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Maskvos Konferencija Baigiasi 
Nieko Nesutarus

Su Rusija Negalima Susitarti — Slaptos Derybos Del 
Austrijos be Pasisekimo — Rusija Sutinka Kalbėtis Del 

Kerėjos — Taikos Klausimas Bus Atidėtas

Mirė Danijos Kara
lius Kristinas

Maskvos keturių didžiųjų 
derybos eina prie galo. Per 
pusantro mėnesio nieko ne
buvo sutarta, bet tiktai bu
vo išsiaiškinta, dėl ko “di- Sekmadieni, balandžio 
dieji” negali susitarti. Kai 20 d. Kopenhagene mirė 
kurie ministeriai jau šią Danijos karalius Kristinas 
savaitę rengiasi važiuoti Dešimtasis, sulaukęs 75 me
namo, o derybos dėl taikos tų amžiaus. Karalius Kris- 
sutarties su Vokietija bus įtinąs karaliavo Danijoj 35 
tęsiamos per ambasadorius' metus. Per karą, kada vo- 
ir kai bus “paruošta dirva,” kiečiai okupavo Daniją, ka
tada bus šaukiama nauja 
“didžiųjų” konferencija.

Baigiant konferenciją, 
keturi didieji ministeriai 
bandė susitarti nors dėl tai
kos sutarties su Austrija. 
Bet iškilo tie patys sunku
mai, kaip ir dėl Vokietijos. 
Rusai reikalauja iš Austri
jos reparacijų, nori pakeisti 
Austrijos sienas (Jugoslavi
jos naudai) ir nori paimti 
sau visą buvusi vokiečių tur 
tą Austrijoj, kaipo “karo 
grobį,” nors tas vokiečių 
turtas Austrijoj buvo hitle-

ralius pasiliko savo krašte, 
bet jis nebendradarbiavo 
su vokiečiais.

Jo vietą dabar užėmė jo 
sūnūs Fridrichas, 48 metų 
amžiaus.

Iždas Turi Didelius 
Perviršius

Prezidentas Truman sa
ko, kad šiais metais Ameri
kos iždas turės vieną bilio- 
na 250 milionų dolerių per
viršių. Iš to perviršiaus bus 
mažinama valstybės skola.

TEXAS MIESTAS, KURIS SPROGIMO SUNAIKINTAS

Šis vaizdelis parodo Texas Citytftiestą, kuris pereitą savaitę buvo spro
gimo sunaikintas. Sprogimas įvyko kaunant į francuzų laivą sprogstamąją 
medžiagą uoste (vaizdelio gilumoj), j
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UN Spręs Palestinos 
Ateitį

Ateinantį pirmadienį, ba
landžio 28 d. New Yorke

BALF Pirmininko 
Telegrama Pre

zidentui

Atvyko 44 Lietuviai 
iš Vokietijos

Balandžio 18 d. iš Bre-
New York. — Amerikos merhaven, Vokietijos, laivu 

susirinks Jungtinių Tautų kariuomenės Vokietijoj vir- Emie Pyle atvyko 44 lietu
vininkų suvogtas «r supirk- Prezidentas J C1« >- 11 Amenk°S

mažinimui, jis sąįko.|^s SKn^lrabų kraš- ^įdus atsTSSRmą į tremti-
Didieji ministeriai ypač 

negalėjo susitarti dėl Vo
kietijos ateities, dėl jos sie
nų, dėl reparacijų, dėl bu
simos vidaus tvarkos ir dėl 
jos ūkio tvarkymo. Tikroji 
nesusitarimo priežastis yra 
ta, jog Vakarų valstybės 
nori. kad ateities Vokietija 
butų demokratiška ir “orien 
tuotųsi” į Vakarus, o Rusija 
nori, kad Vokietija butų 
komunistų valdoma ir pri
klausoma nuo ‘Rusijos.

dabar yra laikas mažinti 
valstybės skolas, todėl mo
kesčių nereikia mažinti. Jei 
kongresas ir nutars mokes
čius sumažinti, prezidentas 
gali tą nutarimą vetuoti.

Truman Ragina 
Numušti Kainas

. • * ■” 1 “ *1 Ir . nius, kviečiant juos grįžti įtai jau Kkek reikalavimą, gimtuosius kra^tus> BaLk 
kari Palestinai butų duote ®jnn k Dr j g Kon. 
laisve, kad anglai is ten is- nusiuntė prezidentui
trauktų savo kariuomenę ir,Trumanui telegramą, 
paliktų Palestiną spręsti a-| BALF pj^įn^ 
rabams ir žydams. 'telegramoje išreiškė nusi-

Prezidentas Truman šį 
pirmadienį pasakė prakal
bą Associated Press meti
niame bankiete ir pabrėžė 
būtiną reikalą Amerikoje 
griežtai numušti kainas pra
monės išdirbiniams ir išlai-

Ginčai dėl Palestinos nu
matomi labai karšti ypač 
dabar, kada Palestinoj žy
dai teroristai su bombomis 
ir teroru bando priversti an
glus nusileisti žydams.

Vienintelė “nuolaida,” 
kuria Rusija padarė šios 
savaitės pradžioje, buvo
Molotovo pažadas, kad Ru-i, x. . . , _ , •
sija sutinka vėl pradėti de- vieningumą krašte Jei 
rybas su Amerika dėl davi-! kainos nebus numuštos, 
mo nenriklausomvbės Ko- darbininkai turės kelti rei- 
reiai. Bet ir tam'e reikale kalavimus dėl uždarbių di- 
tiktai derybos parodys, arjumimo- Amerikos pramone

Subadė Peiliu Ku
nigą Bažnyčioje

stebėjimo dėl generolo Clay 
atsišaukimo, kuriuo tremti
niams siūloma 60 dienų 
maisto atsargą, jei jie su
tiktų grįžti Į gimtinius kraš
tus. Pirmininkas nurodė, 
kad spaudimas grįžti ypač 
neteisingas lietuvių atžvil
giu, kurie, būdami nekaltos

Rusija nori duoti Korėjai 
laisvę, ar tik nori propagan
dą varyti.

Palestinoj Nauja 
Teroro Banga

Palestinoj žydų teroristais 
vėl pradėjo bombomis 
sprogdinti anglų kariuome
nės stovyklas ir policijos 
stotis. Praeitą sekmadienį 
žydai penkiose vietose ban
dė išsprogdinti kariškas ka- 
zarmes ir nutraukė keliose 
vietose elektros laidus. Žy
dai teroristai bombomis 
kerši ia anglams už pakori
mą keturių žydų teroristų, 
kuriuos anglų teismas pa
smerkė mirti už teroro vyk
dymą.

gali kainas numušti ir turi 
tą padaryti, sako preziden
tas. Jis pabrėžė, kad pelna- 
gaudžiai sabotažninkai no
ri pelnytis iš vartotojų ir 
trukdo kainų mažinimą. 
Kartu prezidentas perspėjo 
ir darbininkų organizaci
jas, kad jos jieškotų taikaus 
jų ginčų sprendimo.

Prezidentas sakė, kad A- 
merika turi būti pasauliui 
pavyzdys, kaip demokratiš
kai galima tvarkytis ir ge
riau gyventi, negu diktatū
ros kraštai gyvena. Tik bū
dama tokiu pavyzdžiu A- 
merika galės priešintis to
talitarinės agresijos užsimo
jimams pasaulyje.

Karo veteranas, buvęs 
marinas D. L. Laurentz, 27 
metų amžiaus, praeitą sek
madienį vienoje New Or
leans bažnyčioje subadė su 
peiliu kunigą James Cour- 
ney. žmogžudys užpuolė 
kunigą, kada tas kunigas 
dalijo žmonėms komuniją. 
Kunigas buvo nuvežtas į li
goninę ir daktarai mano, 
kad jis nuo keturių sunkių 
žaizdų išgys, o jaunas žmo- 
gžudis suimtas ir padėtas į 
kalėjimą. Manoma, kad 
žmogžudis yra nesveiko pro
to.

“JUODATURGIAI” PRI
DARĖ DIDELIUS 

NUOSTOLIUS

Amerikos iždas turėjo a- 
pie pusę biliono dolerių 
nuostolių iš Amerikos ka 
riškių “juodojo turgaus”

ŽYDAI IŠSPROGDINO 
PALESTINOJE 

TRAUKINI

SUSEKĖ NEW YORKE 
| SLAPTĄ LOTERIJĄ

New Yorko policija suse
kė slaptą loteriją, kuri 
kiekvieną savaitę parduo
davo už 5 milionus dolerių 
laimėjimo bilietų. Loterijos

ŠĮ antradieni žydu tero-( organizatoriai buvo italai 
ristai išsprogdino “švento-'ir italų tarpe daugiausiai 
joj žemėj” vieną traukinį, išeidavo laimėjimo bilietų. 
10 keleiviu buvo užmušta; Policija dabar sugaudė 
vietoie. o 39 žmonės buvo daug slaptosios loterijos a- 
sužeisti. Traukiniu buvo gentų, jos organizatorius ir
vežami augiu kareiviai ir susekė spaustuves, kur ti- 
civiliaį žmonės. į kietai buvo spaudinami.

Plieno Pramonės Darbininkai 
Susitarė Del Uždarbių

Plieno Pramonėj Uždarbiai Pakelti po 15 Centų j Va
landą — Plieno Pramonė Bus Pavyzdys Kitoms Pramo
nės Šakoms — Amerikos Darbo Federacija Stoja į Kovą 

Prieš Antiunijinį Bilių.

Sprogimai Užmušė 
550 Žmonių

Virš 3,000 Žmonių Sužeidė
Praeitą savaitę trečiadie

nį Texas City uoste pakrau
nant vieną laivą kilo gais- 

! ras, o dėl gaisro laive įvyko 
baisus sprogimas. Sprogo 
salietra. Sprogimas tuoj 
persimetė į vieną chemika
lų dirbtuvę, kur įvvko keli 
dideli sprogimai. Kitą die
ną, ketvirtadienį, uoste 
sprogo dar vienas laivas 
prikrautas salietros. Del tų 
sprogimų ir gaisrų buvo už
mušta 550 žmonės ir virš 
3,000 žmonių liko sužeisti.

Texas City miestas turi 
tik 15,000 gyventojų ir išti 
kusi nelaimė užmušė ar su
žeidė apie ketvirtadalį visų 
miesto gyventojų.

lltviai I tjaillai, ~rj </ jei
kiti atvyko su imigracijos 
vizomis, kurių 22 Lietuvos 
kvotos sąskaiton, 8 — rusų 
ir 3 be kvotos.

Atvykusieji iš vyko pas 
gimines bei pažįstamus:

Prof. Vincas Krėvė-Mic
kevičius su žmona Marijo
na, apsistojo 7929 Hariey 
Avė., Philadelphia 42, Pa 
Jį yra pakvietęs Pennsyl
vanijos Universitetas skai
tyti paskaitas Slavistikos ir 
Baltistikos skyriuje. Jo pa
sitikti buvo atvykęs Penn- 
sylvania Universiteto pro-

karo aukos, tikėjosi ir tiki- fesorius Alfred Senn.
si Amerikos pagelbos ir ap
saugos.

Aplink Žemę į 78

Vladas ir Stefanija Ab- >

Milionai Naciškų
Knygų Sunaikinta

Kariška okupantų vai 
džia Vokietijoj’ jau senai į 
sakė pravesti apvalymą nurn 
Vokietijos knygynų ir bib
liotekų nuo visų naciškų 
knygų. Liko sudarytas są
rašas iš 18,000 pavadinimų 
knygų ir buvo pradėtos tos 
draudžiamos knygos ran
kioti. Dabar jau milionai 
knygų surinkta ir sunaikin
ta. Naciškos knygos yra 
perdirbamos i popierą. Iš 
amerikiečiu okupuotos zo-

ramikai su dukra Violeta; 
Stasys Beleckas: Steponas 
Juodvalkis; Vladas ir Lidi
ja Mingelevičiai su sunum 
Stasiu ir dukra Lucija; El
zbieta Mačiulienė su dukra 
Eugenija: Dr. Albertas Ta- 
rulis su žmona Janina ir su- 

Vytautu; Daktarai 
Venceslovas ir Vida Tuma- 
soniai su sunum Rimu ir 
dukra Egle; Antanas Zab- 
lockas; Aleksandras Žemai 
tis; Antanas ir Bronė Žiū
raičiai su sūnumis Romual
du ir Leonu; Jonas ir Ed
vardas Tolišiai; Ona Beni- 
kienė, Amerikos pilietė su 
sūnumis Juozu ir Leonu; 
kun. Mykolas Ražaitis; 
Juozas Blankus, Amerikosnos Vokietijoj dabar pra- ... , , o.

neša. kad knygynų valy-iP.^iet!s’ ^ĮSjnantas Stanai- 
mas jau eina prie galo. ^s, Amerikos pilietis, Jo-

GRIEŽTOS BAUSMĖS 
KAREIVIAMS UŽ 
ŽMOGŽUDYSTĘ

nas Norvilas, Amerikos pi 
lietis; Emilija Stirbienė; 
Benigna Nemunaitienė, A- 
merikos pilietė; Julė Ra- 
jauskaitė. Amerikos pilie-

Valandas
Praeitą savaitę Amerikos 

lakūnai, kapitonas William 
Odom ir T. Caroll Sallee, 
kartu su Chicagos turtuoliu 
M. Reynolds, apskrido ap
link žemę į 78 valandas ir 
55 minutes. Jie pakilo iš 
New Yorko ir skrido per 
Europą. Indiją, Japoniją ir 
grįžo į New Yorką iš vaka
rų. Vidutiniai jie lėkė po 
324 mylias į valandą ir su
mušė aplink žemę skridimo 
rekordą. Savo rekordiniam 
skridimui lakūnai panaudo-

rišką bomberį, dvejų moto
rų Douglas mašiną.

Stalinas Pasisako 
už Cenzūrą

Rusijos diktatorius Stali
nas pasikalbėjime su ame
rikiečiu Stassenu sakė, kad 
Amerikos spaudos kores
pondentus Maskvoje reikia 
cenzūruoti, nes jie negerai 
rašo apie Rusijos valdžią. 
Stalinas sakė, kad tie ko
respondentai perstato Rusi
jos diktatūrą, kaip kokį žvė- 
rinčių, kuriame eina riete
nos ir piautvnės tarp įvai
rių žvėrių. Kadangi ameri
kiečiai nenori rašvti taip 
kaip Stalinui patinka, ta; 
juos reikia cenzūruoti, kad 
iie galėtų rašvtį- tik tą. k? 
Maskvos valdžia nori leisti 
jiems rašyti.

Plieno pramonės darbi
ninkų unija šią savaitę pa
sirašo naują darbo sutartį 
su stambiosiomis plieno 
korporacijomis. Naujoj su
tartyje darbininkai išside
rėjo uždarbių pakėlimą po 
15 centų į valandą. Unija 
taip pat išsiderėjo pagerin
tas darbo sąlygas ir kom
pensacijas atleidžiamiems 
iš darbo darbininkams.

Susitarimas plieno pra
monėj paliečia kelis šimtus 
tūkstančių darbininkų ir 
laukiama, kad pagal plieno 
pramonės pavyzdį susitai
kys ir kitų pramonės šakų 
darbininkai ir darbdaviai. 
Derybos dabartiniu laiku 
eina automobilių pramonėj 
dėl uždarbių pakėlimo. E- 
lektros pramonėj darbinin
kai kai kuriose stambiose 
korporacijose jau susitarė 
panašiai, kaip plieno pra
monėj ir išsiderėjo uždar
bių pakėlimą po 15 centų 
į valandą.

ifcieioiiu uaruniiriKų rr 
tarnautojų streikas dar ne
sibaigia, bet derybos eina 
visą laiką. Streikuoja 330,- 
000 darbiningų.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai šios savaitės 
pradžioje susirinko į posė
dį Washingtone aptarti, 
kaip unijos turi kovoti prieš 
Kongreso pasimojima iš
leisti bilių, kurs suvaržo u- 
nijų veikimą. A. Darbo Fe
deracija mano, kad darbi
ninkai turi stoti į griežtą 
kovą prieš kongreso reak
cingą daugumą. Federacijos 
vadai kviečia visus Ameri
kos organizuotus darbinin
kus vieningai kovoti prieš 
tokio biliaus išleidimą.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai kreipėsi į CIO 
unijas tuoj pat pradėti vėl 
tartis dėl abejų unijinių ju
dėjimo šakų sujungimo. A. 
D. Federacija mano, kad 
darbininkiškos organizaci
jos geriausiai atsakys į kon
greso žadamus išleisti griež
tus bilius, jei susivienys ir 
vieningai stos ginti savo 
teisių.

J

Amerikos kariuomenės tė, Lietuvoi pagarsėius pia-j GINČAS DEL NUOMOS- 
biznio. Daugelis amerikie- teismas Japonijoj nuteisė
čių Vokietijoj visokiais bu
dais išsigudrino išmainyti 
vokiškas markes į ameriko
niškus dolerius, o markes 
kariškiai gauna parduoda
mi savo ar valdžios daiktus 
Vokietijoj. ‘ Nesenai Angli
jos valdžia skelbė, kad ir

vieną jauną amerikietį ka
reivį, 19 metų Carl J. Ha- 
valdą. mirties bausme, o 
keturius kitus kareivius nu
teisė kalėti iki gyvos gal
vos už nužudymą penkių ja-

nistė; Apolonija LakaČaus- PASKOLOS LIKUČIU
kienė su dukra Tule. Ame-: ---------
rikos pilietė; Marė Norvi- Amerikos valdžia buve 
lienė su sūnumis Edmundu, pasižadėjusi Rusiiai prista 
ir Arvydu: Jadvyga Dun- tyti “nuomos-paskolos” są-
čienė, atvyko pas vyrą 

Be giminių ir pažįstamų
lygomis be jokio atlyginime 
visokių aliejaus perdirbime 
ir valymo mašinų 11 milio-ponų civilių. Kareiviai pasi-«atvykusius pasitiko Lietuvos

gėrė ir paskui girti būdami; Gen. Kons. Attacbe A. Si-inų doleriu vertės. Kongre-
Anglijos iždas turėjo apie važiavo automobiliu ir šau- mutis, Ona Valaitienė. A- sas nutarė sulaikyti tų ma-
240 milionų dolerių nuos- dė visai nekaltus civilius verkienė ir A. Devenienė.'šinų išgabenimą i Rusiją,
tolių dėl anglų kareivių žmones, kuriuos pasitiko kurie pagelbėjo su formalu- bet vvriausvbė nori savo pa- ’n’enJR- 1
“juodojo turgaus” biznio, kelyje. mais. , ' sižadėjimą išpildyti hiimicmm!

Ansonijos Mokytojai
Paskelbė Streiką

Ansonia, Conn. mokyto
jai reikalavo pakelti jiems 
algas po 500 dolerių me
tams. Miestas nesutiko. Del 
to visi 110 miesto mokyto
jų atsisakė iš tarnybų ir pa
reiškė, kad jei miestas no
ri juos vėl pasamdyti, tai 
turi jiems mokėti aukštes
nes algas. Devynios miesto 
mokyklos su 2,400 mokinių 
yra uždarytos. Mokytoiai 
sako, jie nestreikuoja, bet 
atsisakė iš tarnybų ir sutiks 
grįžti į darbą tiktai už ge
resnį atlyginimą.

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta- 

J miems. Užsakykit jį savo arti-



Puslapis Antras

BILIUS PRIEŠ DAR
BININKUS

! nepriklausomybę. Roosevel-: 
i tas mirė tada, kada pada- i

--------- lytos nuolaidos buvo pačios į
Atstovų Rūmai 308 bal- didžiausios, o jo politikos 

sais prieš 107 balsus priėmė kai kurie Įpėdiniai mano, 
bilių prieš darbininkus. Tas kad visa Roosevelto politi- 
bilius yra nukreiptas prieš kos išmintis buvo daryti 
unijas ir labai skaudžiai nuolaidas Rusijos imperia- 
paliečia darbininkų iškovo-; lizmui.
tas teises. Jis uždraudžia 
“closed shop,” draudžia už-

Tos rūšies nesusipratimus 
nesunku butų pašalinti, jei

darbių nustatymą visai in- Roosevelto laiškai butų pa-
dustrijai, draudžia unijų m~J- -- *-•’—-------
“labdaros fondus,” drau
džia rinkti unijų vadovy- 
bėn žmones, kuri yra “ar 
kada nors buvo” komunis
tai, draudžia, draudžia ir 
draudžia...

Toks griežtas, neapykan
tos padiktuotas bilius dabar 
atsidūrė Senate, o jei Se
natas jj priims, tada Prezi
dentas turės j j pasirašyti 
ar vetuoti.

