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Prezidentas Trumanas Davė 
Raportą Naujam Kongresui

Prezidentas Siūlo Uždrausti “Jurisdikcinius” streikus— 
Siūlo Mažinti Skolas, Bet ne Mokesčius — Tiki Į Taiką, 

Bet Amerika Turi Būti Pasiruošusi —Prezidentas
Siūlo Plačią Programą

Šį pirmadienį preziden
tas Trumanas išdavė nau
jam Kongresui metinį ra
portą apie padėtį Unijoje. 
Prezidentas pasiūlė plačią

Antarktikoj Dingo 
Devyni Lakūnai

Praeitą savaitę pirmadie-
Įstatymų leidimo programą., nį Antarktikoje dingo vic- 
Jis palietė visas gyvenimo {cn 
?ritis.

Darbininku klausime pre
zidentas siūlė išleisti įsta
tymą prieš “jurisdikcinius” 
streikus, arba prieš strei
kus, kurie kyla dėl darbi
ninkų unijų nesusitarimo 
tarpusavėj. Finansų srityje 
? rezidentas mano. kad rei
kia pradėti mažinti išpur- 
pusias valstybės skolas, o 
nesiskubinti mažinti mo
kesčius.

Užsieniu politikoj prezi
dentas tiki į taiką, jis ma- , 
no, kad sudarytos taikosi ekspedicijos 

Italija ir kito-sutartys su Italija ir 
nis mažosiomis priešų šali
nis nėra pačios geriausios, 
oet esamose sąlygose ios 
Tegalėjo būti geresnės. Kol 
aika bus užtikrinta ir pri
eita prie visuotino susitari- 
no. prezidentas siūlo laiky- 

Amerika stipra. Tuo tiks- 
jis siūlo įvesti visuotiną 

aunuomenės apmokinimą 
ginklus vartoti.

Prezidentas pabrėžė, kad 
vyriausybė rems statybą, y- 
>ač rūpinsis, kad statybos 
nedžiagos gamyba butų di
lelė ri užtenkama.

Prezidentas kvietė kong- 
esą bendradarbiauti su vv- 
iausybe. Iš pirmųjų kong- 
eso pasisakymu atrodo, 
cad republikoniška kong- 
eso dauguma stengsis įgv- 
rendinti mokesčiu sumaži- 
limą, nors vyriausybė tam 
r yra ^priešinga.

nas amerikiečių orlaivis su 
9 lakūnais. Orlaivis pakilo 
nuo “Pine Island” laivo ir 
išskrido pasidairyti. Dvi va
landas vėliau jis per radio 
pasiskelbė esąs 300 mylių į 
pietus nuo laivo. Po to iš 
orlaivio * nieko nebebuvo 
girdėti. Orlaivis turėjo tą 
pačią dieną grįžti į laivą, 
bet, matomai, dėl motoro 
netvarkos jis negalėjo su
grįžti.

Dideli inkai ir blogas o- 
ras trukdo jieškoti dingu
sių lakūnų. Antarktikos 

pranešimas 
sako, dingusių lakūnų bus 
jieškoma visomis priemonė
mis.

MASKVA PRAŠO AREŠ
TUOTI ALEKSIEJEVĄ

“TARPTAUTINIO INCIDENTO” SCENA

anądien į- 
karo laivas

Čia yra parodytas Mandžurijos uostas Dalnyi (Dairen), kur 
vyko “tarptautinis incidentas.’’ Buvo taip: atėjo tenai Amerikos 
su reikalingais daiktais Amerikos konsalatui. Rusai davė tam laivui 48 va
landas atlikti savo reikalus. Kai tas laikai pasibaigė ir amerikiečiai da ne
buvo savo reikalų užbaigę, rusų karo vadovybė įsakė Amerikos laivui per 
20 minučių pasitraukti, nes kitaip busiančios prastos pasekmės. Ir nieko ne
laukdami rusai pradėjo traukti į uostą >avo kariuomenę su kanuolėmis. Nors 
Amerikos laivas galėjo visus juos nusiūti, kaip muses, bet nenorėjo to da
ryti ir pasitraukė. Del šito incidento Amerikoje kilo didelis pasipiktinimas.

Senatorius Bilbo 
“Atidėjo Kovą'

lu

Rusijos ambasadorius 
Washingtone kreipėsi į A- 
merikos valdžia su prašy
mu, kad policija areštuotu 
Rusijos ambasados Meksi
koje tarnautoją Aleksieje- 
vą. Rusai sako. tas tarnau
tojas “pasisavino” sovietų 
pinigus. Sovietų valdžia 
dažnai sau nepatinkamus 
žmones kaltina “pasisavini
me” pinigų. Todėl Ameri
kos valdžia pirma reikalą 
gerai ištirs ir tik paskui im
sis kokių nors žygių prieš 
pabėgėlį Aleksiejevą.

Senatas dvi dienas ginči
josi dėl senatoriaus T. Bil
bo priesaikos. Republikonai 
senatoriai sakė, T. Bilbo ne
tinka būti senato nariu; 
viena tyrinėjimo komisija 
iškėlė prieš Bilbo kaltini
mų/ kad jis ėmęs kyšius iš 
karo kontraktorių. Pietų 
demokratai rėmė Bilbo. Per 
dvi dienas senatas negalė
jo susitarti dėl Bilbo sėdy
nės senate.

Pagaliau Bilbo pareiškė, 
kad jis turi vykti gydytis. 
Kai jis pasigydęs grįš į Wa- 
shingtoną, tada jis žada 
“tęsti kovą” dėl savo vietos 
senate.

IŠVIRKŠČIAS PORTAL- 
TO-PORTAL

LENKIJOS “RINKIMAI’ 
ŠLYKŠTI KOMEDIJA

Indijos Metalo Pra
monės Pavyzdys • skelbia,

valstiečių parti- 
S. Mikolaiczyk

Republikonai Ren- A. Darbo Federacija 
gia “Darbo Į sta- Protestuoja

tymus”
Republikonų partijos dau 

guma kongrese tariasi apie 
išleidimą nauji įstatymų 
prieš streikus. 5 reoubiiko-
nų šaltinių attri žinių, kad. 
kongresas išleis daug 'griež
tesnį įstatymą, r.egu pagar
sėjęs “Case bilius” ir dar 
kelis įstatymu'. Tarp kitko 
republikonai tori ir dabar 
teismuose kylančias bylas 
dėl “portal-t-portal” už
darbių išmokėjimo už pra
eitą laiką “išs ręsti” įstaty
mo keliu ir vi-as bylas teis
muose panaikinti.

SAKO. J. BYRNES 
PASITRAUKS?

Baruch Siūlo Amerikai Camirt 
Daugiau Atominių Bombų

Bernard M. Baruch Pasitraukė iš Atominės Komisijos— 
Sako, Sutartis Apie Atomų Kontrolę Paruošta — Tegu 
Jungtinių T?vtų Saugumo Taryba Dabar sprendžia — 

Atomtcmbcs Paslaptis Reikia Saugoti

Amerika Siųs Mais
to Bolivijai

Bernard M. Baruch ir jo 
penki bendradarbiai pasi
traukė iš Jungtinių Tautų

---------- atominės komisijos. Baruch
Washingtonas užtikrino į sako, jo darbas yra atlik- 

Bolivijos valdžią, kad A-i tas. Programa atominei e- 
merika pasistengs parduoti! nergijai kontroliuoti yra pa- 
Bolivijai jai reikalingo mai- tiekta. Dabar Jungt. Tautų 
sto. Ikišiol Bolivija maistą saugumo taryba turi tą pro- 
pirkdavo Argentinoj, bet gramą priimti ar atmesti, 
paskutiniu laiku Argentina Kol .Jungtinių Tautų or- 
uždraudė maistą išgabenti bganizacija dar nėra priėmu- 
Boliviją. Argentinos (likta-si plano atomų energijai 
turą ta padarė norėdama ! kontroliuoti. B. M. Baruch 
“paspausti” į Bolivijos val-j siūlo Amerikai gaminti ir 
džia, kad ji vestų prielan- toliau atomines bombas ir

Amerikos Darbo Federa
cija pasiuntė Valstybės se- 

Į kretoriui J. Byrnes protes
tą dėl kai kurių Amerikos 
pareigūnų Vokietijoj neti
kusio elgesio. A. D. Fede
racija sako. Amerikos par
eigūnai Vokietijoj nori į- 
traukti Vokietijos darbinin
kų unijas į “Unijų Interna
cionalą,” į kurį įeina Rusi-j 
jos valstybės unijos ir A-j 
merikos CIO unijos.

A. D. Federacijos atsto
vai nori turėti pasimatvm? 
su Valstybės sekretorių ir 
jam išaiškinti, kad Ameri
kos valdžios pareigūnai ne
turėtų stiprinti bolševikų 
Vokietijoj.

kia Argentinai politiką. 
Bolivijoj dabar eina pre

zidento rinkimai. Bolivijos 
valdžia sako. tie rinkimai 
bus visai laisvi ir fašistai 
tuose rinkimuose tikrai pra
kiš. Kadangi Bolivijos vy
riausybė yra griežtai demo
kratiška, tai Argentinos Pe
ronas norėjo .ja nubausti! 
uždrausdamas išgabenti i į

siūlo saugoti atominių bom
bų gamybos paslaptis. Jei 
susitarimas įvyks, tada ga
lima bus sustoti gaminti 
bombas. Bet kol tokio susi
tarimo nėra, Amerika turi 
turėti bombų ir turi niekam 
neišduoti jų gamybos pa
slapčių.

B. Baruch ir jo penki 
bendradarbiai dirbo, kaipo

! Bolivija maistą. Bet Ameri-1 Amerikos atstovai 
ka žada Bolivijai ateiti į: nių Tautų atominėj
naar£>lh*j ____________

Didžiausioj Indijos meta- 
o dirbtuvėj, Bombay mies- 
e. kur dirba 40,000 darbi- 
įinkų, liko pasirašyta dar- 
>o sutartis, pagal kurią dai
lininkams yra užtikrintas 
netinis
natvta, kad darbininkai 
raus dalį pelno. Pelnas bus 
įaskirstomas pagal darbi- 
įinkų darbštumą, atsako- 
nvbę darbe ir t.t. Pagal ta 
laibo sutartį darbininkai 
rali veik per pusę padidin- 
i savo uždarbius, jei iie 
stengsis pakelti ir pagerin- 
i gamybą.

Lenkijos 
jos vadas

kad Lenkijos “rin
kimai” sausio 19 d. bus 
šlykšti komedija. Jis sako. 
valstiečiu partijos kandida
tai yra išbraukiami iš sąra
šų, partijos veikėjai yra a- 
reštuojami. po visą kraštą 
siaučia teroras ir sauvalė.

uždarbis ir yra nu- Mikolaiczyk sako. valstie-
čių partija turės boikotuo
ti tuos suktus rinkimus, nes 
dalyvavimas toje komerijo- 
je butų tik apgaulė.

POTOMAKO DRUGYS’ 
SENATORIŲ LIGA

ITALIJOS PREMJERAS 
ATVYKO AMERIKON

Italijos ministeriu pirmi- 
inkas Alcide de Gaspari 
tvvko Amerikon. Čia jis 
ada prašyti paskolos savo 
rašto ūkio atstatymui.
Amerikos valdžia

Senatorius E. C. Johnson 
iš Colorado sako, jis pasiū
lys, kad Amerikos konstitu
cija butų pakeista ir sena
toriams butu draudžiama 
būti senate ilgiau, kaip 12 
metų. Jis sako, to užtenka. 
Jei senatoriai perdaug ilgai 
sėdi senate, jie apserga 
“Potomako drugiu” ir ati- 
tiriksta nuo savo atstovau-

---- ---------------------- taikos;jamų valstijų reikalų. Dau-
ervbose užkrovė ant Itali- gelis senatorių suserga “pre- 
is kelis šimtus milionų do- zidentialitis” liga ir įsivaiz- 
riu
okėti

liga ir įsivaiz
“reparacijų” naštą dina, kad iie turi baigt savo1
Rusi iai, Jugoslavi- karjerą Baltuosiuose Ru- 

ii ir Graikijai. Jei Ameri- muose. Johnsonas mano, 
a skolins Italijai pinigų, ji kad senatui reikia daugiau 
adės italams užmokėti re- jaunesnio kraujo ir mažiau 
aracijas rusams. įsivaizduojančių senių...

Viena kompanija. Lufkin 
Rule Co. Saginavv, Mich. iš
kėlė bylą prieš darbininkų 
uniją, reikalaudama sumo
kėti jai 818,000 dolerių 
“permokėtų” uždarbiu. Ta 
kompaniia sako. darbinin
kai jos dirbtuvėje apleidžia 
darbą anksčiau nustatyto 
laiko ir eina praustis. Už 
tą laiką kompanija norėtų 
gauti iš darbininkų pini
gų-

KVIEČIA ANGLUS AP
LEIST GRAIKIJĄ

Viena anglu parlamento 
komisija pasiūlė valdžiai iš
traukti iš Graikijos anglu 
kariuomenę. Kartu ta komi- 
siia nori, kad Graikijos val
džia persitvarkytų ir kad į 
ją įeitu visų partijų atsto
vai. išskyrus komunistus. 
Kada Graikija bus persi
tvarkiusi, tada Anglija tu
rėtų garantuoti jos sienas.

GRJŠ 5 CENTŲ 
CIGARAS

“New Leader” korespon
dentas Washingtone, pra
neša. kad sostinėj vaikšto 
gandai, jog -J. Byrnes pasi
trauks iš Valstybės sekre
toriaus vietos. Taip pat no
ri pasitraukt; ir Valstybės

Liepia Rusams Ap
leisti Dairen

Amerika pasiuntė Rusi
jai griežtą notą. kurioje 
reikalauja, kad rusai apleis
tų Mandžurijos uostą Dai- 

sekretoriaus padėjėjas Dean ren. Pagal sutartį tarp Ru- 
Acheson, kui' sakosi nega-, sijos ir Kinijos, Dairen uos- 
lįs išgyventi iš gaunamosrtas turi būti “laisvas” ir
algos,

Dean Achison vra advo-į Pagal tą sutarti 
katas. Jo firma, kurioje jis! tą turi valdyti 
anksčiau dirbo, yra viena iš
turtingiausių Amerikoje, 
jos rankose ra atstovavi
mas Du P< nt biznio inte
resų. Tos firmos vienas na-

nneinamas visoms tautoms.
Dairen uos- 
kiniečiai, o 

' rusams tame uoste yra pri
pažintos specialinės teisės.
Bet dabar uosta valdo ru
sai ir nieko į ii neįleidžia 
Prieš porą savaičių rusai iš

rys dabar perėmė atstovai!- to uosto išvarė vieną ame- 
ti bolševiku valdomos Len-j rikiečių karo laivą, kurs 
kiios interesus derybose! ten išbuvo porą valandų il- 
del suteikimu Lenkijai 500|eiau negu rusu generolas 
milionų dolerių paskolos. Koržanov jam buvo leide 

_ . .. ... būti. Ar rusai paklausys A-
„ Tas pats .*iartis piane- reikalavimo, ta ra
sa, kad vėlia”- Dean Acne-
son gal būt bus paskirtas 
būti Valstybės sekretorių 
vietoj J. Byrnes.

i
FARMERIU PAJAMOS

VIRŠ 23 BILIONŲ

matysime vėliau.

PAKEITĖ KARO VADUS 
EUROPOJE

Amerikos valdžia pakei

Amerikos 
mos 1946 met

faiineriu paja
utais siekė virš

Fleming Hali Tobacco!23 bilionų • lerių, arba 2 
kompanijos pirmininkas S/bilionai doleriu daugiam ne- 
C. Korn pranašauja, kad gu 1945 metais. Prieškari- 
Amerikoj greitai vėl pasi- niais metai' farmerių paja- 
rodys penkių centų cigaras, mos rer metu? siekdavo nuo

Jungti- 
komisi-

joj. Jie išdirbo ir paliusė 
Amerikos planą atominei e- 

SIULO SAUGOTI PRA- ' nergijai kontroliuoti. Ar 
MONĘ NUO ATOMINIŲ i UNO tą planą priims, dar 

BOMBŲ į tebėra neaišku. Daug kas
---------  Į mano, kad susitarimas dėl

Generolas R. W. John- atominės energijos kontro- 
son ragina įkurti speciali-; lės bus sunkus ir ir negrei- 
nę komisiją, kuri planuotų, tas. Priešingumai tarp A- 
kaip apsaugoti Amerikos merikos ir Rusijos tebėra 
pramonę busimame atomi- dideli.
niame kare. Jis mano. spe
cialistai turėtu apgalvoti, 
kaip išskirstyti pramone po 
visą kraštą, kad ii busima-j 
me kare nebūtų visa iš kar-1 
to sunaikinta.

Gimimai ir Mirimai 
194$ Metais

72 METŲ MOTERIS
UŽMUŠĖ SAVO VYRĄ

Iš Nevvark, Ohio valstijo
je praneša, kad ten Mrs. 
Thomas Devlin. 72 metų 
moteriškė, prisipažino nu
žudžiusi savo 75 metų vy
rą. Ji užmušė savo vyrą, io 
kūną sukapojo i gabalus ir 
norėjo paslėpti dalimis. Ka
da policija jai parodė at
rastas jos vyro kūno dalis 
ii prisipažino ii nužudžiusi 
Ji sako, jos vvras bandė 
daug kartų ją nužudyti, to
dėl ji nutarusi padaryti 
jam galą ir baigti visą rei
kalą.

1946 metais Amerikoje 
i gimė 3.500.000 vaikų. Tai 
yra 450,000 vaikų daugiau 
negu 194-5 metais ir 200- 
000 daugiau, negu rekordi
niais 1948 metais.

Mirimų skaičius pereitai? 
metais buvo žymiai žemes
nis, negu kitais metais, jis 
siekė tiktai 10.2 nuo tūks
tančio gyventojų. Natūrali
nis gyventoju prieauglis 
praeitais metais Amerikoje 
buvo 1.900.000 žmonių. 
Toks natūralinis gyventojų 
prieauglis siekia beveik 
pusantro nuošimčio (1.4'<).

IR ROJUJE YRA UBAGŲ
Rusijos laikraštis “Trud” 

praneša, kad rusu policija 
suėmė Maskvoje vieną uba
gą, kurs per šešis metus el
getavo prie Jelochovo baž
nyčios. Ras ta ubagą p»»li- 
ciia surado 200,000 rublių 
pinigų. Pasirodo, kad tas

, tė savo kariuomenės vadus ubagas pirma buvo vienuo- 
| Europoje. I generolo Mc- lis, paskui dirbo faunoje.

‘ Voki

GEN. MARSHALL GR’Ž- 
TA IŠ KINIJOS

Nepaprastas Amerikos 
ambasadorius Kinijoj gene
rolas G. Marshall atvyksta 
į VVashingtoną išduoti pre
zidentui raportą apie padė
tį Kinijoj ir aptarti su juo 
Amerikos politiką Kinijoj.

ANGLAI VALYS 
PALESTINĄ

ka
pu

Anglai pasiuntė daug 
riuomenės iš Egypto į Pa
lestiną. Kareiviai atvyko 
“padaryti tvaiką” švento
joj žemėj, kur žvdų teroris
tai žudo anglų kareivius ir 
policininkus. Žvdu teroras 
nesiliauja, o slapta žvdu 
organizacija giriasi, kad įi 
*es ir toliau karą prieš an
glus.

ant galo pasidarė ubagu n 
susikrovė kapitalų. “Trud” 
nepraneša, ar visi Rusijos 
ubagai yra tokie turtingi, 
ar tik tas vienas rojaus u- 
bagas mokėjo sukrauti to
ki kapitalą. “Trud'’ nesako, 
ka i olici.ia su tuo turtingu 
ubagu padarys, gal pa-

Narney vieta vokieti mj pa
skirtas gen. L. C. Clav. o į 
vieta gen. M. W. Clark pa
skirtas gen. G. Keves.

Kariuomenės vadų pakei
timas skaitomas dar vienu 
bandvmu širdingiau susi- 

kad nebe- 
tarp oku-

kurs buvo išnykęs iš apv- 10 iki 11 ilionu dolerių, prasti su rusais 
vartos. Kada to cigaro pyp- Padįdėjusi tarnyba ir pa- butu “trynimosi 

atsargus kilusios kautos žymiai pa- naciniu valdžių 
, kėlė ir farmerių pajamas.

koriai sulauks, tas 
biznierius nesako. ir Austrijoje.

Vokietijoje skelbs “buržuju” ir atims 
! pinigus?
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RAPOLO SKIPIČIO 
NUOMONĖ

Iš Rapolo Skipičio mums 
•isiųstų keletos straipsnių 

kelbiame įdomesnes vietas.
1 Lietuvos nepriklauso

mybės R. Skipitis sako:
rsors karas jau prieš pus- 

.iitrų metų pasibaigė, bet pa- 
_uU8 vis dar nesusitvarko.
- v ietų Rusija yra užgrobusi 
c uk uietuvą, bet ir kitų tau- 

i20 milionų naujų Sovietų 
^.usijos vergų nerimsta ir ne- 

orjns kol teisingumo ranka 
_esugrąžins jiems laisvės iri 
galimybės žmoniškai gyventi. 
Taigi, talkininkų mes turime 
j: turėsime pakankamai. Tik 
reikia patiems išsijuosus dirb
ti pasaulio politikos centruo
se, spaudoje; reikia palaikyti 
ryšiai su kovojančiom prieš 
sovietus ir neutraliom mums 
draugingom tautom. Toki di
delį darbą galės pakelti musų 
politikai ir jų talkininkai, jei 
uos morališkai ir pinigiškai 

duosniai parems plačioji savų
jų visuomenė. Todel visi rem- 

.me kuo tik kas galime ir 
iek tik išgalime politinę ak
iją Lietuvos atvadavimui ir 

mes vėl tikrai turėsime laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą.'’

