gavau Veng- 
biau, kad ryto metą nerado ruošė. Paskum kovojau 
jo valties, stovėjusios uolų Jungtinėse Valstybėse su 
įlinkyje. Taigi rados dabar pietininkais. bet tenai kry- 
nebetamaujama sargo vie- žiu neduoda, — taigi, štai 
ta; į ją reikėjo kuo veikiau- popierius.
šiai ką nors Įstatyti, nes švy- Konsulas paėmė popierių 
turys turi juk nemaža ver-,ir ėmė skaityti, 
tės tiek vietos žmonėms,! —Mm!... Skavinskis? Tai 
tiek laivams. , jūsų pavardė?... Dvi vėlia-

Nauj’ą švyturio sargą su- vas savo rankom atėmėt, 
jieškoti teko gyvenusiam' atakuodami durtuvais... Na- 
tuokart Panamoje Jungti- rsaus kareivio butą! 
nių Valstybių konsului, i —Mokėsiu būti ir sąži- 
Darbo buvo nemaža, pir- ningu švyturininku.

KELEIVIS, SO. BOSTON

VOKIEČIŲ MOTERYS IR VAIKAI VAGIA ANGLIS

-x-' :vz
Vokietijoje labai stinga kuro, todėl moterys ir vaikai eina vogti anglių, 

kur tik jų randa. Vaizdelio kairėje matosi, kaip moterys lipa į anglių vago
ną. Dešinėj pusėj balta rodyklė parodo mažą mergaitę nešant glėbyje didelį 
gabalą anglies, visai nepaisant, kad susiterš jos balta suknelė.

'Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ■ 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.' 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai-'

' gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
I maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
j mažiau? Delko žmogui reikia cuk- 
, raus, druskos ir kitų panašių daly- 
' kų ? Kodėl jaia reikia riebaių ? Si- 
| tui s klausimos supra: i tiktai iš šios 
Į knvgutės. Parašė Dr. G-.nus. Jos | 
kaina tik ...................................... 15c

i EILĖS IR STRAIPSNIAI
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 1 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina .................  10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-! 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D„ 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ............................................ 25c

miausia dėlto, kad įpėdinį J 
reikėjo surasti būtinai per 
dvyliką valandų; antra, įpė-i 
dinis turėjo būti didžiai są-! 
žiningas žmogus, taigi, ne-j 
galėjo konsulas bet ką pa
imti; pagaliau, tai vietai ; 
kandidatų paprastai nebū
davo. Gyventi švyturio bo
kšte labai sunku ir negali 
patikti išdykusiems ir mėgs-; 
tantiems valkiotis be dar-; 
bo žmonėms. Švyturninkas ' 
yra mažne kalinys. Taigi, 
visai nenuostabu, kad Jung
tinių Valstybių konsulas tu
rėjo nemažai rūpesčio, ne
žinodamas, kur rasti pra
žuvėliui įpėdinį, ir lengva 
suprasti jo džiaugsmą, ka
da visai netikėtai dar tą pa
čią dieną apsiskelbė kandi
datas.

Atėjęs jieškoti darbo 
žmogus buvo jau senas, sep
tynių dešimtų, gal ir dau
giau metų. bet tvirtas, tie
sus, kalbąs ir atrodąs, kaip 
kareivis. Tuo pažiūrėjimu 
patiko konsului. Beliko iš- 
ekzaminuoti, apie kai ką pa
sikalbėti.

—Ką iki šiol veikei?
—Basčiausi.
—Švyturio sargas turi 

mėgti vienoje vietoje sėdė
ti.

—Privalau poilsio.
—Ar esat kuomet tarna

vę? Ar turit pažymėiima, 
kad mokat valstybei ištiki
mai tarnauti?

Senas žmogus ištraukė iš

—Reikia kasdien laipioti 
po kelis kartus į bokštą. Ar 
kojos sveikos?

—Esu pėsčias prerijas 
perėjęs.

—Taip, ar esate kuomet 
juroje tarnavę?

—Esu trejus metus tar
navęs laive, iš kurto bangi
niai kaunami.

—Esate bandę visakuo 
verstis? ..

—Tiktai rimties nesu tu
rėjęs.

Senis patraukė pečiais:
—Taip buvo lemta...
—Tačiau sargauti švytu

rio bokšte man atrodote per 
senas!

! —Sir, — atsiliepė staiga
kandidatas virpančiu balsu, 

i —Esu labai nuvargęs ir pri- 
sibėdojęs. Daug ko. matot, 
esu prityręs. Ta vieta yra' 
viena iš tu, kuria didžiau-z fc-
šiai troškau surasti. Esu se
nas, noriu rimties! Turiu 
sau pasakyti: čia jau sėdė
si, čia tavo uostas. Sir, tas 
nuo jūsų tepriklauso. Kitą 
kartą gal tokia vieta neat
sitiks... Prisiekiu, kad esu 
doras, teisus, bet... gana jau 
prisiklaidžiojau, pakaks... 

i Mėlynos senio akys toki 
didelį reiškė meldimą, jog 
konsulas, kuris buvo teisus, 
geros širdies žmogus, susi
graudino.

! —Gerai. — tarė. — Pri
imu. Esate švyturio sargas.

I Senio veidas nušvito ne
apsakomu džiaugsmu.

—Dėkui.
—Ar galite šiandien pat 

keltis į bokštą?
—Galiu.
—Dabar sudie!... Dar žo

delį: lig tik nusižengsi tar
nyboje, ne taip, kaip reikė-1 
tų, savo darbą atliksi, tuoj 
busi atstatytas.