Jei toks bilius praeitų, 
tai Amerikos darbininkams 
butų atimti didieji jų laimė
jimai, Įrašyti “Wagnerio 
biliuje,” kurs nuo 1935 me
tų tvarko darbo santykius 
Amerikoje. Tokj bilių ga 
Įėjo padiktuoti tiktai akla 
klasinė neapykanta, o jo 
surašymą neabejojamai lai
mino Amerikos fabrikantų 
sąjunga. Darbininkų atsa
kymas j tokį bilių gali būti 
tiktai griežčiausia kova. 15 
milionų organizuotų darbi
ninkų gali neleisti save pa
žaboti, jei jie vieningai stos 
j kovą prieš tą reakcingą 
bilių.

skelbti. Tada iš tikrųjų ma
tytume, ar Stalino “laimė
jimai” buvo išgauti šanta
žu, ar tai buvo sąmoninga 
Roosevelto politika. Ar Val
stybės departamentas ryšis 
tą padaryti?

PIRMIEJI ALT VAJAUS 
DAVINIAI

KOKI BUVO ROOSE
VELTO POLITIKA

Henry A. Wallace nuva
žiavo j Angliją su pamoks
lais ir ten sakosi kalbąs 
vardu 25 milionų amerikie
čių, kurie kadaise balsavo 
už prezidentą Rooseveltą. 
Pats H. A. Wallace dedasi 
tirų tikriausias Roosevelto 
įpėdinis.

Daugelis pažangių ame
rikiečių stebisi, ar iš tikrų
jų Roosevelto politika bu
vo toki “jaltiška,” kaip H. i 
Wallace pasakoja? Roose- 
veltas buvo pažangus žmo
gus, liberalas, kurs gerai 
žinojo, kad Stalino dikta
tūra yra toki pat šlykšti, 
kai ir Hitlerio diktatūra. 
Tai ar galėjo tas liberalas 
būti aklas Jaltos garbinto-

Amerikos Lietuvių Tary
ba paskelbė pirmas atskai
tas iš praėjusio Lietuvos 
laisvinimo vajaus. Paskelb
ta atskaita iš $65,000, o 
pirmą atskaitą jau priren
gus dar Įplaukė apie 10,000 
dolerių. Tuo budu balan
džio mėnesio pradžioje Lie
tuvos vadavimo vajuje bu
vo sukelta 75,000 dolerių 
aukų. Ta suma gal dar kiek 
padidės suvedus galutiną 
vajaus apyskaitą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba prašė musų visuomenę 
duoti 250,000 dolerių Lie
tuvos vadavimo reikalams. 
Per pusmetį aukų rinkimo 
liko sukelta 75,000 dolerių. 
Daugelis kolonijų vajuje vi
sai nepasirodė. Kitos pasi
tenkino davusios trupinius. 
Daugelis stambių ir pini
gingų organizacijų, ypatin
gai parapijos ir kliubai, i 

i vajų visai nesidėjo. Praėju
siame vajuje, kaip ir visuo
se musų darbuose, pasitvir
tino sena tiesa, kad ten, kur 
buvo dirbančių žmonių, va
jus buvo sėkmingas. Kur 
nebuvo iniciatyvos ir niekas 
nesiėmė atsakomybės aukas 
kelti, ten Amerikos Lietu
vių Tarybos šauksmas nu
skambėjo tuščiu aidu.

Reikalas remti Lietuvos 
laisvės kovą yra būtinas. 
Lietuvos priešai, ypatingai 
Rusijos propasrandos maši
na, leidžia milionus dolerių 
Amerikos visuomenei suve
džioti. Čia pat musų tarpe 
veikia Lietuvos graboriai, 
Rusijos agentai, kurie pačių

KELEIVIU 5O. BOSTON

KARVELIAI PAVADUOJA TELEFONĄ

Kadangi tolimas susisiekimas telefonu dabar yra streiko trukdomas, tai 
pradėta vartoti vadinamus “pašto karvelius.” Kairėje matosi biznierius, ku
ris tokius karvelius pardavinėja. Viduiy vyras rašo laišką savo žmonai ir iš
siunčia ji su karveliu. Dešinėj jo žmona priima karvelį ir skaito laišką.
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se-Jie Gimė, Kentėjo, Mirė”... dalybai” — prisikelia
i ^ai r*tas “kiškio PY1**-

S gas," kurį iškepė Tafto- 
Bnekerio kraude. Naujuose

komunistų, jei busite aktingi lyvauja mitinguose, jie atei- Šiais laikais sunku kai
na Į mitingus organizuoti, bėti apie Įrodymus, k&da 
jie kalba, jie visada kišenėj rusai griebia kiekvieną dar- 
turi gatavas rezoliucijas, jie bingą ir grūda Į Įvairius 
visur iškiša savo žmones... ' darbus, kada franeuzų an- 

Taip komunistai daro ir glies kasyklos ir sunkus 
lietuvių organizacijose, kur darbai pramonėje reikalin- 
jie yra visur mažumoje, bet

unijos nariai.
“Reikalavimas pašalinti ko

munistus iš unijų nieko nepa
darys lygiai kaip reikalavi
mas paskelbti komunistų par
tiją nelegališka nieko nepa
sieks. Tas tik suvarys juos i 
pogrindį ir pastatyts į pavojų 
visus liberalus ir pačią demo
kratiją.”
J. Curran gyvai atpasa

koja, kaip 500 komunistų 
gudriai moka jodinėti ant 
80,000 narių sprando. Ko
munistai yra “gyvi,” jie da-

daugelyje vietų išsigudrina 
jodinėti ant narių sprando. 
Kitokių vaistų prieš tą tota
litarinį brudą nėra, kaip vi
sų narių aktingumas ir su
pratimas, kad nuo tų rusiš
kų agentų ir totalitarininkų 
reikia apsivalyti.

Dar Viena Gedos Dėme
(Laiškas iš Europos) lizacijos ir aukštos kultūros

Geras mano prietelis at- laikais karai. triaši penkis 
siuntė man pasiskaityti laiš- _ n’, jiems oficialiai

ir pasibaigus, po gi’azių pa-
Skaityti svetimus laiškus, mokslų, oficialių. pranesi- 
žinoma, labai nepadoru ir ?”fc P? *MHJ>mimų visų 
negražu, bet šitie laiškai bažnyčių varpais karo pa- 
savotiški, todel juos padoru: baigos intencijai, jie vis dar 
skaityti ir dar padoriau pa- teslasl ka,'° Pasėkos sle-
darysiu, jei apie juos ir jų

tęsiasi ir karo pasėkos 
gia belaisvių, išvietintų, iš-

turinį painformuosiu pla- S“?) iš savo krašt« žmoni« 
tesnę visuomene. Tie laiškai mih°nns.. . _ .. .
parašyti ant nedidelio po- , ^et kaip I Francuos karo 
pieno lapelio vienos pusės, i stovyklas pateko
mat, kitoj pusėj dviem kai- hetuviai? V ienas jų vokie- 
hom atsnansdinti reikalinon clal varu paėmė Į dalbus.bom atspausdinti reikalingi 
adresui parašyti duomenys. 
Visi laiškeliai yra ėję be

bet Įstatė dirbti oro giny- 
bos daliniuose; kiti kasė

vokų, tai popierio ekononti- aPkasus ir Ka^ iš šių darbi-
| jai padaryta. Laiškai ir at 
virlaiškiai daugumoj rašy-

ninkų-vergų dėvėjo suply 
šusią vokiečių karių uni-

jas, kaip yra Wallace ir pa- lietuvių sukeliamais pinigais 
našus veltagalviai liberalai, J‘ T--J—
kurių skaičius Amerikoje,
beje, nėra didelis?

:ti pieštuku, tik vienas , lengvai galėjo pa-
rašytojas naudojosi rašalu ftekt' ' karn hpla,av,n’ T.,e-

veda propagandą už Lietu
vos pavergimą ir prijungi
mą prie Rusijos. Musų pu-

Atsakymų į tų klausimų “S
galėtu duoti paties yelio- kja - Rtj • k y ęAme. 
mes Roosevelto laiškai W. visuomene reikia in_
Churchillui, Stalinui ir A- riK0S vlsuomenS reikia in
merikos karo viršininkams. 
Kodėl gi tų laiškų nepaskel
bti ir neparodyti, koki, iš 
tikrųjų, buvo Roosevelto 
politika.

Mes žinome, kad Roose- 
veltas Jaltoje padarė Stali
nui baisiai didelių nuolai
dų, kurių vėlesnė karo eiga 
niekaip negalėjo pateisinti. 
Bet ar nebuvo Jaltos nuo-

formuoti, reikia jai visuo
met priminti, kad Lietuvos 
reikalas yra galingosios A- 
merikos sąžinės reikalas. 
Pinigai reikalingi ir Lietu
vos pabėgėlių politiniai vei
klai paremti.

Gyvename tokį laiką, ka
da kiekvienas Amerikos lie
tuvis turi jaustis atsakomin- 
gas už savo tėvų krašto li-

, nyuuvv Huv-|ki Pavergta Lietuva ir
laidos išgautos šantažu?I tontos laisvės iškn-
Žinomas publicistas Joseph
Alsop del to sako šitaip:

“Tikroji priežastis, kodėl

‘ lietuvių tautos laisvės iško
vojimas yra musų visų at
sakomybė.

; Vienų rašysena graži ir 
laiškai taisyklinga kalba 

i parašyti, kitų — kiek pras- 
i čiau, bet mintys juose dės- 
i tomos aiškiai ir trumpai, 
j Visi laiškai, žinoma, para- 
i syti lietuvių kalba.

Krinta Į akis dar ir tai, 
kad laiškelių siuntėjai greta 
savo pavardės pažymi dar 
savo numerį. Tie numeriai 
vieni susideda iš šešių, kiti 
gi iš septynių skaičių, at
seit, žmonių su numeriais 
yra ištisi milionai. Ant 
kiekvieno laiško matosi 
ryškus cenzūros štampas. 
Kiekvienas laiškas lapelio 
viršuje turi dviem kalbom 
atspausdintą pavadinimą: 
—Karo belaisvių paštas

tekti Į karo belaisvius. Lie 
tuvoje teko sutikti rusus 
kaimiečius, kuriuos vokie
čiai sugrudo Į belaisvių sto
vyklas ir numarino badu,, 
nors tie vyrai buvo paimti 
be šautuvų rankose ir be u- 
niformų. Viename Vokieti
jos rajone keliolika lietu
vių, Įvilktų Į karines uni
formas, nuiminėjo varinius 
telegrafo ir telefono dra- 
tus ir jų vieton tiesė piges
nio metalo vielas. Atėjo a- 
merikonai ir visus šios rū
šies darbininkus tuojau su
čiupo. Tame amerikonų da
liny pasitaikė lietuvis ka
reivis, kurs išsiaiškino su 
tais vyrais, kas jie tokie. 
Armijos dalinio vadovybė 
tuos tariamuosius belais-

Tad aišku, kad tie laiškai tuojau paleido. Bet jei

Rooseveltas ir Churchill sten
gėsi užgerinti Staliną buvo 
Stalino neslepiamas grasini
mas, kad, neišpildžius jo karo 
laiko reikalavimų, jis darys 
atskirą taiką su hitlerine Vo
kietija. Turėdami prieš akis 
Hitlerio-Stalino paktą. Ameri
kos ir Anglijos vadai negalėjo 
su tuo pavoju nesiskaityti. Tą 
jie ir sakė labai aiškiai pasi
kalbėjimuose su savo štabų 
viršininkais.”

Tas pats žurnalistas sako, 
kad Rooseveltas Jaltos nuo
laidas skaitė paskutinėmis

500 VALDO 80,000!

National Maritime Union 
pirmininkas Joseph Curran, 
per ilgus metus buvęs ko
munistų paklusnus “bendra
keleivis” unijose, dabar 
skelbia, kaip jo unijoj ke
li šimtai komunistų jodo ir 
valdo 80,000 unijos narių. 
Jis sako savo unijos na
riams :

“Musų unijoj yra maždaug 
500 komunistų, bet jie yra 
aktingi... Musų unijoj yra 70,- 
000 ar 80,000 eilinių narių

nebūtų buvę, kas su tais 
lietuviais susikalba, tie dar
bininkai butų patekę Į karo 
belaisvių stovyklas.

Tai taip, kartais gyveni
me atsitinka, kada visai 

'nekaltas kenčia už kaltąjį.

rašyti karo belaisvių. Jie 
yra atėję iš Francijos ir laiš
kų rašytojai yra parašę be
laisvių stovyklų pavadini
mus. Francija su Lietuva ir 
lietuviais nekariavo, tai 
kaip toj šaly atsirado lietu
viai belaisviai? Kita vertus,Į Kartą patekęs i bėdą, negalii—j,, i  -• • i kodėl prieš du metus karui 
pasibaigus, laikomi stovyk
lose belaisviai?

Į paskutinį klausimą te
atsako kiekvienas sau. Pa
stebėsiu tik tiek, kad žiau
riais viduramžių karų lai-

Įrodyti kas esi ir kas ture 
tumei būti. Yra žinomas a- 
nekdotas, kad kiškiai išgir
dę apie Įsakymą pakausty
ti ant visų keturių kojų ku
pranugarius, bėgo kiek tik 
kojos neša, kad išvengti

ir buvo pasiryžęs žūt but iŠ- nekomunistų ir jus, tie eili- 
laikyti Rytų Europos tautų n’ai. galite nugalėti tuos 500

kais, karus dažnai nulem- bėdos. Mat, jie samprotavo, 
davo vienos kautynės, ku- jei juos pakaustys, tuomet 
rios prasidėdavo pavalgius bus sunku Įrodyti, kad jie 
pietus, gi pasibaigdavo sau- kiškiai, bet ne kupranuga- 
lei ledžiantis. Šiais gi civi- riai.

manė turėti “geriausią žmo
nijos gyvenimo istoriją.’’ 
Buvo Įpareigoti rašytojai, 
kurie jam davė didelius to
mus knygų. Bet —

Valdovas apsižiūrėjo ir 
suprato, kad neužteks jo 
gyvenimo dienų tas knygas 
perskaityti.

Rašytojai vėl buvo Įpar
eigoti trumpinti jau para
šytą istoriją, ir vėl tas val
dovas suprato, kad nebus 
laiko ją perskaityti.

Galų gale, viskas susive
dė prie to, kad mirties pa
tale gulinčiam valdovui vie
nas tų rašytojų istoriją iš
aiškino šitaip: “Jie gimė, 
jie kentėjo ir jie mirė”...

Valdovas mirė patenkin
tas, sužinojęs, kad žmonės 
gimsta, kenčia ir miršta.

Kas nors panašaus Įvyko 
su “keturių didžiųjų” kon-
ferencija Maskvoje. Diplo
matai važiavo daryti “gar
bingą taiką,” jie tarėsi ir 
barėsi; vėl barėsi ir daugiaugi darbo rankų. Jau dabar 

tūlos valstybės dairosi Į DP tarėsi. Pasėkoje —
žmones ir jieško jų tarpe 
raumeningų darbo rankų. 
Kuo visa tai skiriasi nuo 
tamsių baudžiavos laikų, 
nuo prekybos Afrikos neg
rais, nuo vergijos gadynės 
papročių? Tais laikais iš
naudotojai nemokėjo rafi
nuotai meluoti, dangstytis

Dabar ir jie žino, kad 
žmonės gimsta, kenčia 
miršta — be taikos!
“Sūnūs Didingos Liaudies’

Merkinės pleperis Rokas 
Mizara skundžiasi, kad 
“Amerikos reakcininkai 
siekiasi užčiaupti Wallace

ir

komunizmu, krikščioniška bumą, kad jis negalėti} kal- 
morale, kultūra. O dabar, bėti del pastovios taikos iš-
melu prisidengę, švaistyda- laikvmo.” Ir kartu savo pa
nties aukštomis ir kilniomis rapijonus jis šitaip padrąsi- 
idėjomis, pakausto kiekvie-' 
ną, kas gali dirbti ir ką.

na:
nr

Hooverio viešbučiuose” jis 
bus kasdieninė “patrova” 
tiems, kurie nepajėgia atsi
kratyt “dviejų partijų sis
temos” burto.
Stalino Svirplys Čirškė

Amerikos lietuvių komu
nistų “darbininkiško susi
vienijimo” sekretorius, ta
vorščius Jonas Siurba, užsi
manė čirkšti. Atstovų rūmo 
pirmininkui Martinui jis 
pasiuntė telegramą. Be kit
ko jis pasakė:

“Varde tūkstančių narių, 
priklausančių Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui, 
tamsta esi prašomas daryt 
ką gali, kad butų atmestas 
Hartley bilius.’’

Tai bent protelis! Siurba 
jieškojo talkos pas tą, ku
ris pats stoja už tą bilių.

Ar jis pamiršo, kad Wa- 
shingtone sėdi “draugas” 
Marcantonio?

Hartley bilių atstovų rū
mai jau priėmė.
“Greita Sutartis”—Kur?

Balandžio 17 d. Brook
lyno komunistų “Laisvė” 
paskelbė tokią žinią:

“Molotov pageidauja 
greitos sutarties su Austri
ja...”

Bet tą pat dieną Associa
ted Press korespondentas 
Gallagher iš Maskvos tele
grafavo :

“Big Four ready to break 
up. Clash on Austria, see 
little hope of pact.”

Gallagher sako, kad ne-
Tačiau buvęs vice-prezi- 

. dentas — ne iš piršto iš- .
nauūOū. j laužtas vyras. Jis — Sūnus'“ko jokius

Apie tų nelaimingų lietu- didingos Amerikos liau-1—Molotovui ir jo bosui Sta-
dies”... į linui nerupi taika.

Nausa, tovarišč, nausa! Tai šitaip komunistiški 
Buvo tik “Pop” ir “Mom,” i “švietėjai’’ informuoja savo 
kurie Amerikai davė ši pra- i skaityto jus. Iš juodo jie da- 
siganiusį liberalą. ’ } ro baltą ir vice-versa.

Be to, Mizara turėtų ži-ĮVėl “Buluiuzerių” Partija? 
not ir kitą sekretą: pats H. -r, , .. ,W,n»» Lbn k?a ii, ™ Buvęs komercijos sekre-

dvasinant badu, galima iš-

vių belaisvių padėtį Fran
cijos belaisvių stovyklose, 
pakalbėsiu kitą savaitę.

J. Butautas.

Šalpos Reikalai

______ ___
VIIIIC5 5U5IUSITI

Rūbų Siuntimas AVallace sako. kad'jis yra’, seKre-
kmo 1° d.BALF,ne ]jaudįes SUnus, o “pa-i?!15 Henry Wallaeenu- 

sandehsperkeilas i savo !žangus atžagareivis”-pro-7a?lavo l lediją. Stock- 
namąlOoGrand St.. Broo- ^ssive tone — visai gimi- į?1!?0 erodromę Jj pasitiko 
klyn 11, N. Y. Kadangi vie- ninp.a<. Churchillui fellow-travelenų” choras.... . „ ningas Churchillui.nas nuomininkas dar neuz-
leidžia sandėlio reikalams Tradesmenas Churchill
būtinų patalpų, todel laiki
nai negalima priimti dides
nių drabužių ir batų siunti
nių. Maloniai prašome su
rinktus daiktus pasilaikyti, 
kol pranešime, kada sandė
lis bus pilnai paruoštas siun
toms priimti.

Maisto Pirkimas
Dar vis pasitaiko tokių 

geradarių, kurie perka ar 
dovanoja maistą ir ji siun
čia BALF sandėlin. Už 
maisto persiuntimą, kartais 
ir iš labai tolimų vietų, ten
ka apmokėti BALF centrui. 
Toks maisto siuntimas yra 
labai nepraktiškas, netau
pus.

Visi lietuviu šalpos dar
bo rėmėjai ir BALF skyriai 
prašomi maisto nerinkti, bet 
maistui gautas ar skiriamas 
pinigu sumas persiųsti 
BALF centrui. BALF vado
vybė perka maistą dideliais 
kiekiais pigiausiai galima 
urmo kaina ir parenka toki 
maistą, koks vra labiausiai 
reikalingas lietuviams trem
tiniams, ypač vaikučiams, 
ligoniams ir paliegėliams. 
Pirkimas maisto iš centro 
yra praktiškiausias būdas. 
Perkant maistą iš centro, 
jis ne tik pristatomas, kur 
reikia, bet ir supakuojamas 
ir paruošiamas eksportui. 
Gauto sandėlyje mažais 
kiekiais maisto perpakavi-

Buvęs Anglijos premje

Wallace pasisakė uz 
“trečią partiją” Amerikoje. 
Bet, girdi, ji atsiras paseko-<< J_____i'ri  • . •ras Winston Churchill yra>įe /‘desperatiškos situaci-

pirmaeilis tradesmenas 
Karo metu. Stalino griebia
mas už gerklės ir Roosevel-

jos.
Vadinasi, jei bus blogiau, 

tai bus ir geriau. Wallace—
to skatinamas, jis išparce-; pranašas desperacijos, 
liavo Europos tautų laisvę.! Bet jei prie “trečiosios 
O dabar jis pirkliauja savo partijos” vairo stovės Wal- 
memuarais (užrašais). ^ace tipo liberalai — iš jos 

Gautomis žiniomis. Ame- Bus lygiai tiek pat naudos, 
rikoje jis gaunąs visą mi- kiek J°s turėta iš Teddy 
lioną dolerių, o priedais — Roosevelto “bulmuzerių.”
jam dar liekanti teisė savo 
knygą išleisti Europoje.

Joks Amerikos rašytojas 
dar nėra gavęs tokio hono
raro.