Kaip Kovoti už Lietuvos 
Laisvę

Kova už Lietuvos laisvę 
yra sunki. Ji reikalauja iš 

iekvieno lietuvio pasiau- 
..avimo ir pastangų. R. Ski
pitis del to sako šitaip:

“Pažadinkime kiekvieno lie
tuvio tautinį jausmą ir žmo
nišką sąžinę užjausti kenčian
tiems Lietuvoje lietuviams.

“Sukeikime visuose savo tau-,' 
kiečiuose norą ir pasiryžimą 
prisidėti prie kovos del Lietu
vos išvadavimo iš bolševikų 
jungo. Kad visa tai atsiekti, 
turėtų būti štai kas daroma:

“Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis turi paraginti atšalusi 
ir nuo lietuviškų reikalų nu
tolusį lietuvį skaityti bent vie
ną lietuvišką, ne sovietų agen
tų leidžiamą, laikraštį. Taipgi 
turi įkalbėti nutolusį lietuvį 
įstoti bent į vieną lietuvių or
ganizaciją.

“Lietuviškas organizacijas 
taip išplėsti, kad jos pasiektu 
'kalimai daugiau nutolstančių 
ir nutolusių lietuvių.

“Jaunimo organizatoriai tu-l 
retų ypačiai išplėsti ir sustip- 
“’nti savo veiklą. Jauno žmo
gaus siela karščiau užjaučia 
’rriaudžiamąjį. Nors čionykš

tis jaunimas Lietuvos ir nėra 
matęs, nors jis jaučiasi ame- 
•ikietis, bet amerikiečiai irgi 
kovoja del teisingumo ir lais
vės idealų įgyvendinimo. O 
l’etuviui, kad ir amerikiečiui 
vis Lietuva arčiau prie širdies, 
neeru visai svetimas kraštas.

“Pagaliau kiekvienas turime 
suprasti, kad jckia kova neį
manoma be pinigų. Jeigu nie
ku kitu negalime prie tos ko- 
’os prisidėti, tai dolerį vis ga

lime tam reikalui skirti. Lie
tuvos jaunimas aukoja savo 
brangiausią, ką jis turi — gy
vybę, tremtiniai vakaru Eu- 
-opoje nustoję viso savo tur- 
*o ir žmoniško gyvenimo są
lygų organizuojasi ir dirba 
kiek galėdami lietuvišką dar
bą, rodydami visam pasauliui, 
kad del Sovietų padarytos 
skriaudos jie nagali grįžti į 
savo tėvų žemę. Tai gyvenan
tiems Amerikoje, visai nenu- 
kentėjusiems nuo karo vienas 
kitas doleris, o kitiems ir vie
nas kitas šimtas arba 
tūkstantis dolerių sudaro 
mažytę dalelę visų 
išlaidų.
buvote

“Amerikos Lietuvių Taryba 
yra paskelbusi pinigų vajų.- 
Pinigai tikrai ir skubiai rei-1 
kalingi. Nė vienas centas ne-Į 
bus išleistas privačiam reika
lui, o viskas eis Lietuvos va
davimo akcijai. Todel kiekvie
nas lietuvis kur jis begyven
tų. privalo šiam kilniam rei
kalui aukoti. Visos lietuviškos 
organizacijos privalo Ameri
kos Lietuvių Tarybai padėti 
pravesti tą vajų. Tenelieka nė 
vieno lietuvio neparaginto tam 
reikalu: aukoti.’’

RUSAI KOLONIZUOJA 
LIETUVĄ

Į Lietuvą rusai siunčia 
tūkstančius kolonistų, ku
rie užima išvežamų į Rusi
ją lietuvių vietą. U. P. a- 
gentura praneša iš Mask
vos, kad rusų spauda da
bar jau pradeda girtis di
deliais “kolonizacijos” dar
bais. Į visas naujai užka
riautas sritis rusai siunčia 
savo žmones, kurie apsigy
vena išvarytų čiabuvių vie- 
oje. U. P. korespondentas 

Walter Cronkite praneša:

KELEIVIS, so. BOSTON

KUR STOVĖS JUNGTINIU TAUTU NAMAI

Šis vaizdas parodo Ne\v Yorką. žiūrint nuo vandens. Tarp 42-ros ir 48 
gatvių stovės Jungtinių Tautų namai, žjmę tam tikslui paaukojo John D. 
Rockefelleris. Jos vertė miesto yra Įkainuota $8,50 0,000.
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Naujas Kongrjesas nės už prisiųstus dolerius 
gauna “oficialų” kursą, 5 
su puse rublius už dolerį. 
Jei Tamstos giminės gavo

Aštuoniasdešimtas Ame- tanti. Kad ta {politika butų už 25 dolerius tiktai 15
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Kas Savaite Į
Nusišpicavę Pranašai Varšuva Gavo Senvičių

Naujų metų proga atsi- Is \\ ashingtono buvo 
rado visokių pranašų—ge- gauta tokia žinia: 
ro ir pikto spėjikų. alstybės departamen-

Neatsiliko ir Maskva. Ten tas praneša, kad jis ‘atsal- 
leidžiamas žurnalas, “Nau- dė 28,400,000 dol. vertės 

Laikai,” užrekordavo Lenkijos banko aukso ik*JieJi
sekama:

“1947 metai visam kapi
talo pasauliui, kartu ir Jun
gtinėms Valstijoms, bus 
vargo ir skurdo metai. Tik 
Rusijos žmonės turi viso
kiausių progų laukti gied
resnio rytojaus”...

Ak, taip — ten yra Sta
lino “saulė,” ten ir tamsi 
naktis juk turi būt “gied
riu rytojum.” Bet —

Viena maža bėda — Ru
sijos pilietis dar neišmoko 
būt sotus ta “rytojaus gied
ra.” Jis buvo ir esti alka
nas; jis buvo ir tebėra nu
driskęs. ’

Kada Stalino klapčiukai!

banknotų”...
Kitais' žodžiais, Varšuva 

gauna nemenką senvičių. 
Stalino komisarai turės nau
ju “rubaškų” ir kitko.

* Beje, Stalino lenkiški 
klapčiukai bandė savo lukę 
ir Londone, bet nelaimėjo. 
Anglijos valdžia atsisakė 
grąžinti 40 mil. vertės len
kų aukso, laikomo valsty
bės banke...

Bus ■ riksmo. Išbadėję 
Stalino komisarai rėkaus,

šitaip kalba, Rusijos zmo-į 
nėms orėsią nauios bėdos. *3-

misijoms, tikrina “šautų 
demokratu senatoriaus Bi!

ią užklupo baisus karas.
1 Stalino režimą turėjo gelbė
ti Amerikos “lend-lease.”

“Aprašymai didelių žmonių 
kilnojimų pasirodė rusų spau
doje. Jie iškelia viešumon di
delį imigrantų plaukimą į Ka
relijos sąsmauką, įgytą pa
gal rusų-suomių taikos sutar 
tį. į Pietų Sachaliną ir Kuri
lų salas, įgytas iš japonų. į 
Rytų Prūsiją, prijungtą iš 
Vokietijos ir į Baltijos šalis, 
kurios pasidarė Sovietų Są
jungos nariais 1910 metais.
“Pranešimai sako, kad sovie

tų kolonizacija tuose kraštuo
se buvo labai sėkminga. Kol- 
chczninkai ir žvejai buvo siun-

rie turi labai mažą vertę.
. Viena šaltą rudens sek-'. G?r«e Pittr

bo išrinkimą, paskyrė savo ma(lienio šeimininkas burghe ~ Tamstos pranes.- 
namo išsisk bino bažny- mas aP‘e vakal« Pavėlavo 

čion. Ant prie ingio parėju-
vadovavi- si ii pasitiko nuomininkas, ,1 - - 1 dzio 10 d., o pas mus atėjo

žmones į vadovavimą At
stovų Rūmams ir Senatui. 

Pasiskirsčius

Špicai ir gana.
del pašto kaltės. Išsiųstas Jieško Baublių Bataliono 
iš Pittsburgho laiškas gruo-

i- mą, naujasis kongresas ža- kuris šilumą g auna iš savi- ., ,7. Lc ,
i da imtis darbo. Bet Įdomu,;ninko namo pįsės ir sako: ^ntjersOn yya.

kad niekas dar nėra tikras'; —Tamsta 
del republikoniškosios kon-; riesi dūšios 
greso daugumos programos. • gu kūno ap>a|.igojimu 
Dargi patys republikonai; šalčio, 
nežino, kokia istatimdavvs-1 —Kain ta 
tės programą jie vykins gy-| —Išsiskubin ii
veniman. Kaip demokratų pirm negu pjčių 
partija nėra vieninga ir ne- Jeigu peršabi: 
galėjo susigiedoti del vie- pagavę 
ningos programos, taip ir dūšia nt 

i republikonuose nesimato

lugiau rupi- 
ganymu, ne

nuo

kad Londonas apvagia ko
munistiškus vagišius.
Tilžė Jau “Sovietskas”

Mažosios Lietuvos mies- 
! tas Tilžė gavo naują krikš- 

Dabar jis yra žinomas 
kaip “Sovietsk.”

Kitas Rytų Prūsijos mies
tas, Karaliaučius kiek pir
miau buvo pakrikštytas į 
“Kaliningradą.”

Tai šitokia bolševikų kul
tūra. Tilžė jau “Sovietsk,” 
Karaliaučius — “Kalinin- 
grąd.”

Lygiai tokia pat. kaip 
kryžiokų. Vokiški kryžio
kai tuodu iš lietuvių pavog-Komunistu služauninkas 

Leonas Pruseika-Vabalas, tus miestus pakrikštijo i
Tilsit ir Koenigsberg. Bol
ševikiški kryžiokai atsinešė 
“vietskus” ir “gradus.”

O ką turi lietuvis?
Nieko daugiau, vien oku

pantų smurtą.

Į jieško baublių batalion o.
! Esą:
Į “Pastaruoju laiku po lie
tuvių kolonijas zuja Gervy- 
das, Padalskas. Dagys, Bu
dginas. Skipitis — visi iš

terliet, N. Y. — Drabužiai 
nukentėjusiems lietuviams 
yra renkami. Reikia siųsti 

;tokiu adresu: 101 Grand St.,
bažnyčion B.rook|y" "’A J ’ L2thua' 

man Relief vvarehouse. 
Plačiau apie šalpos darbą 
rasite musų kalendoriuje.

M, BoLlis. Lincoln. N, H. 
—Laiškus į Lietuvą reikia 
adresuoti lietuviškai, bet 
reikia pridėti angliškai

užkuręi. 
•salnlte, kvarabą 

nurrlrlimel tad 
eis ;rjvelniais.

irčiami į Karelijos sąsmauką ir 
Į Pacifiko sritis.

Į industrializuotus Rytpru-’ . - , . , , ~ , ....... a , .
kitas Baltijos sritis! yienin^umo ir sutarirno del Tūlo pinecib moteris pra 

programos.sius ir į Baltijos oiino , , .
daugiausiai buvo pasiusta koklos nors 
technikų, darbininkų ir sta
tytojų, kurie buvo atgabenti j netruksi 
iš panašių industrializuotų pe, ypač unijose, yra mano- 
Centralinės Rusijos sričių.“ ima, kad naujasis kongresas 

. . . bandys išleisti visą eilę Įs-
Antrus metus rusai siun- statymų prieš unijas. “Nau- 

cia savo kolonistus į Balti-; ja šluota” žada ką tai šluo- 
jos salis Antinis metus lie- ti bet ką, to ir patys “šla- 
tu\ius tūkstančiais gabena i vikai” dar nežino, 
bibiro užkampius i įvairius
rrievartos darbus.'Bet iki-' ,Ko1 kongresas rengiasi 
šiol rusu spauda apie tai dirbti, darbininkų organi- 
nieko nerašė, nesigyrė. Da- nacijos tebeserga sena ne- 

Ibar staiga pradeda girtis,' susitarimo liga. Amerikos 
kad jau dideli kolonizaciios Laibo Federacija ir CIO u- 
darbą atliko,' kaimynų že- nii°s nerodo jokio suartėji- 
mes apgyveno savais žmo- Skirtumo tarp tų dve- 
nėmis, o suomius, lietuvius,!^ unijinio judėjimo sakų 
latvius, estus ir kitus vieti-pėra, bet ir vienybės nėra. 
nius gvventojus praretino, i Nesenai Amerikos anglia- 

i kasių unija, J. L. Lewis va-

dėjo dažnai lankyti kitos
Spėliojimų ir gąsdinimu' kuniguži. Vyras

Jrinh, tar- neįstengdamas sulaikyti 
j moterį, atsikreipė į savo 
parapijos kleboną ir išdės
tė savo atsilankymo tikslą. 
Klebonas paklausė:

—Ką manai daryti?
—Skųsiu teisman.
—Ne. Taip neleistina da

ryti. Esi katalikas, kunigo 
skųsti negalima, nes taip 
p rasižengtumei prieš baž
nyčios patvarkymą.

—Tai kas daryti?
—Bandyk perkalbėti, su

drausk.
“Varnas varnui nekerta į 

aki.
—-o—

ir
Darbininku

“Lithuania” ir dar Rusijos 
paštas reikalauja, kad butų 
pridėtos keturios raidės: 
U.S.S.R. Be tų raidžių laiš
kas nenueis.

Draugą Talka

Muravjovas Korikas 
i Lietuvą kolonizavo. Bet pa
lyginus su Stalinu Kruvi
nuoju, Muravjovas buvo 
tiktai kūdikis, jis toli gra
žu taip lietuvių nenaikino, 
kaip tą daro totalitarinis 
diktatorius Stalinas.

irgi

Arabija Užleidžia 
Amerikai Aliejų

Keturios didižosios Ame
rikos aliejaus kompanijos 
praneša, kad jos išgavo 
naujas aliejaus koncesijas 
Arabijoj. Dabar Amerikos 
ir Anglijos “aliejaus intere
sai” visai perima i savo 
mnkas visus aliejaus šalti
nius “Viduriniuose Rytuo
se.”

Amerikos kompanijos ža
da pravesti dvi ilgas alie-

net jaus paipas nuo Persijos į-i 
tik lankos į Viduržemių juros ti vienybės, 

jo metinių uostus. Tomis paipomis

dovaujama, pademonstra
vo, kad tarp Darbo Federa
cijos ir CIO unijų nėra jo
kio skirtumo. Mainieriai 
pasitraukė iš D. Federaci
jos ir padėjo sukurti CIO 
unijų centrą, jie buvo stip
riausias CIO unijų ramstis. 
Paskui jie pasitraukė iš CIO 
unijų ir po kiek laiko prisi
dėjo vėl prie Darbo Fede
racijos. J. L. Lewis visiems 
Amerikos darbininkams pa
rodė. kad tarp CIO ir Dar
bo Federacijos nėra jokio 
esminio skirtumo. Bet susi
tarimo irgi nėra.

Darbininkų judėjime da
bar daug kas laukia, kad 
naujasis kongresas, jei jis 
bandys sudrausti unijas, 
privers darbininkus jieško
ti vienybės. Jei unijų vado
vai patys negali susikalbė
ti, tai gal naujo kongreso 
botagas privers juos jieško-

Vokietijos ar Francijos. To “Lend-Lease” Paskolos 
amaro bus ir daugiau”... „ . , ,

O geriausias būdas jam' Prez'(15nt^ Trui?a" Pa
naikinti — “baubliu bata- uese, kad /0 nuos. Innd- 

" lease naskolu iau sutvar-
iionHS. i------  1-------- 9—----------

Well — lengva tai pada-
ryti. Sakysime. Pruseika ga- .,Vlso tok^

J J rika yra davus oO,692,000
dol. sumai. Anglija gavo 63 
nuoš., Rusija — 24 nuoš.

lėtų atgaivinti tuos komu
nistiškų baublių chorus, ku
rie ji pati vaikydavo—nuo T ., . - ,
Chicagos iki Bostono. Gal Likusieji 22 nuos. buvo duo- 
ir nesusidarytų visas bata- ^oms valstybems.

Į lionas — maža del to bėda. . ?S0St> apskaito, isski- 
i Viena Skipiti, Budgina ar Įla^t _ Rusiją. Jei rokuot, 
’ką kitą jie'užrėks, jeigu katd ? "UOS’
'svetainėje nebus policmano. ,-J.1 c

Ką sakai. Leone?
Nebuvo, Nereikėjo...

sijos 24 nuoš. ir kitų 6 nuo
šimčiai.

T ai bentAukų “Keleivio” namui, _
išpirkti prisiuntė sekami; ’ *''cuuvv» neremejo... • lai bent musų 
draugai: Ign. Rainis išl Brooklyno “Vienybė už- talkininkas . Ką gavo. pia- 
Franklin Park, III. — $2;Įsimanė sukritikuoti Dr. K.
Fr. Levicki iš Chicagos —į Grinių.

Po 50c. prisiuntė drau- Smetonos-Voldemaro kli-
Zig. Locke iš Baltimo- ka nuvertė Griniaus vyriau

sybę neva tam, kad

75c 
gai
lės, M. Kaselis iš Brockton, 
Mass., S. Russas iš Provi- 
dence, R. L.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

Rusija Nori Ameri
kos Kreditų

prezenta>( jg Maskvos praneša, kad
I ’ 1 J *• • 1

Prieš Kalėdas i vieną 
krautuvę užėjo pora vaiku
čių. Vienas pasipirko už 
5c kramtomo ,gumo. o kitas 
— už tiek pat policijos žen
klą (badge). Krautuvnin- 
kas duodamas 5c saldainį 
sako:

—Tai X-mas 
nuo manęs!

Vaikai apsidžiaugė 
bėgo.

Už kelių minučių vaikai 
sugrįžo ir sako:

— Mama nenori to polici
jos ženklo.

—Tai ką ji nori?—krau- 
tuvninkas naklausė.

—Ji nori pinigus atgal.
—Tai kur tiė dalykai, ku

riuos aš daviau jums dy
kai ?

Gudr
gem...

mama. ar

įr įs-

ne?
J. D. T.

Redakcijas Atsakymai.

I Rusijos valdžia vis dar no
ri ir tikisi gauti iš Ameri
kos kreditų. Juo daugiau 
kreditų ir juo ilgesniam lai
kui. juo geriau, sako msų 
valdžios atstovai.

Rusijai reikia mašinų, 
geižkelių reikmenų, elekt
ros aparatų ir Įrengimų, lai
vų ir daugybės kitokių daik 
tų. Rusija norėtu gauti iki 
6 bilionų dolerių kreditų 
bent 20 ar 30 metų. Kredi
tai turėtu būti labai žemais 
procentais, nedaugiau 2 ar 
3%.

Tokie yra rusų valdžios 
pageidavimai. Rusai kartu 
prideda, kad kapitalistinis

rijo ir

neva tam, kad apsau
gojus Lietuvą nuo bolševi
kų pavojaus. Grinius yra 
sakęs, kad tokio pavojaus 
nebuvo.

Tysliava klausia:
“Argi tada to pavojaus 

nebuvo?”
Ir atsako:
“Maskva niekad nesilio

vė svajojusi atimti Baltijos 
valstybes”... Bet—

“Šiandien, lygiai 20 metų 
praėjus nuo to nelaimingo 
perversmo, galima atvirai, 
be jokios aistros, pareikšti 
— tai buvo nereikalingas, 
skaudus ir, žinoma, neteisė
tas Lietuvos konstitucijos 
laužymas.”

Ta avelė bet avelė — vėl 
pradėkim iš to pat galo. 
Neliko “Demokratų”

Komunistai vėl spiaudo i 
tą šulini, iš kurio jie gėrė.

Irano premjeras Gavam 
buvo komunistų mylėtinis. 
Bet—

To paties Gavam Įsaky
mu Azerbeidžane buvo už
daryta “demokratinė liau
dies partija” — Maskvos 
padaras.

Tos partijos vadai yra pa 
bėgę į Maskvą.

Komunistai tūžta, bet.

‘didysis

— nei dėkui.
Europos Mirštanti Tauta

3936 metais Francija tu
rėjo 41,900,000 gyventojų. 
Iš to skaičiaus 1946 metais 
liko 40,500,000.

Reiškia, Francija neteko 
į 1.400,000 žmonių.

Beje, pereitojo karo me
tu Francijos nuostoliai bu
vo nedideli. Kovų metu ji 
pražudė 165.395 kereivius. 
Civilių žuvo 339,620. Viso 
— 505,015. Kur dingo vie
nas milionas?

Visai paprastas reikalas: 
gyventojų prieauglis nepa
veja mirtingumo.