—Gerai!
Ir slinko valandos, die

nos, savaitės...
Bokšte trūksta visokių 

smulkių įspūdžių, kurte pa
prastajame gyvenime moko 
viską prie savęs taikinti. Vi
sa. su kuo susiduria švytu
rio sargas, yra milžiniška ir 
neturi aiškių, apibrėžti! pa
vidalų. Dangus — viena 
sritis, vanduo — antra, ir 
tarp tų begalybių viena at
siskyrėlė žmogaus siela! 
Viena diena panaši į kitą. 
kaip du poterėliai rožan
čiuje, ir nebent oro atmai
nos įvairina kiek gyvenimą. 
Senis tačiau jautėsi toks lai-

MANO TĖTE
Mano tėtė, jis iš Lietuvos,
Iš tos lygios žemės tolimos,
Kur žalios rotos auga tarp kitų gėlių, 
Kur dirvos pilnos žydinčių linų.

Mano tėtė, jis iš Rudos,
Šalia Višakio vietelės mažas.
Kur tykus vėjas aukštas pušis siūbuoja. 
Ir mažų paukštelių lizdelius liūliuoja.

Mano tėtė, jis senai iš Lietuvos,
Iš savo gimtinės mylimos,
Kur jo kaimynai pasikinkę žirgelius,

Važiuoja lankyti savo draugelius.

Dėkinga Duktė,

Kai Kam Apsimoka Būti Komunistu
Pavyzdžiui, kada miršta me, tai jų draugų ir prita- 

komunistas ir lieka jo tur- rėjų zurzėsimas. Tie “drau- 
tinga našlė, ji gauna ap- gai ir pritarėjai” pyksta ir 
draudos keletą šimtelių iš burnojasi, kam iš jų pini- 
tos “kapitalistinės apdrau- gai viliojami paminklams 
dos.” Nors ji “kapitalą” i ir kitokiems galams. Drau- 
keikia, bet pinigėlius ima. gams ir pritarėjams įkyrėjo

mmgas. kaip niekados rie- q jej gero komunisto ta amžina kepurė, kurią ge- 
buyo savo amžiuje.. Kėlėsi naglė turi bizniuką ar net ri komunistai pakiša žmo- 
austant, valė, syeite svytu- du tai, viena pardavusi, ji‘nėms po nosies ir į kurią 
no stiklus, paskum atsise-igajj nusipirkti gerą mink .reikia mesti dolerines viso- 
dęs balkone žiūrėdavo į ju- kajjini koutą, sakysim, už kiems paminklams ir neaiš- 
ros tolybę, ir jo akys nieką- S1 5,^ arba'gali nuvažiuo- 1 -*--------” ’
da negalėjo atsigrožėti vaiz t5 j norida pašildyti savo 
dais kuriuos prieš save ma- dar kaulus... Flori-
tė. Apsiprato su bokštu, su ’ • - ’ • • *- -- =
švyturiu, su smėlio slenks
čiais ir su vienuma. Pasiži
no ir su žuvėdromis, kurios

NIEKO NAUJA ŠIAME PASAULY

Dalykai dažnai išrodo mums nauji tik dėl to, kad 
mes jų* nematėm pirma, štai, dešinėj vaizdelio pusėj 
kostiumas išrodo taip naujas, kaip vėliausias laikraš
tis. Bet kairėje matom kitą labai panašų kostiumą, ku
rie hnvn kibai madoie 1934 metais.

riuos pažiurėjus liudesis dėl
. . , . .. . , našlavimo iš karto sumažė-dejo klausimus uolu piy-,ja

Šiuose, o vakarais laikė su- ' 0 kas dc, paminklo ant 
sirinkimus ant švyturio sto7ivyro kapo. kam našlei 
go. Metė joms paprasta; : i-upįnpįs? Jei iis buvo geras 
savo valgio likučius; netru- komunistas į. Hti tokie 
kus taip prisijaukino, iog ; pat geri komunistai prade- 
lesinant apspisdaio u tikia;da šaukti viemuosius sudė- 
baitu sparną audra, o senis|ti Do penkinę ar dešimkę 
vaikštinėjo tarp paukščių.!pan)inklo r,astatvmui ir pi- 
kaip piemuo tarp avių At- niąė|iai pl'aukia; 0 našlė
slugus vandeniui, nusileis- džiaugiasi ii didžiuojasi, ve 
dayo ant žemų smėlio slen- kaip man(, žn,onės my. 
kscių. tenai linkdavo ska- jėjo, jie ir ant jo paminklo 
mus Šliuzus ir gražias perlo ftatvmo niniįu nesigaili, 
straiges. kurias nuslugstan-] Taf im0.
ti banga palikdavo smelyje.|ka buti knnwnistu/ Gali 
Nakų mėnesienoje ,r svy-|keikti k. ■ , . ali dole.
tuno šviesoje vaikščiojo,riukus » kiSenę
gaudyti zuvu kūnų buvoiGa]i keikti „bi ... j kartu 
pilna uolų Įlinkiuose Paga- ,j turėti b ; ar net 
liau pamėgo savo uolą irsa-,du g „ j kj j ..kapiuli5- 
vo bemedę salelę, apaugu- tini ,vj „ ; ka^u ga. 
šią tiktai smulkiais, tarpiais H Flol!Įd •„ • žti
augalais, iš kurtų sunkėsi ir 
varvėjo sakai.

kiems reikalams. Tie pras
čiokai žmonės galvoja taip: 
Jei ta gražioji našlikė ne

rtoje ta gero komunisto naš-* pirktų kailinių už $1,500, 
lė turi gražius namus, į ku-lbet išleistų šimtinę kitą ant

namus ir ten nuvažiuoti pa-
1 sivaliukauti. Gražios našli- 

Jo bokštas gelbėjo jį nuo: kės komunistinė dūšelė 
visų piktybių. Tad apleis-!daug geriau jaučiasi, kai 
davo jį tiktai kaltais sek-įLoOO dolerių vertės kaili

niai šildo jos apvalu kūną

paminklo pastatymo, tai vi
siems butų ramiau. Bet tie 
žmonės yra “prasčiokai,” 
jie nesupranta musų komu
nistų leninizmo - stalinizmo 
mokslo. Jie yra “eiliniai,” 
iš kurių “geri komunistai” 
gudriai moka dolerius mel
žti. Musų komunistų akys 
yra labai geros, jos durnų 
nebijo. “Prasčiokai” burno- 
ia, o jie visvien renka au
kas ir tie paprasti žmoneliai 
jiems vis duoda. O gražios 
našlikės perka geros kaili
nius koutus ir garbina sta
linizmo malonumus. Ir kaip 
negarbinsi šiltus kailinius 
užsivilkęs?