Kokie bus tie Churchillo 
memuarai, nežinome. Bet 
vienas dalykas jau aiškus. 
Churchill galės žarstyti pi
nigus ne sauja, bet šiupele. 
Jam nieko nestigs, gal tik 
gervės pieno. O tuo tarpu—

Europos kaime ir mieste 
vargas keroja, vargas lapo
ja, vargas varteliuose žy
di...
įstatymas Prieš Unijas

Atstovų rūmuose pereitą 
savaitę buvo priimtas dra
koniškas bilius prieš orga
nizuotus darbininkus.

JĮ svarstys ir senato rū
mai. Jei bilius liks Įstaty
mu, niekais bus paversti vi
si Naujosios Dalybos pra-

Anie pasispardė ir dingo 
savo sukeltų dulkių debe
syje.

Wallace tipo liberalai ir 
spardytis nepajėgia. Jie sa
vo darbo neipusėję pasi
klysta beprasmių frazių 
raistuose.
Siūlo Maistą ir — Mirtį

Jungtinių Valstijų karo 
pajėgų komendantas Vo
kietijoj, generolas Lucius 
Clay, sugalvojo retą planą. 
Laikraščių žiniomis —

Clay atsišaukė Į 530,000 
išvietintų asmenų, esančių 
Amerikos zonoje, kad jie 
grįžtų i savo kraštus. Kaip 
atlyginimą jis siūląs trem
tiniams maisto—net dviem 
mėnesiam laiko.

Šitie tūkstančiai tremti
nių yra valdiniai-piliečiai tų 
valstybių, kurias okupavo 
rusų armija.

Aišku, kas jų laukia —vesti Įstatymai; grįš “sweat-
shop” su visais senosios da- mirtis nuo staliniškų riezni- 

mas ir surušiavimas atsiei- lybos “atributais” ir “sub- kų kinžalo, 
na brangiau, negu pati stitutais.’’ Genialus planas, ką besa-
maisto vertė. i Už bilių pasisakė kone kyti. Še tau pluta duonos ir

Su giliu dėkingumu, visi republikonai ir šautų nešk savo kudašių mirčiai 
Kun. DrL J. B. Končius, demokratai. Į nasrus...

BALF Pirmininkas. Amžiną atilsį “naująjai St Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Lietuvių Socialdemokratų 
19 Kuopos Vakarienė

Puikiai Pavyko

Balandžio 12, Grand Pa- 
radise svetainėj buvo Liet. 
Socialdemokratų Sąjungos 
19 kp. metinis bankietas. 
Bankietas buvo tirštas žmo
nėmis ir dalyviai smagiai ir 
gražiai pasivaišino. Svečių 
buvo iš Bridgeporto, drg. 
Vizniai ir S. Cibulskis su 
drg. Bakanausku. Iš Cliff
side buvo Ch. Bukaveckas 
ir J. Tumėnas. Iš Bronx ir-. 
gi buvo keletas gerų musų! 
prietelių. Iš Nevvarko buvo 
H. Burke, Kazanauskai ir 
Gaubienė.

Kalbas pasakė: A. Viz-j 
nis, Košt. Jurgėla, C. Brie
dis, P. Montvila, D. Aver- 
ka, J. Šaltys ir dar keletas. 
Vakaro pirmininku buvo A. 
Žilinskas, ilgametis musų* 
sąjungietis. 1

Vakarienę pagamino šios 
šeimininkės: Tessie Klimas, 
Helen Veinienė, Josephine 
Gražienė, panelė Veinvtė 
ir A. Buivydienė. Jos netik 
pagamino vakarienę, bet ir 
i stalus padavė. Į

Vakarienė rengimo ko-j 
misija: J. Glaveskas, pirm., 
J. Buivydas, sekr., M. Swin-į 
gel ir P. Kriaučiukas komi
sijos nariai.

Vakarienės metu smar
kiai pasidarbavo: F. Spū
dis ir W. Rodger prie alaus. 
J. Swingle prie tiketėlių. 
Laike užkandžio alučiu ap
rūpino : V. Kalvelis, P. 
Kriaučiukas, J. Glaveskas 
ir M. Swingle.

Keikia priminti, kad veik 
kiekvienas musų kuopietis 
smarkiai pasidarbavo šiam' 
bankietui, jeigu netiesiogi
niu darbu vakarienės metu 
svetainėje, tai prieš vaka
rienę platino bilietus. Kuo
met tokioje nuotaikoje visi 
kuopiečiai darbavosi, tai 
nenuostabu, kad ji puikiai! 
pavyko.

Aišku, musų vakarienės 
pavykimas prisidėjo ir prie 
to, kad socialdemokratai 
nėra užsidarę siaurame ra
telyje. Musų santykiai su 
katalikiška srove geri. Su 
sandariečiais santvkiai irgi 
geri. Tiesa, i mus šaudo ug
nimi ir purvais Tysliavinis 
ir Bimbinis vaiskas. Bet ir 
tarp ių yra padorių žmo
nių. Musų bankiete iškvies
tas George Nalivaika pa
kalbėti; jis vietoj kalbos— 
padainavo kelias liaudies 
daineles. Tas parodo, kad 
Bimbizmo vaiskas nevisas 
jau toks užkietėjęs. Jų bu
vo ir daugiau musų bankie
te. Pavyzdžiui, Albinas Be
pirštis, Bilietą turėjo nusi
pirkęs ir J. Stakvilevičius. 
Jeigu ne liga, butų buvęs 
bankiete ir F. Rainhartas. 
Tai vis eiliniai “iš kairės,” 
kurie i socialdemokratus 
žiuri, kaipo į padorius lie
tuvius ir gerus kovotojus 
darbininkų tarpe už darbi
ninkų reikalus.

Tiesa, Tysliavinis vais
kas pasipūtęs ir šnypščia 
prieš socialdemokratus. Bet

mes tikime, kad kurie yra 
padorus darbininkai, tai jie 
padarys taip, kaip pradeda 
daiyti padoresnieji bimbi- 
ninkai. Vadai ugnim spiau- 
dosi, o jų eiliniai nariai at
eina i musų parengimus ir. 
bendrą kalbą su mumis ran
da. Ateis laikas, kad “erš- 
tum-kerštum” tautininkai,; 
eiliniai nariai, nusispiaus 
ant savo vadukų ir ateis 
pas mumis Į parengimus ir 
Į bendrą kovą už darbinin
kų reikalus, už Lietuvos 
laisvės reikalus.

Viską suėmus i daikta, 
musų parengimas visais at
žvilgiais pavyko.

Vyt. Katilius.

DETROIT, MICH.

DAUGIAU ŽUVAUTOJŲ, NEGU ŽUVŲ

Pmlapia Tračiai

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Naubur (Piečaitė) Augustė, gyv. žąslių vai., Trakų apsk., gyv. Law- 
’ Waukegan. rence, Mass.
< Neubacheris, Adolfas ir Matias, Stiebris ((ar Jansos?) Andrius, iš 
' Bambėnų km., Gražiškių vai., Vii- Stukmanių parap., Latvijoje.
' kaviškio apsk., Adolfas gyv. Chi- Strepeka, Petras ir jo žmona Iza- 
i cagoje. bele Cereukaitė, Pumpėnų vai., Pa-

Neverdauskienė (Jakutytė) Ona, nevėžio apsk., gyv. Cnicagoje. 
gimusi Chicagoje. 1 Strinevičienė (Kaupaitė) Ona, iš

Niekei (Manomaitytė) Anna, Dai- Ūtos.
niu km., Raseinių apsk. Į Subonienė (Dabušinskaitė) Agota,

Olsevičius Marijonas, Pabaisko v., Maištų km., Bubelių vai., Šakių ap. 
Ukmergės apsk. j Sutkevich, jo duktė Dorothy' ir

Pagežinskas Vincas, iš Nevarėnų, sūnūs Lawrence, Anthony ir Leo- 
gyv. Chicagoje. i nard, gyv. Chicagoj, 2939 73rd Ct.,

Pajaunienė ( Karinauskaitė, Ona,: Elmwood Park.
Tureliškių km., Pajevonio vai., Vii-i Svetikienė (Navikaitė) Veronika, 
kaviškio apsk., gyv. Brooklyne, 354 Puipų km., Šeduvos vai., Panevėžio 
So. 4th St. | apsk., gyv. Chicagoje.

Pakarklis Juozas, Piktžirnių km., | Svetule\ ičius Juozas.
Sintautų vai., Šakių apsk. ir šeima, i Šiaučiūnas Jonas, gyv. New Yor-

Pakštys Jonas, Pakščių km., šė- ke. 
tos vai., Kėdainių apsk. 1 Šaulys Antanas, Kartenos vaisė.,

Pašešunienė (Mikalauskaitė) Julė Kretingos apsk., gyv. New Yorke. 
iš Plungės, Telšių apsk., gyv. netoli Šeikis (Sheikis) Antanas, gyvenęs 
Chicagos farmoje. i Milwaukee.

Atsidarius žuvavimo sezonui, tūkstančiai meškeriotojų leidosi i upes.
Vaizdelis čia parodo vieną upę New Jersey valstijoj.

LAWRENCE, MASS. ,mas, Domicėlė Kvaraciejus. : telefoną pašaukti i drabu-
---------- j Kurie aukojo mažiau dolerio, žiu komisijos stoti: Nor-

Amerikos Lietuvių Tary-^tų vardų neskelbiame. wood 0791, kad drabužius

Kovos Automobilių 
Pramonėj

Chrysler korporacijos' 
darbininkų unija, 75,000 į 
darbininkų vardu, pranešė
Darbo departamentui ir ki-1 - . »-

? toms įstaigoms apie uniios bos Lawrence skyriaus su-Į Liet. Taut. parap. komiteto paimtų, o komisija gavus 
S nutarimą skelbti streiką" sirinkimas ivyko balandžio, vakarienėj surinkta $50.55. žinią nuvažiuos drabužių

Pranešimas padarvtas 30 13 d., Lietuvių svetainėje.! SLA 41 kp. Jubiliejaus pra- paimti.
dienų iš anksto, kaip to rei
kalauja Įstatymas.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algas po 23 su puse 
centus Į valandą. Taipgi 
reikalauja “union-shop” ir 
senatvės pensijų.

Panašius reikalavimus iš
kėlė General Motors kom
panijos 265.000 darbinin
kų. Jei susitarimas nebus 
prieitas, automobilių pra
monės darbininkai yra pa
siryžę stoti i kovą už už
darbiu oakėlima.

Apart tarimų, buvo sunešta j kalbose surinkta $21.15. 
rinkėjų per stubas sukeltos* šv. Onos Draugijos baliuje 

' aukos SU aukų lapais. Pri- gautos Įvairios aukos $26.41. '
davė aukas: Anthony Sau- Liet. Pil. Kliub. aukavo $100. 
ris, Mrs. Anna Velička, Mrs. Pasiųsta i ALT kovai už 
Valerija Shimonis ir M. Lietuvos laisvę remti $400. 
Stakionis. Kiti dar neprida-j Dar Lavvrenciečių vajus 
vė. Mrs. Anna Burokas sa- neužbaigtas, darbas yra va- 
kė, ji tada priduos, kai su-' romas pirmyn.
rinks virš šimto dolerių 
Bet kiek priduota ant mi
tingo, tiek pinigu pasiųsta 
Į ALT centrą del Lietuvos 
vadavimo.

A įiLiiyv^zvln J O •raiuai
Po $10: Miss Helen Chaplick,Tuoj po karo galo darbi

ninkai visoje pramonėie Miss Mildred Chaplick, Edw. 
kėlė reikalavimus del UŽ-'sauris, Peter Shimon ir An- 
darbių pakėlimo. Tada poįthony Billa.
ilgų kovų buvo išgauta po; Po $5: V. Akstinas. Isabelle 
18 SU puse centu Į valandą Billa. Stanley Pollack, Malka 
uždarbių pakėlimas. Bet Kanopa. Mrs. Ant. Zaranka, 
tas pakėlimas uždarbių vos Mrs. Adelia Sakalauskas, V. 
išlygino per karą pakilu- Krasauskas. Antanas Subačius, 
sias kainas. Dabargi kainos Košt. Kasiulevičius, Petras 
vėl nesvietiškai pakilo ir y- Bagdonas ir Michaelį Golobski. 
pač pabrango maisto pro- Mr. ir Mrs. I. Tručinskas $4. 
dūktai, kuriuos valdžia ty- m. Stakionis — $3.
Čia laiko iškeltas, kad f ar-į Po $2: Daminik čiras, Mrs. 
meriai turėtu geras paja- r. žuromskas. John Endyk, K. 
mas. Buvo laukiama, kad Vidunas, Alex Matkevičius, 
pragyvenimo reikmenys nu--Mrs. Anna Lapinskas, Aleks. 
puls, viskas atpigs. Bet pra- Martin, Mrs. A. Kirmel. Moni- 
monininkai visai nesistengė ka Sidlevičienė.
atpiginti produktu ir dabar,. p0 $i: a. Ragevičienė, J.

Pieslak, Jos. Pouliot, Mrs. V.kai jau darbininkai vėl iš
kėlė naujus reikalavimus, 
valdžia pradėjo kalbėti a- 
pie prekių atriginimą.

Taip fabrikantų gobšu
mas ir panaikinimas kainu 
kontroles priverčia darbi
ninkus stoti i kovą už už
darbius. Darbininkai yra 
pasiryžę savo reikalavimus 
atstovauti iki pergalės.

Unijistas.

ANSONIA, CONN.

Drabužių Komis. Narys.

BUFFALO, N. Y.

Atitaisymas Klaidos

Paulauskaitė, rodos Morta, sesuo 
Prano, ištekėjus už .Jono Bjeruno.

šimkevičius Petras.
Šimkienė (Petraitytė) Sofija, iš

Pažereckaitė (Pažerskaitės), Bro-1 Varlaukio km., Tauragės aps., gyv.
nė ir Matilda, gyv. Chicagoje.

Petkevičius Justinas.
Petkus Antanas, Darbėnų vai., 

Kretingos apsk.
Zarembienė (Dobožinskaitė) Emi

lija, gyv. Brooklyne, iš Krekenavos 
vai., Panevėžio apsk.

Zdancevičienė (Mickevičiūtė) Ona, 
i duktė Juozą, gyv. .\'ew Britain, ir 
’ Jurgis Zdancevičius, sūnūs Kazio.

Zdanevičienė (Geldotaitė) Ona, iš 
Ka!. arijos, Mariampolės apsk., vy
ras Antanas, iš Bartininkų vai., Vil
kaviškio aps k., ir Antanas ir Stasys 

. Zdanevičiai, iš Kalvarijos. Visi gy-
• vena Bostone.
i Zier Emilis, gyv. Elizabethe.

Zubris (Gudynaitė) Kazė, duktė 
Į Jono, gyv., rodos, New Yorke, lai- 
J kė alinę.

Žiauberaitė Uršulė, gyv. Chicagoj,
Skelbiant aukotoju sąra-!4633 s- Wood ,stv- •* t> i • -i • _ i . Zmuidzinas Jonas.są is Buflalo įsibnove kiai-

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
da gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RCE8TER, MASS.

Chicagoje.
Šimkus Antanas, Medželenkės km. 

Viekšinių vai., Mažeikių apsk.
Šimkus Antanas, Dargių kaimo, 

Viekšnių vai., Mažeikių apsk.
Šimkūnaitė, gimusi Amerikoje, gy

venusi Lietuvoje Kovarsko vai., Uk
mergės apsk., gyv. New Yorke.

Šipaila (Shepley) Antanas ir jo 
sesuo Kunigunda, Paberžiukų km., 
Bubelių vai., Šakių apsk., gyv. Nau- 
gatuck, Conn.

Šliterienė, gyv. New Yorke.
Šmitas, Juozas, Petras ir Pranas, 

Čižiškiu km., Vilkaviškio apsk., gyv. 
New Yorke.

Šmitas (Schmidt), Martynas. Jur
gis ir Kristupas, Launių km., Prie
kulės vai., Klaipėdos krašto, gyvenę 
New Yorke.

Šniuolis Pranas, gyv. Chicagoje.
Šolys Antanas, Tabarų kutu, Ma

riampolės apsk.
Tarutis Jonas, su šeima ir jo žmo

na Žvalionytė, kilusi iš Ilgižių km., 
Betygalos vai., Raseinių apsk., gyv. 
Melrose Park, III.

Ticas Leonas, sūnūs Jeronimo ir 
Filomenos, iš Kretingos apsk., gyv.

Petraitis Ipolitas, Medininkų km.
Krakių vai., Kėdainių apsk., gyvenęs 
Chicagoje.

Petrauskas, Jonas ir Juozas, Ma
tulių km., Šakių apsk.

, . T, ,IT, Petravičius, Motiejus, Pijušas irkavo So ir K. \Vhit6 So, O Pranas, broliai Ambraziejaus. Piju-i "•cagoje. . .
šas gyveno I^wrence, Mass. I.’««** .?.unus Fndncho ir Oto-

Petronis, Juozas ir Kazys, gimę | Kelertaites, gjv. North Brad-
Amerikoje, gyv. New Yorke. i tLi,, t,- Chic-io-oie ' Tittel (Jonaityte?) Tekle, gyvenusvmia^oje, j>hi,adelphįJoj 630 Greene St.

Tokarskienė (Krįukįytė) Marė. 
gyv. Pittsburghe.

varevičius ir Tvarevičiutė Apolo-

da, kurią noriu atitaisyti. 
Sąraše aukavusių do S5 turi 
būti “Lietuves Kareivis” au-

NORWOOD, MASS. , , „ „ , ,buvo naskelbta. kad auxa- 
BALF 22 skyrius yra nu- vo “Lietuvos kareivis K

M. Stakionis, sekr

Petrulis Povilas, gyv.taręs del šelpimo tremtinių’White.” O sąraše aukavu-
ui vxa«yx ■rl xxr žara. T Olll <29 1 iL’z\ lrviatfi im

▼ CIJU pi dUUU ± VI. , OI VI Į7V7 Xir\V7 UI <XIV7’OU<% J/O-

Tą dieną yra šaukiamas ma varde V. Vaitulevičians. į AlftkŠn7\Gk>denytė) Jieva, Pa
sinis susirinkimas parapi-; Už klaidingą paskelbimą! baivės km., Tryškių vai., siaubų ap.,
jos svetainėje, prasidės 8, atsiprašome. Į Vitkevičius J Jonas, gyv. Chicagoje
vai. vakare. I ši uarengimai K. Wbit2. >r įvadas, gyv New Yorke

Plusauskas Juozas, is Alsėdžių,

6839 S. Maplevvood Avė.x —a________i .-tntanzL^,
į Anykščių vai.

nija, Daukšių km., Dotnuvos valsč., 
Kėdainių apsk., gyv. Elizabeth.

Uckevičienė (Krakauskaitė) Vik
torija. gyv. Chicagoje.

Urbaitis Domas, Panevėžio apsk., 
' Lietuvos kariuomenės buv. savanor.yra nutarta pakviesti iši------------------ . v............................................................................M .x ~ : iii I m -- i \ . v*_. Vaičiūniene (Ncrkaite) Mare, imtremtinių turpo žymius kul-j ]^y\UJA RAI F ’ 1 ~ Sukančių km., Tryškių vak, Šiaulių

bėtojus
Visi bukime pasiruošę

šiame vajuie dalyvauti. Au- 
kaukim atliekamus drabu
žius, avalynę ir piniginę 
auką. Mes aukaudami save 
daug nenusiskriausime, o 
tuom tarpu vargstantieji 
lietuviai tremtyje gavę ko
kią nors musu pašalpą ne
apsakomai džiaugiasi. Tą 
mes patyrėm iš tremtinių 
laiškų, kuriuos laikraščiuo
se skaitom.

BALF skyriaus drabužiu
Wallis, Jamess Haige, Thrift ir avalynės rinkimo komi- 
Food Mart. L. Milutienė, St.'sija eis per namus vajaus
Kundrat. Jos. Kundrat, Mary 
Rudienė. A. Stanevičius, M. 
Malinauskienė, J. Slanis, Dam. 
L’lanavičienė. K. Begonis, A.

Pramoga Lietuvos Našiai 
čių Naudai

Rengiama vakarienė ir 
linksmi šokiai, gegužės 18 
d., 6 vai. vak., šv. Antano 
parap. svetainėje. Visas pel
nas eis nuo karo nukentė
jusiems Lietuvos našiai-į 
Čiams. Nuoširdžiai kviečia-! 
me kaip vietos, tain ir apy-! 
linkės lietuvius skaitlingai 
atsilankyti ir paremti pra
mogą, rengiamą gražiam ir 
kilniam tikslui,

Bankietą rengia BALF 
skyrius Ansonijoje. Parem
kime tą gailestingą darbą 
savo atsilankymu gegužės 
18 d„ šv. Antano parapijos 
svetainėje.

Buvo spaudoje paskelb
ta, kad šis parengimas ren
giamas balandžio 27 d., bet 
del tūlų priežasčių liko nu
kelta Į gegužės 18 dieną.