Francija — mirštanti Eu
ropos tauta.
Say, ir Pslenų Skandalas...

Bostonas susilaukė “pele
nų skandalo.” Pereitą sa
vaitę vienas councillor’as, 
Madden iš Brightono, iškė
lė tokių kaltinimų:

Miesto valdžia daro šmu
geli, ji padarė nelegalų iš
mokėjimą 778,000 dolerių 
sumai. Pinigai buvo išmo^ 
keti devyniems kontrakto- 
riams, kurie surenka pele
nus ir šiaip atmatas.

Madden reikalauja inves- 
tigacijOs ir bausmės nusi- 
kaltusiems.

Laikraščiai klausia: ką 
j darys majoras Curley?

Curley atsakė:

Amerikos ūkis greit atsi-
Į Amerikos užsienių politi- Z. Narvilui, Wood*tack, dura dideliame krizyje. Bet 

Taigi, niekuomet ne-kasdien bus atgabenama į koje naujasis kongresas nie-Į Ont. Kanadcje — Už Ame-i jeigu Amerikos pramonė 
šykštus Lietuvos rei-Viduržemių juros uostus ko nepakeis. Ta politika lie-Į l ikos doleri Rusijoj, pagal' galės parduoti savo produk- 

kalui — neuždarysite savo pi- 600,000 bačkų žalio alie- ka tose pačiose rankose ir oficialų kursą, moka 5 su tus į Rusiją, tai Amerikai
niginių ir šiandien, kada lie- jaus. Paipos bus po 1,000 ji bus toki, koki ir ikišiol puse rublius. Maskvoje dip- krizis nebegres ir visi bus kol kas, atsargiai. Dalykas Pelenų skandalas — ne
turiu tautai ir musų visų se- mylių ilgumo ir jų privedi- buvo: žodžiais geių princi- lomatams rusų valdžia už laimingi: rusai turės pre- toks, Maskva nedavė įsakv- malonus dalykas, bet kie-
nąjai Tėvynei taip reikalinga mas kainuos 300,000,000 pų politika, bet praktikoje amerikoniška dolerį mska kių, o Amerika neturės kri- mo pradėt generalį zylioji- no akis tie pelenai griau-
gelbėjimo akcija. dolerių. jaltiška, silpna ir nesiryž- 12 rublių. Lietuvoje žmo- zio. mą. žia? St. Strazdai.
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KELTiYIS, SO. BOSTON
—— Puslapis Tyčias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAftO 

TAS DUONOS NEPRĄSO

Philadelphijos Nauj ienos
Didelės Atmainos Lietuvių 
Muzikos Bendrovės Name. 

Išrinkim Vėl Justinu 
Balinsiu

metų žinomas kliubuose ir 
draugijose, ėjęs Įvairias pa
reigas, draugijų tvarką ir i 
darbus pažįsta nuo pradžios 
iki galui, visur savo parei-!

Nuo praeitų metų, apsi- gas atlieka tvarkingai ir 
valius nuo “raudonųjų gerai. Taigi išrinkime iždi-. 
kvislingų,” namas ir visa ninku J. Rutkauską, 
tvarka Įgijo visai kitokią iš-, Ljetuvių Muzikas Namo’
taizaą. . Bendrovės metinis susirin-

Pernai metai kuomet h- c,,,.;,, a :v - • i, m i kimas įvyks sausio lo d. iko neisrinktas Maskvosi * J 
bernelis pirmininku, iis pu- Praeitais metais Philadel- 
sjtra ūkdamas iš užstalės phi jos lietuviai padarė di- 
verkšleno, kad iis buvęs ge- dėlę pažangą. Jie apvalė 
riausias pirmininkas... Kad nuo Maskvos kvislingų L. • 

Muz. B-vę ir Lietuvių Tau
tine Svetainę. Tik Ncrthį 
Side Kliubas dar atsilikę?.! 
Nugi vyrai, pajudinkim že-' 
me! Lietuviški namai, sve-, 
tainės ir kliubai, lietuvių 

lys?... Apsiriko vargšas. J. pinigais ir pastangomis su
lai lietuviams ir 
o ne rusu tar-

jo pirmininkavimo laiku, 
per visus metus laiko, ben
drovė padarė pelno apie 
6.000 dolerių... Pažiūrėsim, 
girdi, kiek naujas pirminin
kas bendrovei pelno pada-

PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ NUKENTĖJĘS LAIVAS

jurų bangos sunaikino dau* 
krauta nedidelis laivukas.

Detroito Naujienos
Lesno Pamokslas Tuščioms brangimo, tebėra reikalavi- 

Kėdėms mas. Del jo turės eiti gal
--------  ir ilgos derybos.

Čia gruodžio 22 d. turėjo Buržuazinės spaudos pa- 
Įvykti “svarbios politinės sakojimai, kad dirbtuvėse 
prakalbos.” Rengė jas ko- trūksta darbininkų yra ne-
-----Kalbėjo Leonas puikus blofas. Iš dirbtuvių

kasdien darbininkai mėto-
munistai. Kalbėjo Leonas 
Pruseika, kuliaviršeių poli
tikierius ir lietuviškų komu
nistų vyskupas. Garsinimo 
prakalboms netruko. Visi 
detroitiečiai buvo raginami 
susirinkti lygiai 2 valandą.

mi šimtais ir net tūkstan
čiais.

I Briggs dirbtuvių darbi
ninkai šiais metais ant Ka- 

įlėdų negavo bonu. Sako, a-

Balinskui pirmininkaujant budavoti. 
per 11 mėnesių Bendrovė tarnauja, 
padarė pelno suvirs 13,000 nams 
dolerių! Na, ir nariais dik- 
čiai padaugėjo. Tai štai ką 
reiškia geras pirmininkas!

Kliube Įrengė naują mo
dernišką barą, automatiš
kus alaus šaldytuvus, pui
kias šviesas, garsiakalbį, , 
ventiliacijas ir padarė daug ^a.1Ke Si

-t
N-Saidiztis.

CHICAGO, ILL.

Japonijoj anądien drebėjo žemė. Suk 
laivų. Šitoj nuotraukoj irgi matosi sudauž

Kaip dvi valandos nuė- įtidėta vasarai, birželio mė- 
jau i tas prakalbas. Radau nėšiui, kada gal didelė da- 
lygiai 36 žmones. Sėdėjom,i lis darbininku bus jau ant 
sėdėjom ir vis laukėm pu- gatvės. Iš dalies kalti ir pu
blikos. Be kvoterio trys pra- tys darbininkai, kad ne la- 
kalbos prasidėjo. Viso salė- bai Įdomaujasi savo reika
le suskaičiau 156 žmones. Tais. Sušaukus visos dirbtu- 
Kadangi aš pažįstu daugv- vės unijos narių susirinki- 
bę Detroito lietuvių, tai aš mą, iš 18,600 narių atėjo 
stebėjausi, jog prakalbose, tik 2,000...
daugiau dalyvavo kataliku I 
tautininkų ir visai nepoli-' 

žmonių, o komunistai} 
kodėl nepasirodė. Gal;

Unijistas.
i ir prisiųsti į si suvažiavimą,
{kuriame organizuoti Pitts-i|mių

’fburgho ir vakarinės Fenn-!*až ------- v....,
_ Jsylvanijos lietuviai v ienai-' but’ kcmunistai perdaug ge- 

Socialistų Susirinkimas nedaro. Nesigilina:.; į kia:- gai stos į didelį istorinį, T ai žino Leoną, todel ir 
-r inc_. Lietuves laisvinimo darbą.
.r siin-j Rinkdami atstovus malo-

rinkti viena atstovą kalbu

Kas Nauja Brooklyne AKRON, OHIO

Scciaiistąi Remia 
Vajų

ALT11 
idų

tus
jo prakalbas visai neatėjo. 

Iš “svarbių politinių pra- 
išėjo skystas Arae-

klaideles, bet 
turint reikah LSS 20 kuopa gruodžio 

22 d. turėjo savo narių su
sirinkimą. Trys nauji nariai 

, at j risirašė prie kuopos. Ruo- 
- n •• • H!a7lPa nutarė lemti Amerikos

girti Rusiią n .Lietuvių Tarybos vajų ir iš
i savo iždo paskyrė $10 to 
.vajaus reikalui, o atskiri 

\G:‘S i kuopos nariai pasižadėjo 
į daugiau aukoti. Drg. Trum- 

akė aukosiąs $50.
- . t. , . T i * '' susirinkimo teko gir-uzsipuldineui. Benciai. Lc-.(j^į kuopos narių taipe

J ginčą, ar eiti i parapijos
, 11s„.yia bengiamą teatra. Vienas na-iagentas, kurs čia naudotasi; --

Sausio 10 d. (penktadie
nį), įvyks LSS 19-tos kuo- tu, ar daugiau žm.niiį aiš-'nėkitIš Socialistų Veiklos

LSS centralinė kuopa at- 
savo mėnesini susirin- 
gruodžio 18 d., “Nau

jienų” patalpose. Tai buvo 
vienas iš svarbiausių vėles
nių laikų susirinkimų. Ku
rie nariai neatsilankė, nete
ko progos dalyvauti kuopos 
tarimuose ir išgirsti Dr. P. 
Grigaičio pranešimą apie 
padėtį Europoje esančių 
musų išvietintųjų tėvynai
nių. Jie yra labai rimto ie 
padėtyje. Mums dabar atė
jo laikas rimtai susirūpin
ti jų likimu. Tad. draugai, 
dėkime visas pastangas ne-

Mitingo Fraleisti taip retai esančių 
musU susirinkimų savo at
silankymu, bukime tikrais

i

kitų pagerinimų.
Aš jau senai šiame kliu

be buvau buvęs. Kuomet 
atvažiavau gruodžio 18 d., 
tai net nustebau: visam 
kliube ir mitingu kamba
riuose šviesu, gražu ir jau
ku. Net ir žmonės visai ki
taip atrodo, prieš švaraus 
moderniško ilgo baro, prie 
gražių maloniu šviesų.

Įėjau Į mitingu ruimą. 
P. Justinas Balinskis už sta
lo, prie naujo garsiakalbio.

4-TXQA*lzinnra i 
IT vvaimn^a

tidarė susirinkimą 
eiga tvarkinga, jokių 
kalingų ginčų nėra. nąriai 
gauna balsą paeiliui, kalba 
ramiai, trumpai. Visai ne 
taip. kaip kad seniau būda
vo, mitingai pavirsdavo tik
ru jovalu.

Baigiant eilinius reika- „ 
lūs, paskelbia nominacijas.
J pirmininkus kandidatuoja 
Justinas Balinskis. Jonas

pos susirinkimas 
Kliubo patalpoje.
8 vai. vakare. Visi 
pribukite.

J> G.,

Kalėdų Šventės 
Kriaučių

ku, kad vienam knygve- 
džiui ar knygvedt ;ų “ar
gumentų” argutnenėiių už- 

, tenka iki kaklo. Tą* su- 
Sekr.'pranta ir darbininkui, už-’ 

(tad kiek gali sumeta po

Piliečių 
Pradžia 
ir visos

nuo draugijos ir po vieną 
atstovą nuo kiekvienos de
šimties narių.

Kadangi Lietuvos laisvi
nimo darbas reikalauja di
deliu lėšų, tai maloniai pra
šome apkalbėti lėšų reika-

murzimmas. Iš 
žodžiu Pruseika

Tąrpe ‘kiek centų ir šveičiu pro
•ga tuųm išreiškiami knyg- Ją jr pagal išgalę skirti iš 

jvedžiam ir knygveėėm sim-Jsavo iždo atitinkamą auką, 
• kuri iusu atstovu bus iteik- 
't

rikos 
pirmų 
dėjo
Ameriką. Jis sakė, kad Ru 
sija visai nebijo atominės 
bombes. nebijo 
kapitalistų, nors tie Ameri 
kos turčiai ant vargšės Ru
sijos „ . ,..................... j pickassunis kana ir visai ) ją; poGruodžio 24 d. veik ,x-, . „ . -~

sose musų lietuvių dirbtuvė-' Pariją uz jų daibą.^ 
se buvo dirbama tik iki pie-i
tų, o po pietų kriaučiai ce- 
lebreitino šventes užkan
džiaudami ir išsigerdami.
Kaip kur toks užkandžiavi-:
mas gan ilgokai užsitęsė. j --------

Pas A. Matulį ne tik dhfc- ( Gerbiami Tamstos 
tuvėje buvo darbininkai pa-j Artinasi valanda, kada 
vaišinti, bet einant namo, bus daroma taikos sutartis 
kiekvienam buvo įteikta į su Vokietija ir nustatomos,.. .... ,.

degtinės, o mote- jos sienos taikos konferen- hnkejimais 
kendžiu baksas. cijoj. Ten bus sprendžiama 

ir Lietuvos likimus. Šioje

VI-

Vyt. Katilius.

Pittsburgho Apy
linkės Lietukams

, i«i Lietuvos Nepriklausomy- 
' bės šventėje, nes toje die- 
j noje bus Pittsburgho ir va- 
1 karinės
tuvių didžioji demonstraci- ir, 
ja prieš žiaurią bolševiku 
priespaudą ir už 
mą musų gimtojo

onas -Pruseika dar 
sirodė, kad

demokratiniais socialistais, 
dalyvaukime socialistinėje bonka 
veikloje su didžiausia aty- rims - 
da, nes tai yra musų parei- Pas A. Bubelį buvo apde
ga. vanoti po vyno bonką. Ne-

Socialistinis judėjimas lo- atsiliko nuo dovanų ir ki- 
sia labai svarbia rolę da- tos dirbtuvės. Tiesa, yra ir 
baldiniame žmonių gyveni- tokių dirbtuvių, kur darbi- 
me. Buvo laikai kada žmo- ninkai dovanų negavo, bet 
nės žiurėjo i socialistus su tokiu mažai.

Lietuvos.
Liekame

rysPennsylvanijos lie-'demokratiškomis teisėmis;
kiek išgali, murzina šią 

šalį.
Juokingiausiu 

Pruseika
išiaisvmi- 

krašto
-1_1_1_naiynu

Rainvs.ir V. Litvinas. Ky-> . . , - . ,. . , . ■
la protestai prieš Rainio as- £a?ieh,a: bet atėjo, kiti lai- 

K -- 1 kai, išsivystė naujos sąly
gos ir šiandien socialistai 
daug kur išsimušė į vado
vaujama vietą. Pasirodo 
kad socialistai turėjo teisin
giausias teorijas įvairiose 
žmonjos gyvenimo sritvse.

Drg. Kundroška atidarr 
susirinkimą jau vėlokai 
nes mes lietuviai paprasta*’ 
visur į prakalbas, koncer
tus ir balius esame įprat* 
vėluotis. Tuoj ėjome prit 
kuopos reikalu. Bankiete 
komisija išdavė puikiai pa 
susekusio bankieto raportą 
Po trumpų ir rimtu diskusi
jų nutarėm aukoti Ameri
kos Liet. Tarvbai $25, taip 
pat nepamiršom nritaikvri 
Kalėdų ir Nauiu Metų pa
sveikinimą “Naujienoms” 
už nuolatinį mums patarna
vimą. Drg. Kaitis atsinešė 
musu organo “Keleivio” 
rundą naujų kalendorių 
kuriuos draugai pasidalino 
išplatinti. Ir gerai padarė, 
juk mes privalom remti sa

meni: esą, jis negeras, ne
mokša, komunistas ir pana
šiai. Balinskas triukšmą 
greitai likviduoja, tvarką 
atstato ir pareiškia: “Na
riai gali ir turi teisę nomi
nuoti ką nori, kaip reiks bal
suoti, galėsit balsuoti irgi 
už ką norit.” Taigi ir bal
suokim už Justiną Balinską 
ir išrinkim jį vėl bendrovės 
pirmininku sekantiems me
tams. Į nutarimų raštinin
kus kandidatuoja Juoząs 
Ivanauskas ir N. Dailida. Iš
rinkim J. Ivanauską, nes jis 
jau, rodos, 30 metų bendro
vės komitete ir gerai atlie
ka darbą.

Į iždininkus kandidatuo
ja Juozas Rutkauskas ir 
kito i avardės neįsitėmiiau, 
koks tai manufakturininkas 
iš Frankfordo. Abudu atro
do viduramžiai žmonės 
gana energingi. Bet Juozas 
Rutkauskas jau per daugelį

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

sakė, galime eiti, kitas 
įmanė, kad socialistams nė- 
• ra ko ten eiti.

Mano supratimu, tokie 
ginčai yra visai nereikalin
gi tarp musu. LSS savo na
riams pripažįsta pilniausią 
sąžinės laisvę ir visai ne
mano savo nariu įsitikini
mu varžyti. Jei kas yra ti
kintis žmogus, tai jo asme
nini reikalas. Socialistai 
kovoja už tokia visuomenės 
tvarka, k-urioie butu nanai- 

Jkintns iš^andonmas ir bu
tu įgyvendinta niina politi
nė ir ekonominė demokra
tija. Butų nesąmonė, jei ko
vodami už laisvą tvarka, 
norėtume atimti mu.su na
riams sąžinės laisvę. Musu 
organizacijoj gali sutilpti 
visokiu nasaulėžvalgų žmo
nės. kurie priražista reika-

prikalbėto a rie a- 
tominę bombą. Jo i:manv- 

broliškais, mu, ta bomba yra tikri nie
kai. Su įa Amerika baido! 
Rusiją, bet rusai jos nebi
jo ir tiek. Apie tą atnbnrrv 
bą Pruseika visą valandą 

i ir kalbėjo.
Į Apie Amerikos darbinin
ku kovas Pruseika nieko 
«akė. Jis tik kalbėjo apie 
Rusįics galvbe ir anie A 
merikos niekšybe. Anie Sta 
lino rojaus gerybes Prusei
ka neužsiminė. Anie Lietu
vos žmonių vargtfs — 
žodžio. Jam tik atombombr

su
ir iki malonaus 

r asimatymo draugijų suva
žiavime sausio 26 d., Lie
tuviu Piliečių svetainėje. 

ALT Pittsburgho Skyr. 
_Į valdyba:

Pirm.—J. Tamkevičius, 
Sekr.—S. Bakanas,
Iždin.—J. Grebliunas.

Lietuvos ’ likimo valandoje 
bus nulemta, ar Lietuva at
gaus laisvę, ar liks paverg 
ta.

Amerikos lietuviai skubi
nasi savo gimtajam kraštui 
į pagelbą atgauti laisvę ir 
stoja į didįjį Lietuvos lais
vinimo vajų.

Kad tinkamai pasiruošus 
tam didžiajam Lietuvos lai-Į 
svės darbui, Amerikos Lie
tuviu Tarybos Pittsburgho 
skvrius šaukia visos vaka-

Prieš Kalėdas buvo rink
liavos del dirbtuvės čėrmo- 
nų ir knygvedžių. Kai ku
rios dirbtuvės suteikė ne
mažas dovanas dirbtuvės 
čėrmonams ir knygvedėms. 
Tai jau. rodos, antri metai, 
kaip dirbtuvės darbininkai 
nepamiršta savo dirbtuvės 
čėrmonų ir knygvedžių.

Kitataučių dirbtuvėse to
kios dovanos metinių šven
čiu proga, buvo jau senai 
teikiamos. Pas lietuvius įė
jo į madą. rodos, tik antri 
metai. Dirbtuvės čėrmonas 
per metus turi visokių ar
gumentų su darbdaviu, pri
žiūrėdamas, kad darbinin
kai butų kiek galint teisin
gai traktuojami. Taip pat 
čėrmonas turi visada išly
ginti ir darbininkų tarpsa- 
vius ginčus: juos sutaikin
ti, kaltesnį pabarti. Yra, 
rodos, maži dalykėliai, bet 
iie gerai aoardo čėrmonui 
nervus. Padarei kuriam pa
stabą, tuojaus čėrmonas esi 
“kaltas.” Visa tų mažųjų

rinės Pennsylvanijos 
gijų, kliubų, parapijų ir 
didžiųjų organizacijų kuo
pų suvažiavimą sausio 26 

rietu. Lie-

NORWOOD, MASS

dieną, 3 vai. po 
tuvių Piliečių svetainėje. 
1723 Jane St., S. S. Pitts
burghe. Tain pat šiame su
važiavime bus aptarta ir 
rengimasis prie Lietuvos 
Nepriklausomybės 28 metų 
sukaktuvių minėjimo.

Todel šiuomi kviečiame 
draugijas išrinkti atstovus

Vietos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 133-čia kuopa ren
gia šaunią vakarienę. įvyks 
sausio 19 d., pradžia 6 vai. 
vakare. Lietuvių Svetainėj,

drau-j 13 St. George Avė.
Kviečiame kaip vietos 

taip ir apylinkės gyventojus 
dalyvauti musų rengiamoj 
vakarienėj, nes Norwoodo 
šaunios gaspadinės visada 
surengia puikias vakarienes. 
Bus įvairi programa. Lau
kiam gero būrio svečių iš 
So. Boston. Somerville, Dor
chester ir Cambridge. Visi 
į socialistų vakarienę!

Kviečia,
Socialistų Kuopa

Prusei- 
apie a- 
kauli jc

ir piktoji Amerika ant lie
žuvio painiojosi.