Atrodo, kad komunistai 
naikina kapitalizmą taip 
pat, kaip tas gai-susis “blai
vininkas” naikina girtuok
lystę — jis nori visa snap
są išgerti, kad “tos biaury- 
bės” nebebūtų. Na, o musų 
komunistai nori visus dole
rius iš žmonių kišenių suvi
lioti į savo kišenes...

Barbora Gurskienė.madienio rytais. Apsivilk
davo tuomet melsvu savo 
švarku sidabro sagomis, 
prisisegdavo prie krutinės 
savo kryžius, ir jo žila gal
va pakildavo aukštyn, kiek 
pasididžiuodama, kada gir
dėdavo išeidamas iš bažny
čios, kaip kiti tarp savęs 
šnekasi: “Gerą turime švy
turio sargą.” Grįždavo ta-

nuo baisių Chicagos šalčių 
Tikrai tokiems komunis

tams gerai ant šio balto 
svieto gyventi. Vienintelė 
ių baimė gyvenime yra. kad 
kas nors neatimtų ių kapi
talo. Tie komunistai turi ir 
kitą nemalonumą gyveni- 

įr atsidėjęs iieškojo žinių

VEDĖ JAU 16-TĄ 
ŽMONĄ

čiau tuojau į savo salelę ir iš Europos*. Vargšė "sena šir- 
grįždavo laimingas, nes visjdis! Tame sargybos bokšte 
dar nepasitikėdavo sausu- ir anraiame žemės pusrutu- 
ma. Sekmadienį pasiskai- lyje plakė dar savo kraš-
tydavo ir ispanišką laikraš- tui... 
t), kurį pirkdavosi miestu d a u ėda ui _

Cedar Rapids miestelyje. 
Iowa valstijoj, tūlas James 
Williams pajieškojo per 
laikraščius moterės apsive
dimui, ir šiomis dienomis 
apsivedė. Dabar išėjo aikš
tėn, kad tai jau 16-ta io 
žmona. Ji sako visai neži
nojusi. kad jis buvo vertęs 
jau 15 kartų pirma. “Man 

! nesinori tam tikėti,” ii sa- 
Jkn. “Penkiolika

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS

ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .............................. 25c

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveng ukvie ir augino vaikus, kaio 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo bucą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 50c

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina __ _ 25c

SKAITYKITE
Informacijos Centro 

Leidinius!

LITHUANIA’S FIGHT FOR 
FREEDOM

By—
E, J. Harrison. 

Kaina 50c.

GHILI.EBERT DE LANNOY 
IX MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a cnllective work
Kaina $1.00

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus * 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono gaiva, išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. I^bai įdomi knyga. 
Kaina................................................. 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

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

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

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

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (21 Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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

TABAKAS
I Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

Lithuanian American Information (( 
Center.

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

Keleivis,” 636 Broadvvay, 
So. Boston 27. Mass.

91 a my t ė Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivis
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Angliakasių Nelaimė
Anglių kasyklų darbinin- sakė: “Tai yra prašymas Į 

kai yra kaip kareiviai fron-’Jus, prašom apsaugoti mu- 
te. Nė vienas iš jų nežino, sų gyvybes, prašom privers- 
kada jį užklups staigi mir-(ti Jūsų Kasyklų departa- 
tis giliai po žeme. Nė vie- mentą, kad jis prisilaikytų 
nas nėra tikras, ar jis su- • įstatymo...”
lauks sveikas dienos galo, t Gubernatorius laišką per- 
ar liks sužalotas prie sun-Į davė Kasyklų departamen- 
kaus darbo požemyje. j tui, c departamentas jį pa-

Apie dideles kasyklų ne- dėjo į stalčių ir viskas pa
laimės, kaip dabar Centra-i liko, kaip ir buvo. Iki įvyko 
lia anglių kasykloje, kuri nelaimė ir 111 žmonių Žu
kovo 25 d. žuvo 111 darbi-įvo baisia mirčia.

SPf.U^a dapg rašo, j Inspektorių apsileidimas, 
valdžia dai o t\ i mejimus,, darbdavių nenoras pasikaš- 
umja piotestuojan visiSy-įtyti, unijos nesiryžimas

uzJaucia nelaimes skelbti streiką nesaugiose 
ištiktuosius, reiškia savo kasyklose, vis* tai par*ika_ 
užuojautą o kaltais ateina Įauja daUg aukų. Atrodo, 
ir su pagelba likusiems sei- kacį nežiūrint inspektorių 
mos nariams .... ii' įstatymų, angliakasiai vis

. anghakasnį gyveni- dar yra musų gyvenimo po- 
rne dideles - nelaimes, kur sunjak pigus žmonės, kurių 
žūsta šimtai ai dešimty & gnybęs nieks nebrangina.j 
mainieiių, yra gana retos. jpoge SąiygOse reikėtų tik-1 
Bet užtat mamose nepraei- sveikinti, jei stipra an- 
na dienos, kad v ienas ar ki- gjįakasiy unija suprastų 
tas nebūtų sužeistas ar uz- skeJbti streikus nesaugiose

AMERIKIEČIŲ ŠEIMYNA JSISUNINO OLANDĄ

Puslapis Septintas

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS CENTRO 
RAŠTINĖS PRANEŠIMAS

Žurnalo “Darbo” Pirmieji Rėmėjai
Liet. Darbininkų Draugi-, LDD centro raštinė taria 

jos Centro Komitetas yra nuoširdų ačiū. 
numatęs leisti žurnalą “Dar-' Paminėti draugai - drau- 
bą.” Tuo reikalu jisai krei- gės yra pirmosios kregždės- 
pėsi į LDD narius ir šimpa- talkininkės, gavusios musų 
tikus, prašydamas jų tai- žurnalui skaitytojų pirma, 
kos. i negu jis pasirodė.