J. Kantautas, Koresp.

Telšių apsk., gyv. Chicagoje.

laike, gegužės pirmas dvi 
savaites, gauti drabužių, a- 
valvnės ar kitokią auką. 
Drabužiai ir avalynė bus

KĖ PRADĖJO SAVO 
PAREIGAS

New Yor’i. — Buvusiam 
i BALF iždininkui Dr. A. Žy
mantui atsistatydinus, B. A. 
L. F. direktorių tarvba savo 
specialiame susirinkime, 
kovo 15 d. nauju BALF iž
dininku išrinko ponią Pet
ronėlę Beverage-Jurgeliutę.

Nauioji BALF iždininkė, 
p. P. Beverage. savo parei
gas pradėjo eiti balandžio 
1 d. P. Beverage nuo oat 
BALF isisteigimo pradžios 
buvo arti lietuvių šalpos 
veiklos. Nuo 1946 m. vasa
ros veikė Lietuvių Našlai
čių Komisijoje.

Ragulis, Ed. Billa. V. Stusens- priimami Amerikos Lietū
ki, J. Gobush. P. Luza. A. Nai-'vių Pil. Bendrovės Name ir 
dzinavičius. A. Stankienė, J. 1 carapijos svetainėje. Taigi. 
Gradzevičienė, J. Navickas, J. Norwoodo ir apylinkės lie- 
Kelly, Anth. Sauris, J. Jenčius, tuvės moterys, pasirupinki- 
Alph. Muscovitz, A. Billatt. A. te prirengti atliekamus 
Daugird, F. Kaupinis. J. Ked- drabužius ir avalynę. Ku- 
deris, J. Arbočius, Anelė Piau- rie turėsite paruošę drabu- 
lok. J. šaukimienė, D. Traki- žiu ir avalynės, galit per

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

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

t4 Keleivis^
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Redakcijos įsakymai.

Farmeriui, Delhi. Onta- 
ric, Kanada i e. — Praneši
mas atėjo, kada laikraštis 
iau buvo atspausdintas, o 
kita žinutė labai suvėlinta. 
Labai apgailestaujame, bet 
visokius pranešimus ir ži
nias i laikrašti reikėtų siųs
ti laiku.

ONA CEBULSKIENĖ
Gimė 1881. mirė 1947

•J*
Ona Cehulskienė gimė 

Lietuvoje 1881 metų lie
pos 26 dieną, mirė Johns- 
ton City, Ilk. 1947 metų 
balandžio 9 d., susilaukusi 
66 metų. 8 mėnesių ir 17 
dienų amžiaus. Velionė pa
liko penketą vaikų ir vy
ra. Lai huną jai ramus at
ilsis laisvoj Amerikos že
melėj.

Nuliudusi šeimvna.

km., Šiluvos vai., Raseinių apskrit., ir vvra‘; Mykolas Vaičiūnas,
siuvėjas. -

Pocienė (Norkaitė) Veronika, Su
kančių km., Tryškių vai., Šiaulių 
apsk., gyv. Brooklyne.

gyv. Brooklyne
Vaišutis (Vosit) Paulius, gyvenęs 

Toledo, Ohio.
r, - Valiauga, Adomas, Motiejus ir Sta-

.. ,,.^ceP1grha . J.onas lr jo sesuo, • Kazliškiu km.. Balnikų-želvos ištekėjus, Privainių km., Luokės vai., |vį, Ukmergės apsk.
Telšių apsk., gyv. Chicagoje.

Pseorskaitė, Elena, Stasė ir Zofi
ja, iš Seinų, gyv. Chicagoje.

Pšemeneckis Silvestras ir Marė
Venckunaitė, gyv. Williamstown, Pa. 

Puodėnas, Pabiržės miest., Biržų
apsk., gyv. Chicagoje.

Puškarskaitė Marė, išvykusi iš
Minsko, gyv. Chicagoje, ištekėjusi.

Puškauskienė (Kučinskaitė) Ane
lė, Ariogalos vai., gyv. Philadelphi
joj-

Račkauskienė (Šimkunytė), Guč- 
kampio km., Čekiškės vai.. Kauno 
apsk., gyv., rodos, New Yorke.

Ramonas Jonas, Pimpių km., Li- 
dokių vai., Ukmergės apsk., gyv. 
Brooklyne ar Bostone.

Raškauskas Vladas, iš Panevėžio, 
turėjo restoraną Chicagoje.

Raulinaitis, Juozas ir jo sesuo 
Marė, Veiverių km., Mariampolės 
apskritise.

Razminienė (Kasputaitė) Barbora, 
Slaveity km., Kretingos apsk.

Ražaitienė Jieva, Rudenų km., Gu-1 
dėlių vai., Mariampolės apsk.

Remeris Mamertas, Papivėsių km., 
Pasvalio vai.

Remeškevičius (Remesh) Petras, 
iš Vištyčio. Vilkaviškio apsk., gyv. 
Bostone, gaisrininkas.

Ribikauskas Jonas, žmona Ona ir 
vaikai Edvardas ir Stasė, gyv. Chi
cagoje.

Rimdžius Klemensas, gyv. Chica
goje.

Rinkevičius Jonas, gyv. Bostone.
Rinkevičius Vincas, Patunkiškių 

km., Alvito vai., Vilkaviškio apskr., 
gyv. Detroite ar Chicagoje.

Rukuiža. Juozas ir Vincas, gyvenę 
New Yorke.

Rupkus Karolis, sūnūs Juozo
Pelodžių km., Pašvitinio vai.. Šiau
lių apsk.. dirbo laive jurininkų, gyv. 
Philadelphia. Pa.

Samuolienė (F ranckevičiutė-Rum- 
šaitė), gyv. Brooklyne, sesuo Jono.

Samuolienė (Bučytė) Ona. 2em. 
Panemunės parap., Balinių-Poniont- 

! kos km., gyv. Brooklyne.
Siaurytė. iš Medingėnų parapijos.
Simokaitis Juozas, Kaniūkų km.. 

Raudonės vai., Raseinių apsk.
Simonavičius, Domininkas ir Vla

das, broliai Juozo, gyv. Bostone.
Sinkevičius Kazys. Kalvarijos vai., 

Mariampolės apsk., gyv. Worcestery.
Siurkienė (Lingytė) Marė, gimus 

ir gyv. Chicagoje.
Skučas Kazys, Ąžuolų km., Ma

riampolės apsk.
Slidzevskis (Smith) Danielius, iš 

Gilutų km., Mėlagėnų vai., Švenčio
nių apsk., gyv. Cincinnati, Ohio.

Sperling (Neubacher) Berta, Bam
bėnų km., Gražiškių vai., Vilkaviš
kio apsk.. gyv. Chicagoje.

Stanevičius Stasys, gimęs Ameri
koje. apie 28 m. amžiaus.

! Stankus Juozas ir jo sesuo Barbo
ra, kilę iš Kretingos apsk., spėjamai 
gyvena BostoneJ

Ukmergės apsk.
Varnagiiis, penki bro'ir.i ir jų 3 

seserys, Šunskų vai., Mariampolės.
Vėbra Jonas, gyv. rodos. Chicagoj. 
Venckunas, Jrozas ir Vincas, gyv. 

Mahanoy City, Pa.
Venckus Zigmas, gimęs Ameriko

je. gyv. Brooklyne.
Vėžys Ignas, brolis Paulauskie

nės ir jo šeima.
Vilienė (Siliutė) Marė ir' sūnūs 

Vilius, Jonas. Midverių km., Nau
miesčio vai., Tauragės apsk., gyv. 
New Yorke.

Vilimaitis Feliksas, Sasnavos vai., 
Mariampolės apsk.

Vilnius, du broliai ir jų sesuo, ki
lę iš Plungės vai.

Vindašienė, našlė Felikso, kuris 
buvo kilęs iš Ylakių, Mažeikiu aps.

Viržikovskis Feliksas. • iš Senųjų 
Trakų, Vilniaus, apsk.. ir jo šeima.

Vitkauskas Boleslovas. Stabinčiš- 
kiu km.. Ząslių vai.

Vosylius, Jonas ir Juozas, gyv. 
Brooklyne.

Vy baudas <Willard) Jonas, sūnūs 
Jono, gyv. Chicagoje.

Vyšniauskas Stasys. Liubavo vai., 
Mariampolės apsk., gyv. Pittsbur
ghe.

Young Frank, Maslianikų gimi
naitis, gyv. Chicagoj, .6922 S. Camp
bell Avė.

Zajankauskaitė. Adelė ir Petronė, 
tėvai kilę iš Pilviškių vai., Adelės 
vyras miręs.

Zapolskienė (Petraitytė), .Medi
ninkų km., Krakių vai., Kėdainių ap., 
gyv. Chicagoje.

Zeiga Pranas, gyv. Chicagoje.
Zelenkevičius Antanas, Pavitės 

km., Garliavos vai., Kauno apsk.
Zelepugienė (Jasaitė) Salomėja iš 

I^tbardžių km., ir jos vyras Juozas. 
IS gyv. Brooklyne.

Žemaitis (Smith) Karolis, Dagily- 
nės km.. Biržų apsk.. jo žmona ir 
dukterys Elvyra ir Viviana, gyvenę 
Bostone.

Žemaitytė Antanina. Bagdžių km., 
Šakių apsk.

Žilinskis Simonas. Skaudvilių km.. 
Padubysio vai., Šiaulių apsk., gyv. 
Chicagoje.
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Jieškomieji ar apie iuos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of IJthnania,
11 W. 82nd St., New York 24, N.

“Keleivis” visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta

miems. I žsakykit jį savo arti-

Stelmokas B., Recionių km., žąs- miesiems! 
lių vai. 1----------------

Stelmokienė Ona, Korsakų km., '



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapi* Ketvirtas

limas 
Maikio su Tėvu

AP ie Viską Trumpai
Keistas Veidrodis

dantų. Kai skruzdėlės išsi; 
krausto iš namų, kaimiečiai 
grįžta namo ir kuriam lai-' 
kui turi namus švarius nuo

jame galima padaryti oras visokio brudo... 
šiltas ir šaltas. Floridoj vi-

Dabartiniu laiku jau dir- dutinė oro šiluma per me- Laiškas iš Europos
barni veidrodžiai, kurie iš tus yra 80 laipsnių, o tame| __ r
vienos pusės atmuša daik- angare oras galima padary
tus, o jei žiūrėti iš kitos sti- ti iki 50 laipsnių žemiau ze-
klo pusės, tai per tą veid- ro ir galima oro karštį pa- 
rodį galima matyti visus kelti iki 165 laipsniž šilu- 
daiktus. kaip per paprastą mos. .
stiklą. Tokie veidrodžiai į Tame angare daromi ban 
daromi padengiant vieną dymai su orlaiviais. Įstaty- 
stiklo šoną labai plonučiu tos mašinos gali angare su- 
sluoksneliu metalo, pro ku- kelti vėją, kurs lekia su 100

'----- - ------ mylių greitumu į valandą,
jame galima padaryti aud
ras. lietų ir sniegą. Inžinie
riai angare daro bandymus 
su orlaivių motorais ir ste-

I^nkiios valdžia skelbia b?’ kaip jie dirba prie *vai' Lenkijos valdžia skernia, temperatūros ir įvai- 
kad Rusuos raudonoj! a - J’ , 1
mi.ia, tuoj po Lenkijos is- _____ *

paėmusi

ri prasimuša sviesos spin

duliai.

Tai Bent “Išlaisvintojai”

Ko Mes Patyrėme ii Rusų 
Franci joje

vadavimo” buvo 
savo žinion 8 milionus akių 
žemės! Raudonoji armija 
tiek žemės buvo sujungusi į Kultunngiausiame Ame- 
milžiniškus sovchozus ir va- rikos mieste. Bostone, išdy- 
rė apielinkių žmones į tuos kę vaikai kasmet pridaro 
dvarus dirbti baudžiavos miestui 100,000 dolerių nuo- 
darbus. Dabar Varšuvos lė- stolių. Nuostoliai padaromi 
lės sako, kad rusai paimtą langų išdaužvmu mokyklo- 
žemę perduoda lenkams ir se, lempų stiklų sumušimu 
iau esą perleide lenkams,ir panašiais zbitkais. 
kelis milionus akių. Ką tik' Bostono miesto valdovai 
dabar rusai atidavę len-'niekaip nesugalvoja, ką da-

Vandalizmas Bostone

kams 415.000 akių žemės, 
bet dar 700,000 akių dir-

—Maike, ar tu matei ką rių. Paskui, pagerės sveika- bamos žemės tebėra raudon 
gazietos rašo? kata. Pagaliau, švaresnis1 armiečiu rankose. Tai taip

—Taip, tėve. Texas vals- bus gyvenimas, nepribarsty.1 rasai “išvadavo” lenkus, o 
tijoj sprogimas sugriovė vi- si šeimininkei pelenų po vi- žemę paėmė savo isnaudo- 
są miestą. są butą.

—e, Maike, ne tas. ! —Bet kodėl tu, Maike,
—O kas? i liepi man mesti pypkę nuo
—Gazietos rašo, vaike, tilto? Juk aš galėčiau išmes- 

kad kakročių unija nori eit ti ją ir į bačką, jeigu jau 
ant streikų. Ar tu skaitei šiur norėčiau nuo jos atsi- 
apie tai? • kratyti.

—Skaičiau. » I ~Tas tiesa, tėve, galėtu-Į International Business
—Nu, tai kaip tu, Maike, mei išmesti ja ir pelenu bač-j Machines Corporation skel-

jimui. O Maskvoje Moloto 
vas giriasi, kad raudonoji 
armiia nebeokupuoja Len
kijos !

Kiniečiu Rašomoji Mašinėlę

rokuoji: ar tas gali būt tei- kon. Bet išmetęs ją į šiukš- 
sybė? les, rytojaus diena nueitum

—O kodėl ne? Streikai, vėl ją pasiimti. Del to a j Ta mašinėlė turi 5,400 ki- 
dabar labai madoje. Naujie- siulau palaidoti ja ten, iš piečiu ženklu, arba “ideo- 
na butų, jei kuri unija ne- kur daugiau jos jau nebe- grafišku raidžių.”

biasi padirbusi praktišką 
kiniečiu rašomąją mašinėlę.

ryti, kad toks barbarišku 
mas liautųsi. Atrodo, svei
kiausias dalykas butų baus
ti sugautų vaikų tėvus, kad 
jie atlygintų už savo vaiku 
padalytus nuostolius. Užsi
mokėję pabaudas, tėvai su
prastų, kad negalima paleis
ti į miestą vandalukų. kurie 
nemoka elgtis, kaip žmo
nės, bet elgiasi, kaip buliu
kai įleisti į stiklų krautuvę. 
Mokyklos vaikus moko, bet 
“dėkingi” vaikai kaiD tik 
daugiausiai mokvklų langus 
ir daužo. Atsilygina už gau
tą mokslą?

1944 m. rugsėjo 4 d. fran
euzų požeminės armijos ka
riai surinko musų apylinkėj 
(šiaurės Francijoj) visus' 
palikusius žmonse, kurie 
buvo vokiečių atgabenti 
darbams. Neskyrė nei mus, 
kurių buvome 20 lietuvių. 
Nuvarė į senos tvirtovės 
fortus, kur stovyklavo su
rinktieji visokiausių tautų 
žmonės, bet daugiausia bu
vo rusų buvę belaisviai, ku
rie tuojaus mus, kaipo sa
vo tautą ir savo piliečius 
paskaitė, vadinasi “geri 
draugai,” bet neslėpdami 
savo neapykantos. Kaman
tinėjo kiekviename susiti
kime. kiek mes raudonosios 
armi ios karių išžudėme?

Aišku, mums tas primeti
mas buvo visai nepagrįstas, 
jie vis žadėjo mumis su
merkti i jurą. Pagaliau iš 
musu 20 lietuviu, 9 atsi
traukėme nuo jųjų, bet už
tai gavome, aš ir du musų 
grupės draugai apmokėti
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EKSPEDICIJA 1 MCKINLEY KALNĄ

Į McKinley Kalną (Alaskoje) dabar kopia Ame
rikos mokslininkų ekspedicija kosminių spindulių stu
dijuoti. Pavažomis aprūpintas orlaivis pristato jiems 
maisto ir kitokių reikmenų.

JUOKAI
—Taip ir ne visai taip!
—Kaip tai?
—Matote, kai aš gyve-

Kaip Gyventi ir Nesifcarti? I
Jonas Andriulis nesenai! 

atšventė savo 50 metų ve-i _T __ , 
dybinio gyvenimo jubiliejų. nau 01 ke as, svėriau
“Auksinį” jubiliejų minėti bktai loO svarų, o dabar as
susirinko daug pažįstamų ir f.vena -į? sva1’^- ^al ve’ 
pradėjo Joną teirautis, kaip papildomi svarų

_ jis išsigudrino taip gerai tikrai nėra iš New Yorko...
savo sveikata, nes aš nu0 j gyventi su savo žmona? Jo '
smūgių negalėjau keletą) nas saVo draugams paaiški 
dienų miegoti ir valgyti: - -
skaudėjo žandai ir šonkau
liai Bet laimingas tuo esu, 
kad galėjau pasirodyti, jog 
esu, koks buvęs nebuvęs,

Amerikos Gyvulių Turtas

streikuotų.
—Bet pasakyk, Maike,

kokia gali būt kakročių uni-

išimtum: i Kiniečiai rašo ne garsais.
—Na. tai butu streikas kaip mes, bet jų rašomieji 

prieš tabaka. Bef tu sake’'. ženklai išreiškia “idėjas”

Kalba eina apie tikruo
sius gyvulius, kuriu verte

Kam Tas Gali Rūpėti?
no, kaip tai atsitiko. Jis sa- Žvėrinčiuje viena leidė 
kė: , prisikabino prie gyvulių

—Musų vestuvių dieną'prižiūrėtojo ir vis jo klau- 
mudu sutarėme, kad visus sinėja apie gyvulius. Pa- 
mažus klausimus musų šei-į mačiusi dramblį, ji tuoj pa
moję spręs žmona, o visus klausė prižiūrėtoją:

. . . . svarbiuosius klausimus spręi —Ar tas dramblys yra
. Km musų tautiečiai. ku-'sju aš. Taip sutarėme, taip: patinėlis ar patelė? 

ne paliko ir išvažiavo į Pa-. jr darėme. Ji sprendė visus' Prižiūrėtojas, nebeapsi- 
ryzių, tai kaip pavalgė jųjų mažuosius klausimus, o di- kęsdamas, jai atsakė ši 
duonos, tai ir jiems atsira-i džiųjų klausimų pas mus
do noras nuo jų skirtis. Bet į ikišiol iš viso nebuvo ir ne- 
jie kitaip negalėjo. Denki Į teko jų spręsti. Tokiu budu 
uzsirasė Į anrniu rinktinę• j musu šeimoje visjids buvo
kuv buvo visokių 
žmonės ir iš tų tiktai 1 gri-

bet lietuvis ir su svetimais 
nieko bendra neturiu.

VTVZZII
tautu šventa ramybė...

žo sveikas, 1 sužeistas, o 3 
žuvo. Likusieji irgi po vie-

V V* ▼ V

Jei Bijai Kritikos
Vienas išminčius davė to-

ja. ir kaip kakročiai gali i arba daikte iu kalbcio- Ąmerikos|s„ rusais ir jyjy likimo ne- b j^kri k^s:
streikuoti? I du streikusTai oriS ką tas ra virš 10,000 visokiu ženk- "su lr ‘?aIvllu '

-T-Matyt.. tėvas klaidin- kitas butu? lų. kurie naudoiami rašv-
g-! u,nlla. suprataV, , —Kita streiką tėvas tu- mui. Todėl kiniečiai ikišiol
nėra kakročių unija, bet - - • - - - , .

visų gyvuliu ir galvijų ver
tė siekia $11.252.000.000. 
Pagal gaivu skaičių galvijų 
yra tiek: Karvių, bulių irnėra akiočių unija, rėtum apskelbti prieš deg- neturėjo rašomųjų masinė- n ej non ono- v; "

uniją tų darbininkų kurie dnėg , liu. nes nefralima buvo na- ~ ^k0^n000o’ -k,au'trustą 
—Ar tai tu nori rasa

naikina visokį brada na
muose ir visokiose biznio —"l 7* įtiek daug ženklų. Dabar to-
jstaigose. Jie nori geresmo kad as turėčiau įmesti r-n. mašinėlė vra'padirbta ir 
atlyginimo uz savo darba. ven ir savo dziogą su rai-Į j?ud rašvtojas su ta maJ 
Kadangi firmos, kunos tuojViske I šinėle gali parašyt nuo 40
bizniu užsiima, nenon savo — laip. teve i iki 45 žodžiu per minute,
darbininkams daugiau mo-! —Nebūk balamutas, Mai-, ToR. kinietiška rašomoji 
keti. tai jie rengiasi strei- ke Juk tu žinai, kadasjau waMnėlą dabar kainuoja

kvti ^irb^ mašinėle, kuri turėtų liu — 56.900.000: avių — 
36.600.000; Arklių — 7.- 
200,000 ir mulų — 2,800,- 
000.