Labai atsiprašau, 
ka kalbėjo ne tik 
tembombą. Jis dar
pinigų savo “Vilniai.” Sa
kė, kad reikia duoti pinigv 
tai gazietai. nes ii tarnauja 
Stalino saulei. Siūlė pirkti 
“šėrus.” Prašė ir maldavo 
kaip ubagas lietuviškuose 
atlaiduose ir vis del tos 
“spaudos,” kuri tarnauja 
Rusijai ir Maskvos diktato
riui. Ar daug atsirado duo
dančių — nežinau.

Prakalbose Buvęs.

Kalendoriai yra kivirčėlių našta, tai net šal-vo organa
labai geri. turi daug nau
dingų informacijų.

Esant vėlyvam laikui, 
rinkimą nauju valdybos 
pareigunu atidėjom ateinan
čiam susirinkimui, kad da
vus proga Dr. P. Grigaičiui 
pranešti žinias nuo išvietin
tųjų musų draugų esančių 
Europoje.

Lankykime savo susirinki
mus atidedami visus kitus 
reikalus i šalį ir pasirodv- 
kim, kad nesame atsilikę 
pildyme savo užduočiu.

P. M. K.

tam čėrmonui sudaro nema
ža našta.4 4.

Knygvedėms ar knvgve- 
džiams yra tas pats. Tiesa, 
iie gauna iš darbdavio alga. 
Kartais ir nevisai blogą al
gą. Iš paviršiau., žiūrint, tai 
atrodytų, na. kam tos jiems 
dovanos reikalingos? Bet 
tikrenybėje ju toks pat dar
bas, kaip ir čėnuonų, o gal 
net įkyresnis! žmogų? nc- 
susirokavo gerai — knyg- 
vedė “kalta.” Tiesa, padaro 
ir knygvedės klaidų. Tas 
nedaro klaidų, kas nieko

U2S1SAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

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

« Keleivis
63$ E. BR0ADWAY, so. BOSTON 27, MASS.

Automobilių Pramonėj
Automobilių išdirbystėje 

organizuotų darbininkų u-J 
pas kiek nupuolęs. Reikala
vimas pakelti uždarbius y- 
ra iškeltas, bet kada darbi 
ninkai stos į kovą del tų rei
kalavimų iškovojimo, dai 
negalima pasakyti.

Santykiai musų pramon*' 
buvo paaštrėję, kada ėic 
angliakasių streikas del už 
darbių pakėlimo, bet tada 
streikuoti butų buvę tik 
darbdaviams ant rankų 
Darbdaviai tada tik ir lau
kė, kad darbininkai išeiti 
į streiką. Anglių kasyklose 
anglių baronai ir valdžia 
laikinai laimėjo, bet tiktai 

' laikinai.
Taip šiandien, reikalavi

mas pritaikinti uždarbius 
prie plėšraus gyvenimo pa-

!ą kovoti už visuomenės 
tvarkos nagerinima ir dar
bo žmonių teises. Musų na
riu daugelis vra laisvama
niai, kiti visai nesiįdomau- 
ia pasaulėžvalgos klausi
mais o dalis yra tikinčių. 
Ir visi galime sutilpti, o to
del ir tos l ūšies ginčams ne- 
ti l ėtu boti vietos.

Sakvčiau. butu suoranta- 
rra. iei butu vedami rimti 
ginčai, kurie ka nors pamo
kytų ar duotų nauiu minčių. 
Bet ginčytis del kokio ten 
parapijos “teatro.” tai vi
sai nerimtas teatras.

Susirinkime Buvęs.

BROOKLYN, N. Y.

LDD 7-tos Kuopos Pramo
ga Atletų Kliube

Kitą šeštadienį, sausio 
18, Liet. Darbininkų Drau
gijos 7 kp. ruošia pramogą- 
vakarienę. Ji bus Lietuvių 
Atletų Kliube, 168 Marcy 
Avė. Rengėjai tikisi turėt 
gražios publikos. Bus sve
čių iš Newarko, Cliffside 
ir kitų vietų. Be to, musų 
vakarienėj dalyvaus ir drg. 
St. Strazdas iš Bostono.

Tikietų platinimu rūpina
si P. Kriaučiukas, Bill Wel- 
ton ir kiti. Gaspadinaus 
drg. Spudienė ir kitos.

Rep.

mu.su


PttalapisKatvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu

ma po 31,257 tonas anglių. 
Dabar Saaro anglių kasyk
lose dirba 34,371 darbinin
kas po žeme ir 16,119 dar-Į 
bininkų viršuje.

Saaros kraštas turi 960 
ketvirtainių mylių ploto ir 

gyventojų. 1935
ciai pirmieji išmoko gamin- metais to krašto gyventojai, 
ti dirbtinu kraujo plazmą. 10 prieš vieną pasisakė už 
Tokių nau, enybių ir tyrinę- prisidėjimą prie Vokietijos, 
jimo pasla k‘in vokiečiai tu- Kaip jie dabar apsispręstų, 
rėjo tūkstančius. Tos visos sunku pasakyti.

Franeuzai jau dvi savai- 
nukėlė už 

Saaros srities. Rusija pro
testavo prieš šitą Francijos 
“sauvaliavimą,” nes fran
euzai, sako, negavę iš “tri
jų didžiųjų” palaiminimo 
šitokiam žygiui.

Vokiškos Paslaptys
Nugalėjus Hitlerį paaiš- “dirbtinu šilku.” Su vokie- 

kėjo daugybė “vokiškų pa- čiais niekas negalėjo susi- 
slapčių.” Amerika, Anglija, lyginti vaistų gamyboje.
Rusija ir Francija pasiuntė Praėjusių ^-o eigoje vokie- 960,000 
i užimtą Vokietiją tukstan- *'
čius savo agentų, kurie at
sidėję tyrinėja visas nacių 
režimo paslaptis.

Iš tų tyrinėjimų buvo su
rašyti kaltinimai didiesiems paslapty? Įdabar pateko 
nacių vadams, kurie buvo pergalė 

; teisiami Niurenberge. Daug sos dar ai kinamos ir skel- 
jau nacių viršininkų, polici- biamos. V en dažų (malia- 
ninkų, daktarų ir kitokių vų) gamyboje surasta 50,- 
pareigunų buvo nuteisti. Jų 000 būdų gaminti įvairius 
niekšybės, jų policijos sau- dažus. Da įgelį tų dažų A-
valė, gaudymas kaimynų merikos ‘pfamonė visai ne-
tautų žmonių į vergijos 
darbus, nežmoniškas kai
myninių kraštų plėšimas, 
masiniai žudymai “maža
verčių rasių” žmonių ir pa
našus baisus nacių darbai i kad 10,000 tonų visokių do- 
iškilo viešumon. Hitleriz-Į kumentųa de įvairius vokie- 
mas buvo parodytas pašau- čių isradir ius atgabenta į 
liui visoje savo nuogumoje. 1 Ameriką. ’’uos dokumentus 

Bet tos paslaptys nėra'čia svečia istai tyrinėja ir 
viskas.xVokietija buvo ga-1 skelbia viešumai. įdomu 
’inga valstybė. Vokietijos tas. kad dabigiausiai tais do- 
.oramonė buvo stipriausia kumentais Jįdomaujasi “mu- 
visoje Europoje ir tik Ame- sų didysis sąjungininkas” 
rika buvo už ja galingesnė Rusija. Aiįtorgas, rusu biz- 

vjtx

buvo pergalėtoji! rankas. Jos vi-Įtės muitų siena

galėjo parminti.
Visa Amerikos pramone

visi molą ai. dabar gavo 
progos pa< inaudoti visomis 
vokiečių ptoslaptimis. Sako,

Komunistai Valo 
Vengrų Arini ją I

savo dirbtuvėmis ir masineĮ nio atstovybė Amerikoj, uo- 
gamyba. Vokietija turė’oįliai seka vfisas vokiečiu pa
garsiu technikos mokyklų j slaptis. Rusai patys Berly

Maike, koman čia visgi musų tikėjimui di
delė garbė.

—Kokia čia garbė, tėve, 
jeigu misionierius nusiuntė 
į dangų kiniečių komunistą, 
ir prie to da razbaininką? 

i Aš sakyčiau, kad tai yra 
nie- dangaus išniekinimas.

—Baigali, Maike. tu čia

—Koman, 
arčiau.

—O ką duosi, tėve?
—Duosiu velnių!
—Už ką?
—Ogi už tai, kad 

vyresnį meluoji.
—Tėvas klysti. Aš 

kad nemeluoju.
—Kaip gi tai ne! Andai teisybę pasakei. Juk visa 

u man sakei, kad ant svie- dangaus karalystė galėtų 
to nėra jokių eudų. Aš tau pavii-sti į Čainiją, jeigu mi- 
pavierijau ir dabar aplai- sionieriai pradėtų visus’ čai- 
kiau didelę sarmatą. Ir kad. nus tenai siųsti, 
tai butų vien tik sarmata,: —Man smagu, kad tėvas 
tai butų da pusė bėdos, ale pagaliau supratai teisybę, 
aš da ir laizybas pragraji- —Bet
nau. Turėjau pastatyt za-i nesakyk

pnes

i

AT oiLrzi IriL’ 
v įcuiun

ir puikiai įrengtų laborato
rijų. Jos pramonė turėjo 
šimtus tūkstančių patentų 
b* visokiu gamybos paslap
čių. Vokietija kai kuriose 
srityse buvo padariusi daug 
didesne technikos pažangą, 
negu Amerika ir Anglija.

Pralaimėjus vokiečiams 
karą, ne tik nacių režimo, 
bet ir ju mokslo bei techni
kos paslaptys pateko į per
galėtojų rankas. Tūkstan
čiai specialistų inžinierių ir 

i mokslininkų nuvyko į Vo 
kieti ja ir pradėjo tas ju mo
kslo ir technikos paslaptis

ne. Saksoiijoį ir Tiuringi- 
joj surado daug vokiečių 
gamybos paslapčių, bet iie 
nori pasinaudoti ir tuo, ką 
skelbia Amerika.

Daugeliu vokiečiu išradi-

Iš Vengrijos praneša, 
kad ten komunistai pradėjo 
valyti Vengrijos armiją nuo 
visų demokratiškų karinin
kų. Ypač “valomi” iš armi
jos lauk tie karininkai, ku
rie yra žinomi, kaipo drau
giški Anglijai ir Amerikai.

Komunistai Vengrijos 
valdžioje neturi daugumos. 
Bet su Sovietų armijos pa-l 
gelba jie užėmė valdžioje' 
svarbias vietas. Karo minis
terijoj jie turi “politinį sky
rių’’ ir tas skyrius, be kitų 
valdžios narių žinios, su
areštavo virš 100 aukštų 
karininkų, kurie buvo žino- 

kaipo demokratai
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INDŲ “ŠVENTASIS” PASIPIKTINĘS

Mahatma Ghandi, kurį indai laiko savo šventuoju, 
buvo nuvykęs pažiūrėti tų vietų, kur per indų-musul- 
monu riaušes buvo užmušta 700 žmonių. Del tų kiuvi- 
nų įvykių jis labai pasipiktinęs.

MARGU MYNAI
Kas Miršta Be Baimės? į Sniego Fabrikantai

Yra Seni žmonės pasakodavo, 
kad “aukštai danguje” ne
krikštytų vaikų dūšelės, už 

nepapildytas nuodė-

kristijonui čielą paintę 
snapso. Ir tai vis per tave, 
Maike.

—Kalbėk aiškiau.
Kaip gi tai atsitiko?

—Juk aš tau sakau, 
atsitiko. Zakristijonas

to nėra.
kad eudų ant 
Ve. Džiovas

svie-
Tvs-

liava apgarsino savo gazie-
toi. kad “Keleivio” redak
torius yra kunigaikštis. O 
tautininkai kunigaikščius 
garbina daugiau da negu 
Smetonos pakaleniją. Pagal

. . , , «,.... i ui viera. kunigaikščiui rei-apznaimmo, kad caimjoj . . v 
atsitiko didelis eudas. Aš * Taj ; Tvsliavos 
jam atkiliau, kad eudų ne- ' 
ra ant svieto, ba tu man

tėve.

kaip
man

taio aiškinai. Jis sako, 
eudai šiur yra. Aš 
bečykim. Olrait, jis sako 
bečvkim. Na. ir sukirtom 
paintės. Tada jis išsitraukė 
iš kelinių užpakalinio kiše- 
niaus taukuota gaziota i- 
sako: skaitvk šičia. Skaitau 
— jes, regli eudas. Vienas 
Stalino agentas Čaini’oj ga-.' 
vo lupt, netik lupt. ale bu-; 
vo sukoliečvtas ir nuė’o 
pas kataliku misiionierių 
nrašvt liekarstvu. Misijo- 
nierius jam pasakė, kad' 
Hekarstvu neturi, al° imgu 
tas komunistas priims ka
talikišką krikštą, tai ir be 
liekarstvu pasveiks. Komu
nistas sutiko ir apsikrikšti
jo.

—Tr pasveiko?
—Ne. numirė.
—Tai kur čia stebuklas? 
—Stebuklas yra tame. 

Maike. kad tas čainin ko
munistas. kuris buvo tikras 
razbaininkas. sukrato sgvo 
misteika ir išgelbėjo 
dūšia r ries srrmrti.

—Ne. tėve. čia nėra 
stebuklas.

—Na. tai ka« čia?
—Tai yra panrasta 

v ’ ’

kad
sakau

pabučiuoti i kojų pirštų 
kum

pam'ia dabar turės atvažiuo 
fi i Sanbostona ir pabučiuo- 
'i “Koleivio” redaktoriui 
kur reikia. Na tai kaip tu 
dabar sakysi, ar tai ne cu- 

_ das bus. kada tautininkai 
oradės bučiuoti socialistam? 
į kojų pirštus, ar kur kitur?

—Aš nesakysiu. tėve. kad 
tai butų stebuklas. Bet jei
gu taip atsitiktų, tai juoko 
žmonėms tikrai butų.

—Šiur, Maike, fonių bus 
ip ant veselijų.V-

KINIEČIAI DEMONST
RUOJA PRIEŠ AMERIKĄ

aiškinti. Šiandien tuksian-

savo

Kiniics studentai k'liue 
se miestuose triul<šmin'~'' 
demonstravo prieš Ameri
ką. Jie reikalavo, kad ame- 

’oj “vanotų namo.”
Kinijos valdžios šaltiniai 
sako. tas demonstracijas 
sukurstė Kinijos komunis
tai Demonstracijų priežas
tį buvusi ta. kad du ame
rikiečiai marinai išprievar
tavę vieną kinietę.

joks Lietuva d a Nežuvo!
Ir Ji Jai

da-
'tku pasaka tėve Pana

šiu n ašakų jos prasimano 
dažnai.

—Na, tai kain gi čia cal i, 
būt, Maike! Nejaugi aš lai 
paintę snapso nupirkau už 
dyką?

—Aš nežinau, ar tėvas 
nupirkai ją už dyka. ar už
mokėjai; man aišku tik 
tięk, kad čia jokio stebuklo 
nėra.

—Olrait, Maike, tegul 
jau bus ir taip. kain tu 
kai; ale aš rokuoju, kad

Nežus. Jei Mes 
Padėsime

JOS BYLAI TUOJ 
• REIKIA $250,000

Tai Sumai Sukelti Dabar
Fina Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vedamas Vajus

AR TAMSTA JAU 
AUKAVAI?

Jei dar ne. tai dabar laikas. 
Čekius prašom rašyti vardu

American Lithuan’in 
CounciI

mų. ypatingai vaistų garny-j simpatizavo Vakarų valdy
boje ir medicinos moksle, bėms. Komunistai stiprina 
atneš naufios visai žmoni-'savo pozicijas kai kuriose 
'ai. KitaisĮjų išradimais pa-jxlarbininkų unijose ir poli- 
sinaudos skambiosios bfznio ei jo j. Su rusu armiios pa

gelba komunistai tikisi ir 
Vengrijoj įsistiprinti ir vė
liau padaryti bolševikišką 
perversmą.

komoanijo;. kurios nagai 
vokiečių ratentus ir iu iš
aiškinimus galės gaminti 
geresnius produktus. Stam
biosios Air.erikos kompani
jos dabar palės vokiečiu iš-

vf ornanf i nlapiae

čiai vokiškų gamybos pa
slapčių jau yra išvilkta die
nos švieson. Geraširdė A- 
merika tas paslaptis skel
bia viešai ir leidžia vokie
čių patentais ir tų patentu 
smulkiais aprašymais nau
doti? visiems, kas tik no
ri.

Vokiečiai turėio daug ka
rišku išradimų. Jų rakieti- 
nės bombos ko nepaklupdė 
Anglija. Vokiečių rakieti- 
niai orlaiviai buvo piimiau- 
sieji ir geriausieji nasaul.v-j 
ie. Rakietiniu orlaivių ga
myboje vokiečiai buvo pra-j 
lenkę Amerika 10 metu. Da- 
^ar tie vokiečių išradimai 
liko perkelti i Ameriką. Net 
vokiečiu mokslininkai buvo 
čia atgabenti šimtais ir pa
deda Amerikai gerinti pa
nų vokiečiu išrastus gink- 

’us. Ką tik dabar Amerikos 
karo vyresnybė pranešė, 
kad čia iau padirbtas 
ras rakietinis orlaivis.

Amerika puikiai pasinau
dojo vokiečiu kariškais iš
radimais. Okinawos saloje 
Amerikos tankai naktimis 
?audė japonus, kaip kurap-

raliios ir 'indiios.
Hitleris žaidė ir

dė viską: io režimas 
ko. io kriminalai susilaukė 
bausmės, o vokiečiu visos 
gamybos ir išradimu pac- 
’aptys daber pašinai“ vi
siems prieinamas. Jomis 
naudojasi kas tik nori.

X N. M.

toks gyvis ant. sios 
žemės, kurs visai nebijo 
mirties. Tai yra mažas ka- 
lakutukas. kol jis dar te- savo . _

mi, kaipo demokratai ir bėra ką tik išsiritęs iš kiau- mes. yra verčiamos “obliuo-
.......... Maži kalakųtukai vi- ti sniegą.” Kai tos mažos

dūšelės priobliuoja daug 
sniego, tuoj ir pradeda snig
ti.

General Electric labora
torija praktiškai parodė, 
kad sniegą galima iššauk
ti dirbtinu budu iš kiekvie-

____ ~ _____ _______ no debesies, jei tik oro šal-
Vengrijos vidaus reikalų! iš gėrimo^ Kartais prie ka- tumas aukštai yra užtenka- 

ministeris komunistas sako-• lakutukų yra įleidžiami viš- mai šalto laipsnio. Moksli- 
’ ’ ” nl- tukai, kurie, lesdami. paro= ninku suvažiavime Bostone 

do kalakutukams, kad ver- General Electric laborato- 
ta yra pasijieškoti maisto, rijos mokslininkai, prisipa- 
Atrodo, kad maži kalakutu-, žino. kad iie ir daugiau 
yra visai žabali, jie nepa-; bandymų darė ir “visai sek- 
stebi lesalo ir jo visai ne-” ’
jieško. Kai kurie kalakutų 
augintojai mažiems kalaku
tukams lesalą ir gėralą pa

sinio.
sai “nenori gyventi.” Jei 
kalakutuko niekas neragin
tų lesti ir gelti, jis gali nu
dvėsti iš bado šalia lesalo 
ir gėralo. Kalakutų augin
tojai kartais įmerkia mažo 
kalakutuko snapą į gėralą, 
kad jis pajustų malonumą

cnvarlnc 
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versti dabartinę valdžią ir 
adėjo no visą šalį masi

nius areštus. Ta komunistų 
pražai-! terorą Vengri jo i remia rasų
s”smu-1 armijos durtuvai.

Francija Nukėlė 
Muitų Sieną

•Jau dvi savaitės Franci
jos valdžia įsakė nukelti 
Francijos muitų sieną už 
Saaro srities. 1200 muiti
ninkų persikėlė iš Franci
jos pasienio ir įjungė Saa
ro anglių kasyklų sritį į 
Francijos muitų rubežius.

Anglija ir Amerika tuoj
pir-; pasiuntė Francijai paklausi

mą. ką tas reiškia? Ar Fran 
cija. nesiklausus Amerikos 
sumanė įjungti Saaro sritį 
į savo teritoriją? Atrodo, 
kari franeuzai nori perimti 
Saaro sritį ir skaityti tą sri
tį savo neatsižvelgiant, kąkas. Japonai niekaip nega

lėjo suprasti, kaip amerikie- “trys didieji” apie tai pa 
čiai gali matyti tamsiausią Įsakys. Bot franeuzai muitu
naktį. Paslaptis buvo ta. 
kad amerikiečiai jau buvo 
pasisavinę vokiečių išrastą 
aparatą, su kuriuo n 
rai ima matyti, kaip ir 
na...

Didžiausias betgi paslap
čių šaltinis buvo ne vokie
čiu karo išradimai, bet vo
kiečiu chemijos pramonė. 
Vokieti-a dar iš pirmo pa
saulinio karo buvo ragarsė-

dabar aiš- 
sako, kol 

sritis nėra Franci ios 
sienose, tai visokios

Amerika Paskelbė 
Karo Galą

m ingai." Bet tie mokslinin
kai buvo labai atsargus sa- 
vo pasigyrimuose.