Džiugu, kad LDD centrui A;-ku tai yra tjR pradžia
kvietimas rado šilto Pnt^'Į laukiame ir tikime sulaukti 
rimo ir pas LDD narius ?i<Uugia(1 tokių ulkininku. 
jų simpatikus. Atsiliepe vi- Da,.sneateili visa £ 
sa eile draugų ir su linkeji- . atsak,£,; drau|
mais ir su parama. Jau turi
me pavienių draugų ir drau
gių. kurie užsisakė “Dar
bą.” Turime tokių, kurie ir 
kitiems jį užrašė. Štai pas
tarieji :

Jie atsilieps, mes gausime 
daugiau talkos.

Šią savaitę pradedam 
žurnalo statymo (raidžių 
rinkimo) darbą. Jisai turės

muštas. Apie tuos kasdieni
nius nelaimingus įvykius 
mažai kas šaukia, jokių pla 
tesnių tyrinėjimų niekas ne
daro. Taip kasdien anglia
kasiai žūsta ar lieka suža
loti. Kasmet apie 70,000 
angliakasių lieka sužeisti 
prie darbo, daugelis lieka 
invalidais iki savo amžiaus 
galo. Kasmet pusantro tūk
stančio angliakasių žųsta 
kasyklose nuo įvairių nelai
mių. Angliakasiai yra dar
bo kareiviai, jie lieja ne tik 
prakaitą, bet ir kraują.

Angliakasių darbas yra 
pavojingas. Bet pavojų prie 
darbo galima sumažinti ge
ra kasyklų priežiūra, gera 
techniška apsauga ir pačių 
mainierių atsargumu. Yra 
įstatymai, yra inspektoriai, 
yra unija. Visų jų pareiga 
yra žiūrėti, kad kasyklų 
darbo sąlygos butų kiek ga
lima mažiau pavojingos. 
Bet kada įvyksta didesnės 
nelaimės kasyklose, visada 
pasirodo, kad nežiūrint įs
tatymų ir nežiūrint inspek
torių, kasyklose yra daug 
apsileidimo. Nelaimės ka
syklose priverčia inspekto
rius kiek griežčiau žiūrėti, 
bet po nelaimės užsimiršta 
ir kasyklose vėl pasirodo 
apsileidimas, kol įvyksta 
nauja nelaimė.

Del nelaimės Centralia 
kasykloje dabar paaiškėjo.

kasyklose prieš nelaimę, o 
ne po nelaimės šaukti apie 
“kriminalinį apsileidimą.” 
Kasyklų saugumas turėtų 
buti vienas iš svarbiausių 
unijos rupesnių. Atsidėti 
popieriniais įstatymais ir 
nesąžiningais inspektoriais 
vra irgi apsileidimas.

D. B.

Atvyko 24 Lietuviai 
iš Vokietijos

Balandžio 1 d. iš Ply- 
mouth. Anglijos, atplauku
siu laivu Marine Marlin, at-
VyKu lietuviai, i fe—
plaukė iš Bremerhaven, Vo
kietijos, Emie Pyle laivu, 
kuris buvo audrų sugadin
tas ir turėjo sustoti Ply- 
mouthe kelionės nepabai
gęs. Čia keleiviai buvo per
sodinti į Marine Marlin. At
vykusieji išvažinėjo į įvai
rius miestus.

Atvyko: Domas ir Sofija 
Adomaičiai. Domas Ado
maitis yra chemikas inži
nierius, o Sofija Adomaitie
nė viena iš geriausių jau
nesniosios kartos Kauno ir 
Vilniaus operos solisčių, ku
ri su dideliu pasisekimu 
koncertavo įvairiuose Vo
kietijos miestuose amerikie
čių ir britu kariams. Jos
pasirodymai įvairių tautų 

kad unija iš dvejų kartu ra- j meno kritikų buvo labai 
šė valdžiai skundus. Unija . palankiai vertinami. Ji tiki- 
perspėjo, kad kasykloje ga-' si savo srityje dirbti ir A- 
li įvykti nelaimė. Unija ra-'merikos lietuvių visuome- 
šė Illinois gubernatoriui, nei.
Dar kovo 3 d. mainierių u- Liudmila Ciplijauskienė, 
nija rašė gubernatoriui Amerikos pilietė su dukre- 
Green ir tame laiške unija le Liuda, Liuda Jagelavi-

KALTINA KASYKLŲ KOMPANIJĄ

Čia matosi Illinojaus valstijos kasyklų inspektorius 
Scanlan, kuris liudija, kad dėl nesenai įvykusios ne
laimės Central Coal kompanijos kasykloj No. 5, kalta 
esanti tos kasyklos kompanija ir politikieriai, kurie

Karo metu Olandijoj vokiečiai nušovė žemėn amerikiečių orlaivį, su ku
riuo žuvo ir amerikietis lakūnas, Stephen Judd iš New Yorko valstijos. Olan
dų požemio partizanai gražiai jį palaidojo ir vienas partizanų, Hans Kloos- 
terman, pranešė apie tai Juddo tėvams Amerikoje. Dabar Juddų šeimyna 
parsikvietė jį pas save Amerikon ir priėmė jį vietoj žuvusio sunaus. Čia tas 
jaunas olandas parodytas Juddų šeimynos vidury, pasilenkęs prie knygos.

ėįutė, Anatolijus Kairys, BALF PAGELBĖJO TŪKSTANČIAMS
Martinas ir Dora Kubiliai, 
Petras Rukštelė, Apolonija 
Savičienė, kun. Adolf. Sta
sys, Joanna Steponavičie
nė, Amerikos pilietė, Jonas 
Šalamskas, Amerikos pilie
tis, Antanas Ščiuka, Ame
rikos pilietis, Kostancija 
Štarienė, Amerikos pilietė, 
su dukrele Elvira, Marijo
na Talalienė, Frances Tala- 
laitė, Amerikos pilietė, Ma
rijona Volskienė, Amerikos 
pilietė, su Suuuiu Jonu.