Blaivybės Rūpesniai

•kuoti. Ar dabar a’šku?
—Jes. Maike, dabar jau 

biskį aiškiau. Bet ar tu ži-

nebejaunas vyras ir man 
dažnai reikia liekarstvų. 
pasakyk, ką aš turėčiau da-

$1.600. bet kompanija sako, 
kad vėliau jos atpigs.

vra
arba

taip:
—Ar tai patinas ar pa

telė, gali rūpėti kitam 
rlramKlini n TPumciftii VnViX^Z MIIIKZIZVIZ, z riT/rvi

nauda, jei ir žinosi teisybę?

Pasikalbėjimas Muviuose
Žmogus sėdi mūviu teat-

nai. kokią mislį tas šukelėj, 
malON^V°kokią? ?avo džio^ su gyvat™7

'Klimatiška’* Daržinė

—Jeigu jau visi buntavo- 
jasi; jeigu nori streikuoti 
net ir tie. ką tarakonus ga
labija, tai ar nevertėtu ir 
mudviem, Maike, sudaryt 
kokią nors uniją ir išeiti ant 
streiku? Kaip tu rokuoji a- 
pie tokį biznį?

—O prieš ka tėvas norė
tum streikuoti?

—To tai aš negaliu išfi- 
geriuot. vaike; ale a5 misli-j 
nu. kad streikas vist'e1' rip-Į 
ko neiškadvs, o gal da ir 
pažitko butu. Gal kas nors 
nurirktu mudviem po nau
ja siutą ant v^r^, ar ką... 
Vat iu sei. Maik?

—Man. tėve. nėra n°i dėl' 
ko. nei prieš ką streikuoti.! 
Bet tėvas galėtum bent po
ra streiku paskelbti, ir 
lėtum nemaža iš to laimėti.!

—O prieš ką aš galėčiau 
streikuoti?

—Gi nrieš tabako trustą.
—tuokiu snas^bu9
—B”das visai lengvas 

tnvp. Nueik ant tilto ir ^a- 
le’’sk i vandeni savo p"n- 
ke. Tabaka ’rri ’^esk.' Ir 
dongriu tokiu dak’k” 
m'rk Tai bus stoikas pr’eš 
tabake traste t.ėve

—D ką aš laimėsiu7
—Visu pirma, tėvo ki«e- 

niuje atliks keliolika dole-

streikuo-
Amerikos kariška aviaci

ja turi pasistačiusi Floridoj 
“klimatiška angarą,” arba

—Riesk ia, tėvą
ti nenori. __ __  ______

—Ne, Maike. ant tokių tokia didelę daržinę, kurio-
straikų as nesoglasnas. j daromi visokie bandy-
________________________ j mai su orlaiviais. Angaras

turi grindų plotą 250 pėdų 
ilgumo ir 200 pėdų platu
mo. Jo ypatybė yra ta. kad

Biznieriams geriausia vii 
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

POTVINIS APSĖMĖ TURISTUS

Amerikoje dabar 
750.000 alkoholiku, 
žmonių, kurie yra taip įpra
tę i alkoholinius gėrimus 
kad iie nebegali be ju ansi- 
e;ti. Viri to. Amerika nr' 
skaito 2.250.000 “girtuok 
liu.” arha žmonių, kurie ge
ria perdaug, bet kurie ne- 
«ir<rtų. jei negautu gert’ 
Šiaip jau derančiu “su mie 
ra” yra labai daug žmonių

Dabar daugelyje valsaiir 
Amerikoje daroma bandy
mai gvdri.i alkoholiku5: 
teigiant jiems spAciaIinec 
klinikas ar ligonines.

žinau.
O mes. kurie nenorėjom 

su rusais būti, tai esame iš
sisklaidę, kain vištukai po 
Francija, Belgiją ir Vokie
tiją ir laukiame, kaip ūki
ninkas rudens derliaus, ka
da galėsime grįžti namo. 
Nors su maža kibirkštėle 
vilties, bet vis laukiame, 
gal dar kada galėsime su
grįžti į savo numylėtą kraš
tą, laisvą, nepriklausomą 
Lietuva.

Darbininkas P. S-čius

Rusai Nušovė 
Savo Šnipą

Pavasario Valymasis

Kai ateina pavasaris, dau 
gelis šeimininkių daro “pa
grindini namų valymą.” Ni; 
karagvos kaimų gyventoja' 
surado geresnį būdą apv - 
lvti savo namus ir tas bu 
das iiems nieko nekainuo
ja. Nikaragvos kaimus kas 
met užpuola skruzdėlės 
kurios dideliais pulkais 
traukia iš vienos vietos i 
kitą. Kaimų gyventojai da
ro taip: Kain jie išgirsta 
iš žvalgu, kad skruzdėlės 
artinasi, jie apleidžia savo 
namus, pasiimdami su sa- 
v'm gyvulius ir maist.a. 
Skruzdėlės namus užpuola

jo kritikos: nes du kaimynai tarp savęs
—Jei nori, kad žmonės'pusbalsiu kalba ir trukdo, 

tavęs nekritikuotų, nekal-. Neiškentęs muviu lankvto- 
bėk nieko, nedaryk nieko iri jas sako savo neramiems 

i buk pats niekas, tada tave kaimynams:
' visi paliks ramybėje. I —Atleiskite, bet aš nieko

- ---------------- 'negaliu girdėti.
Iš Kur Tarpsta? j —O koks jums reikalas

—Ar Tamsta iš New Yor- girdėti, ką aš savo žmonai 
ko atvažiavai gyventi į Bos- pasakoju? — atkirto nera- 
toną? : musis kaimynas.

. I
1

Kanadoje pagarsėjo ru
siškų šnipų veikla. Keletas 
’š tų šnipų pakliuvo į kalė
jimą. Šnipus suorganizavo 
Rusijos karo atstovas pulki
ninkas Nikolai Zabotin. Ka
da šnipų tinklas Kanadoif 
buvo susektas, Rusijos val
džia atšaukė iš Kanados 
Zabotina ir greit paskelbė, 
kad jis Maskvoje mirė.

Dabar iš Rusijos atėjo ži 
nia. kad Zobotinas buvo pa
čiu rusu nušautas. Už blogr 
šnipinėjimo sutvarkvmr 
NKVD jam paleido kulkr 
i kaktą. Sako. jis buvo nu
šautas rusu laive, kuriamo 
jis plaukė iš Kanados į Ru
siją. Taip Stalinas apsidir
bo su savo agentu, kurs ne 
mokėjo gerai sutvarkyti šni
pinėjimo Kanadoje.

H. WAI LACE NUOMO
NĖ APIE CHURCHILL

Henry Wallace Stockhol
me pareiškė spaudos atsto
vams. kad Anglijos konser- 

ir VISKĄ suėda, ką tik ran- vatorių vadas W. Churchill: 
da valgomą ar gyvą. Pelės, mano, j'og karas su Rusna 

Vaizdelis parodo potvinio apsemta treilerių sto- žiurkės, tarakonai, gyvatės, yra neišvengiamas. Bet, H.'
vykią netoli Chicagos. Treileriais vadinasi nameliai žalčiai, driežai, blakės ir ki- Wallace sako, jog Churchill 
ant dviejų ratų, kuriuos turistai vežasi su savim prie ti nereikalingi gyviai visi nedrista ta savo nuomonę 
automobilių prisikabinę. žųsta nuo ėdrių skruzdėlių viešai pareikšti.
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/1 ves. Tokių didelių ir au
gančių kooperatyvų dabar 
užtiksime visuose Amerikos 
miestuose.

Reikia pažymėti, kad
UNRRA ir “Tito Kojos” . Gromyko — Garsiakalbis darbininkų unijos daug pri-
Jugoslavijos bolševikiš Kalbant apie atomų kon- sidėjo prie kooperacijos 

kas diktatorius Broz-Tito trolę Jungtinėse Tautose idėjos platinimo. A. Darbo 
pareiškė UNRRA direkto- Rusijos atstovas Gromyko Federacijos unijos praei- 
riui gen. Lowell W. Rooksjį kiekvieną svarbesnį klau- tais metais Įkūrė 47 koope- 
kad UNRRA pagelba “pa-! simą .visada atsako: “Aš ratyvus, o CIO unijos ne 
statė Jugoslaviją ant kojų atsakysiu vėliau, kai gau-; mažiau toje srityje yra nu- 
po karo.” Diktatorius tais j siu pranešimą iš Maskvos... dirbusios ir sumaniai krei- 
žodžiais pripažino, kad be JUN žmonės jau sako, kad pia savo narių dėmesį į ko-, 

“ operaciją, kaipo į vieną
darbininkų ginklą kovoje 
už lengvesnį gyvenimą. Ge
rai yra pakelti algas, sako 
unijos, bet galima sumažin-Į 
ti ir išlaidas ir tuo budu ga

UNRRA pagelbos jo rėži- Gromyko yra tiktai “garsia- 
mas nebūtų galėjęs įsistip- kalbis,” kurs pats nieko ne- 
rinti Jugoslavijoj.

Reparacijos iš Japonijos
Kinijos valdžia iškėlė rei-

sprendžia ir tik perduoda 
savo boso balsą.

Rusija Ginkluojasi
kalavimą, kad Kinijai butų' Rusijos karo pramonė Įima darbininko gyvenimą 
atiduota 40% visų repara- šiais metais pagamins 100.- lengvinti daug geriau, 
cijų, kurias Japonija turės 000 orlaivių. Rusija deda Butų klausimas Ameriko- 
sumokėti pergalėtojams. Į visas pastangas, kad pralenije yra “degamas.” Reikia
Kinija ypač nori gauti dirb- kus Ameriką oro pajėgomis 
tuvių įrengimus ir gelžke- • ir pagal magazino “Col- 
liams medžiagą. Kinijos rei-Jier’s” pranešimą, jau yra 
kalavimams Amerika dar toli pralenkusi Amenka tu-įmų skaičius labai padidėjo, 
nėra pritarusi. Rusija irgi rimų orlaivių skaičiumi. Į Kooperacija ir čia ateina į 

pagelbą. New Yorko staty
bos “East River’’ koopera
tyvas stato gyvenamus na
mus 710 šeimynų. Bet tai

nori gauti iš japonų repara- 1945 metais Rusija turėjo
cijų. 16,420 kariškų orlaivių.

Nacių Maršalas
Amerikos karo teismas

iš karto milionų butų, nes 
statyba per karą buvo su
stojusi, o naujų, jaunu šei-

Slovakijos Kvislingas
Kunigas Juozas Tisso,|yra didžiausias savo rųšies 

kooperatyvas. Mažesni sta-nuteisė nacių maršalą Er- pagarsėjęs Slovakijos kvis- 
hard Milch kalėti iki gyvos lingas. kurs padėjo Hitle- tybos kooperatyvai dygsta 
galvos už karo žiaurumus.! riui atskilti Slovakiją nuo visuose miestuose. Minėtas 
Maršalas Milch yra žydų'Čechijos 1939 metais, če-|New Yorko kooperatyvą 
kilmės nacis, bet" maršalas!choslovakų teismo buvo nu- jau turi apgyvendinęs savo 
Goering jį paskelbė “gry-į teistas pakarti. Teismo
nakrauju nordiku” ir pave- ; sprendimas buvo įvykintas, 
dė iam organizuoti vokie- Parapijos klebonas, kurs gos
X’ k...... i vgitIgvS čoK nriočničių karo aviaciją.

Anglijos Vyriausybė
Anglijos ministeriu pir-

pardavė savo šalį priešui, 
susilaukė kvislingo likimo.

Helgolandas Išsprogdintas
mininkas C. R. Attlee pa- Anglai išsprogdino į orą 
skelbė, kad anglų vyriau-Į vokiečių salą Helgoland, 
svbėi nadarvti maži nakei- Šiaurės juroje. Sala buvo
timai. Vienas ministeris pa-'stipriai įrengta vokiečių 
sitraukė, o penki kiti mi-, tvirtovė. Anglai sudėjo į
nisteriai pakeitė savo vie- salos požemius 6,700 tonų 
tas valdžioje. Visos svar-' sprogstamos medžiagos ir 
besnės vietos valdžioje lie- praeitą penktadienį išnešė. . i • rr* _ Vi _ __• _ka be permainų.

Ctanl]
Charlie 

muviu

ORLAIVIU APLINK ŽEMĘ

Čia matosi Chicagos fabrikantas Milton Reynolds, 
kuris šiomis dienomis orlaiviu apskrido aplink žemę, 
pastatydamas naują greitumo rekordą, ši nuotrauka 
parodo jį Japonijoj, kur jis buvo nusileidęs pasilsėti, 
tavo kelionę jis taip išplanavo, kad nesiektų Rusijos.

tuos, kurie rėkia apie “pu-| 
blikos gerovę” ir krauna 
sau riebius pelnus.

M. L. B.
Detroit, Mich.

Reumatiski Skausmai

PIRKIT FARMAS 
Connecticut Valstijoj

Connecticut Rytuose parsiduoda 
kelios pieno farmos, su gyvuliais ar 
be. Vieta gera, prie vieškelio. Par
siduoda prieškarinėm kainom. Jei 
norit geros farmos, atvažiuokit pas 
mane dienai-kitai pasižiūrėti. Turiu 
taipgi biznį ir namų užmiesty. Ra
šykit angliškai ir pasakykit, kokio 
pirkinio norit. Adresas: Racine 
Farm Agency, Dayville, Conn. Te
lefonas: 606-4, Danielson Exchange.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. • Ti kurie kenčia nuo SENŲ, AT.

lS‘g/ VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j* DEKENS OINTMENT. arba rasy- negajį ramiai sėdėti ir naktimis
kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė
16-oz $5.00. (29-71

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Neuark 1, N. J.

REIKIA DARBININKO 
PARMOJĘ

miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 

( ypatybės palengvina jūsų skaudėji- 
/ mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
’ tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-
Reikia darbininko farmoje pašto- vadinamos PSORIASIS.J ___ Taipgi pasalina perstejimų ligos

Per Mano Koštuvą

v iam darbui arba tik per vasarą 
Tiktų toks, katras nežino farmos 
darbo, tai mes pamokinsim ir paro
dysim. Amžius gali būti ir 55-60 
metų, kad tik galėtų mums apie 
namus padėti. Yra visi patogumai, 
taip kaip mieste, taipogi telefonas: 
Homer 459 M 2. (18)

Prašome rašyti:
M. STASIŪNAS,

R. D. 4, Cortland, N. Y.
Mažos Pastabėlės kia gilią išmintį, kad “pa- 

Komunistų “Laisvėj” R. saulis yra nepasitenkinęs 
Mizara sako, Amerikos vy- Niurenbergo teismo sprendi- 3 farmos (apie soo akrų), viena 
riausybė santykiuose su ki- mu.” Rojus kalba už visą ^,“Xais iLd5in pri^Sfi
tais kraštais "užima kiai- pasaulį ir jis visada pui- Maine. Prieinama kaina ir sąlygos.

............ ‘ ' ' Informacijai gauti kreipkitės:
P. O. Box Q,

Brookline 46, Mass. 
arba Beacon 6031.

dingą poziciją.” o komunis- kiaušiai žino, ką tas “pašau
tai užima “teisingą pozici- lis’’ mano. kuo jis pasiten- 
ją.” kiną ar nepasitenkina.

Na, sakykit, kas rudžiui - Gal Mizara šį kartą ir tei- 
pastatytuose namuose apie pakeltų uodegą, jei jis pats'sybę pasakė. Iš tiesų, kaip 
1,000 šeimų Bronx’e. Chica- nepasirūpintų tą padaryti? galima būti pasitenkinus,

viename priemiestyje 
statybos kooperatyvas iau 
paruošė 90 akrų žemės bu
tams statvti. Panašiai einav
judėjimas ir kituose mies
tuose.

Pradėjus nuo vartojimo

jei Ribbentropas jau pakar
tas, o jo bičiulis MolotovasToj pačioj “Laisvėj’’ tū

las Kazlauskas prašo “Lais-j vis dar smalą tebeverda? 
vės” redakciją, kad fašisti-'
nės reakcijos visos atakos 
“butų atmuštos faktiškai ir 

' teisingai.” Tai mat, ir ko-

Menkutis.

PARSIDUODA

P ARSI DUODA PACKAGE 
STORE

dalykų, kooperatyvai visai munistas Kazlauskas paste- 
logiškai eina toliau ir pra-'bėjo, kad “L.” redakcija 
deda mestis į gamybą. Vis “atmuša” atakas be faktų 
daugiau ir daugiau atsiran- ir be teisybės. Bet reikalau- 
da dirbtuvių, kurios gami- ti iš “Laisvės” faktų ir tei
na įvairias pinnos reikmens sybės, tai tas pats, kaip rei-

sala į orą. Ten liko tik griu-i prekes savo nariams koope- kalauti iš ožio pieno.
vešiai. ratyvams. Vartotojų koope- —o—

jratyvai jau pradeda susi-, “Raganų gaudytojas’’ Šo-

Kas Mums Rašoma

KAIP JIE GREIT 
PABUNDA

Geras bizniavus kampas, išdirb
ta prekyba per penkis metus. 
Už raktą septynis tūkstančius, 
o tavoras tiek. kiek mokėjom. 

Eslher S. Package Store 
74 Broad Street,

Nevv Britain. Conn.

TEISMAS
Ant žemės geroves nebus, kol

TZ . , . . neisisteigs Dievo Karalystė.Kaip. greit pabunda ir su-į 
sirupina telefonų ir teleg-! ALIK ARMIN,
rafų ponai, kada tarnauto-! 3444 Mass- st-> Gary, Ind. 
jai išeina į streikai Tada j (Skelb. 5-8) j k*
susimnina ir valdžios nar- —-_______ 77777 ...r. . darytaharlie Chaplin. žinomas Graikų Partizanai Įrišti su žemės ūkio koope-Įlomskas rūstaudamas klau- . RuakytI deg sn-AUSmŲ

rių artistas, liko patrau-į Šiaurės Graikijos kalnuo-Į ratyvais, kurie Amerikoje šia “Laisvėje”: k. REUMATIZMO
. ; Pncv+Aino cD vzolrlvinc IrariimiTIP'nP Sll- imi ii- coniot. hin-n ctinnic “K’aionfri onrrličlm Vilnim F t K Jtijau mėnesių, kaip ARTHRITISktas i teismą. Rašytojas ,se valdžios kariuomenė so- jau ir seniau buvo stiprus “Nejaugi angliško bloko , , - jau mene. ių. Kaip

Konrad Berkovici iš Netviėmė ar užmušė 600 partiza- ir dabar savo biznį dar la- diplomatai mano, kad tarv- . e onų n te egi arų tai naurvuinuu . .. = .s o xnA nPŽinn ka toJai lteike savo ’eikalavi- s, .
; Diniai žmones nežino. Ką nnlrolti in nydiirhina nn • t,kos« Strėnų skausmų. Neuralgijos,ko- reiškia kariniai bandymai į pakelti ju > zrtai nuo po sąnarių susįnri«"o Neuntis. i’oda- 

nn-* šiauriu vandpnvnp Alaskni - sava1^ • Bet tada jo- H" a* ‘-

-Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
- skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia

__________ „ Chaplino . _
vių gamyboje. K. Berkovi- mas nuo rusų apginkluotų 
ei sako, Chanlinas jam ža- partizanų bus tęsiamas, kol ‘dalykas ir jau ne kartą ji 
dėjo atlyginti už jo idėjas, j visos bandos bus išsklaidy-j čia pergyveno pakilimą ir

peracija čia nėra naujas
Koo-1 šiaurių vandenyne, Alasko.j ?.

‘ 9” * KIO susirūpinimo iš ponv- LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim. kad jus pamėgintumėt RADĘje^'Sprokurotas D. M. bės ,P“sės ncbuv3 Kada

Š mano kad “tarvhiniai naut0jai pianese, kad jie tiktai savo vardą ir adresą, tad mes... • v. . i - O / ?• m?"°’ k,ad -‘■tary!>inia!; streikuos iei iu reikalavi-U™ t»oj -biitėn,. ve
bet nedavė nė cento. tos ir nuginkluotos. : smukimą. Bet sį kartą at- žmones viską žino ir jei . 11 J •, ! , įsi nurodymai ant pakelio. Nieko

rodo. kad užsimojimas vra “angliško bloko” diplomą- V131 n.e , gkint1’j juxnRTHWAY co0)
platus ir darbas dirbamas tai apie ta žinojimą irgi ir telegrafų nona. vis- no«th»a> pharmacal co
rimtai. žino, tai kur ėia Šolomsko vle.n. >ok'.° susirūpinimo ne-

Kooperatvvai Amerikoje “trobelis”? Visi “žino” ir r? .- t-k kai jau .skilo
viskas visiems aišku. streikas- aC,e ku.r! bu,vn

pranešta menuo iš anksto.

Kooperacija Amerikoje
skundžiasi, kad jie turi bė 
dos su vedėjais. Kaip už 
tikrinti sau, už palyginti 
neaukštas algas, kurias ko
operatyvai moka. tinkamus, 
bizniškai išlavintus ir sąži
ningus vedėjus? Tuo tikslu

439 North Street. 
ROCHESTER 5. NEW YORK 

Dept. 30
PAJ1ESKOJIMAI

Viskas brangu, o pinigu mo ir kooperacijos plėtimo- 
kišenėje mažai. Ką daryti? si metai.
Butu nėra ir nėra vilties jų1 Tik sustojus žvangėt gin- 
įsigyti net ir ateityje, nes klams karo laukuose, ypač 
statyba baisiai pabrango, kai pradėjo grįžti iš kariuo-
Tai ka darvti? ‘menės buvusieji kareiviai.! . , ....