Reikalas tas kad moks-

sienos nukėlimą 
kiną kitaip. Jie 
Saaros 
muitu

die-j riekės iš to krašto eina į 
1 Vokietiją ir franeuzai tur 
sunkumų aprūpinti Saare 
krašto gvventoius maistu ii 
kitokie mis reikmenimis.

Franeuzai jau nuo 1945 
metų liepos mėnesio perė
mė i savo rankas Saaro

nasaulv'e ir nė viena valsty
bė negalėm su jais konk’’- 

ir siųsti per “Keleivi” arba ructi. Vokiečiai pirmieji už-

msi savo “erzacais“ arba J krašto anglies kasyklas, 
“substitutais.” Vokiečiams! Perėmus jiems kasyklas an- 
truko aliejaus, tai jię ėmėįglių kas mėnuo iškasama 
gaminti aliejų iš anglies.) vis daugiau. 1945 m. liepos 
liems trako gumos, ue ėm*|mėnesį anglių kasyklos iš- 
grm’nti dirbtina ,ruma iš. kasė per dieną vidutiniai 
snirito. Tokių išradimo vo- 9,422 toras. 1945 m. s- a- 
kiečiai turėio daug. Vokie- lių mėnesi kasdien buvo įs
čių dažai buvo reriavsieii kasama 17,914 tonu. 1946

per “Naujienas”. vertė pasaulio rinkas su

metu liepos mėnesį jau bu
vo iškasama kasdien ne 22- 
545 tona- ir 19^6 m. lapkri
čio mėnesį jau buvo iškasa-

Naujiems metams Ameri
kos vyriausybė paskelbė, 
kad karo stovis su buvusio
mis t riešu šalimis pasibai
gė. Paskelbus “karo galą” 
kaitų panaikinami visi įs
tatymai. kurie per karą da
vė prezidentui ypatingus į- 
galiojimus. Viso tokiu įs
tatymų buvo dar 33,* kurie 
veikė tiktai tol. kol yra ka
ro stovis.

Paskelbus karo galą pa
naikinama'’visa eilė mokes
čiu kurie buvo įvesti kare 
’šlaidoms finansuoti. Visi 
'iuksuso mokesčiai ant bran 
genybių, kailiu ir kitokiu 
daiktų panaikinami. Mo
kesčiai panaikinami nuo 
šių metų liepos 1 dienos. 
Su karo galu vyriausybė 
turės perduoti privatiems 
-avininkams visas imones 
kurios buvo dėl streikų per
stos į vyriausybės rankas 
Taigi anglių kasyklos ir lai
vų kompanijos didžiuosiuo
se ežeruose turės būti gra
sintos savininkams.

deda aukščiau, po pat ju lininkams čia posėdžiau
jant. Naujojoj Anglijoj iš
krito labai daug sniego ir 
tas sniegas pridarė žmo
nėms daug nuostolių. Gene
ral Electric kompanija y- 
ra turtinga. Jei mokslinin
kai butų perdaug pradėję 
girtis, jiems, gal būt. kas 
nors butu iškėlęs byla už 
sniego iššaukimą ir butų 
pareikalavęs nuostolių at
lyginimo. Todėl tie “sniego 
fabrikantai” perdaug nesi
gyrė. Jei kas juos kaltins 
dėl sniego audra, iie visa
da gali pasakvti, kad ne 
jie. o tos nekrikšt’lu vaikų 
dūšelės ten aukštai tą snie
gą priobliavo.

snapu; tada kalakutukai 
greičiau pradeda maitintis. 
Daugelis mažu kalakutuku 
nugaišta visai nenara<rave 
maisto ir gėralo. Kalakutu 
augintojai visokiais budais 
stengiasi įpratinti kalaku- 
tukus į lesimą. Mat, ka
lakutu gaspadoriai nori 
niauti tuos paukštelius ta
da, kada iie jau yra pamė
gę gyvenimą ir nebenori 
mirti...

, Dramblys ir Asilas
Dramblys — kongrese, a- 

silas — valdžioje, arba re
publikonai valdo kongresą, 
o demokratai—valdžią.

Amerikos spaudoje iau 
senai yra priimta republi- 
konų parti ią piešti dramb
lio pavydale. o demokratų 
partiiai prilipo asilo pa
veikslas. Pirma tie du ne
kalti gyvūnėliai buvo tik
tai karikatūros, bet su lai
ku jie virto partijų simbo
liais.

Pirmas politines partijas 
atvaizdavo dramblio ir asi
lo pavvdalais Amerikos pie
šėjas Tbomas Nast. Vokie- 
ti’oi gimęs dailininkas. Jis 
1874 metais paskelbė Har- 
rers savaitraštyje žvėrių 
mitingą. I tą mitingą atėjo 
demokratiškas asilas, užsi
metęs liūto kaili, ir rėkia 
“Cezarizma?!” Reoubliko- 
niškas balsuotoias buvo pa
darytas pavydale išsi gan-

Mokykla Antarktikoi
Didelis karo laivas “Phi- 

lipuine Sea” su 2JK>0 vvrų 
dabar plaukia i Antarkt’ką. 
Tas laivas vra didžiausios 
amerikiečių ekspedicijos 
dalis. Dabar rranera. kad 
tame laive veikia aukštoji 
mokvkla. kuria lanko visi 
norintieji gauti daugiau 
mokslo.

Daugelis jaunu vyru, pa
tekę i karo tarnybą, pama
to, jog mokytam žmogui 
lengviau yra prasimušti ir 

Praėjusiais 1946 metais pers savaitraštyje žvėrių Rauti geresni darba (ir al- 
Amerikoie buvo pagaminta) mitingą. I tą mitingą atėjo R^)- Daugelis norėtų mo ;v- 
2.140.000 keleivinių auto- demokratiškas asilas, užsi- tls’ ne, v.1safIa(nr'.’_ 
mobilių ir 930,000 troku. metęs liūto kaili, ir rėkia £a’o ,J'° laivas i hilipni- 
Kaip pirmiesiems metams “Cezarizmas!” Reoubliko- ^.ea , nutaie ta galir.nbę 
po karo ir persitvarkymo į niškas balsuotoias buvo pa- duot1 visiems uy-min <ar«. 
taikos gamyba skaitoma, darytas pavydale išsigan- P1™0.!1 aukštoji mokvkla 
jog automobilių gamybai dusio dramblio, kurs iš bai- 7e .. ,^a. Antarktį ’oi. 
buvo gera. Automobilių ga-'mės bėga tiesiai į duobe.F ur ti pingvinai n
mybą pernai metais trukdė Kiti gyvūnėliai tame mitin-
nesutarimai su darbinin- ge vaizdavo įvairius laik-

AUTOMOBILIU GAMY
BA 1946 METAIS

banginių žvejai pasirodyda
vo.

kais ir trukumas įvairių au- raščius, valstijas ir t.t. Nuo 
tomobiliu dalių. Automobi- to laiko tų gyvulių paveiks- 
liu pareikalavimas yra dar lai ir buvo pradėti vartoti 
labai didelis ir šiais metais partijoms pajuokti. Iš juoko 
laukiama didelio gamybos su laiku gavosi “tikros fo- 
padidėjimo. tografijos.”

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa-* 
kymus su pinigais orašem 
siųsti “Keleivio” adresu.

i v
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Albanija Šiaušiasi ' Dėkinga Lenkija
Rusų pastatyta Albanijos Amerika “atšaldė” 37 mi-į 

valdžia vėl užminavo kana- lionus dolerių Lenkijos pi
lą tarp Albanijos ir Korfu nigų Amerikos bankuose, 
salos. Anglai buvo tą kana- Tuoj po to Lenkijos bolše- 
ną išvalę, bet Albanija ne- vikiška valdžia patraukė
nori, kad anglai tuo kana
lu plaukiotų ir dabar vėl 
paleido minas. Du anglų

teismą visą eilę Lenkijos 
požemio
votojų ir grasina

demokratiniu ko
_ JUOS 1SZU-

karo laivai, bevalydami tądyti. Pinigai iš Amerikos 
kanalą, buvo išsprogdinti, i ir teroras palengvins bol- 

--------  : ševikams laimėti sausio 19o ”Vokiečių Maistas d. “rinkimus.
Anglų ir amerikiečių zo- ---------

nose Vokietijoj gyvento- Balkanų Priežiūra 
jams ir šių metų pradžioje Amerika paskyrė savo 
bus duodama per dieną atstovus, kurie vyks i Grai- 
1,500 kalorijų maisto, kaip kiją tikrinti neramumus 
tai buvo ir praėjusių metų Bulgarijos, Jugoslavijos ir 
gale. Aliantai atvežė i Vo-■ Albanijos pasieniuose. A- 
kietiją praėjusiais metais m<rikiecių komisijos prieš

ei- akyje stovi laikraščių lei
dėjas Mark Ethridge. Kar

atu su juo vyksta dar 3 par-! 
1 eigunai.

KELEIVIS, 50. BOSTON

JJ RADO SRUTŲ DUOBĖJ giaus prie gyvesnio darbo, kiečių kalbomis savo gimi- 
dabartinio vajaus reikale, nėms i Ameriką. Dabar tas 

M. Stakionis. patvarkymas panaikintas ir 
------------------ nuo sausio 15 d. laiškus j

Sekretai FREE Dovanai

TORONTO, ONT. 
KANADA

galės
Toronto lietuviai sočiai- ti lietuvių kalba, 

demokratai ruošiasi pami
nėti savo dešimties metų su
kaktuves. Minėjimas Įvyks 
sausio 11d. ir sausio 12 d.

Sausio 11 d. rengiamas 
vaidinimas su muzika ir šo
kiais. Parengimas Įvyks gra
žioje ukrainiečių salėje,
409 Bathurst St. Pradžia 
lygiai 7:30 vai. vakare. Šo
kiams grieš geras orkestras 
iš penkių instrumentų. Bus 
vaidinama linksma kome
dija. I

Sausio 12 d. toje pačioje' 
svetainėje Įvyks prakalbos.t 
Kalbės Dr. P. Grigaitis iš 

t Chicagos. Prakalbos bus a-

Tie, kurie
Vokietija galima bus rašyti Lietuvių Naujienl 
visomis kalbomis. Taigi, ir pasidaryti 
lietuviai galės laiškus rašy- derio-

332

52 puslapių 
2 metų už 

dovanai sekretų, kaip 
namie alaus, vyno ir sai-

LIET L VIV NAUJIENOS
N. 6th St„ Philadelphia 6, Pa.

užsirašys 
j ienas ant

uz 250 milionų dolerių 
šokio maisto.

PertekJiai Arabams
Rusų spaudos agentūra 

“Tass” praneša, kad Ame
rikos valdžia pasiūlė arabų 
valstybėms už 20 milionų 
dolerių visokių prekių iš A- 
merikos karo perteklių. Ru
sai sako. arabai gauna tas 
prekes labai lengvomis są
lygomis.

Richard Hennessy, 9 metų vaikas, įkno Philadel-

lentomi

Tito Vėl Teisia
Jugoslavijos

Žydų Karas
Palestinoje žydų teroris

tai septyniose vietose už
puolė anglų kariuomenę su 
granatomis ir liepsnasvai- 
džiais. Žydų pogrindis skel
bia, kad karas prieš anglus 
bus vedamas be jokio gai
lesčio iki Palestina bus pri
pažinta žydams.

Rusų Prasimanymas
Amerikos valdžia griež-

K o r e s p o
LA’vVRZNCE, MASS.

nd nei] oS
giminių Lawre.ce ir 
Amerikos mieguose.

r AJ IEŠKOJI M Al
Brolis Vokietijoj pajieško Elenos 

Savičiūnaitės, kilusios iš Ničiunų 
kaimo, Subačiaus valsčiaus, gyvena 
Bostone ar arti Bostono. Ištekėjusi, 
bet vyro pavardė nežinoma. Ji pati 
ar žinantieji prašome pranešti šiuo 
adresu:

KJACEVIČIUS,
Maison S-te Odilc, Biilere-Pau. 

Bas Pyr. France.

Pajieškau John Evanovski, anks
čiau gyveno Ohio valstijoj. Jis pats 
ar jį žinantieji malonėkit pranešti 
šiuo adresu:

JONAS MIKALAUSKAS. 
Orlean str. 3, Kegensburg, 

Germany.

Pajieškau brolio Povilo Rubinsko. 
i Ameriką atvyko 1914 metais. Gy- 

. . i veno So. Boston, Mass. Jis pats arpie Šių dienų politinę pade- kas jj Žilio, malonėkit atsiliepti šiuo 
ti ir apie
mą. 
kės 
šiai

kitose

Viktoriją Akstinienę Draugas Vinceijtas ir du- 
Palaidojus . „ krelė nuožirežiai taria a- 

Jau pirmiau "Keleivyje čiu visiems už : i įsiustas gė- 
trumpai rašiau, kad gruo- Uy palydė 3 ir širdin- 
džio i d. čia mirė musų lie- ga užuojauta
tuviško judėjimo veikėjo valandoje.

" -e dra 
va ši 
lietuv

Drg.

GiKtatura
patraukė i teismą buvusį

tose

Lietuvos klausi- 
Visi Toronto ir apylin- 
lietuviai kviečiami gau- 
atsilankvti ir dalyvauti 
svarbiose prakalbose.

A. F.

Kas Mums Rašoma
PRANAŠAVIMAI

Reumatiski Skausmai

adresu:
J. RUBINSKAS-RUBB,

1071 Cadillac St., Windsor, Ont. 
Canada.

(3)

Juozas Strolia, kuris dabar ran
dasi Vokietijoj, pajieško Antano Di
liaus, kitąsyk gyvenusio Lynn, mą 

i Mass., kur jis buvo, rodos, policijos 
I inspektorium.

pats, tegul
Lietuvos konsulatui Chicagoje šiuo 
adresu:

LIETUVOS 
30 N. Lasalle

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaust 
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir*. 
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 

| DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-71

DEKEVS OINTMENT CO.
P. O. Bo\ 666. Newark 1. N. J.

i NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ’, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą tr spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji- 

ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių

Kas jį žino, arba jis Į nudegimų. Jos taipgi pašalina nte- 
praneša savo adresą | žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.

KONSULATAS, 
St., Chicago 2, III.

1945 metais rudeni 
stovu Rumu viena komisija

nelaimės; pakvietė tada
’ retorių 

duoti jai 
dėl valstybė?

ei Viktori
ja lies žalta 
apinėse.

kybos sek 
rallace

Jugoslavijos kariuomenės Amerikos valdžios atstovas ski-Akstirnene mirė vos su- Geros Prakalbos
dydį ir kariškus planus. Vi sako. ka(i taj yra g>ynia>'--Amerikos lietuviu Tary- 
draugavima su Amerika sias rasų prasįmanyma.s. T?,b»'o ba Lamence skyrids buėo
Tnfunoviciui gresia mirties melą paskelbė Maskvos ai- , Dubovic ka ne ) A- g pr„;Jbas Lietu-
bausme- jkraštis “New Times.” lei-i menką atvyko 1H12 me.ai. Kalbėjo ka

--------  dyiui-n-1^ hnlSpvikn valdžios Ir apsigyveno Lawrence .į* , 1 “Yr JL D • Ūžiamas boi>e\ikų \aiuzios., e.iro. ju. tik atvykęs i? Europos mo-Gindhi Ramina ------------- » Čia susipažino su Uig. aks i
Indų vadas Mohanda K.; Horthy Vokietijoj tinu ir 1916 metais uz JO ,• ’ rmtai ir nuo

Gandhi lanko Rensralijos Vengrijos buvęs diktato- ištekėjo. Gyveno gražiai ir • •,‘Sevvenimu
kaimus. Jis eina iš kaimo i rius ir “regentas,” admiro- pavyzdingai. Užaugino vie- ‘ - \P okunaciiu
kaimą ir visur skelbia rei- las Horthy, pagal kai ku- ną dukterį, Izabenę,
kalą indams magometo- rių pranešimų, dabar gyve- ją į mokslus. : t . .a.............. -i - j^e^jonams ir indusams broliškai na Miunchene amerikiečių 
sugyventi ir nebesivaidvti. j priežiūroje. Horthy rusu y- 
Gandhi buvo paskelbęs ba- ra jieškomas. kaipo “Vkaro

Kai velionė ištekėjo uz 
drg. Akstino, ji nemokėjo 
lietuviškai. Bet vėliau

do streiką ir grasino badu 
numirti,' jei naramumai ir 
peštynės nesiliaus.

W
nimų 
to.

Valstybės sekretorius H. 
Wallace tai komisijai pasa
kojo, kad 1946 metų pava
sari Amerikoje bus labai 
didelis nedarbas. Jis savo 
pranašystę rėmė giliais 
samprotavimais apie ūkio

Pajieškau draugo Antano Raibi- 
i kio. Keli metai atgal jis gyveno At- Clevelande ir jis tada buvo mano 
I draugas. Paskui aš išvažiavau į mai- 
• nas ir dabar nežinau kur jis ran- 

btlVUSĮ pre-i da-i. ar da gyvas ar ne. Jis kilęs 
Hpni'V' t* Kuzių kaimo, Sasnavos parap:- 

. Į j°s- J’s Pat>- ar kas apie jį žino, 
paaiSKl-j malonės atsiliepti šiuo adresu-
b'udže- Juozas szimanskas,

1905 Hamitton Avė., Cleveland, o.

nu
gyveno

PAJIESKOJIMAI:

Juozas Palionis ar jo šeimos 
riai, kilęs iš Pušaloto vai. 
prieš karą New Yorke.

Albertas Speiėys (Spaičis), gimęs
Amerikoje, tėvas Mykolas iš Bajo
rų kaimo, Skapiškio vai.

Romualdas Pundzevičius, motina 
Marijona Stanionytė, kilęs iš Žibo- 
lių km.. Rokiškiopersitvarkymą iš karo Į tai-J tcavS£ as^s Motiejaus

kos gamybą. Bet atėjo 1946ri',mCs Butrimiškių km., Ūdrijos vai? 
melų pavasaris, o tų e,p,a„s.
nų bedarbiu niekas nema-!*» km- Antnemunio vai., gyveno 

! Scrantone.

Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančias ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, ĮK-rštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3J>0.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, Dpt 2 
4S17 W. 14th Street,

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4817 W. llth St., Cicero 50, 1IL

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam Į jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. Žolėn 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė ...............25
Liepos žiedai ........................ 25
Imbieras baltas.....................20
Trukžolių šaknys ................. 25
Alavijų sakai ........................20
Valerijono šaknys ...............20
Devinmacės žiedai................25
Ajarų šaknys ........ %.............25
Raudonalksnio žievės.......... 20
Karališka mėta..................... 20
Metelė Pe'yna ......................25
Gyvatgalvio lapai .............25
Plaukams Tonikas ...............50
Šampoo plaut galvą............ 50
Vitaminai B Complex .. $2.75

ALEXANDER’S CO.,
414 W. Broadway,
So Boston 27, Mass.

(■ - j

i ~ . fetraska ir Ona Petraškai-Mokyti valdžios ekono- te-huznnckienė k,inję Kelmoni km 
mistai darė dar liūdnesniu b‘rr'JOS va!.'.

; Laurenciečiai labai dėkin
gi už jo turiningą kalbą.

Nors pasitaikė prastas o- 
įssi- ras, visą diena snigo, bet 

žmonių susirinko nemažai. 
Buvo renkamos aukos dėl 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
kovai už atgavimą Lietuvai 
nepriklausomybės.

Po $5 aukavo:
John Billa, Mr. ir Mrs. I. 

Tručinskas, J J. Peculka. Mr. 
ir Mrs. A. Lapinskas, Mr. ir 
Mrs. M. Stakionis, Mrs. Rožė 
žuromskas, Mr. ir Mrs. A. šau- 
ris.

Po $2: K. Kriaučiūnas. N. 
Pajarskienė. Mr. ir Mrs. K. Vi
jūnas, V. Grinkevičienė, A. 
Švenčionis, J. Pieslikas irS. 
Yuszka.

Po $1: J. Gobush. S. Balevi- 
čienė. V. Akstinas. A. Pilvelis. 
P. Krukonis. S. Pajarskas, J.

Ūdrijos
Juozas Dumblauskas-bumm, gi

męs Luksnėnų km., Alytaus vai.
c/ i3rl>a, JoscPh Rekavičius, kilęs 
atarkų, Mariampolės apsk.

pranašavimų. Jie sakė, kad 
1946 metais rudeni Ameri
koj gali būti nuo 6 iki 8 
milionų bedarbių. Sakė, bet 
tų bedarbių visvien nebu
vo.

Pranašų čia netrūksta.' 
! Nieko, rodos, nėra lengviau} 
' kaip pranašauti. Pasuki ra
dio ir išgirsti: “Aš prana
šauju”.,. ir pasipila prana
šystės. Kai kurios išsipildo, 
kitos ne. Apie tas, kurios 
neišsipildė, pranašai patys 
greitai užmiršta ir labai ne
mėgsta, kai jiems kas tas 
pranašystes primena. Bet 
jeigu kada pranašystė išsi
pildo, tada pranašai jas vi
siems pakiša po nosies, ve, 
žiūrėkit, kaip mano spėji
mai išsipildė...