Be to atvyko keturios naš 
laitės. seserys: Jadvyga, 
Gražina ir Regina Petraus
kaitės, ir Sofija Dudensi
te.

Atvykusius pasitiko gi
minės, draugai ir Lietuvos 
Generalinio Konsulato New 
Yorke attache A. Simutis, 
kuris padėjo su formalu
mais.

L. G. K.

BALF Salpos 
Darbas

Šių metų vasario ir kovo 
mėnesiuose BALF sandėly 
iš viso gauta drabužių, ava-

Buvęs bostonietis, o da- pasirodyti pabaigoje šio
bar chicagietis V. B. Am
brose mums prisiuntė net 
14 skaitytojų. Jį vijosi ir 
nedaug atsiliko montelietis 
K. Venslauskas.

Bet drg. V. B. Ambrose 
sako, kad jo gauti skaityto-

LIETUVIŲ
Kovo 25 d. suėjo lygiai 

treji metai, kai Amerikos 
lietuvių organizuota visuo
menė sukurė Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fon
dą, plačiau žinomą sutrum
pintu vardu — BALF.

BALF įsteigtas 1944 m. 
kovo 25 d. Chicagoje, kai 
pasaulinio karo gaisras te- 
beliepsnojo visu baisumu, 
kai tūkstančiai Amerikos 
karių kovojo kautynių lau
kuose už laisvę visam pa
sauliui, kai tūkstančių tūks
tančius lietuvių karo fronto 
ugnis blaškė po nežinomus 
plotus, besistengiant jiems 
priartėti prie Vakarų Demo
kratijų laisvę nešančių ar
mijų.

BALF vadovybė iš pirmų 
dienų visu pasiryžimu ėmė
si žygių telkti ko didžiausią 
paramą, jieškodama nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams draugu visose srity
se — ir valdžios įstaigose, 
ir šalpos organizacijose, ir 
plačioje visuomenėje. Di
džiausias laimėjimas buvo 
įsijungimas į didžiulę Na-

paremti, todėl BALF ne
lengva įeiti į platesnę Ame
rikos visuomenę. Pirmoji ir 
didžioji lietuvių tremtinių 
salpos atrama yra lietuviai 
amerikiečiai, į kuriuos yra 
nukreiptos tremtinių ran
kos, akys ir širdys.

Vienas lietuvių tremtinių 
atsakingas asmuo iš ame
rikiečių zonos Vokietijoje 
taip pareiškė BALF vado
vybei :

“Be Amerikos lietuvių 
tolimesnės pagelbos išsi
versti negalėsime ir jei toji

Jis pasižada gauti daugiau 
skaitytojų. Thank you, Vin
cai!

Kiti, gavę musų žurnalui 
skaitytojų, yra šie:

J. Jasinskas, iš Chicagos: 
V. Paškevičius, iš Richmond 
Hill, N. Y.; P. Čiurlionienė, 
iš Lawrence, Mass.; V. Poš
ka, iš Chicagos; Rose Bu- 
ches, iš Rockford, III.; “Mr. 
X.”

mėnesio. Butų gerai, kad 
LDD kuopų valdybos ar na
riai darbuotojai duotų šiek 
tiek medžiagos apie savo 
kuopų veiklą. Laukiame.

LDD Centro Komitetas 
prašo visų draugų ir simpa- 
tikų talkos. Jei pavyks gaut 
nustatytą skaičių prenume
ratorių, tai su pirmuoju nu
meriu bandysime išgaut paš- 
tinę “second class” teisę. 
Tai sumažintų išlaidų ir pa
lengvintų ekspedicijos dar
bą.

Draugai ir draugės, pra
šome visų talkos ir iš anks
to dėkojame.

LDD Centro Raštinė.

JUOKAI

lynės, maisto ir knygų:
‘ Drabužių ir avalynės 21,- tionafWar Fund šalpos šei-

006, svarai. Maisto 843 sv. 
iknvgų 572 svarai.

Per tą patį laikotarpį

mą. National War Fund

Gudrus Škotas no cigaretais. Trumanas iš-
Škotai yra garsus taupu- traukė auksinį porteigarą, 

,, t .mu. Vieną kartą į banką į-j o ant jo buvo gražus para-
pagelba butų nutraukta, y- ėjo škotas ir paprašė jam šas: “Senatoriai savo kole- 
P*® *~.a. žįa* aPaY*tl^. taČ paskolinti vieną dolerį, gai Trumanui.” Atlee vė-
našlaičiai, invalidai, ligo- Bankierius paprašė duoti liau ištraukė iš kišenės sa- 
nys, moksleiviai. kokią nors garantiją. Ško-jvo porteigarą su dailiu už-

“Tremtiniai giliu dėkin- išsitraukė $1,000 bond- rašų: “Klemui, Darbo Par- 
gumu supranta užjūrio bro-'s3 ir įteikė jį. Už paskolin- tijos Ekzekutyvas.” Vėliau 
lių aukų rinkimo sunkumą, i tą dolerį škotas sutiko mo- ištraukė iš kišenės ir Stali- 
bet kiekvienas priimdamas' kėti 5/7f> arba penkius cen- nas savo porteigarą su dei- 
auką, butų žvmiai laimin-|tus per metus. Po metų jis mantais ir perlais, o ant to 
gesnis, jei vietoje auką pri- atėjo, užsimokėjo penkius porteigaro buvo toks para- 
imti, jam butų sudarytos-centus nuošimčių, pasiėmė šas: “Mylimam kniaziui 
sąlygos užsidirbti ir jis pats savo bondsą ir rengėsi išei-; Vladimirui, mylinti Olga.”

- - - - ti. Banko tarnautojas jį pa-į -----------------
klausė, kodėl jis skolino tą
dolerį ir kodėl tik vieną?
Škotas paaiškino:

mieliau aukotų, o ne šelpia
mas butu.”