Tokius klausimus uždavė įvairiuose miestuose prade-! ren^anJa ir bando-
patys sau daugelis Ameri- jo dygti vartotojų koopera- ma gauti vedejų is pačių ei- 
kos žmonių no antro pašau- tyvai. Dažniausiai tų koo- hn’^ Kooperatininkų tarpo, 
linio karo? Įvairus žmonės peratyvų tikslas buvo atpi-
įvairiai i tokius klausimus ginti maistą, nes privačioje 
atsakė. Vieni pradėjo gv- prekyboje vartotojams at- 
venti taupiau, kiti bandė rodė kainos labai iškilusios, 
kainas numušti “vartotoju Tokių kooperatyvų greit 
streikais,” dar kiti stengėsi pridygo tūkstančiai. Kai 
daugiau pinigu užsidirbti, kurie iš karto sutelkė po ke- 
kad butu galima galus su lis šimtus seimu ir, sudėję 
valais suvesti. I pradžiai kapitalo, pradėjo

Tokiais brangenybės ir verstis prekyba. Tokie ko- 
trukumu laikais žmonės operatyvai turėjo galins
ima jieškoti budu padaryti bes pasamdyti patyrusius 
savo gvvenima lengvesni, prekyboje vedėjus ir stoti 
Vienas toks būdas senai J ^aįą su plačiu uzsimoji- 
visiems vra žinomas, bet mu Daugelis kitų pradėjo 
Amerikoje jis mažai tėra prekiauti kokiame namo 
nrigiies.' Tai vra KOOPE-' užkampyje -kartais tik po 
p act T A į kelias valandas j dieną, ap-
• PA° H karot k“pr±v

UiSeSio"k*",būtiniausiomis prekėmis.
Dabar tokie vartotom

Auganti Amerikos koo
peracija laikosi visame pa
saulyje žinomų vartotojų 
kooperacijos principų, ku
riuos vadinama “Rochdale 
principais.” Trumpai su
glaudus tie “principai” sa
ko: kiekvienas narys turi

“Laisvė” skelbia, kad tik-

tis vartotojų kooperatyvai ,
šalia jų pradėjo rastis vis kooperatyvai jau turi 20.- 
daugiau statybos koopera- , 000 tarnautoju ir vis plečia 
tvvų, per trumna laiką čia'savo biznį. Chicagoje vie- 
išaugo ir sustiprėjo vartoto- n?s kooperatyvas jau sukė- 
jų kooperatyvu susivienih- lė užtenkamai pinigų, kad 
mai, atsirado kooperatinių atidarius 12 krautuvių iš 
dirbtuvių, ir Amerikos žmo- karto.
nės šuoliais pradėjo vytis Washingtono priemiesty

per
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi- 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SU, Cicero 50, UL

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais . . $1.75 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lė .............................................. Toc

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2.o0
Aficiero aukšti klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maišas 
juokų ............... ......... .............

Raktas į laimingesnj gyvenimų l.w
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

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

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

kalbos, be kito pagelbos ■■■■■• 35c
Neužmokamas žiedas, graži pasa- 

25c
Sapnų Knyga, su paveikslais, ap- 

1.60
Sapnas Marijos ant kalno aiyvų 

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

............................. 25c.
Kabalas su Salemono nose .. 15c
Laimė ir planetų nuspėji mai 25c
Girtuoklių gadzinkos, jų šeimyniš

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

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

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c

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

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

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

Kar vės ir gerų sūrių darymas 25c
Istorija seno ir naujo su paveiks

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

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

ko •;............................................ 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

riausių dainų ............................. 75c
Grigorius, graži apysaka .. 35c
Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c
Keliautojai į Palestinų .... 35c
ŽOLĖS 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-
ligos ............................................ «5c

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

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

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

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

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

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... 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 .......................... yję
Nuo kietų vidurių .................. fipc
Kraujo valytojas, valo kraujų 60c 
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c 
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c 
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin-

.............. ;................ ................... 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c 
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00 
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
laiškams popiera j Lietuvą su pa

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

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

3X> Dean Park. Spencerport, N. Y.

PAAIŠKINIMAS: Del aukščiaa 
i skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėją. “Keleirio” administ- 

' racija jų nepardavinėja.

Stasys ir Kazys Stanaičiai, s^'ve_ 
SUSllTipim-Į nų Vokietijoj, nori surasti sekan- 

! čius asmenis: Gretę Calupų Ja- 
1 kuckaitę iš Klaipėdos, brolis jry-

Faktas yra, kad gyveni-į Įena /^neuzų zonoje. Taipgi nori

tada atsirado
tai “politiniai glušai" ma-|mas “Publik«s Rerove.”
UO. jog Komunizmą galima j i arvKao JI«-, surasti Bražinskaites, po vyrų pa-
sunaikinti su ginklais. Tie-mas pabrango ir reikia pri- vardžių nežinoma, jos kilusios iš
Laisvutės” žodžiai yra taikinti uždarbius prie gy- pįltesniųlS’ sSS. kaipnS 

venimo pabrangimo. Joki0 šauksite. Prašau rašyti šiuo adresu:
tejsmai, injunetion ir vai-Į Hancock St., Dover-Foxcroft, Me. 
džios pareigūnu pastangos

dailiai nukopijuoti iš Molo
tovo kalbos, kurs savo lai
ku garsino, kad hitlerizmas
yra idėja ir prieš idėjas ne-- negali pašalinti to fakto, 
galima su ginklais kovoti. 1 kad telefonų ir telegrafų

tarnautojai gauna neužten
kamas algas ir turi reikaAntanas Bimba, mato

mai. per savo didelę politi
nę išminti paėmė tuos žo
džius ir tik idėjo vietoje - r .. -• i-hitlerizmo - komunizmai rasal.nt.. Dar maz.au pade.

Pajieškoma Mary Kudirka, kuri 
prieš 20 metų gyveno New Yorke, 
o vėliau girdėjau gyveno Massachu
setts valstijoj. Pajieško Kraučiunai- 
tė Aldona, dabar Mrs. C. Scofield. 
Prašau Mary Kudirka arba kas apie

i ,. I jų žino parašyti šiuo adresu: (17)Jauti uždarbius pakelti I mrs. scofield.
Grasinimas to fakto negali 7 Bowdoin Avė., Dorchester, Mass.

Bet A. Bimba užmiršo pri-
kooperatvve tik vieną bai- (lėti, kur šiandien yra hitle-
są. Padarytos per metus 
sutaupos metų gale skirsto
mos pagal narių įpirkimus, 
o ne pagal įdėtą kapitalą. 
Vengti duoti prekes ant 
kredito. Kooperatyvai tvar
kosi demokratiškai.

Tie principai .vra seni, 
kaip sena yra vartotojų ko
operacija. kuri gimė Ang
lijoje Rochdale mieste ne
turtingų audėjų tarpe 1844 
metais.

Ajaras.

SENATAS BALSUOJA 
UŽ PAGELBĄ 

GRAIKIJAI

rizmo "idėja,” prieš kurią 
Molotovas siūlė ginklais 
nekovoti.

—o—
Nelaimingas R. Mizara 

“Laisvėje’’ gėrė jasi, kad iš 
Baltanjsijos ir Ukrainos 
greit bus išgabenti visi len
kai. o visi vokiečiai bus iš
gabenti iš Lenki ios ir iš 
Čechoslovakijos. Tas žmo
gelis sako, kad šitoks žmo
nių išgabenimas turės “pa
sitarnauti ateities taikai.”

Puikus “pasitamavimas.” 
jei paima žmones iš jų na
mų ir išgabena į naujas vie
tas be iokio turto ir be nie
ko. Kažin, kad taip kas pa
imtų komunistus, priešaky-

Ši antradieni senatas bai-'je su Mizara ir Bimba ir iš-

žadamos pabaudos ir unijų 
viršininkų persekiojimai.

Šiais metais Amerikos 
pramonė dirba su labai rie
biais pelnais. Tokiu pelnų 
pramonės ponai nedarė net 
karo metu. kada iš valsty
bės iždo plaukė pinigai i 
fabrikantų kišenes. Dabar 
pramonininkai išmelžia do
lerius iš plačiosios publikos 
kišenių, kainos visiems da
lykams yra aukštos, o kai 
prisieina uždarbius pakel
ti, tai pelnagrobiai dangs
tosi “publikos gerove” ir 
nori toliau nuo vartotojų 
devvnius kailius luoti. o 
darbininkams mokėti že
mas algas.

Praėjo tie laikai, kada 
Amerikoje žydėio miškai 
gražių pažadu. Dabar tur
tuoliai nori šauktis oolici-

pokariniai metai bus jrasy- 
ti į Amerikos kooperacijos “kafeterijas” (restoranus) vų rūmai turės tą reikalą 
istoriją, kaipo didelio augi- ir 4 dideles maisto krautu- nubalsuoti.

jamas darbininkas ir 
Tas pats R. Mizara reiš- nautojas pradeda suprasti

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

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay.

So.* Boston 27. Mass.

♦
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Gyvilė ir Pareivis
(Istorinė Apysaka) kas jis toks, nepasakysiu.

Tai buvo senai, senai; lie- an‘ mar??s P-7^
tuviai tada stabmeldžiai te- į1’-131 a"‘ 
bebuvo. Lietuvoje buvo toks *?*• K.am J,s tun. kente?‘? 
miestas, Naujapiliu vadina- Gana jau mano vtenos asa-
mas. Tą miestą su visa ap- Drašvt*Draša kunieai-
linkine žeme valdė kuni- *į P“P!*“ 
p-aikštis Kariuotis lis turė- ^stis, n bauginte baugino 
& v*% e,! ' dukterį, bet nieko nelaimė
jo vieną dukterį, kun bu- . p'ilė npnasakė kain vo tokia graži, kad ir apsa- J0’ G^.lle nepasake, H*p
kyt negalima - kaip r&ė 1, J°sR^g{? "baMff’ner- 
Būdavo, kad pažvelgs i kaj £unigalR*tls baisiai per- 

i -Ša. gerai - tarė jis sa-
kaip gražumo. Kas tik, ’bu- Įį? ^e> į^u ta to- Tas 
davo, mieste susirgs, ji tuo- Vu'nFgalStystei

KARO NUOTAKAI NĖRA PASTOGĖS 'Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valdyt ir gert reikia del to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi* Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? iteiko žmogui reikia cuk
raus, dtnskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-iuus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. J* turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................. 10c

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
lr kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

jaus eina, gydo, slaugo. Pa
vargėliams davinėjo duo
nos, pinigų, drabužių. Mi
rus kokiai motinai, priim
davo jos našlaičius Į savo 
globą. Žodžiu, kaip koks a- 
niuolas buvo. Žmonės ją 
labai mylėjo.

Ji vadinosi Gyvilė.
Nereikia turbut nei saky

ti, kad nuo piršlių ji nega
lėjo apsiginti. Išgirdę apie 
jos gražumą ir gerumą, vi
sokie kunigaikščiai pas ją 
tik važiavo ir važiavo. 
Kiekvienas vis norėjo ją 
vesti.

Bet Gyvulei nei vienas jų 
nepatiko ir ji vis sakėsi ne
norinti ir nenorinti tekėti.

Gyvilės tėvas, kunigaikš-

gėdą, tai busi gyva sude
ginta ant laužo.

Ir liepė savo dukterį už
daryti kalėjiman. Kalėji
mas buvo tamsus ir drėg
nas. Vargšė Gyvilė gavo gu
lėti ant drėgnų šiaudų ir 
valgyti juoda putrą. Tokio
se kančiose ji laukė baisios 
mirties.

Pareivis matė ir girdėjo, 
kaip del jo kenčia gražioji 
Gyvilė. Jo širdis plyšo skau
smu, bet negalėjo nieko pa
daryti. Jis kentėjo, bet ėjo 
savo pareigas kaip visados, 
ir kunigaikščiui nei į galvą 
neparėjo, kad Pareivis yra 
jo dukters išrinktasis.

Tuo tarpu Naujapilį už
puolė gudai. Pareivis tuojtis Kariuotis. turėjo vieną ;urink= kareivius ir iŠ
ėjo priešą pasitikti. Kova 
siautė visą dieną. Lietuviai

karvedį, toki pulkininką, 
kuris buvo pastatvtas ka
riuomenės viršininku ir pa- „„nu,,.' j-j , . ., — . , - užpuolikus nugalėjo ir nuvi-dedavo kunigaikščiui kras- • \__ _• T 7 1 — l »... ’iio nuo miesto. Vakare Par-tą ramvti Jis vamnos. t-a- -; ; fe ž
reivio vardu. Buvo tai jau- žmon&5 pasitiko Pa-
nas, be galo gražus ir drą-> • -

—Ne muštis ateinu... At
einu pasakyti, kad aš įlei- 
siu jus į miestą, tik priža
dėk man nežudyti žmonių. 
Aš noriu išgelbėti iš kalėji
mo kunigaiykštytę Gyvilę. 
Tu man padėk... Eikim tuo
jau!

Ir nuėjo.
Kadangi pirma gudų ėjo 

Pareivis, tai miesto sargyba 
nesipriešino ir pati atidarė 
pilies vartus. Niekas iš lie
tuvių nemanė, kad jų myli
mas karžygis atsiveda prie
šus. Bet kai žmonės pama
tė, kad į miestą suėjo gu
dai, kilo neapsakomas su
mišimas. Pareivis tuoj lie
pė gudams išlaužti kalėji
mą ir šoko Gyvilė gelbėti 
Jis rado ią gulinčią ant 
šiaudų, išbalusią ir nusilpu
sią. vos bepažįstamą. Par
eivis ia pakėlė:

—Mieliausioji mano Gy- 
vile, esi laisva, išgelbėta. 
Bėkim!

ją taip nustebino '
kad ji apalro. Pareivis pa-į 
ėmė ią į glėbi ir bučiuoda
mas išnešė į kiemą.

Atsigavusi ji prašneko: Į 
—Kur aš esu?... Kas čia1 

darosi?... Iš kur tie gudai?
—Gudai padėio man iš

laisvinti tave iš kalėjimo— 
paaiškino Pareivis. — Da
bar jau niekas man tavęs 
nebeatims!

Gyvilė viską suprato. Ji 
pamatė Pareivį įvedus pi- 
lin priešus, kad ją išgelbėti. 
Išverktose jos akyse sužibo 
ugnis, išbalęs veidas parau
do. Ištraukus iš jo rankų 
karda ji sušuko:

—Šalin nuo manęs, išda
vike! Del manęs tu išdavei 
priešams tėvynę! Išdavi
kams štai koks atlygini
mas!...

Ir tardama tuos žodžius 
Gyvilė suvarė kardą Parei- 
vio krūtinėn.

Pareivis krito negyvas, o
/TLuTrilA 4-0/4 a nmzliio iv
j vaua prvtvzivT ęuuuc n

pradėjo šaukti lietuvius, 
kad muštų priešus.

Lietuviai šoko mušti gu-«us vvras Kai tekdavo ka-^eiv* didži.au^H džiaugsmu. BietuViai šoko mušti
riautiT tai jis pats pirmuti- 1 dus?r 1S_
nis puldavo priešus ir taip ‘ ^U" ^rudo juos iš pilies. O Gy-
juos sumušdavo, kad jie j vile nubėgo pas tėvą ir kn-pamatę jį iš tolo drebėdavo! p^dėkinX ‘T-3*™ S? °JU Ja
nuo baimės. Ir ^ip Jis. bu-1 plyšo, srrd.s...
kštis visados klausydavo jo.^^iS F™ ” 
patarimu, nes žinodavo šviesįausis kunigaikšti, 
kad niekas taip perai neis- matai Rad tarnauju ne_ 
mano, kaip Pareivis. _ j sigailėdamas nei sveikatos.

Gyvilė Į Pareivį Įsimylė- nei gyvybės! Bet nieko už 
jo, o Pareivis pamilo ją. Bet tai nenoriu, tik prašau leis- 

: : :: _:-i Įj už manęg Gyyilę. Busiu
dėkingas ir tarnausiu tau

nei jis. nei ji nieKam apie 
tai nieko nesakė. Gyvilė bi
jojo, kad tėvas nesužinotų, iki mirties, 
jog ji myli jo tarną. Ir nie-! Kunigaikščio veidas, ku
kąs nieko apie jos meilę ne- ris buvo taip nušvitęs 
žinojo. džiaugsmu, dabar rūsčiai

Bet sykį kunigaikštis išė- apsiniaukė. Jis suprato, kad 
jo su savo kariuomene Į ka- Pareivis buvo jo dukters

Ji buvo palaidota su di
džiausiom iškilmėm. Į jos 
laidotuves susirinko minių 
minios, ir nebuvo žmogaus, 
kuris nebutu verkęs...

Šatrijos Ragana.

KĄ REIŠKIA ŠALTOS 
KOJOS

Amerikos kareivio žmona, Mrs. Tillie Lyons, atvy
ko iš Anglijos su kūdikiu ir sesere pas savo vyrą į 
Quincy, Maas., bet negalėjo rasti čia buto apsigyveni
mui^ todėl pereitą savaitę jos išskrido atgal Anglijon. 
čia jos matosi lipant į orlaivį East Bostone.

Nemuno Sieliai
Dairaus aplink ir netikiu akim — 
nejaugi butų kraštas tas, 
kuris prailgusiom naktim 
širdyje buvo atrastas?

Ir Nemunas nejaugi tas, 
kurio girdėjau aš raudas, 
kai nešė jo srauni srovė 
su sieliais krašto sielvarta?

Pažįstu, Nemune, tave, 
neši tu sielius į marias, 
o aš todėl — diena, naktim ’
apkaustytas esu grandim.

Kai vėtra suužia šiluos, 
ir blaško skynimus nykius, 
drauge su sieliais skandinuos, 
su viesulą verkiu sykiu.

Tau nesusemt visas raudas, 
man neaprėpt sielvarto.
Per girią atūžia audra, 
viršūnėm šėlsta viesulą.

Per viesulą, per audrą tą 
ir sieliai traukysią virves, 
aš nuskandinsiu sielvartą 
ir kieto vargo grandines.

Kazys Boruta.

KUNIGŲ CELIBATAS 
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į- tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. P., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
Kaina ........................................... 25c bažnyčios autoritetą ir faktais pa

rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
Į tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

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

lošia riebalai, nes jie gami
na daugiausia šilimos.

Todėl, kas turi šaltas ko
ja?. arba ir bendrai bijosi

rą, o namus valdyti paliko 
Pareivį. Tuo tarpu kunigai
kštytė labai verkė. Nors ir 
labai buvo tėvo mylima, bet 
žinojo, kad jis įos meilei ne
pritars ir už Pareivio tekė
ti neleis. Mat. tokia buvo 
tais laikais mada, kad kuni
gaikštytė gale’o tekėti tik
tai už kunigaikščio. Ištekė
ti už tarno butų neapsako
ma gėda ir pažeminimas. 
Nuo verksmo gražioji kuni
gaikštytė išblyško, suliesė
jo. kaip iš sunkios ligos at
sikėlus.

Sugrįžęs iš karo tėvas 
dukters beveik nebenažino- 
jo. Jis tuoj nujautė, kad ji 
bus pamylėjus nelygų sau 
vyrą, todėl pasišaukęs Gy- 
vilę tarė:

—Aš žinau, kodėl tu to
kia apsiverkusi ir nubudu
si. Tu įsimvlėjai i viena ma
no tarnu. Bet kad tu ir nu
mirtum beverkdama, aš tau 
tekėti už io niekad nelei
siu! Tu padarei senai ma
no galvai gėda. Tiek švie
sių ir garsiu kunigaikščių

mylimasis. Bet ka dabar da
ryti? Nejaugi ir Pareivį su
deginti kartu su Gyvilė? O 
kas bus, jeigu gudai vėl už
puls Naujapilį? Kas suge
bės taip narsiai priešus ka
poti. kaip Pareivis?

Viena šio skvriaus skai
tytoja mums rašo:

Gerb. M. Michelsoniene: 
Nuolatos skaitydama 

Tamstos vedamą skyrių, 
randu jame daug įvairaus 
pasiskaitymo ir visokių in
formacijų bei patarimų. Da
bar ir aš pati sumaniau pa
klausti, ar negalėtumėt 
man paaiškinti, kodėl mano! 
kojoms visuomet šalta. Net

Apsigalvojęs, kunigaikš- ir. (!abar.’1 kuomet oras žy
tis suvaldė savo rūstybę ir 
tarė Pareiviui:

—Pareivi, tavo prašymas 
man labai nepatiko. Žinai, 
kad aš tave myliu, nes geras 
esi karvedys. Tačiau savo 
dukters už tavęs leisti nega
liu. Pats žinai, kad iš senų 
senovės Lietuvos kunigaikš
čiai neleidžia savo dukterų 
tekėti už tarnų. Tai kaipgi 
aš galiu leisti už tavęs Gy- 
vile? Prašvk, ko tik nori, 
viską padarysiu, bet to ne
galiu !