Su pranašais yra ta bė
da, kad nieks jiems negali 
Įrodyti, jog jie meluoja. Ir 
kaip tą Įrodyti? Pavyz
džiui, jei žmogus sako, kad 
po pusės metų Amerika su- 
sipiaus su Rusija, kaip ga
lima Įrodyti, kad jos nesu- 
sipiaus? Kada praeina pu
sė metų ir nieko neįvyksta, 
tada pranašas daro naujas 
juanašystes, o apie senąsias 
visi jau užmiršo.

Baltutis.

is
pietrichas, kilęs iš Mariampolės. 

Jiesko pusbrolis Liudvikas Hcinri- c nas.
I’ajicškomioji prašomi atsiliepti- 

K. MOTUZAS.
1 *7-.,.J 111 th St., Richmond 

New York.

kriminalistas.” Amerikos-mokė ir laisvai kalbėjo ir 
valdžia tos žinios dar nepa- skaitė lietuviškai. Ypač mė- 
tvirtino. jgo skaityti “Keleivį.” Ji

----- ---------- buvo Įsitraukusi Į lietuviš
ką draugijų gyvenimą: pri
klausė prie SLA 41 kuopos, 
prie šv. Onos draugi ios. 
prie Lietuvių Moterų Pilie
čių kliubo ir kitų organiza- 
cijų-

Lictuviu Ukėsų Kliubas 
vienbalsiai buvo išrinkęs 

• draugus Akstinus būti kliu- 
jbo gaspadoriais. Jie tas 
pareigas ėjo per keliolika 
metų ir tik pradėjus velio
nei nesveikuoti, jie patys iš 
tų pareigų pasiliuosavo. Ve
lionė buvo kiek pasveiku-

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Rinkimai Urugvajuje mėjo “raudonųjų" partijos

-------- . pažangi “batllistų” frakci-
Lapkričio 24 d. Urugva-! ja su savo vadu Don To

juje Įvyko prezidento rin- mas Bereta priešakyje. Be- 
kimai. Balsų skaitymas la- reta ir bus naujuoju respu- 
bai užsitęsė? Rinkimus lai- blikos prezidentu, 
mėjo “raudonieji." Bet delį Apic Tomas Beretą 
tų raudonųjų raudonumo Tai 70 m amžiaus viflu. 
reikia pasakyti kelis zo- ūkininkas, kurio u-
džius apie Lrugvajaus pai- ųyje ^Ta tarnavęs musų 
tijas. \iena partija čia \a_|tautietis Kazys Kunčiną 

jo žodžiai: “Berieta y- 
ra buvęs Lietuvoje tuojaus 

o 1914-18 metų karo. Val- 
. n igo prie vieno stalo su dar

du Blanca —-Baltųjų ; Kninkais. Labai mėgsta 
tija, “amžinai opozicijoj?.[ p{)jįtikuoti. Aš gindavau 

komunizmą, o Berreta — 
demokratija. Kuomet už

, - , M i I Kldinasi “colorado —j audo- g^a]- 
nųjų. Jau bus apie 
tų. kaip ši partija 
nai" yra valdžioje, o

50 m e-
amzi-
Parti-

Tai dvi pačios stambiau
sios tradicinės partijos, ku
rios yra turėjusios kelis pi
lietinius karus. Iš tų karų 
susidarė ir dvi skirtingos 
vėliavos. Raudonieji — co-
lorados, tai tie, kurie lai- .............
mėjo, o baltieji — blancos.Į Kun£"a; 
— kurie pralaimėję pasida
vė. Raudonųjų partija, ais- ben eta 
ku. nieko bendro neturi su 
socializmu, nors socialisti
nių partijų vėliavos taip 
i at raudonos. Colorados — 
liberalai, o blancos — kon
servatoriai. Kaip raudonųjų 
partijoje vra kelios frakci
jos, taip ir baltųjų yra dvi 
šakos, kurių viena grynai 
fašistinė (herreristai), ant
ra liberalinė (blancos inde-

klimdavo autas i pur 
Berreta nusiimdavo 1 
pasiraitojęs kelnes 
vo autą iš purvyno kartu su 
darbininkais,” pasakoja K.

batus ii 
vilkda-

turi 50 metų am
žiaus politinių kovų istoriją 
Yra pergyvenęs kelis civi
lius karus, kelias politines 
emigracijas, kelis ištrėmi
mus, kalinimus ir kelis du- 
elius. kuriuose buvo sužeis
tas pats ir kitus sužeidus,
vieną (herreristų vadą) nu 
kovęs duelyje. Jo vyriau
sias susirūpinimas., tai na
mų statyba. Iki šiol buvo 
statybos ministru. “Privalo
me išmūryti turtingą vals
tybę, — sako, — ir siekt 
kuo didžiausio progreso til
tų. prieplaukų ir plentų sta

Hill 19,

APSIVEDIMAI
Pajieškau draugės apsivedimui. Aš 

esu 5.3 metų amžiaus, prie jokios 
bažnyčios nepriklausau, bet tikybai 
nesu priešingas, moteris gali prigu- 

prie Romos ar .Jeruzalės baž
nyčios.^ Jeigu kandidatė pasitaikys 
iš Californijos. galėsime pasimatyt 
asmeniškai, o jeigu iš Rytų, tai su- 
sirašinėsime laiškais. (31

A. P. MENSLER,
314 Califomia St.,

Los Angeles 12, Cal.

si. bet, deja, liga pasirodė
stipresnė ir gruodžio A d. į Urbonas, P. Šimonis, A. Cilcius, 
ii atsiskyrė nuo musu. Pa-jj Majauskas. P. Vanagas, M. 
laidota gruodžio 7 d. Lie-jcilcius, J. Pi nskas. J. Yurkš- 
tuviu Tautiškose kapinėse, j tas. T. Skipičius, A. Pivinc- 

Kiek velionė buvo Doou-įkas> Miss. y Averka. Mis
ko ; ta- p musu oasirodė lai-ižh-įiė stravir kas. 
dčtui ėse, kada didelė žmo- kas< j pa,,; :1js> 
niu m’nb' a’u'ri-' s ’ ’a atsi
sveikinti. 50 karu nalydėio 
ia i kapus, o Įvairios orga
nizacijos ir drangai nr:s;un- 
tė daugybe gebu. Jaunieji 
musu Uiiu nariai nešė ve
lionės karsta.

Velionė į aliko dideliame

A. F. S vert r
J. Buntiulas 
Lapinskas, M 
Baltuškonis.

l:ss.
J. Rudins- 
F. Va reika 

Ant. Subačius. 
J. Karsokas. A.
Vaitkunas, P. I’. 
P. Petrauskienė. 

I’. Ch ;rlionienė. NellieMary 
Penkus.

Viso aiikn trinkta $102.71. 
Vardu I.awrence skyriauliūdesyje vvra Vincenta,;. • -;^i,,t 1 t ' t . 1 • i tariame nuo-irdų aciudukrelę Izabelę • ir daug} nir^;n ;----------------------------------- , Prakalbu 

dėias buvę
Antras Berretos planas,(arkų rin' 

(tai pramonės išskirstymas}Mrs. N. P< 
StravinsI; 
skas ir An*0 7

-Ipirmm. ir ve
W. Vait;urnas 
no komisija:} 
įkus. Miss.
Mrs. N. Pa jei--į 
PSvnicl is.

Netikės Patvarky
mas Pauąiau .lau 

Neveiks

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

v
ka-

-a isecentralizacija. Iš dve-}StravinsI Mrs. N. Pajer-: Ja uti 
u milionu gyventojų, 800.- skas ir J Pivnickas. j kietijos 

000 gyvena šalies sesti-j ol— riškosx v
nėję, Montevideo mieste. Metinis V m. Liet. Tarv- ’oi ir;.*i<
Beveik visa krašto pramo- bos Lawrer.ce skyr. susi- Vckieriu s 
nė auga Montevidejuje ir rinkimas ivvks sekmadieni, siųsti visomis kalbomis. Iki- 
jo priemiesčiuose. 1 sausio 12 d- 4 vai. po pie-

Del užsienių politikos tų. Lietuviu Svetainėj.
Berreta pareiškė: “Eisiu Kaip delegatai, taip ir 
Jose Batlle v Ordonez pra- visi nariai ir pritarėjai geri

L-
urane 

5l I.L-
n vi •

pan't
laiš1

u

us 1?
ir į Vokietiją

pendientes — nepriklauso _ . A - - - - ,
mi baltieii) stovinti griež- me išmūryti turtingą vals- jo priemiesčiuose. sausio 12 d.. 4 vai. po pie- šiol veikė patvarkymas,
toie opozicijoje pirmajai. tybę, — sako, — ir siekt Del užsienių politikos tu. Lietuviu Svetainėj. kad tiktai rusu. vokiečiu.

Rinkimuose frakcijos ei- kuo didžiausio progreso til-j Berreta pareiškė: “Eisiu * Kaip delegatai, taip ir anedų ir francuzų kalbomis
na skvrium. bet paskui bai- ty- prieplaukų ir plentų sta- Jose Batlle v Ordonez pra- visi nariai ir pritarėjai geri laiškai galima buvo rašyti
sus blokuoja ragai dvi pa- tyboje. Pagrindinė Urugva- mintu keliu. Esu nuolatinis lietuviai būtinai vra kvie- ir siųsti.
grindines partijas ir frakci- jaus problema, tai laukų ir plataus panamėrikoniz- čiami dalyvauti šiame susi- tvarkymas
ja, gavusi daugiausiai bai-! apdrėkiniihas. įvykdę didi- mo šalininkas. Musų konti- rinkime, taipgi ir draugijų buvo taikomas amerikiečių
su, išrenka savo preziden-'JĮ apdrėkinimo planą, nu- nento politika turi būti nuo komitetai, nes turime labai okupacijos zonoje, iš kur 
Įą’ Įgalėsime dvi nelaimes: sau- Alaskos iki Magallanes.” svarbių reikalu Lietuvos lietuviai buvo verčiami ra-

‘ Rinkimus Urugvajuje lai-!$rą ir gyvulių dvėsimą.” • “Kel.” Koresp.. klausime išrišti ir eiti dau- syti laiškus rusti arba vo-

Tas netikęs pa- 
vpač griežtai'

Srnn<n IJetavIų 2invči«

1 patingai dabartinės krikičtanybėa (adyvvja kiekvianan tarėte 
perskaityt, aaa tik tada salės aiikiai bd prasti Dieta bariais.

Knyga didelio foratata. tari 271 poslapi. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—>1.28. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba Money Orderį”. Adrssnokn sakančiai:

KELEIVIS, 636- Broadway, So. Boston, Mass.
=b
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Puskapis Šešta*

K,

Moterų Skyrius
V

, ŠJ SKYRIŲ TVARKO
I— M. MICHELSONIENĖ . ■■

ŽYDINTI GIRIA
jų čiulbėjimas! Turbut, tik 
vienos lakštingalos čia čiul
ba... O, ne, yra visokių. 
Juos čiulbėt išmokino per
kūnas, audros, girios, vaka
rinė rasa, saulės užtekėji
mas... O nakties tyla... ji Į- 
kvėpė naują energiją, su
tvarkė pailsusius garsus. Jie 
nesimokino, vienok pažįsta 
meną, pamylėjo gamtą, o ji
— juos.

štai jie lekioja ant mano 
rankų, bėgioja apie mane
— jie nebijo. Ko jiems bi
joti? Žydinti giria išmoki
no, kati ir žmogus tatai su
pranta.

Čia laisvė, linksmas žai
dimas; čia niekas nesiskun
džia, vienas kito neperse
kioja. Tartum saldus sap
nas bėga gyvenimas... 0 
juk jis ir turėtų būti saldus.

Ar jus žinote, kur šita 
žydinti gilia randasi? Jei
gu ne, jieškokite jos. Pamy
lėkite gamtą, o ji parodys 
jums kelia.

A. A.

Bando Vaistą Nuo 
Vėžio

Amerikos chirurgų suva
žiavime anądien buvo skai
tomas pranešimas, kad pa
vyko surasti vaistą, kuris 
duoda vilties nugalėti vėžį. 
Tas vaistas gaunamas iš ly
ties hormonų. Daryti iki šiol 
bandymai davę rezultatu, 
kurie kelia daug vilčių. Y- 
pač tie vaistai parodę daug 
Įtakos vėžiui motery kryty
se ir kauluose.

Pranešimus apie tai darė 
du chirurgai, būtent, Dr. F. 
E. Adair iš New Yorko, A- 
merican Cancer Societv 
prezidentas, ir Dr. I. T. Na- 
thanson iš Massachusetts 
General Hospital.

Abudu tačiau pažymėjo, 
kad vėžio gydymo klausi
mas nėra dar išrištas. Nors 
naujo vaisto pirmieji ban
dymai davė neblogų rezul
tatu. tačiau reikia da pa
laukti ir pažiūrėti, ar nu
stelbtas jais vėžys “neiš
kils” išnaujo.

Taigi iš to, kas čia pasa
kyta, nereikia dar šokti prie 
išvadų, kad vaistas nuo vė
žio jau surastas. Tokios iš
vados nepadarė ir Ameri
kos Chirurgų Kolegijos su
važiavimas.

Visur aš lankiaus — ir 
visur buvo nešvaru: ore 
dulkės, dūmai ir nuodai, 
ant žemės purvas, akmuo ir 
geležis, šitų biaurių apy- 
stovų suvystyti, skurdžiai 
gyveno kaip apverktini 
žmonės. Jausmai jų atbukę, 
užkietėję ir atšalę, būdas 
žiaurus, egojistiškas ir su
drumstas. Neapkentė jie 
vienas kito, nes visi buvo 
neapkenčiami kitų. Laimin
gais jautėsi tiktai tie. ku
rie galėjo palikti kitų be 
duonos kąsnio, iš kito akių 
išspausti daugiau ašarų, 
ant artimo sugriautos garbės 
kurti savąją. Niekingi su
tvėrimai! Jie užmiršo, kad 
iš jų galybės ir doros juo-} 
kiasi ateitis.

Man buvo juokinga ir 
šiurkštų.

Apgailėtini krūmeliai — 
ir tie ne visur žydi. O girios?, 
—jos retai kada žaliuoja,' 
o apie žydėjimą ir kalbos' 
nėra. Sušlamės kai kada 
pušynas... šiurpuliai per ku-į 
ną perbėga. Nieko ypatin-; 
go, nieko gaivinančio... Vė-| 
su, nuobodu, paprasta...; 
Tartum šaltas ruduo išsyk 
apglėbė visatą.

Liūdna ir skaudu.
Ėjau aš, neatsižvelgda

mas. Toli. toli nužengiau, 
ir, rodės, nieko gero jau ne
matysiu. Apsirikau. Stebu
klingai didelė giria išaugo' 
prieš mano akis. Ji visa žy
dėjo. Nuo baltų žiedu dau
gybės ji panaši buvo i aukš-' 
tą kalną, sniego apdengta, ' 
Tik pirmą sy ki išvvdau tai n i 
stebuklingą girią: visi me
džiai, visi krūmai, visos žo
lės žvdėio joje. Ji buvo taip 
maloni ir taip graži, kaip 
nekaltos mergaitės nusišyp
sojimas.

Aš atsidūriau jos glėbyie. 
Kaip smagiai glamonėjo širi 
di Įvairios kvapsnys! O, 
taip, čia ne vienas tik me
dis, ne vienas tik krūmas 
žydi, bet visa giria... Tar
tum ji glaudžia žmogų prie 
savo krutinės, neleisdama į 
pailsti ir užmigti. Tukstan-' 
čius metų galėtum joje gy- 
\*enti ir nesunrastum, kad. 
laikas bėga. Tain ir norisi 
i saulę ištarti: sustok! lai 
Įsiviešpatauja amžina die
na!

Ir paukščiai čia kitokie: 
jie mylisi... Kaip malonus

Marija Jurgelionienė, kuri 1939 m. kovo 25 d. au- 
tomobiliaus katastrofoj žuvo, buvo pirmutinė Moterų 
Skyriaus “Naujienose’’ redaktorė

KELEIVIS, £Q. E02-TJN

ROŽIŲ KARALAITĖS VAINIKAVIMAS

L - . i-4.. —. .
Pasedenos mieste. C alifornijoj, ko* 

žiu Šventė ir renkama “Rožių Karalaitė.
i ret per Na ujus Metus ruošiama Ro- 

Šiemet tokia “karalaite” buvo iš
rinkta aktorka Norma Christopher. Ji č a stovi vid ury. Kitos jos drauges bu
vo jai patarnautojos. Tai yra piniguočių žaislas.

10 n etų “ Naujienų 
Moterų Skyriui

Šių metų sausio 7 d. su
kanka 10 metų kaip “Nau
jienose” pasirodė Moterų 
Skyrius. Ji sumanė ir vedė 
iki pat savo mirties, garbin
gos atminties velionė Ma
rija Jurgelionienė. Kai ji 
kovo 25 d., 1939 m. žuvo į 
automobilio nelaimėj, jos 
vietą prie Moterų Skyriaus 
užėmė p. Nora Gugienė. ta
lentinga pažangiosios vi
suomenės veikėja. Ji tą sky
rių veda ir dabar. Kelios 
savaitės atgal ji man rašė:

“Apvaikščiosim 10 metų 
jubilėjų. Nors mes kainui 
nenuverčiam ir jokių ste
buklingų rezultatų negalim, 
parodyti, bet visgi jaučia-! 
mes, kad moterų veikioj ne
mažą rolę lošiam.”

Tai tikra tiesa! Kaip ži
nome, Chicagoj moterų 
veikla pakilo 100 nuošim
čių Įsteigus Moterų Skyrių 
“Naujienose.”

Šia proga “Keleivio” Mo
terų Skyriaus vedėja ir vi-į 
sas “Keleivio’’ štabas svei-j 
kiną “Naujienų” Moterų 
Skyriaus vedėją p. Gttgie- 
nę ir visas jos bendradar
bes. Linkime joms susilauk
ti dar daugelio jubilėjų!

M. Michelsonienč.

GRAŽI DOVANA ŠIO 
SKYRIAUS VEDĖJAI

Kartu su širdingais svei
kinimais ir linkėjimais, 
draugė Barbora Gurskienė 
iš Chicagos prisiuntė šio 
skyriaus vedėjai ir puikų 
savo rankų darbo rankinu
ką. su mažesniu rankinuku 
vidury, smulkiems pinigams 
susidėti. Tai yra madinga 
ir graži dovana, už kurią 
draugei tariu didžiuli ačiū!

Taipgi ačiū ir kitoms 
draugėms už dovanėles ir 
gražius sveikinimus. Smagu 
žinoti, kad šio skyriaus skai
tytojos Įvertina mano men
kas pastangas.

M. M.

UŽ LAISVĘ
*

Pasaulis visas verkia— 
Lyg butų Dievas miręs, 
Bet ašaros raudonos...
—Tikrai tai lija kraujas 
Už laisvės atpirkimą.

Butkų Juzė.
I

Kad patyrus tikrąjį mei
lės jausmą, reikia mylėti ki
tą daugiau, negu pati save. 
—Nitzsche.

Moteris yra tas židinys,! 
kuriame vyrų šaltis Įkaista 
o kaištis atvėsta.

Jurgdala.

1
2
1
1
4

211 MOS ŪPAS
Ir si kas ir krinta baltieji krislai,
Balt mis bangomis miglos.
Jie ,eša nuvargusiai žemei skubiai 
Sapnus slėpiningus žiemos.

Ir stikas ir krinta jie iš aukštumos,
Ir niša sapnus slėpiningos žiemos...

Lžm ega viskas baltasparniais sapnais: 
Ir ta nsųs, paniurę miškai.
Ir pi itųs laukai su vėlyvais žiedais,
Ir uj ės, ir skardus kalnai.

L’žm ega pasaulis ir ilsis ramiai,
Lžm ega ir upės ir skardus kalnai.

Kazys Binkis.

APIE VALGIUS.

(vhyme).

virtas Liežuvis *u Mienu 
PadažJ

jaučio liežuvis, 
salierų lapai, 
bapkos lapelis, 
svogūnas, 
gvazdikėliai, 

žiupsnis čiobreliu 
žiupsnis pipirų.
2 kvortos vandens.
Liežuvi galima vartoti, 

šviežią ar rūkytą. Jei bus' 
rūkytas, ji reikia pamirkvt duonos trupiniais, obuoliais 
pusvalandi. Paskui nušvaisb ir.kitais daiktais. Sudėk tą 
šepečiu, Įdėt puodan ir su- mistini tarp kiaulienos rė- 
dėt visus prieskoniuš. Jei ■ žiu, kaip i sanvičių, su- 
liežuvis šviežias, pasiūlyt. Į smeik tutpikais ir pagruz- 
Užpil t'.vandeniu ppo^ų. už-i dink verdančiuose taukuo- 
dengti ir šutint ant mažos, sę iš abiejų pusių. Tada i- 
usnelės 3-4 valandas. arba;pBk truputį vandens, už- 
iki bus minkštas. Kai atvės ’ denk ir šutink ant lėtos ug- 
ir iau bus galima paimti Į neles valandą laiko, arba 
rankas, nulupti odą ir paša-(iki mėsa bus minkšta. Ga
linti šaknies galą.* ; jl\ma kepti ir vidury pe- 

Duodant stalan reikia su- (čiaus. 
pjaustyt ne storom riekėm.! Ši proporcija dviem žmo- 
užnilti krienu nadažu ir iš.nėm. Jeigu valgytojų yra 
vieno šono padėti eilę rau-j daugiau, tai nurodytą čia 
gintų burokėlių. ; proporciją reikia atatinka-

------------- — i mai padidinti.
Mėsos Kotletai tu 
Tarkuotom Bulvėm

1 svaras maltos jautienos.
2 puodukai tarkuotų bulvių.
1 nedidelis sukapotas žalias j

pipiras. i
1 vidutinis sukapotas svogū

nas.
Druskos, pipirų.
Viską sumaišyk, padalyk 

kotletus ir iškepk karštuose 
taukuose.