Dabar vyksta BALF va
jus. Kad tremtiniams reika
linga parama šiemet nebu-

Koks Skirtumas
Vienas pilietis šitaip aiš-

vadovybė labai palankiai žymiai mažesnė, negu 
.žiurėjo i nuo karo nukentė- p.er.pa1’ ’’eikla būtinai sukel- 

BALF centras nupirko įvai- i jusiu lietuviu šelpimo rei- , 1 52o,000 dolenų. Pradžia 
rių maisto produktų, kaip'kaia įr kiek pajėgumas lei- Padaryta graži, bet iki kvo- riebalų, mėsos, pieno, mar- do skyrė šalpos'stirnai tos pasiekimo - dar ilgas
malado, kavos, vaikams 
maisto ir kitų už $7,516.96, 
kurie jau išsiųsti į Europą 
kovo mėnesį.

Iš viso per vasario ir ko
vo mėnesius, tremtiniams 
Europoje sušelpti, BALF

BALF parama pasiekė kelias. Todėl nuoširdžiai 
kviečiame ir prašome visus

lietuvius tremtinius, išblaš- lietuvius amerikiečius pa- 
kytus įvairiose šalyse, visais skubinti savo dovanas. Čia 
prieinamais keliais ir bu- tinka posakis: kas greit
dais.

Minint treiu metų veik-
nusiuntė 58,805 sv. drabu- l?s sukakti, dzmgu pazyme- 
žių, avalynės, maisto ir ki- ti. kad BALF pašalpos, vie
tų daiktų, kuriu vertė yra aoklH ar klt.okia^ n du, teko 
$30,636.29. ‘ daugiau kaip 60,000 lietu-

Be aukščiau minėtų di- tremtinių.
dėsnių siuntų, tremtiniams, 
kurie gyvena sunkiai priei
namose vietose, toli nuo 
BALF įgaliotinių ir lietuvių 
centrų ir komitetų, pasiųs
ti 24 maži maisto siuntiniai 
už $240.00.

Kovo mėnesio pabaigoje 
buvo paruoštas naujas dra
bužių ir maisto produktų 
siuntinys lietuviams Vokie
tijoje ir Austrijoje, suside
dąs iš apie 12,000 svarų 
drabužių ir įvairiu maisto 
produktų už apie $9,000.00.

duoda, dvigubai duoda.
Atsiminkime vargstan

čius, beveik jokio švieses
nio rytojaus nematančius 
lietuvius tremtinius, sene
lius, ligonis, vaikučius ir

Lietuviams tremtiniams1 .Aukokime Pe.r
pašalpos pinigais duota BALF skyrius, per parap,- 
348,000 doleriu; maisto,

—Aš apėjau visus ban-'kin0- koks yra skirtumas 
kus ir visur man už saugo-' arPe demokratų ir republi- 
jimą mano 1.000 doleriu ko.n« kongreso. Jis sake si- 
bondso reikalavo sumokėti.talP:
per metus 3 dolerius. Jųs| —Prie demokratų kong- 
pasaugojot už 5 centus, reso aš galėjau apsieit, be 
Ačiū. svaro steiko ir be sviesto ir

____________ galėjau tokiu budu sutaupy-
“Trys Didieji” ti 85 centus. Dabar prie re-

Kaip Potsdame preziden- publikonų aš irgi galiu ap- 
tas Trumanas, Atlee ir Stali- sieiti be steiko ir be svies- 
nas darė savo garsius posė- to ir galiu tuo budu sutau- 
džius, jie vienas kitą vaiši- pyti vieną dolerį 40 centų!

vaistų ir kitų reikmenų pir 
kta ir išsiųsta už 260.000 
dolerių; sudovanotų daiktų 
drabužiais, apavu, maistu, 
knygomis, vaikučių žaislais 
ir kitomis reikmenimis su-

jas, organizacijas, laikraš
čius arba tiesiai BALF cen
trui. Visus čekius ar pinigi
nes perlaidas rašykite Uni
ted Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. 19 W. 44 
St., New York 18, N. Y.

rinkta ir išsiųsta už 1,200,-
000 Iš viso. suteiktos pini-] ANGLIJA J VEDA KA- 
gais ir daiktais pašalpos REIVIAVIMO PRIEVOLĘ 
vertė siekia arti_ dviejų mi-

Anglijos parlamentaslionų dolerių. į Lietuvą bu-
_ ______vo siųsta drabužių ir vaistų, Į svarsto įstatymą apie įvedi-ši siunta iš New Yorko iį I bet negauta jokios žinios, |mą Anglijoj visuotinos ka- 

eis balandžio mėnesio pra- k*s siuntinį priėmė ir kam reiviavimo prievolės taikos 
džioje. išdalijo. Į laiku. Tą įstatymą įnešė
--------------------------------- — National War Fund iau Darbo Partijos valdžia, o

„„ , . . „ . . nustojo veikęs. Šiandien Į konservatorių partijos var-
K. ems > sada yra »era pąį f lietuvių tremtinių du Churchill irgi pasisakė

dovana draugams ir pažįsta- gerovei jieško paramos vi-į už tą įstatymą.
sur, kur tik jos galima gau- Amerikoje nuo kovo 31 

mems. L išakyki t jį savo arti- §juo metu yra vedama d. įstatymas apie vyrų draf- 
miesiems! , labai daug vajų įvairiems tavimą į karo tarnybą pa-

ar jus pagalvojote apie
KARJERĄ
ARMIJOJ?

• Įstojimas į J. V. Armiją šian
dieną daug daugiau reiškia, negu 
tik įsirašymas 3 metams tarny
bos ar daugiau. Tatai duoda jums 
pradžią karjeroje, kuri iš daugelio 
atžvilgių yra geresnė, negu kokia 
kita, kurią jus galėtumėte pasi
rinkti.

Armijoje jus galite kilti taip 
greit, kiek siekia jūsų gabumai 
ir tarnybos laikas. Jus gaunate 
algą, kuomet mokinatės lavinto 
darbo arba amato, kuris gali 
reikšti pinigus jūsų kišeniui vė-

d cooo )O» ron *OU

U. S. Army
CKOOSF TH Ii 

UNI PHOT f iiIOH xowi

lesniais metais. Visos pamatinės 
jūsų išlaidos, kaip kad maistui, 
drabužiams, butui, medikaliam ir 
dantų gydymui, yra apmokėtos. 
Jus galite keliauti j tolimuosius 
žemės kampus. Ir jus sralite pasi
traukti su pajamomis visam am
žiui tik po ar 30 metų tarny
bos.