Liūdnas ir nusiminęs nu- 
ėio Pareivis į savo butą. 
Kas dabar jam daryti? Už 
kelių dienų bus Perkūno 
šventė ir jo mylimoji Gvvi- 
lė bus sudeginta. Sėdėjo 
Pareivis galvą rankomis su-

miai atšilo, kaip tik išeinu 
gatvėn, tuoj jaučiu, kad 
kojų pirštai jau sustingę. 
Eidama gulti, aš pasiimu 
lovon karšto vandens krep
šį (hotwater bag), arba tu
riu užsimauti pančiakaites. 

Su aukšta pagarba,
Z. K-nė.

Atsakymas:
Šaltos kojos paprastai 

reiškia silpną kraujo cirku
liaciją; kraujas nepasiekia, 
kiek jo reikia, tolimiausių 
kūno dalių ir negali jų su
šildyti.

Silpną kraujo cirkuliaci
ją paprastai turi tokie žmo
nės, kurie nedirba fizinio 
darbo ir neišmankština sa
vo raumenų. Gali būt ir mi
tyba kalta.

Šaltam ore žmogaus kū
nas netenka daug šilimos; 
ji išsieikvoja į apylinkos

ėmęs ir galvoio, kas daryti, 
siuntė savo piršlius pas ta- Staiga jis pašoko ir išėjo i 
ve, o tu, visus juos panieki-; tą pusę, kur nuvyti gudai 
nusi, pamilai savo tarna. nakvojo. Nuėjo stačiai prie orą. Šitokiu laiku kūnas rei- 
Pasakyk. ka? jis toks yra!; jų vado. Tas pamatęs Pa- kalauja tokio maisto, kuris 
Pasakyk tuojau! ' reivį išsitraukė kardą, bet gamina šilimą, tai yra rie-

—Nesiginu, brangus tėve- Pareivis sulaikė jo ranką ir balų, cukraus ir krakmolo. 
Ii, pamilau tavo tarną, bet tarė: Iš tų trijų, svarbiausią rolę

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, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
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 Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke-nu yri įiori a jog račfiifl ri£LT»ggy-
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- 

I lais. Kaina .................................. 50c

! 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 galva. 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-

LYTIŠKOS LIGOS
Ir _kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

. Slatulaitis. Antra, peržiūrėta 
‘ ~ ‘ ..25c

rr, • » -i . , . Dr. F. Aiatuiaitis. Antra,i ai Amerikos juodvei- ir papildvta laida. Kaina

sa- KALB0S
vo vaikų išsižada, nes ne-' GRAMATIKA

lietuviams.Pritaikyta Amerikos 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ................................. $L.OO

šalčio, tas turi valgyt dau-Įgali su jais visuomenėj pa- 
giau riebalų, cukraus ir įsirodyti, 
krakmolinių valgių, ftięba- • Londono ir Liverpoolio 
lai nebūtinai reiškia taukus. 1 juodveidžių draugija nori 
Riebi mėsa, riebi žuvis,5,000 tų juodukų atsiųsti į 
sviestas, smetona, daržovių; Ameriką ir pristatyti tiems 
aliejus — tai vis‘riebalai, i juodveidžiams, kuriems iie 
Gi krakmolas yra gaunamas tikrai priklauso. Likusius
su bulvėmis, duona, pupe- penkis tūkstančius juoduku Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
lėrnis (binzais), ryžiais ir ši draugija auginsianti An- 
bendrai visais valgiais įs glijoje. — - p- -
miltų.

Be to, reikia nuolatos iš- 
simankštyti. Mankšta pa- 
liuosuoja musų raumenis ir 
palengvina kraujo cirkulia-

Jeigu ir šitos priemonės Paimk vieną puoduką iš- 
negelbsti, tada reikia var- D221!' pusę puoduko

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip 
aair

i — i_i :-i_ i uvuT'itr* uiaugu5. i^auai ĮUunn nriy^a.
Kaina................................................ ..25c

KODEL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

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

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

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

PAPARČIO ŽIEDAS
lr keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (2) 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

VALGIA/
Ryžiai su Tomei temis

žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai iK?,p žmonoms Kenkia, i.i 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi- Ųmes.. rūkę. I agal A. Apolovą 
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga. su ištarimų nurodymais $3.00

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

. ir
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

toti masažą. Masažas pa
skatins kraujo cirkuliaciją 
ir tuomet kojos sušils.

tarkuoto amerikoniško su 
rio ir vieną vidutinišką “ke- 
ną” tomeičių. Sudėk viską

Dar galima gauti 1947 metų “Ke
leivio“ kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina .............................. 50c.

‘Keleivi*,’’ 636 Broactway, 
So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga
šaltos kojos gali būt prie- eį^m2s i keptuvę. Ant pat 

žastis ir kitiems nenorma- v,rsa,K n"r'51' 
liūnams, šaltos kojos be-
veik visuomet yra insomni-

virsaus pridėk gabaliukų 
sviesto ir kepk vidutinio 
karščio pečiuje apie 30 uni

jos arba nemigos priežastis. nučiu.
Kas negali gerai miegoti, 
kojos susišildęs užmigs. Ko
jas visuomet galima susišil- 
dyti dirbtinu budu, bet tas 
neprašalins jų šaltumo prie
žasties. šaltos kojos gali būt 
silpnos sveikatos pasekmė, ... 
todėl neprošalį yra pasi- u 233)31 mažai vandens.

Burokėliai su Lapais

Paimk mažus burokėlius 
ir čielus išvirk. Burokėlių 
lapus gerai nuplovus su- 
piaustvk ir išvirk atskirai

klausti gydytojo patarimo.

ANGLIJOS MERGINOS 
PAGIMDĖ 10,000 

JUODUKŲ

Verdant įpilk šaukštą uksu- 
so ir virink iki visas van
duo išgaruos. Pasudyk, į- 
dėk pipirų ir karštus išversk 
ant karštos lėkštės. Aplin
kui apdėk nuluptais karštais 
burokėliais ir viską užpilk

Mamytės gimtadienio pr<> 
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 naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”,..

Associated Press prane
ša, kad Anglijos merginos karštu tirpytu sviestu arba 
susilaukė 10,000 juodų ku-, pašildyta rukščia smetona. jn.:„ v. . Tinka prie visokios kep-dikių ir nežino, ką su jais 
daryti. tos mėsos.

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

Keleivis
636 E. Broadw«ty, So. Boston 27, Mass.

1
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Apie Pirmą Lietuvišką 
Knygą

Prieš 400 metų pasirodė Karaliaučiuje pirma lietu
viška knyga. Ją parašė liuteronų kunigas Martynas 
M až vy d is-Vaitkunas. , •

Apie Mažvydį (ar Mažvydą) mažai tėra žinių. Yra 
žinoma, kad jis 1546 metais įstojo į Karaliaučiaus uni
versitetą. Sekančiais metais jis jau paskelbė pirmą lie
tuvišką knygą. 1548 metais jis gavo filosofijos magistro' 
titulą^ o 1549 metais jis buvo paskirtas kunigu į Ragai-} 
nę. 1554 metais jis buvo toj pat Ragainėj paskirtas ar-j 
kidiakonu. arba vyskupo vietininku. Mirė jis Ragainėj 
1562 metais.

M. Mažvydo pirmoji lietuviška knyga buvo kate- 
chizmas, arba tikybos mokslo aiškinimas “lietuviams ir 
žemaičiams,’’ kitaip sakant, lietuviams vokiečių valdo
miems ir nepriklausomoj Lietuvoj.

M. Mažvydas turėjo du gerus lietuvius mokytojus, 
RapagelionĮ ir Kulviškį. Bet visvien jis pirmas lietuvių 
kalbą padarė rašto kalbą. Lietuvių kalbos tyrinėtojai 
sako, kad jis PADĖJO PAMATĄ LIETUVIŲ RAŠTO 
KALBAI. Ir reikia pasakyti, padėjo labai gerą pamatą. 
Jo kalba ir dabar yra visai suprantama ir gražiai skam
ba. Kai kurios musų senosios kalbos formos dabar jau 
yra užmirštos ir nebevartojamos, bet šiaip jau Mažvy
do kalba yra visai “modemiška.” Jei imti Klaipėdos 
krašto “bažnytinę kalbą,” tai ji naujaisiais laikais buvo 
daug blogesnė, negu Mažvydo kalba.

M. Mažvydas žinojo, kad jis imasi nelengvo darbo 
sukurti rašto kalbą, kur jokio rašto ikitol nebuvo. Savo 
knygos įvadoje jis šitaip teisinasi prieš skaitytojus:

f

“Bralau milasis, skaitydamas tatai szinasi,
Jog tasai lieszuvis dabar reiszkiesy.
Tadrin, jei rasi kaky paklidima,
Pateisik be wisakia uszwidegima.”

M. Mažvydo įvada į katechizmą yra parašyta eilė
mis, kurių gražumą ar darnumą dabar sunku bėra su
gaudyti. Jos prasideda šitaip:

“Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet,
Ir tatai skaitidami permanikiet.
Maksla schito tėvai jusu trakszdawa turėti,
Ale to negaleia ne wenu budu gauti.
Regietv to nareia savo akimis, ’
Taipir ischgirsti savo ausimis.
Jau nu ka tewai nakada neregeia,
Nu schitai wiss iusump ateia.”

Niekada nemačiusiems savoj kalboj spausdinto žo
džio, Mažvydas davė progą savo akimis skaityti. Mato-
TYini Q7.VYfln laiVaic na rrz^ywa4- A zIa-***«« pagvujovv nuvuvii^ vai Įjįr viar UU"
vo stipra, nes M. Mažvydas pakartotinai ir labai griež
tai pataria lietuviams saugotis: “kaukų, žempačių, lauk- 
sargų, aitvarų, visokių velniavų deivių.”

Jis ypač pataria vengti visokių “deivių,” nes:

“Tos deiwes negal iums neką giera doty,
Bet tur vvisus amszinai prapuldinty.”

Mažvydas sako, kad be tikrojo mokslo “szmanes 
regit kleidenczias” (klystančius).

“Ir deiwių schimta (iei tatai nemasz) turinczias.”

Išeina, kad lietuviai tada garbino ne mažiau, jei 
tik ne daugiau, kaip šimtą visokių deivių, aitvarų ir ki
tokių gerų ir blogų dvasių įvairiais pavadinimais. Maž
vydas sako, kad iš šimto lietuvių tuo laiku ir vieno žmo
gaus negalėjai rasti: '

“Kursai wena szadi dewa prisakima makietu
Ir potieriaus ben du szadziu atmintu.”

Mažvydo laikais lietuviai jau gana senai buvo ap
krikštyti, bet nežiūrint į krikštą, jie garbino savo se
nuosius dievus ir dvasias ir apie naują dievą, kurs turė
jo pakeisti visus senuosius, jie turėjo labai mažai su
pratimo. M. Mažvydas ėmėsi juos pamokyti ir tuo tikslu 
rašė katechizmą. į kuri sudėjo savo įdomią prakalbą, 
giesmes ir visokius “vieros straipščius.” Bet mums šian
dien svarbu yra ne to katechizmo religinis turinys, bet 
jo kalba, jo įvadas ir Mažvydo supratimas, kad visoks 
mokslas ir apšvietimas žmonėms galima suteikti tiktai 
jų prigimtoje kalboje. , '

Martynas Mažvydas-Vaitkunas buvo ne tik pirmas 
musų rašto kūrėjas ir rašytojas, bet jis buvo lietuviškas 
patriotas, jei tą žodį galima vartoti tiems laikams, kada 
tikybiniai samprotavimai vyravo žmonių galvose. Pro- 
testonai pirmieji pakėlė reikalavimą ir pradėjo jį vy
kinti gyvenime, kad žmonės patys ir dargi paprasti žmo
nės, turėtų progos skaityti šven^ raštą ir iš jo mokytis. 
Rodos menkas reikalavimas, žiūrint šių dienų akimis. 
Bet tais laikais tai buvo revoliucinis reikalavimas.

Vyraujanti katalikų bažnyčia tada skaitė, kad pa
prasti žmonės vra perdaug negudrus, kad jie galėtų 
“Dievo žodį” suprasti. Tiems prasčiokams, katalikų baž
nyčios avelėms, turėjo užtekti lotyniškų kunigo maldų, 
kurių jie negalėjo suprasti, ir turėjo užtekti griežtų ku
nigo įsakymų ką daiyti ir ko nedaryti. Protestonų rei
kalavimas. kad ir paprasti žmonės galėtų skaityti šven
traštį savo gimtoj kalboj, katalikų vadovams atrodė bai
sus pasikėsinimas į bažnyčios monopolį aiškinti prasčio
kams “Dievo žodį.”

M. Mažvydas del lietuvių kalbos vartojimo yra pa
sakęs žodžius, kuriuos, deja, vėliau nieks nenorėjo pri
siminti. Jis sakė:

“Trokštame, kad ir musų dienose visur, kur tik gyvena 
lietuviai bažnyčiose viešpatautų vienų viena musų prigim
toji lietuviška kalba, kad vien lietuviškoje kalboje Dievo 
žodis apsakinėtas butų.”

P. Petraitis.

ATMETĖ VALDŽIOS PASIŪLYMĄ

Kairėj yra parodytas telefono darbininkų unijos 
pirmininkas Beime, kuris atsisakė valdžios pasiūlyto
mis sąlygomis baigti telefono streiką. Iš dešinės ma
tosi kitas unijos vadas. Jų tarpe laikraščių reporteris.

Bus Nauja Depresija?

Puslapis Septinto

pramones į valdžios žinią,!jiems juk niekad netruko... Alicįus ir Amerika 
Vadu darbininkai sustrei-' Dabar tylėti, tai butu blo- 3

du darbininkai ir pramo- das, svarstyti ateities tiks- ^a^^ .•a.^.atU}' 
ninkai ekonominėje kovoje lūs, kad paskui iš karto bu- a įfAmeriko 
nėra lygioje padėtyje. To- tu aišku, kur reikia eiti. |fj ^“^biŽonai v,? už 
kią padėtį galėtų įvesti tik' J visokius šnibždėtojus J natiniu Amerikos Vals- 
darbininkų valdžia. Tokia nereikėtų kreipti dėmesio. e
valdžia galėtų ir kainas re- Ir iš viso — juo toliau nuo W s^nų.
guliuoti ir kuzio išvengti.1 ju, juo geriau. Vį1 s. a «JUS •
Bet iki šiol Amerikoje stip-; J. J. su.‘abal mazonus .s.mt m s,

unr o i? i priklauso “Amerikos mtere- Bi egenz, 1947, 3, 17. Į arba amerikoniškoms
Kiek An kil Nukėlė ! kompanijoms. Virš to Ame- AUhU miKeli; rikos “interesai” valdo apie

rios darbo partijos nėra. 
Darbininkai remia demok
ratus arba republikonus, bet 
savo partijos neturi.

Darbo partija turės atsi
rasti Amerikos politiniame 
gyvenime.

M. Pragėlas.

ALT
Lietuvos Vadavimo 

Reikalams

17 bilionų bačkų aliejaus 
atsargų kituose kraštuose. 
Būtent:

Iš 9 bilionų bačkų alie-
___________ J šią atskaitą įeina visos jaus atsargų Pietinėj Ame-
kt j • rr >-»•'aukos. prisiųstos Amerikos;rikoj 6 bilionai bačkų yra 91 €S i\ClUrim iyldl Lietuvių Taiybos iždanj Amerikos rankose. 

t'r • •—t tarp 1946 m. rugsėjo 22 d.J Iš 26 bilionų bačkų alie-
(Tremtinio Žodis Irem- kada ALT suvažiavimas’jaus atsargų Viduriniuose 

timams) ; Washingtone, D. C., nutarė Rytuose (Irane ir Arabijo-
Bandant dabar tremtyje vajų skelbti, ir š. m. kovo je), Amerikos rankose ran

kartais iškelti buvusio sme- 31 d.
toninio režimo blogybes iri Visiems ALT skyriams, 
nepataisomą žalą, jo pada- organizacijų komitetams, atsargų Olandų Indijoj, pu- 

’rytą Lietuvos ateičiai, daž- organizacijoms, paskiriems sė biliono priklauso Ame- 
nai atsiranda neaiškių žmo- veikėjams ir aukotojams, rikos interesams, 
nių kurie tuoj išsigandę kurie sudėjo šias aukas, A- Viso Amerika yra uždė- 
ima šnibždėti: merikos Lietuvių Taryba ta- jusi ranką ant 37 bilionų

__rpgg ' iria širdingai dėkui. (bačkų aliejaus atsargų vi-
I tokius šnibždėtoms aty-’ d., vajus šame pasaulyje .

džiau isižiurėjus galima iuo!a‘nes« $65.639.10 įplaukų.' Anglija ir Olandija tun 
se pažinti buvusius to rėži- atskaitą ruošiant spau- savo žinioje apie 17 bilio-

Toks klausimas gali būti dras prekių trukumas visam 
pavadintas per ankstyvas. ! pasaulyje yra labai didelis. 
Bet tai nereiškia, kad jis _ Bet per tą laikiną krizį tu- 
neturi būti keliamas. Kas'rėsiąs būti persilaužimas, 
sukelia depresiją? Papras- Taigi kaip ten bus su šių 
tai, kaip prekių prigamina- metų taip vadinama “trum-
ma daug, o jų išpirkti žmo
nės nepajėgia, tai jų gamy
ba mažinama ir darbinin
kai atleidžiami. Tada tie

pa’’ krize, galėsime greit 
pamatyti. Tik galima pa
stebėti, kad daug darbinin
kų iš įvairių pramonių, pav

dasi 10,500.000,000 bačkų. 
Iš vieno biliono aliejaus

dai, ALT iždan atėjo dar nu bačkų aliejaus atsargų, 
kelios stambios sumos au- Rusija turi savo teritori- 
kų iš kolonijų, kurios pake- joj apie 6 bilionus bačkų a-

nereikU'kalbėti... “iies'turi-skai‘linę ,iki Hejaus Kitos smul-
me išlaikvti vienvbę... Tss..??7?-?00- T.os ?auJos aukos kesnes salys turi apie 3 bi- 

Bet kalbėti anie tai rei-'11' klto? vėlesnes sumos bus bonus aliejaus bačkų savo
kia. ir reikia dabar. i pažymėtos antroj ALT va- žinioje.

n H j p n likimas nad-nė'Jaus atskaitoj, kuri bus pa-; Is tu skaičių matyti, kadnuTrienJdail ™emtto^ ?k^lbta gegužės mėnesį. Ti- aliejaus atsargos žemės gel- 
buvusius ponus ir buvusius įkimasi, kad iki to laiko meSe jau yra paskirstytos 
parijus. Tik, gal būt, jus fPes “teiskąityti su Amen- tarp didžiųjų valstybių, 
čemodanuose atsivežei smo- ko? Lietuvių Taryba visos Jeigu Įvyktų pasaulyje nau: 
kingus ir gražaus gyvenimo kolonijos. dalyvaujančiosios aliejaus dalybos,” tai 
atsiminimus, o mes — nu- s!a™‘ vaJ«Jc- Pavieniai , didžiosios valstybės galėtų 
dėvėtų švarkų ant nugaros rlnke'a1.. ,. , . _ it,ktal. viena is kitos aliejų
ir kartelį širdvje. .Jums da-' A™e!lkos Lietuvių Tary- atimti nes jau nebegali su- 
bar. žinoma, nemalonu, kad?05 Vykdomasis komitetas: rasti dar nepasidalytų alie- 

toirv Vor+oic nr!,! Knnrl ' Simutis, pirmin. jaus atsargų.

mo didesnius ar mažesnius 
ramsčius.

—Tss... Apie tai dabar

darbininkai be darbo dar | kaip kriaučiai, kailiadir- 
mažiau gali pirkti ir dar biai ir kt., jau nusiskun- 
labiau sumažina prekių pa-' džia, kad darbai mažėja, 
reikalavimą. Kainos maži-‘nes prekės neišperkamos 
narnos, bet kertamos ir ai-} del aukštų kainų, 
gos. Ir taip prasideda mi-į Kapitalistiniam pasaulio 
zerija, kuri privargina mi-, surėdyme be krizių ar de- 
lionus žmonių. 'presijų apsieiti negalima.