Kotletai bus daug gardes
nį jei paspirginsi supiausty

*ųi«uU&n« Kimsta Kau- 
gintais Kopūstais

rėžiai šviežio šolderio. 
puodukai kopūstų, 
šaukštukas druskos, 
žiupsnis pipirų, 
puodukas duonos trupinių.

1 sukapotas neluptas obuolys.
2 šaukštai taukų.
Truputis vandens.

Sumaišyk kopūstus

- i

Krienų Padažas Ant 
Liežuvio Pilti

1 puodukas rūgščios Smeto
nos.

3 šaukštai tarkuotų krienų.
Pusė svogūno.
Druskos ir pipirų.

Svogūną reikia supiaus- 
tyti labai smulkiai, pabars- 
tyt druska su pipirais ir su- 
trint mediniu šaukštu. Su
dėt krienus, Smetoną ir iš- 

tą svogūną. Įdėsi povą sau- maišyt. Užpilt ant liežuvio 
kštų rūgščios Smetonos ir!ir duot stalan. Liežuvis gali 
karštą užpilsi ant mėsos. 'būt' šaltas arba karštas.

0T KNYGA! Pidysis Lietuviška* 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knyga, 
Vurkije yra Uaiikinta daugiau 

kaip .'000 sapnų
Na* tat y ta kaina yra $2.00. bet 
‘-Keleivio" skaitytojams tik $1.00

Užsakymus adresuokit taip: . 
KELEIVIS

636 Broad»ay. So. Boston 27,

i "Keleivio” Knygos

G

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

t Bažnyčia sako. kad buvo. o moks- 
1 las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti i kelias dienas visų veislių 

į gyvulius, kurie gyvena išsimėtę po 
\is.į. žeroėa ’aie’.uolį? Kaip jis ga- 
k-j-> tuos gyvūnus prastoj sa.o ar
ti j sutalpinti T Iš kur t-.nčsi tiek 

! vandens, i.ąd vi.-.} žern? apsemtų?
I Kur tas \anduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 

i ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis
lių žmonės? šitie ir šimtai kitų 
klausimų, j kuriuos negali atsakyti 
jokis kunigas, vra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo jdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujxs kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ....................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės nikę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas. 
1909 m., pusi. 63......................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Šia veikalas trumpais ir aiškiai* 
'aktais parodo, kaip iki šiol keitės: 
draugijos formos, ir kodėl turės būt* 
oakeistaa kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. 
drąsiai kritikuoja
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.2*

KOKIUS DIEVUS ŽMONRS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kais dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija, f 1.00

MATERIALISTIŠKAS
Į (STORUOS SUPRATIMAS.
! Si knygelė aiškina proletariato ft- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- luirunoLina, tai perskaityk _šitą knygelė- I DEKLAMACIJOS.

jantiema darbininkams neap
Kalba labai lengva. Knyga 

darbini
noojama. Kaina

rotau-nrot
ikai-

rrrrrrrrrrrrrrrravrrrrtTe

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja. 
Užrašyk savo draugui 
“Keleivi.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $3.00 metams.

“KELEIVIS”
636 Broad way,

So. Boston 27, Mass.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pat tiaslų. 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS .

TAUTIŠKOS, SE1MYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Ktekvieaaa taržta papoaMt knygyną minėta knyga
Kiekvienas nulptrkM tą kaygą putfiianga. Pinigui geriausia 
«iųat “Money Orderin.” Popieriniai galima siunti ti--s>og papeš
tame konverte, bet reiki* aiškiai užrašyti ravo ir "Kenmo a«i 
re/ą ir nepamirškit prilipyt aš* centua markę.

*KELEIVIS"
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

ff i ■. i ■

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
torisi, atšaus nepagalvoięa žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, aitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia caacaua, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
lei jam reikia riebalų ? Situos klausi 
nūs suprasi tiktai is sius knygutė* 
Parašė D-ras G-uius. katu* .. 15c

ETIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parats 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peiaiura- 
ca ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
-■numes auna per amžius ? Si mm 
{uojaiit} politiskai-eKonoiaisk, kiau 
imą aiškina garsuis Voitietijos au 
laluemoara* ų teoretikas Kari (tauta 
if. Kaina ................................... 10c

KAIP SENDVkS ŽJIOSES I’EKSl- 
STATYDAVO SAU ŽEM£

Labai jdomus senows filosofų da- 
eiuimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
■augeli autorii paraše Iksas. Antra 
-tnygutės dalis yra: “Išvirkščias ma
išias arba kaip Atsirado Kalbus.“ 
Rarasė Z. Aleksa.
.0 pusk ........................................ 10c.

JŽ1AN BAMBOS STAČIAI, 
ir kitus funes Dauglbu juokų. S*

<u Amerikoj munšaino Šiojt knygų 
,e telpa net 72 “D-ian Bambos spv 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humori* 
tiški straipsniukai ir juokai. Antru 
pagerinta laida. Kaina .............. 25*
PAPARČIO ŽiEDAS.

Ir keturios kitur spy*-ak,u<. * k» 
Valadka. Knyga azsitunntis Vyras, <2j Žydinti Uitis 
Romos Katalikų (3 » Klaida; t4, Korekta Jose uuo 

dom* kaip žmones p>.ikai eiki i viso 
klus prietarus, burtus ir tt. ... lė<

ALKOHOLIE IR rtl OiKl.vi
Arba kaip tėvų varto^aun rv».g> 

namieji gėrimai ataūiepA jų »s* 
kam». Kas yra arba tikis, kada oor» 
būti kūdikių tėvais, bu t. nai turėt, 
oerakaityti šitą knygutę Kama 10*

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
4ioj knygoj telpa 23 gražios eile* 

daugybė straipsnių, juokų ir tt 
Puikiai iliustruota Kam* ?*•
SOC1ALIZMA.* IR KELIGUA

Labai jdomi Knygutė š:tuo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek; 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................ 10e
MONOLOGAI 1H

Šioje knygoje telpa daugybė oau 
jų, labai gražių ir juokingy roonolo 
gų ir deklamacijų. Visokio* temo* 
darbininkiškos, revoliueionienako* 
tautiškos, humoriatiškoe ir iai»vawa 
niškos. Visos škafnvios. fįroa
Tinka visokiems ap’-aik3Čioj’ma»na 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa 
gerinta laida. Kaina .................. !•»
KUNIGŲ CELIBATAS, 

fti knygele parodo, kodėl Komo*
popiežiaus kunigai nesipačiuoja Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškija* 
nupuolimas. šią knyga turėtų per 

‘skaityti kiekvienas vyras, tėvą* ii 
jaunikaitis, kurie geidžia, l ad jų mo 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa 
pultų į tokią kunigų glo!»ą Parašė 
kun. Geo. Tovmsend Foa, D. D., su 
iietuvino Ferdinand de Samogitia
Kaina ...........................................
KOD£L AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pn-nk-. «.-nei u 
negali tikėti. Pilna a»vum«*n, kurii 
nesumuš joks jėzuitą.-. Kaina tos
knygutės .................................... š-"
KUR MUSŲ BOflAl
GYYENO?

Biblija sako, ka.l pirmutiniai žmo 
-lės gyveno kojoje. Bet mokslas Rojų 
isai atmeta. Mokslas mano. kao 
inonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
.nvga parodo, kodėl taip manoma 

’^abai įdomus ir pamokinantis 
Laitvmas Kaina ...................... 25c

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITI?. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 ro.., pusi. 23....................... lite.

“Keleivi*,” Broad
Boaton. Ma*»

U
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Rakietos Dingo...
Maža Švedija nutarė “pa sada apmokamas grynais 

skolinti” rusiškai meškai pinigais. Dabar sudieu pi- 
vieną bilioną kronų. Pas-į nigai už parduodamas pre- 
kola bus duodama per 5! kės ir sudieu Pietų Ameri-
metus pramonės dirbiniais: 
mašinomis, traktoriais ir ki
tokiais gerais švedų pramo
nės išdirbiniais.

Dominikas M. Šolomskas, i visos kitos šalys, nori ne tik 
lietuvišku bolševiku žiop- prekes eksportuoti, bet turi

kos rinkos!
Ta bėda butu dar menka 

bėda, jei neprisidėtų dau- 
bėdų. Švedai, kaip ilgiau

liausiąs Įvykių komentato
rius, prie tos paskolos davė 
“Laisvėje” toki paaiškini
mą:

jas ir importuoti. Bet iš ko
kių šaltinių importą apmo
kėti, jei eksportas sumažė
jo ir jei už išvežamas Į Ru
siją prekes švedai gauna

I kokius maurus, privertė 
1 sunkiai dirbti dėl. “matuš- 
kos Rasė jos’’ stiprinimo.

Kas dėl tų “turčių spau
dos” rėkavimų, tai atrodo, 
jog Amerikos “Wall stry- Į 
tas” visai nelieja ašarų dėl; 
švedų prakaito. Amerikos 
biznieriai dargi yra paten
kinti, kad Pietų Amerikoje 
švedai nebesipainios jiems 
po kojomis su savo tikrai : 
gerais pramonės išdirbi-} 
niais. Vienas konkurentas i 
vis mažiau. Tik Dominikoj 
Šolomsko paikoje vaizduo
tėje “Wall strytas” lieia 
graudžias ašaras dėl mažu

pacifiko didvyris

“Skaitytojai pamena, kiek
turčiu spauda prirašė apie I . , • * -i?_ -i i - . » , - patenkinus rusu uzsakvmus,misteriskas rakietas, kurios - j • * • i j ■' •, .. . . . švedai turi dar daugiau vi-buk šimtais skrajojo virs šve-1 • • - ,• • .

įtiktai Stalino parašą? Kad

dijos. Turčių spauda kaltino!
Tarybų Sąjungą, buk bolševi-! 
kai jas leidžia iš Sovietų oku
puotos Vokietijos...
“Bet dabar nieko apie tas ,UJ.j 

velniškas rakietas nesigirdi!
Kodėl? Nagi, kaip tik Švedija, 
nepaisydama Wall stry to pro
testų, pasirašė su Sovietu Sa- • . . * * hdrnsjunga penkių metų prekybos <ve(ju 
sutarti, taip ir rakietos pra-' - 
dingo.”

} šokių žaliavų importuoti, o 
sumažėjęs eksportas nelei- 

; džia tų reikalingų žaliavų 
1 apmokėti.

Išeina taip, kad švedai 
importuoti žaliavas, 

kad išpildžius rusų užsaky
mus. Jie turi skirti savo ka
pitalus ir darbo jėgą iš

penėti. Pasekmėje, 
gyvenimo lygis nu

smuks. Kitaip pasakius, 
švedai mokės duokles Rusi

Dominikas ir pats nežino, Jab kad msai paliktų ją ra-
kokį jis žemčiūgą paperėjo. 
Jis teisingai išaiškino “vel
niškų raketų” dingimą, bet 
jis nesuprato, kokioj nepui
kioje šviesoj jis perstato 
“Tarybų Sąjungą” ir jos 
saulėtąjį blaekmaileri Juo
zą DžugašvilĮ. 
bombos išnvko

tautu skriaudos.
A. B.

APIE VADUS

mvbėje.
Rusai yra pasižadėję šve

dams statyti kai kurias ža
liavas. Bet švedų prekybos 
ministeris Gunnar Mvrdal 
pats sako, jog “per arti
miausius kelius metus” ru- 

Raketinės'??’ Pristatys labai mažai ža- 
todėl kad 1 liavų. Rusijos ūkis dabar y- 

ra tokiame ištižusiame sto
vyje, '

Oscar Ameringer, pagar 
sėjęs darbininkų judėjime 
humoristas, sakydavo, kad 
jis neturi ambicijų Įtikti 
žmonėms ir pasidaryti to
kiu garbingu ir galingu va
du. kad jis juos galėtų ves
ti, kaip armiją, Į kalną ir Į 
pakalnę, arba palikti juos 
ten palaidotus.

O. Ameringer tuo posa
kiu patvirtino senelio E. 
Dėbso nuomonę, kurią jis 
išreiškė taip: Aš neturiu 
noro vesti darbininkus Į pa
žadėtąją išganymo vietą, 
nes jei kas gali juos ten nu
vesti, tai gali atsirasti

Generolas D MacArthur, kuris sumušė Ja
ponija ir dabar nonoje tvarką. Jam eina 66 metai.

- . -........................... ---------------------------------------------------------------------------------------■

______________  Puslapis Septintas

LIETUVOS TREMPAI PAJTĖsKD 
HAVlf GiiUtMŲ AMERIKOJ L

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
ivonsulatą, kurio aurfcsas yra paduotas stų pajies-

ttujuuų pa įtaigoje, fionsuias praaes, ua. 
jų pajieško ir iš kur.

/! Andrionas Ann.
Augustinas Povilas.

! baguonav icienė lBiliotaity te) El- 
• zbieta, įuri larmų Pennsyivanijoj. j 
į Uagdonavičiuces ar Bagdonaitės,

Malt, unuie ir Magdalena, dukU- 
l rys Simono, pyv. New Yorite.
1 Bandža Gauuentas.

Bartusevičius Adolfas, gyv. San Alionso,

Stanaitis, Juozai ir Kostas. 
StaiiKienc vZluiOtyte; .nouiKa. 
sutintus Peter.
Steni rneurica ir jo žmona Ona

Saknus ar i>u,.-<J<s, 
gyv. st. i.ouis. 

s> rto\vt Bronė, 
ststokas, jonas ir 

Bartininkų

j't vai..a<

Juozas, broliai 
VUi., v iittUVia-

itIII

IIIi

”Poital-to-PortalJ*

Francisco.
Bekerta Antanas, Salako vai., 

rasų apsk.
Brivainis Petras, Salako vai., Za

rasų apsk., gyv. Detroite.
Buliauskiene (Laurinaitytę) Ona, 

nuo Adakavo, gyv. Scrantone.
Byvinas Antanas ir jo sesuo Ele

na.
Čonrad (Vigratzaitė) Enima, iš 

Švėkšnos vai., Tauragės apsk., jos 
sunus Gustavas ir Ferdinandas ir 
duktė Olga Hovezak.

Cvirkienė Agota.
Černiauskas Pijus, 
česnavičius Vincas.
Dabašinskas J., Graužiu km., Ra

seinių apsk., turėjo restoranų Chica
goje.

Daktaraitis ir Jadvyga, Akmenės 
vai., Mažeikių apsk.

Daraškienė (Rudaitytė) Magdale
na, sesuo Zigmo.

• kio apsk. 
Za- j i'kacneif

JO'.
I

Veronika, pyv, \Vaterna-
Conn.

i uinyiienė iRaėiatė) Barbora, 
'luliy (jarusevuiute) jute, gyv.

Pilypas Albertas, turi farmų, kal
vis.

Garbenis, Akmenės vai., Mažeikių. 
Gelažius Kazys, Rozalimo vai., 

Panevėžio apsk.
, j i j v , • -t • , . Grigaitienė (Guntorytė) Kostanci-Unijos kelia da. naviams do, kad bylos ir vėl pasieks ja, Pajevonio vai., vukav.škio aps. 

dėl nesuirztu už- Aukščiausią Teismą ir °&Jos‘
vai., Tauragės apsk.

Jalynski Edvvard, gyv. Maspethe. 
Janulaitienė (Lepšytė) Koste. 
Janulevičienė (česnavičiutė) Ona.

bylas dėl nesurr.iketę už- Aukščiausią Teismą ir jis 
darbių už kelis praeitus me- turės iš naujo pasisakyti, 
tus, arba taip vadinamas Kai kas sako, kad Į tų 
“nuo vartų iki varu’ifeylas. bylu reikalą gali įsimaišy- 
Unijų reikalavimi siekia ti Kongresas ir gali išleisti;
šimtų milionų erių, o įstatymą apie tokių reikalu-^ ras Januškevičius Jonas, gyv. Chi- 

kasjkai kas net ap :Jčiuoja. vimų neteisėtumą. Kaip ten 
kitas, kuris paims juos ves-}kad unijos gali iškelti by- bebūtų, bet dabartiniu lai

kad rusai iš visur no
rėtų tik gauti, o ką nors iš
gabenti jie visai negali. A-

gimęs kūdikis,| n?e7kiefiai M P^8' kada 
ir 'kiekvienas! bandė susitarti su rusais 

dėl prekių apsimainymo: 
amerikiečiai siūlė mašinas 
ir kitokius pramonės išdir
binius mainais už rusų ru
das (manganezo ir chro- 
miumo). bet rusai sakėsi 
per du metus negalėsią nie
ko nristatvti. Rusija dabar 
vykina “piatilietką,” stato 
ir plečia sunkiąją pramonę 
ginklavimosi tikslais ir veik 
nieko negali eksportuoti. 
Todėl ir švedai nieko iš 
Rusijos negaus, bet jie tu
rės rusams statyti, pagal sa
vo sutarti.

Rusija yra pasižadėjusi

Švedija sutiko duoti Rusi
jai 275 milionus dolerių pa
skolos. Švedai atsipirko nuo 
rusiškų bombų! Kiekvienas 
švedas, vos
visi suaugę
jau prie grabo lentos sene
lis, visi mokės nuo dusios 
po 50 dolerių, kad Juozas 
Stalinas paliktų mažą Šve
diją ramybėje su Penemu- 
endes raketinėmis bombo
mis.

Šolomskui, už jo neišma
tuojamą žioplumą, reikia 
pasakyti dėkui. Jis pasakė 
tiesą, pats to nesuprasda
mas ir visai dėl tos tiesos 
nesisarmatydamas.

Švedai pasirašė paskolos 
sutarti ir tuoj pradėjo pra
kaituoti. kad patenkinus 
Maskvos apetitą. Dar ne
spėjo rašalas no sutartimi 
nudžiūti, rusai jau prisiun
tė pirmuosius užsakymus.
Pirmoji pasekmė rusų sero 
apetito yra ta, kad Švedija 
turėjo visai atsisakyti nuo 
Pietų Amerikos rinkų.

Šias dienas Į Pietų Ame
rikos valstybes išvyko šve
dų ekonominė delegacija 
atsiprašyti Pietų Amerikos į nių bombų... 
kostumierių dėl švedu ne- Tai tam imperialistinė 
galėjimo patenkinti jau se- Rusija čiulpia savo “išdidų 
niau priimtus iš pietų ame- kaimyną Švediją, kuri ka- 
rikiečiu užsakvmus švedu daise varžėsi su rusais dėl 
prmonei. Švedu eksportas Į pirmenybės Baltijos juroje. 
Pietų Ameriką visai susto- Švedai senai liko nugalėti, 
jo. o tas eksportas buvo vi- o dabar Stalinas juos, lyg
I---------------- " -

ti atgal
Bet atsiranda žmonių, 

kurie pageidauja, kad atsi
rastų tokie galingi darbo 
žmonių vadai, kurie vestų 
darbininkus geriausiais ir 
neklaidingais keliais i toli
mą išganymą.

Darbininkų judėjimo va
dai yra demokratiškai iš
rinkti stovėti judėjimo prie-1 '"atsigriebti 
šakyje. Bet aklas pasitikę-1 
jimas Į vadus, laukimas iš
ganymo iš vadų, anksčiau 
ar vėliau gali privesti prie 
diktatoriaus Įsigalėjimo ir 
prie biurokratinio aparato 
viešpatavimo.

Darbininkų judėjimas tu
ri auklėti masėse ar eili
niuose darbininkuose pasi
tikėjimą savimi, savo išma
nymu ir galva. Atsidėjus 
ant vadų, masės lieka tik 
tešla tų vadų rankose, o

švedams už paskolą sumo-|jje tešlą gali minkyti, 
keti. Pirmi mokėjimai uz Į.ajp jjems patinka.
paskolą bus daromi po 15 
metų. Bet per 15 metų 
daug kas gali atsitikti ir 
švedai greičiausiai už savo 
paskolą nič nieko negaus.
Gal būt, jie galės dar pa- viešpatauti 
sidžiaugti, jei rusai jiems 
už paskolą nepasiųs raketi-

Taip žiūrint i darbininkų 
organizacijų ir vadų santy
kius, aišku bus, kad darbi
ninkų organizacijose turi

nariu
demokratiška 
Narių nutari-

las dėl 8 bilior.j dolerių 
nesumokėtų uždarių

Iš kur kilo tie reikalavi-j 
mai? Jų pradžia siekia ke
lis metus atgal. 1941 metais 
vienos dirbtuvės (Mount 
Clemens Potteiy « mpany) 
Michigan valstijj darbi
ninkai išėjo Į sti-iką ir tą 
streiką pralaimėj Norėda- 

d bininkai 
per savo uniją iškėlė teisme 
reikalavimą, ka' darbda
ves mokėtų dai Hitakams 
už laiką, kurs yr: reikalin-
gils pasiluOsti -jr- •Tvn r«I TUFA7.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.............................. ................. tt-00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Maas.

valia.
mai turi būti aukščiausias1 
organizacijos valios išreiš
kimas. Teisė skelbti ar at
šaukti einantį streiką turi 
priklausyti patiems na
riams.