Dar daugiau, Armijos karjera 
duoda jum darbų, kuris yra svar
bus jūsų šaliai ir kuris pelnys 
jums pagarbą ir paguodonę nuo 
jūsų drausrų piliečių.

Armijos karjera yra geras da
lykas apmąstyti — ir aptarti jū
sų J. V. Armijos Rekrutavimo 
Stotyje.

JŪSŲ REGI M ARĖ ARMIJA 
TARNAUJA TAUTAI IR ŽMO
NIJAI KARE IR TAIKOJE.

55 TREMONT ST., BOSTQN, MASS.
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Vietinės Žinios
TEISMAS DEL “HAWES 

BAŽNYČIOS”
* - Šias dienas Massachu- 

t r> ~ • - ! setts aukščiausias teismas
. L- R-- D,raUg1J1°S svarstė lietuvių “Hawes
seima> įvyks balandžio _i Bažnyčios” parap ijonų 
d. 11 vai. iš. lyto, . anda- skun3a (]ei ju išvalymo iš 
S8 ^“1,'!!JevI30„Inten'ale t tos bažnyčios patalpį

LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS 

SEIMAS

St, Montello, Mass 
Nuoširdžiai prašome Teismas nutarė, kad lie-

T _ „ .. , .X!" i tuviu pašalinimas buvo ne-
sus L. D. Draugijos skyrius. teisėį J Lietuviai parapijo- 
kliubus ir organizacijas pri- naj turi turėti us čia5 
siųsti skaitlingas delegaci- teisef kaip ir kiti tos baž.
jas, kad padalytume seimą nv<»jos registruoti nariai (tų 
įspūdingų ir naudingų savo kįtu nari vra tik ,,, Ha.
tarimais tiek musų senosios 

Lietuvos klausime. wes bažnyčios nariai turi
tėvynės uetuvos Klausime. ne vėliau balandžio 15 d. 
tiek ir dėl pagelbos teikimo paf]arvti savo susirinkimą, 
musų vargstantiems bi;o- kuriaIįe ir lietuviai turi tū
liams, tsblaskytiems po visų reji pilnais narių teises, 
pasaulį. . . . ' 1943 metais unitarionų

L. R. Draugija su skyriais -Hawes bažnyčia” pasi- 
veikia vien tik Massachu- kvietė buvusius metodistus, 
setts valstijoj. Bet savo yei- ?u Kubilių priešakv-
kimn n neatsilieka nuo kitu į saV(| bažnyčią mclstig.kimu ji neatsilieka nuo kitų 
didžiųjų musų organizacijų. 
Musų draugija tą Įrodė sa
vo dalyvavimu Lietuvos va
davimo vajuje įr dabar ei
nant šalpos vajui.

Taigi, kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti musų 
seime, Montelloje, balan
džio 27 d.

Lietuviai atėjo su 40 para- 
pijcnų, o senųjų unitarionų 
parapijos narių buvo tik 7. 
Lietuviai pasijuto bažny
čios šeimininkai, kas nepa
tiko tiems 7 parapijonams 
ir jie 1944 m. vasarą paro
dė lietuviams duris.

Dabar teismas sako. kad
T ~ grasinsimas, Hetuviu pašalinimas buvo 
L. R. Dr-jos Sekret. neteisėtas.

Havves bažnyčia tun di
deli turtą, daug namų ir 

. ,. . . , ... prie pačios bažnvčios vra
ŠĮ sekmadieni, ba.andzio, grafus gyvenamas namas. 

13 d., Socialist Labor Par- nutars Hawes bažnyčios

Socialistų Paskaita

ty’’ ruošia paskaitą klausi
mu: “Kur link eina visuo
menė?” Skaitys Horace L 
Hillis, Ritz Plaza Hali, 21S 
Huntington Avė., Bostone. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Metinis Susibūrimas

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystės Metinė Vaka
rienė Įvyks balandžio 13 d. 
6 vai. po pietų. Lietuvių 
Svetainėje, Silver ir E St. 
kampas, So. Bostone. Bus 
skanių valgių, o po vaka
rienės šokiai ir gera muzi
ka.

Maloniai prašome visus 
narius ir jų draugus bei* 
svečius skaitlingai dalyvau
ti. Ta metine proga susi- 
burkim visi Į krūva ir links
mai praleistom laiką.

Valdyba.

narių mitingas dar nežino
ma. bet atrodo, kad lietu
viai ekg-metodistai, o dabar 
unitarionai. paims tą baž
nyčią i savo vadovybę ir 
kartu paskirs savo trustees 
“Havves Fondą” valdyti. 
Havves - Bažnyčia randasi 
ant Broadvvay, prie G St.

“Gabija” Baigia Pasiruo
šimą “Alenutei”

“Gabijos” choras dabar 
turi didelę darbymetę. Jis 
ruošiasi prie pastatymo o- 
peretės “Alenutė.” Choro 
vedėjas J. Dirvelis yra daž
nas svečias Bostone, gabi- 
jiečiai dažnai daro repeti
cijas ir non gerai prisireng
ti iki balandžio 27 d., kada 
bus statoma operetė. Jau 
laikas Įsigyti tikietus Į “Ga
bijos” vaidinimą.

A- v
DAINOS” Draugijos

KONCERTAS—VAKARIENĖ
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ

E ir Silver gatvių kampas. South Bostone

Sekmadienį, Balandžio-A pril 20 d.
Pradžia 6 vai. vakare

Širdingai kviečiame visus j šią nepaprastą Koncertą-Vaka- 
rienę. “DAINOS” choras dainuos gražių naujų dainų, bus 

gardžių gėrimų ir valgymų, gros geras orkestras.