Roosevelto New Deal es- Ir juo didesnė prosperity 
mė buvo tame, kad jis ėmė- būna, tuo didesne depresi- 
si priemonių išbristi iš de- ja ją seka. Depresija susi- 
presijos, padidinant žmonių daro del netvarkingo ūkio.
pajamas, kad jie galėtų Kiekvienas gamina tai, kas kalbėti reikia, ir reikia bu- Connecticut ........... 7.584.80
daugiau pirkti. Pagaliau jam duoda didžiausią pelną tent dabar. Malonu iums, i Michigan ................... 3,767.70

-   * ‘ - - - - - ’   3,725.92
......... 1.568.75
.......  1,528.85

......... 1.449.00

......... 1,289.95

mes, taip kartais prie bend
ro stalo susėdus, pasakome-
viena kitą atviresnį žodeli.' — ~ *------ -

—Tss... Apie tai dabar] AUKOS VALSTIJOMIS:
nereikia kalbėti! tuomet Illinois ............... $18,592.58
tuoj pasigirsta šnabždesys, i Massachusetts .... 12.400.64 

Ne, mieli ponai, apie tai New York ............... 8,763.15

Dr. P. Grigaitis, sek. 
M. Vaidvla_ iždin

žmonės ne del to neišperka 
prekių, kad tos prekės jiems 
nereikalingos, bet del to,

ir visokiais budais stengia
si įkalbėti pirkėjus tą da
lyką pirkti. Daug žaliavos

kad jie neturi užtenkamų sunaudojama ne būtinai 
pajamų daugeliui prekių reikalingiems daiktams ga- 
pirkti. Juk tuo pat laiku, minti, bet tiems, iš kurių 
kaip per depresiją žmonės pelnas didesnis, 
neturėjo pakankamai valgy- Dabar prezidentas Tra
ti, tai farmeriai neturėjo manas patarė gamintojams

ar ne, mes turime kalbėti.! Pennsylvania 
Jeigu mes dabar tylėsime, • New Jersey 
tai paskui bus pervėlu ir — Ohio .... 
kaip daugelis to ir tikisi—; Wisconsin 
reikalas pamažu bus už- Canada
mirštąs, o ponai vėl susės į. Rhode Island ........... 1,005.00
savo senas kėdes... • Indiana ........................ 971.00

Juk ne paslaptis, kad net Maine ............................ 836.25
dabar, ta tyla ir nelaimės Maryland ................... 346.00

jaus atsargų.
Tas faktas išaiškina, ko

dėl Rusirodžiai žiuri 7 
“Viduriniuosius Rytus” ir 
norėtų įkelti koją į Iraną 
ir Dardanelus. Bet tas pats 
faktas leidžia suprasti, ko
dėl Amerika gina Graikijos, 
Irano ir Turkijos nepriklau
somybę nuo rasų pasikėsi
nimų. Amerika pasisako už 
Viduriniųjų Rytų laisvę, o 
tą pasisakymą remia ne tik 
“aukšti principai,” bet ir 
aliejaus šaltiniai.

KAS BUS TRIESTO 
GUBERNATORIUS

kam savo prekių parduoti. 
O didelės prekių atsargos, 
kaip kviečiai, kava ir kt., 
buvo net deginami. Pienas 
pilamas lauk. Ir niekam iš 
to naudos nebuvo. Dabar vi
si laukia, kad prekių bus 
daugiau prigaminta ir kai
nos nukris. Bet ar bus taip?

Gamintojai ir prekybinin
kai nenori ir nenorės savo 
pelnų mažinti. Jie verčiau 
mažina gamybą. Tam daug 
pasitarnauja visokios mo
nopolijos, susitarimai ir 
prekybininkų sąjungos.

Jiems, kaip tai bobai: 
malonu žentas, bet gaila 
varškės, — depresijos jie 
nenori, bet pelnus mažinti 
gaila.

Prekių trukumas dabar y- 
ra nemažas, bet žmonės ne
įstengia jų išpirkti tomis 
kainomis. 1946 metais bu
vo padaryta daug kapitali
nių išlaidų pertvarkyti ga
mybą iš karo į taikos pro
dukciją. Buvo išmokėtos 
nemažos sumos karo vetera
nams, tai didino bendras 
žmonių pajamas, bet netei
kė prekių. 1947 metais pra
monė jau pagamins dau
giau prekių ir patieks rin
kai, bet ar vartotojai įs
tengs tas prekes išpirkti 
prie dabartinių kainų? Kai 
kas mano, kad išpirkti jie 
negalės ir susidarys savos ( 
rųšies trumpa depresija.

Tai nebusianti ilga de
presija, bet tik šiaip sau 
laikina krizė. Tas laikinu
mas busiąs del to, kad ben-

mažinti kainas. Priversti j pritrenktos lietuviškos vi- New Hampshire
juois kainas mažinti jis ne- suomenės abuojumu pasi- Nebraska ...............

naudodami, daugelis buvu- Oregon •••••.........
siu neaiškių veikėjų prade- State of VVashington
da eiti visuomenines parei- California .............
gas. Toms pareigoms, žino- Minnesota .............
ma. ju niekas nerenka, bet Kentucky ...............

turi galios, bet galįs tik pa
tarti. Toks atarimas yra 
lygus patarti žąsinui nelesti 
avižų. Kaip žąsinas nuo a- 
vižų. taip pramoninkas ir

307.25 
184.76 
150.00 paskirti

60.00 
59.00 
36.00 

5.00 
. 5.00

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba pradėjo svarstyti, ka

‘autonominio’ 
Triesto miesto gubernato
rių. Yra septyni kandidatai, 
3 švedai, vienas šveicaras, 
vienas pietų afrikietis, vie
nas ispanas republikonas irpirklys negali atsitraukti kažkokiu paslaptingu budu Virginia 

nuo didelio pelno.
Valdžia turi turėti galios siranda vis dar vienas kitas iowa ........................... i.w, viena valstybe gma savo

kainas mažinti. Dabar vai- vadas, koris iuos paskiria.1 Neklasifikuota .... 1.000.00 kandidatą, o todėl dar nie-
džia gali perimti Įvairias o akiplėšiškumo ir įžūlumo Viso ............. $65.639.10 kas ir nepaskirtas.

•iie vis tiek užima ias — at- Montana ....................... 1.50, vienas belgas. Kol kas kiek
’ėti galios siranda vis dar vienas kitas Iowa ........................... 1.00, viena valstybė gina savi



KELEIVIS SO. BOSTONPuslapis Ažtunta»

‘DAINOS” KONCERTAS- GAVO PER BALF SIŲS-
VAKARIENĖ PRAĖJO 

SĖKMINGAI
TAS DRAPANAS

“Keleivio” skaitytojas 
Praeitą sekmadienį “Dai- Julius Gastaras iš Dorches- 

nos” draugijos surengtas' terio pridavė mums gautą 
koncertas-vakarienė turėjo laišką iš Vokietijos nuo 
dideli pasisekimą. Bostono • vienos pabėgėlės, kuriame 
publikai buvo duotas visai dėkoja už atsiųstas drapa- 
naujos rųšies parengimas: Į nas. Drg. J. Gastaras dra- 
gera vakarienė ir puikus bužius aukavo per vietos 
koncertas. BALF skyrių ir buvo i ploš-

Prieš vakarienę “Dainos” čiaus kišenę įdėjęs savo ad- 
choras sudainavo trejetą resą. Pagal tą adresą atėjo

DAINININKE BIRUTE 
KESLER1UTE

Nemokamas Sveikatos 
Patikrinimas So. Bostone

ši penktadienį, balandžio 
25 d. nuo 2:30 vai. po pie
tų iki 7:30 vai. vakare visi 
southbostoniškiai virš 15' 
metų amžiaus gali užeiti į 
South Bostono sveikatos 
stotį (133 Dorchester St., 
prieš Camey ligoninę) ir 
nemokamai nusiimti kruti
nės x-spindulių fotografiją. 
Nusirengti nereikia ir foto- 
grafijos nutraukimas užima 
tiktai vieną minutę laiko. 
Visiems nusitraukusiems fo
tografijas vėliau bus pra
nešta iš miesto sveikatos 
skyriaus, koks yra jų kruti
nės sveikatos stovis,

ši sekmadieni dalyvaus . Krutinės s'®**0? Patik’
“Alenui h J išS kamas ir visi gyventojai 

P ys kviečiami pasinaudoti ta 
proga. Šį penktadienį tarp 
2:30 ir 7 ?3C valandų, 133 
Dorchester St.

W. Goud&s Teisme RADUO PROGRAMA

dainelių, o po vakarienės 
buvo ištisas koncertas. “Dai 
nos” chore, vadovaujant 
p-lei A. Tataroniutei. dai
navo pp. E. High-Vinciunai- 
naitė, F. Ratkauskienė, G. 
Simon - Simonavičienė, Kl.

laiškas, kuriame rašo:
Brangi musų tautiete: 
Nors asmeniškai Jūsų ne

pažįstu, bet tariu širdin
giausią ačiū už auką. kurią 
aš gavau nesenai per rūbų 
dalijimą. Aš gavau jūsų au-

tėj - isvarbiausią Alenutės rolę.

BROLIŲ MOTUZŲ PA
VEIKSLŲ RODYMAS

J- * Audickienė, kota pajtą įr radau antra- 
Rpooieinonč caplikienė ir 'Brašiškienė,
p-lę AnesUitė. Chorui pa-,""G'eraši,.dė tautiete. Jūsų 
dėjo dainuoti ponia Za.k.e- auka mane sušildo dieną, o ne kuri damavo n- solo. mano mažyčius kudikius 
Solo dainai o dar E. Hieh- apgaUg0 naktj nuo šalčio. 
Vmciuna.te ir svečias dai- d f aš aliu užmiršti
nutinkąs St Kontautas; ju5u eeros škdies visam Sa
jieneir Anestaite su- ”enime... Savo tėvvnę 
dainavo duetą. ! Lietuvą apleidome palikda-

“Dainos” choras bosto- mi visą turtą uždirbtą savo 
niškiams jau ne kaitą yra prakaitu ne iš geros valios, 
dainavęs ir šį kartą jis pasi- bet artėjant žiauriam fron- 
rodė, kaip visada: gerai iš- tui, saugodami savo gyvybę 
lavintas, gražiais balsais ir ir bijodami iš rytų slenkan- 
gerai parinktomis dainomis, čių. beširdžių kaimynų, ku- 
Buvo tikras malonumas rie musų tikruosius brolius 
klausyti viso choro ir atski- ir seseris išvežė toli Į Ry- 
rų dainininkių bei daini- tus. iš kur jie tikrai nebe- 
ninko St. Kontauto pasiro- grįš...
dymo. Didžiai gerbianti

Choro vedėja p-lė Tata-
roniutė dainų protarpyje „ Gastaras Įteikdamas 
pasakė trumputę prakalbelę ,M -kad j 
apie meno reikšmę lietuvių « , ? j ; aukavusiį; ir
vieningume ir jų pasirodę- aukoti iubų Uetu.
me kitų tautų tarpę, vaira-j-^ įab^g8liams zinolų.

jog paaukoti drabužiai tik
rai tenka pabėgėliams ir

rienei vadovavo draugijos 
pirmininkė drg. M. Michel- 
sonienė.

“Dainos” draugija, su
rengdama šį naują parengi
mą, gausiai susirinkusių 
svečių neapvylė.

Rep.

Reikia 1,000 Slaugių

‘Alenutės” Artistai
Paveikslai apie Lietuvą 

ir lietuvių pabėgėlių pergy- Šį sekmadienį “Gabijos” 
venimus bus rodomi: statomoj operetej “Alenu-

C&mbridge šį trečiadienį, tė.” dalyvaus bostoniškiams 
balandžio 23 d., 7:30 vai. į žinomi dainininkai ir artis- 
vakare, L. Piliečių Kliube, tai: B. Kesleriutė, S. Val- 
823 Main St. ir šį sekmadie- kavičius, J. Martin. J. Ja- 
nį, 3 vai. po pietų. parapi-inus, J. Bartasevičiutė, S. 
jos svetainėj, 432 Windsorį Kontautas. M. Bartasevičiu- 
Street tė ir A. Yuga. Jie išpildys

Bostone šį penktadieni ir svarbesnes roles ir solo par- 
šeštadienį, balandžio 25 ir tijas.
26, abu vakartis Lietuvių Šalia operetės, “Gabija”
Piliečių Draugijos svetainėj, duos visą koncertą, kuria- 
E St., 7:30 vai. vakare. nie tai-p kitų dainuos ir Bi- 

Brocktone šį sekmadienį, rutė Svilienė, nesenai atvy-
balandžio 27 d., 7 vai. vak., 
parapijos svetainėj, ant 
Monroe gatvės

kusi iš Europos. Choras yra 
išsimokinęs eilę naujų dai
nų šiam koncertui. Šį sek-

Stoughton, pirmadienį, madienį, 3 vai. po pietų,
balandžio 28 d., 7:30 vai. 

Genia Kaulienė. vakare, Lietuvių salėj, 24
Morton St.

Bridgewater, antradienį.

Gavin mokyklos svetainėj. 
Plačiau žiūrėkit skelbime

Majoras Curley nubraukė 
balandžio 29 d., 7:30 vai.! $600,000 iš mokyklų biu- 
vakare. L. Piliečių Kliube,!džeto. Del to keletas mo
vų Hale St. " skyklų turės užsidaryti.

W. Lynn, trečiadienį, ba
landžio 30 d., 7:30 v. vak., 

žmonėms, kuriems L. Piliečių Kliube, 25 Cam- 
den St.tenka

pagelba yra būtinai reika
linga.

REIKALINGAS 
BARTENDERIS

Reikalingas lietuvis bar-
Paveikslų rodymą orga- tenderis. 25 metų ar dau-

Važiuoja į Montello

Kiek teko patirti, į Mon
tello šį sekmadienį vyksta 
gana gausi delegacija iš 
Bostono į Lietuvai Remti 
Draugijos seimą. Važiuos 
apie 10 žmonių, o jei nebu-

: nizavo L. Remti Draugija 
i ir jos skyriai, o visas pel
nas iš jų rodymo eis BALF 
šalpos darbui paremti.

Massachusetts sveikatos 
departamentas sako. musų 
valstijai tuoj pat reikia tu-, 
rėti dar 1.000 slaugių dirb-'tų diena supuolus su “Ga-

Hormonų Meisteris ir 
Rezoliucija

ti ligoninėse. Todėl jaunos
merginos, jei pasirinks tą 
amatą, tikrai turės užtikrin
tą ir pastovų dalba. Musų 
valstijoj yra tik 4,000 slau
gių (nursių) dirbančių li-Į Montelloj. 
goninėse ar įvairiose svei
katos įstaigose, o iu reikia 
daug daugiau. Sveikatos 
departamentas pataria jau
noms merginoms, baigian
čioms High School ir ių te

Dr. Kaškiaučius laikė pa
skaitą apie sveikatą Muni- 
cipal svetainėj. Žmonių su-

giau, vedęs ir pastovus. Tu
ri priklausyti unijai arba 
turės prisirašyti.

Geras atlyginimas.. Pra
šome kreiptis pas:

MR. STRIGUNAS,
L Street Tavem, Ine. 

Kampas L ir 8th Sts.,
So. Boston. (18

bijos koncertu, važiuojam’ sii'inko apie šimtą. Dau-
čių butų daug daugiau. L. 
R. Draugijos seimas prasi
dės 11 vai. “Sandaros” sve
tainėje. 30 Intervale St.,

Plėšikas Bedoje

giausiai daktaras pasakojo 
apie hormonus ir kaip pa
taisyti “vyriškumą.” kad 
leidės neapleistų vyrų. La
bai įdomu buvo klausyti, 
kaip Kaškiaučiaus hormo- 

i nai sulaikė kelias leides 
nuo pabėgimo. Po paskai

MOST POPUIAR 
FINE WATCH!

jaunas 20 metų cambrid-
vams rimtai naealvoti anie 8ietis Priėj° prie vien° aU_ 
tą™mitą P g P ’tomobilisto Tremont gatvė-

Antradieni iš ryto vienas tos daktaras pasiūlė rezo- 
- • - liuciją, bet niekaip negalė

jo jos surasti. Išgraibė vi
sas kelnių kišenes, bet re-

je ir pareikalavo' pinigų. 
Vietoje pinigų jis gavo lup
ti. pametė pats savo pini
ginę ir vos pabėgo. Greit 

Massachusetts valstijoje jis sugrįžo prie Tremont St. 
sj pavasari nenumatoma; žiūrėti savo piniginės ir čia 
didelių potvinių. Gal tik. jei jį policija pagavo, o užpul- 
butų nepaprasti lietus, pot- tasis jį pažino. Dabar jau- 
viniai galėtų būti pavojin- nikaitis aiškinasi policijoj, 
gi, o šiaip manoma, kad pa- kaip ten buvo su tuo ban- 
vasariniai potviniai bus, dymu iškraustyti svetimas 
kaip kasmet. kišenes.

Nenumatoma Potvinių

Operetė “ALENUTĖ 99

zoliucijos nėra ir jau. Pa
galiau iš publikos kas tai 
pasakė: “Pažiūrėk savo
bakse, gal ten palikai.” 
Daktaras atidarė baksą ir 
tikrai rezoliucija atsirado.

Rezoliucija reikalavo ne 
hormonų, bet pašalinti iš 
Washingtono Žadeikį ir pri
pažinti Paleckį. Hormonui 
daktaras mėgsta šinkuoti 
ne tik “vyriškumą,” bet ir 
bimbizmą. Atrodo, kad ta? 
daktaras yra perdaug ra
gavęs “saulės” hormonų...

Buvęs.

Ketvirtis & Co.
Watches, Jewelry, Radios 

Electrical Appliances

379 West Bro&dw&y
South Boston. Mass.

IR

KONCERTAS
Rengia “Gabijos” Choras, Vadovybėj J. Dirvelio

Sekmadienį, Balandžio-April 27, 1947
PATRICK GAVIN SCHOOL AUDITORIJOJ 

Kampas F ir 7th Sts., South Bostone
Pradžia 3 vai. popiet. įžanga su taksais $1.00 

Taipgi dainuos tik ką atvykus iš Europos solistė
BIRUTĖ SVILIENĖ.

Nuoširdžiai Kviečia Visus,
“Gabijos” Choras.

Happy Helen’s 
DINE and DANCE

705 to 709 Pawtucket Blvd., LowelL Mass.

ši jauki vieta atdara kas vakaras iki 2 vai. ryto. Penk
tadienių ir šeštadienių vakarais šokių salėj groja gera or
kestrą ir rinktinės merginos patarnauja svečiams prie stalų 
gardžiais valgiais ir visokiais gėrimais.

Happy Helen yra tikra lietuvaitė, Helena Tareliutė, 
mėgsta lietuvių kalbą ir per 5 metus buvo renkama I»- 
vvellio gražuolė. Ji kviečia visus aplankyti jos įstaigą.

Suffolk apskričio aukš
tasis teismas šį pirmadienį 
pradėjo svarstyti Vilimo 
Goudas (Gudas) bylą. W. 
Goudas iš Roxbury, 21 me
tų amžiaus, kaltinamas kar
tu su dviem kitais vyrais, 
kad praeitų metų spalių 2 
d. jis nušovęs policijos ser
žantą William F. Healey. 
Šį pirmadienį viena liudi
ninkė sakė teisme, kad ji 
mačiusi Goudą bėgant ne
toli policininko nužudymo 
vietos, o kitas liudininkas 
sakė. kad Goudas jam pri
sipažinęs turėjęs “trobelį” 
ant Fayette gatvės su vienu 
policininku. W. Goudui gre
sia mirties bausmė. Kartu 
su juo teisiami F. O. Swen- 
son ir J. McEachem.

Šį Šeštadienį Lietuviškas 
Balius

Ponios O. Ivaškienės ve
dama tautinių šokių grupė 
šį šeštadienį vakare, kaip 7 
vai., rengia Strand svetai
nėj (376 W. Broadway) 
linksmą balių. Bus graži 
šokių, muzikos ir dainų pro
grama, paskui užkandžiai, 
o ant galo šokiai visiems? 
Įžanga 60 centų. Svečiai 
galės dalyvauti suktinio ir 
valso varžytinėse.

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

1— Muzika.
2— Dainininkės Alb. Bu- 

cevičienė ir Alb. Saparaiu- 
tė.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit

Nr. 17, Balandžio 23,1947

šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston. Mass......S. Minkus.

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston 

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

FINI DRUG
"Tikra pasitenkinimo vieta.” 

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

vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
290 Broadway. Tek ŠOU 2754 

Čia parduodamas ir “Keleivis”

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Erpert Watch Rep&iring 
3 to 7 D&y* Service

Ketvirtis and Co.
Watehee • J<welry - Diamonds 

Electrical Appliances

379 W. Broad»ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

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 BROADHAY,

SO. BOSTON, MASS.

LIETU V IŠKAS

BALIUS

šoksim, trypsim.
I

Linksmi busim,

Visi linksmai

Pauliosim!...

Šeštadienį, Balandžio-April 26, 1947 
STRAND SALEJE 

476 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Ruošia: Bostono Lietuvi; Tautinių šokių Grupė

Nuo 7 iki 8 vai. bus graži programa, muzikos, dainų 
ir deklamacijų, kurią išpildys Tautinių šokių Grupės daly
viai, vad. O. Ivaškienės. Po to užkandžiai-vaišės ir šokiai 
visiems. Dalyvaus svečiai iš Europos. Bus Suktinio ir Valco 
kontestai. Gražu lietuvių tautinį šokį Kalvelį išmoksime ir 
šoksime visi, seni, jauni. Todėl visus ir kviečiame atsilan
kyti. Įžanga su taksais 60c.

Geriausia Užeiga Vyrama ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balulconis, 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. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

414 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Rosbury, 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
d

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central Bą. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterą ir Vyrą ligas

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVK. 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtii 4378

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway 
SO. BOSTON, MAS8.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbol Building 

Kombarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayetts 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
Tol. SOUth Roston 4818

»