SYMPHONY HALL
WILLIAM MORRIS

COMM 1492

Perstato

MIIHAL

KUSEV1TSKY
TARPTAUTINĮ TENORĄ

VARŠUVOS KANTORĮ

Sekmadienį, Balandžio 20, 8:30 Vak.
PROGRAMOJE: Operų arijos, daugelio kraštų dainos; rūsy. lenkų, 
hebrajų giesmės, franeuzų, italų. BALDWIN PIANO.

Tikėtai dabar gaunami Salės Ofise, pas Filen’s ir Jordan. 
Kainos: $1.20. $1.80, $2.40. $3.00, $3.60 įskaitant tau.

Greitu laiku bus koncertai Baltimore; Kuffale; Cleveland.
TĖMYKIT SKELBIMUS

MIIHAL KUSEV1TSKY

Garsus tarptautinis teno
ras dainuos Symphony Hali 
salėj, Bostone. Plačiau apie 
tai yra skelbime.

Lietuviai Pasižymėjo 
Krepšinio Sporte

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinanti ne- 
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1—Muzika.

2— Dain. Emilija Burbu- 
lienė iš So. Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: WORL Sta-

tion, Lithuanian Program, 
Boston. Mass...... S. Minkus.

DARBAS MOTERIMS

Nr. 15, Balandžio 9, 1947

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

229 A St., Boston, Mass.

STEVE BAGDON
PERSIKĖLĖ NAU JON VIETON

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

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija jau nuo 
1939 metų turi suorganiza
vusi iš savo narių ir senes
nių narių vaikų krepšinio 
(basketball) lošikų grupė. 
1939 metais musų Draugi
jos krepšininkai laimėjo 
Bostono miesto čempionatą.

Šiais metais lietuviai 
krepšininkai ir vėl pasižy
mėjo, jie užėmė trečai vie
tą Bostono miesto krepši
nio lygos žaidimuose. Viso 
toje lygoje dalyvauja 75 
krepšininkų grupės.

Šiais metais Į musų Drau
gijos krepšininku grupę Įei
na šie sportininkai: Arnol
das Plevokas, Vincentas 
Jakmauh. Juozas Maldonis, 
Juozas Fradic, Petras Mar
tinkus, Juozas Naujokas, 
Edvarads Naujokas, Juozas 
Petrauskas, Albertas Pet
rauskas ir Alfonsas Grigas. 
Visi jie iš So. Bostono.

Krepširiio lošikų grupės; 
kapitonas yra Juozas J. Sa-; 
katauskas (Sagy), kuris va
dovavo grupei nuo pat jos 
Įsikūrimo. Dr. A. Kapočius 
yra musų Draugijos paskir
tas krepšinio grupės globė
jas ir patarėjas.

Jaunieji sportininkai reiš
kia padėkos Piliečių Drau
gijos vadovybei už nuolati
ni jų rėmimą. Šiais metais 
musų Draugi ia skyrė 200 
dolerių nupirkti visiems 

• sportininkams naujus ža- 
i kietus. L. Piliečiu Draugijai 
tenka kreditas už gero dar
bo rėmimą.

R.

Koncertas-Vakarienė su
trauks Daug Svečių

Balandžio 20 d., sekma
dienį, kaip 6 vai., “Dainos” 
draugija turės savo “kon- 
certą-vakariene” Liet. Pi
liečių Draugijos svetainei. 
So. Bostone. Vakarienėje 
bus gražių dainų, bet nebus 
kalbų, bus linksmoji dalis 
prie geros orkestros ir bus 

gardžių valgiu. “Dainos” 
choras yra išsimokinęs ir 
žada sudainuoti dauer nau
jų dainelių, todėl teisingai 
ta vakarienė vadinama kon
certu.

Laukiama daug svečiu ne 
tik iš Rostono, bet ir iš a- 
pielinkių.

Rep.

Rusai Pavogė Cigaretus

Tūlas laikas atgal p. Tu- 
mavičienė nusiuntė iš Bos
tono siuntinį su visokiais 
daiktais vienam lietuviui 
rusų zonoje, Vokietijoje.

Siuntiny buvo vyriškos 
kelinės, špulė siūlų, dėžutė 
vitaminų, keli kaklaraiš
čiai, skardinė mėsos, pake
lis tabako, baltiniai, keli 
paišeliai ir kartonas (10 
dėžučių) cigaretų.

Pereitą subata tas siunti
nys p. Tumavičienei sugrį
žo. Visi daiktai sudėti at
gal, bet cigaretai išvogti.

Lankėsi Haroldas Alekna

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 kitų 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)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

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

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

Šią savaitę musų kaimy-i 
no A. Aleknos sunus Harol-' 
das buvo atvykęs atsilanky
ti pas tėvus ir greit išvyko 
vėl į savo darbo vietą 
Texas valstijoj.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
M'atches - Jewelrv - Diamonds 
Kadios - Eleetrical Appiianccs

379 W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus išpildom. kaip I laktaro 
nurodyta. Spumoni lee-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus pristatom
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.

(-)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS 
T.1 SOUth Boston 461 a

Krištoliniai skaidrus, kaip teka iš krano 
PIC£WiCK yn Ale su charakteriu ir 
tiek žymiu išsiskyrimu, kad jojo skonis 
niekada negali būt lyginamas su skoniu 
kitų Alės

PICKVVICK
"ALE that is ALE"TVAOCMAVK (fOKTRtD

15 KRANO... 12 UNCIJŲ IR KVORTINĖSE BONKOSE

MEVVIO BV HAM(N«(FF(* 4 CO, (m.. *•••«■. Mm MIWt«S MNCC 1470

NEVV THOUSANDS
aze

Y/HITING’S

5
A PREMIUM M ILK 

EXTRA RICHNESS & flAVOR
With Added Vitomm D (on'en

DEUVTKED AT YOUK DOOKV
Ar Manai Taisyti Namų?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardvvare C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADVVAY.

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxburv, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškj, organų 
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Common wealth 457#

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Rimbai 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. kasdina 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L