Jei kur unijoj būrelis va
dų gauna teisę kalbėti, kaip 
jie nori. visų narių vardu 
ir gali duoti Įsakymus na
riams stoti streikan arba 
grįžti Į darbą, ten yra ne
sveiki santykiai. Tokiose 
unijose eilinių narių demo
kratiškos teisės palengva 
pradeda pereiti i “viršūnės” 
rankas, nariai pradeda 
laukti, kad jų “vadai” už 
iuos turi galvoti ir priimti 
nutarimus. Darbininkai to
kiose unijose ne iš savęs, 
bet iš savo “viršūnių” lau
kia laimėjimų. Sveiki san
tykiai unijose gali būti tik 
tada, kai patys nariai jau
čiasi atsakomingi už savo 
uniją, už jos tarimus, už jos 
laimėjimus ir pralaimėji
mus. M. L. &

Mat. darbininkas, tik atė
jęs Į dirbtuvę, uoi negali 
stoti prie darbe Jis turi 
persirengti, kai b pasiga
ląsti savo Įra? iŠ. Toks 
pasiruošiamas ; bas iki
šiol buvo n mokamas. 
Jei. sakysim, ubininkas 
turi pradėti dirbi 1 valan
dą, tai jis Į ('■ ą turi at
eiti kelioliką r ?učių prieš 
pirmą, kad gėiėtų lygiai 
pirmą valandą padėti dirb
ti.

Afpni Clemen dirbtuvės 
darbininkai sakė kad jiems 
ima 14 minuči laiko, iki 

į jie pasiruošia prie darbo ir 
iie reikalavo, ad Įmonė 
jiems už ta lai-ą mokėtų. 
Teisėjas pripažino, kad sa
vininkas turi ms už tą 
laiką mokėti. Aukštesnis 
teismas darbininkų reika
lavimą atmetė, et Vyriau
sias Teismas jų reikalavi
mą pripažino. Remianties 
tuo Vyriausiojo Teismo 
sprendimu, unijos dabar ir

ku unijos turi stiprų pama
tą tokias bylas darbdaviam 

’ kelti.
Dirbtuvėse, kur unijos 

jau senai veikia, tokios by
los nekyla. Tokiose dirbtu
vėse jau yra senai nusisto
vėjusi praktika, kada 
bininkai turi “punčiuoti" n-jjusi., 
kaip uždarbiai yra 
čiuojami. Pasiruošimo laiko 
apmokėjimas tokiose dirb
tuvėse yra kartkartėmis ap
tartas ir tarp unijų ir darb
davių yra prieita prie tam 
tikro abiem pusėm priimti
no susitarimo. Ginčai kyla 
tose pramonės šakose, kur 
uni ios dar nesenai veikia 
ir kur praktika dėl “pun- 
čiavimo” laiko ir darbinin
kų atlyginimo nėra nusisto
vėjusi ir priimta. Ypač 
daug ginčų kyla plieno pra
monėj. Bet nėra 
kad bylos kils ir daugelyje 
kitų pramonės šakų.

“Nuo vartų iki vartų” 
kalavimai kyla kaip tik 
bar, kada darbininkai 
lia naujus reikalavimus 
uždarbiu pritaikymo

Jasutis Antanas, Viekšnių valsč., 
Mažeikių apsk.

Jocaitė Teklė, Varnių vai., Telšių 
apsk., gyv. Chicagoje.

Kairienė (Mežinskaitė), iš Biržų. 
Karečkai, iš Plungės, gyv. Chica

goje.
Karpavičiūtė Agnieška, Pašilių 

km., Mariampolės apsk.
Kasperavičius Andrius, gyv. Brook 

lyne.
Katkienė ( Savnoraitė), iš Kražių 

dar- ’r JOS v>’ras Kazys, gyv. Chicagoje.
J Kazlauskaitė, sesuo Kosto, ištekė- 

Chicagoje.
Magdalena, gyveno

Chicagoje.
Kiseliunienė (Dambrauskaitė)

Marė, jos vyras ir sunus Petras.
Klimas George, kilęs ar turėjęs 

giminių Stakliškėse.
Klučinskienė i Kriaučiunaitė) Ma

rė, Rudaminos vai, Seinų apsk.
Krauleidys, našlys, buvo vedęs 

Juzefų, kilęs iš Veviržėnų, Kretin 
gos gyv= Prookįvnę.

Kugrys Jonas, sunus Igno, Dau
biškių km., Viekšnių vai.

Kulbis (Juruševičiutė) Marė, gyv. 
Ilinghamtone.

Kybartienė (Špakauskaitė) Elena, 
gyv. Nevv Yorke.

I.ebeckis Antanas, sunus Antano, 
iš Rygos.

I.iber (?) Kazlauskaitė, sesuo 
Kosto, gyv. Chicagoje.

Malinowsky Teklė, jos duktė Bro-
abejonės, n\,irJun.u’ Stts>s-.J ' Martinaitis, Augustas, Ignas ir

Karolis, sūnus Domininko, gyveno 
Pennsylvanijos valstijoj. 

Matusevičienė

pyv.
ai)?kai-l Kazlauskienė

gyvenimo pabrangimo. At
rodo, kad uniju derybos dėl 
uždarbių pakėlimo gali iš
spręsti ir “portal-to-portal” 
ginčus ir Įrašyti Į darbo su
tartis aiškius nuostatus dėl 
darbininkų atlyginimo už 
pasiruošiamąjį prie darbo 
laika.

U. D.

PELĖDŲ MYLĖTOJAS

kelia reikalavirrus, kurie 
siekia šimtų milionų ir net 
bilionų doleriu.

Vyriausias Tesmas prie 
savo sprendimo paaiškino, 
kad pagal 1938 metų įstaty
mą apie teisine? uždarbių 
išmokėjimą, darbininkui 
turi būti mokama už visą 
laiką, kuri darbininkas pri
valo būti dirbtuvėj. Pagal 
tą patį įstatymą, darbo lai
kas virš 40 valandų per sa
vaitę, turi būti apmoka
mas 50G brangiau. Todėl 
dabar Unijos ir 'eikalauia, 
kad už tą “nuo vartų iki 
vartų” nesumokėtą laiką 
darbininkams b”}ų. užmo
kėta, kaip už viršlaikį.

Kokie bus teismų spren
dimai tose bylose dar sun
ku pasakyti. Tu bylų kyla 
tiek daug. reikalavimai sie-

Aleksiejevas Nori 
Laisvo Oro

Iš Montrealo praneša, 
kad ten vienas Taipautinės 
Darbo Organizacijos tar
nautojas yra didelis pelėdų 
mylėtojas. Jis renka pelėdų teismai dai v 
iškamšas ir jau turi didelį mus pagal
rinkinį tų gražių paukščių. Teismo pasisa’

Sovietų ambasados Mek
sikoje aukštas pareigūnas 
(prekybos atašė) Kiril M. 
Aleksiejev, kreipėsi Į Jung
tinių Amerikos Valstybių 
valdžią prašydamas, kad 
jam butų leista pasilikti A- 
merikoje. Jis nenori grįžti 
į Sovietų Rusiją, nes gy
vendamas laisvoje šalyje jis 
sakosi supratęs, kokioj ver
gijoj žmonės gyvena Rusi
joj.

Aleksiejevas sako: Nė 
viena tauta nėra daugiau 
išnaudojama ir pavergta, 
kaip sovietų tauta. Aš ne
galiu ryžtis grįžti Į mano 
gimtinę ir pasmerkti mano 
šeimą, kuri jau įprato gy
venti laisvu oru. gyventi 
vėl po diktatūros jungu. Aš

Taiandis jonas, suuos dnuzu, is 
Alytaus apsk.

Aurio Donatas, brolis Bronio, pyv. 
Pittsburghe.

Tamouunaitė Ona.
Sac ramento, bos Angeles.

Ulevičiene (Dtmkute) Domicėlė, 
i išteKėjus uz ukrainiečio, ri jos su- 
. liūs V ytautas, pyv. Pniiaaelpnijoj.

Urbonaitė Vtin, Kuršėnų miestelio, 
Šiaulių apsk.

Usciiierie (Paulauskaitė) Teresė ir 
Marcelė, pyv. Chicapoj.

Vadeisa Petras, ftaiako vai., Za
rasų apsk.

Urmulevičius Petras, sunus Petro, 
I^ekėcių vai., sakių apsk.

Urbanavičius Jonas, iš Vilkaviškio
Urbas Petras, jo žmona liomice- 

lė Jasnauskaitė ir duktė Emilija.
Užunarienė (Viederytė) Mare pyv. 

Chicapoj.
Vaicectiauskas (Wojski) Zipmas, 

pyv. Richmond, Iii. ir Antanas.
Vepienė Emilija, pyv. Chicapoj.
Yirtiickienė (Kudaityttė) .Marcelė, 

sesuo Zigmo.
Višinskienė (Spirauskaitė) Marė.
Vaškevičius Jurgis, brolis Juzės, 

Kėdainių apsk., pyv. New Yorke.
Vilkas (Schmiilt), Steponas ir 

Mykolas, is Palanpos, pyv. Nevv 
Yorke.

Vosyliūtė Barbora, duktė Juozo, 
Šunskų vai., Mariampolės apsk., iš
tekėjus.

Vabaiienė (Vaitkevičiūtė) Micha
lina, pyv. Chicagoje.

Vaitkevičius (vVoit) Leonas, pyv. 
Bronxviile, N. Y.

Vaitkevičius ^Leonas, Raseinių ap.
Valančietiė -Marė, duktė Jurgio, 

pyv. Chicapoj. ,
Vansauskas Antanas, Simno vai., 

Alytaus apsk.
Verbyla Petras, Gražiškių vai., 

Vilkaviškio apsk.
Voloff (Ka.-peraitė) Marė, pyv. 

Bostone.
Volosevičiai, Kostantas ir Andzia, 

pyv. Arizonoj.
Viktoras Vladas, kilęs ar turi gi

minių Raseinių apsk.
Wojcechowska (Czerniawska) An

na, iš Prienų, Mariampolės aps., ir 
jos vaikai.

VValter (Radetzkytė) Jonana. gyv. 
New Kensington.

Woilus, Jonas ir (Valter, gyveno 
Bronx, N. Y.

Zaveckas Antanas.
Zdanaitis Jonas, sunus Juozo, Tš 

Bartininkų vai., Vilkaviškio apsk., 
gyv. Elizabethc.

žemaitis Antanas, giminaitis ar 
pažįstamas Spranaičiams.

Žiuraitytė Anelė.
Zėnevičius, gyv. Bostohę Ar Dor

chester, Mass.
Zizikai, kilę ar turėję giminių 

Liudvinavo vai., Mariampolės aps.
Žalinkauskas (Zelink, Povilas, 

Tautinės bažnyčios kunigas.
Šalkauskas (Sehall), Aleksandras 

ir jo šeima, pyv. Baltimorėj.
Žebrauskas Pranas, sunus Jurgio, 

Krakių miest, Kėdainių apsk., spor
tininkas.Veronika, gyveno

Hartford Avė., New Britain, Conn. Į
Mikšys Juozas, Vabalninku vai.,' Žebrauskienė (Bagdonavičiūtė)

Biržų apsk., jryv. Nevv Yorke ar \Matida, Kybartų vai., Vliakviškio 
N’ewarke, turi restoranų. «apsk., gyv. Clevelande.

Misiūnas Justinas, jo žmona ir su
nus Evartas, kuris mokėsi muzikos, 
pyv. Chicapoje.

Mockus Antanas, sunus Juozo, ki
lęs iš Naumiesčio vai.. Taurapės ap.

Mosčioki (anksčiau Jalynski) - 
Lieprnan Marė, pyv. Maspethe.

Navickis Jonas, Akmenės vai., Ma
žeikių apsk.

Norvaišienė (Levickaitė) Sofija, 
iš Pabalių, Šiaulių apsk., ir jos vai
kai Aleksandra ir Edvardas, pyveno 
Baltimorėj.

Nowodworsky Joscphine, pyv. Wa- 
terbury. Conn.

Pabal.vtė \ eronika. Vadoklių vai., 
Panevėžio apsk.

Petkus (Milašiūtė) Ona. duktė Jo
no. Šiaulių apsk.

Petrauskaitė Domą, ištekėjus, iš 
Žiežmarių, pyv. Bostone.

Pilkauskaitė Marcelė, Surdepio v 
Panevėžio apsk., ištekėjusi Lietuvo? 
je už amerikiečio ri išvykos j USA.

Pocienė Anelė, iš Tenėnų, 
Chicapojc.

Pranskevičius, Antanas,
Kostantas ir Marė.

Remeikis Uouise, (ryv. Kenosha.
Kimehs Edvardas, iš Obelių, 

kiškio apsk.
Rupkus Edvardas, pvv. Chicapoj. 

.r Karolis, pyv. New Yorke.
Senkus Andrius, Jonas ir Motie- 

’?s’. "r°fiai Simano. kilę ar turėję 
Pim.n.ų Padovinio vai., Kalvarijos 
apsk., pyv. Clevelande.

Slėnis (Petrukytė), žmona 
sesuo Elenos.

Žemeliauskas Petras.
Žukauskas Adomas ir šfeima, kil. 

ar turėjęs giminiu Mariampolės ap. 
Žarnauskas Ona, pyv. Brooklyne. 
Žemaitis Juozas, sunus Povilo, iš 

Zapyškio.
Žulys Jonas, pyv. New Yorke.

_ Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 W. S2nd St., New York 24. N. Y.

P>'v.

Bronius,

ha. 
Ro-

Petro,

DIDELĖ AUDRA PACI
FIKO VANDENYNE

Racifike apie Hawajų sa
las kilo baisi audra. Didelės 
vilnys užliejo Ha\vajų salų 
žemesnes vietas ir daug gy
ventojų pabėgo iš pajūrio į 
aukštesnes vietas. Vienoje 
mažoje saloje, i šiaurę nuo

kia tokiu milžiniškų sumu, jaučiu, kad Amerikoje mespla^’aJ\L 123 žmonės atsi- 
kad nėra'ioki,, tikrumo, jog calime gyventi, kaip laisvi dure miltiname pavojuje.

savo sprendi- žmonės ir aš tikiu, kad man Karo la.va. įsveze tuos 
Aukščiausiojo bus duota galimybė čia pa- žmones is. Palmyra salelių 

Atro-lsilikti. ! sau<rl?

LIET. INFORMACIJŲ 
CENTRAS PAJIESKO

Bakunas Vincas.
Bakunas Kazys, pakeitė pavardę 

į HAM. Prieš karų pyveno Mihvau- 
kee.

Čepienė Antosė (Ročkytė), Žar- 
diškių km.. Čekiškės vai.. Kauno ap.

Domijonaitis \ ladas, Papausančių 
km., Girkalnio vai., Raseinių apsk.

Jurpilas Aupustinas, Stirhaičių k„ 
Taurapės apsk. Gimė ISO:; m., at
vyko Amerikon 1913 m., pyv. CT»i- 
capoje.

Kilikavičius. broliai Jonas ir Juo
zas, Andriškių km., žaliosio vai. 
Vilkaviškio apsk.

Klevecka. Povilas ir Petras, pime 
Skirsnemune, Jurbarke, ruti du bro
lius.

Kuneaitė Marcė, duktė Stasio, iš 
Prievačkos km.. Naujamiesčio parap., 
Panevėžio apsk. f Amerikų atvyko 
prie Did. Karų, ištekėjusi.

Kovalenskienė (Petraitytė) Ona 
Plokščiu km.. Šiluvos vai.

Laucius, Albinas ir Antanas. I93S 
pyveno Chicagoje.

Lauciutės Izabelės, 1981 m. lan
kėsi Lietuvoje t«s gimines Žalpių 
kaime. .Motina Chicapoj turėjo mais- 
to krautuvę.

Radzevičius Adomas, sunus Ado- 
mo. Mykalajunų km.. Ukmerrės’ Ap 
Į Amerika atvyko priš D. Rara

Radowitz Bersįn Emilija, iš Bir
žų miesto. Amerikon atvvko 
metais apie 50 m. amžiaus, 
sunu Elmer apie 23 metų.

Ročka Pranas, žardiškių km. 
kiskės vai., Kauno apsk. pw 
capoje. "

Sapiega (Sapaige) Antanas, 
m. ęvr. Chiesjjoje.

Jieškomieii arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti; 

Lithuanian American Information 
Center.

; 233 Rroadwav, New York ?, N Y

1912
turi

. Ce- 
Chi-
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Puslapi* Aštunta* KELEIVIS, S(į. BOSTON 2, Sausio 8 dien<, 1947

Vietinės Žinios
“DAINOS” Choro repetici

jos Vėl Prasidėjo
IERIKOS LAIVYNO RAK1ETA Reikalauja Iškelti 

Dirbtuvę
RAD1JO PROGRAMA

$15.00 iš -r .* ■1 u • 67rfi? Drs o Šveikauskas Dirbs 
‘Keleivyje”

VisiemsGražus Fa
Eat' 3; :

Drg. J OI Ui
čius iš Do\ . k ..
prisiuntė “Kek-icio“ adresu
$15.00 ir rašo: “Aš su žmo
na ir sunumi siunčiame 
money orderi Lietuvos iš
laisvinimui.”

Tai yra auka Amerikos 
Lietuviu Tarvbai, kuri da-«C ’
bar veda vajų sukelti $250,- 
000 Lietuvos bylai ginti.

Klimavičių šeimyna gy
vena iš farmos. Žemės ūkis! ______
Maine giriose nelabai pel-' N • Metu lMa miest0 
ningas Vis dėlto Khmavi- ligoninJį mil.ė' Pėtlįs Mila- 
ciai atrado galimu paauko- jausk J 54 metu

“Dainos” choro repetici
jos, kurios per šventes bu-• Al

Lietuvių Radijo Korpora- 
Po pirmadienio nakties «j°» P'ogTamaateinantįne- 

spiocimo Quiney dirbtuvėj, dieni is WORL stoties 
Dorchesetrio. Miltono ir a- i,:>0 kilociklių, tam 9:30 ir 
pylinkių gyventojai reika-

950 kilociklių, tarp 9:30 
H f-30 rvto. bus tokia:

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- VVORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston. Mass. S. Minku*.

vo pertrauktos, dabar ve 
prasidėjo. Jos yra laikomos 
kaip 7:30 antradienių va
karais, p-lės Tataronytės 
muzikos mokykloje, Three 
Arts Studio, 480 Boyston 
St., Bostone.

Jei norite prisidėti prie 
“Dainos” choro, nuvažiuo
kite i repeticijas. “Daina”; 
jūsų laukia.

■I
lauja, kad ta dirbtuvė 
tų iškelta i kitą vietą, toli 
nuo gyvenamų namų, kad 
toki nelaimė vėl nepasikar
totų. Sprogimas pridarė ei
bes nuostolių visai apylin
kei. Sprogo 800 acetelino 
tankai.

•r ai merikon atvy- 
drg. Pranas 

;.s šiuo tarpu ap- 
Bostone ir pradė

jo dirbti prie “Keleivio” ad- 
u ministracijos. Anglijoje drg.
me S1° i Šveikauskas atstovavo I.ie-vos , .I tuvos koperatyvų sąjungą 

! “Pienocentras,” o nutrukus 
ryšiams su Lietuva jis tar
navo Anglijos koperatyvų 
sąjungoje Manchesteryje.

vt- kes iš

s įgyveno

Mirė Petras Milašauskas

Cambridge Kliubo Nauja 
Valdyba

Cambridge Lietuvių Pi
liečių Kliubas savo narių 
susirinkime gruodžio 29 d. 
išsirinko šiems metams vai

si viena vėliausiųjų Amerikos laivyno ra
ky ta bombardavimui priešo sausžemio. Ji 

radaro ir televizijos pagelba, taip kad

Čia ma 
kietų, p rių 
yra valdor
visados gal pataikyt, kur reikia

Elizabetb
Sleiniem

Iš Bostone 
Dorch estery

Sharkienės- 
Pr ašy mas

State Hospital 
kreipėsi Į

dybą. Išrinkti: Beleckas,! mus Mrs. Ė] zabeth Sloney-

i REIKALINGAS BUTAS
Gubernatorius Bradford.į 

perimdamas savo naują vie-' 
tą, sakė, Mass. valstija ir1 
visi jos miestai šiais metais 
turės 75 milionus deficitą.

amziaus 
South Bostono gyventojas 
ir ilgametis “Keleivio” skai
tytojas. JĮ ištiko širdies 

Naujų Metų išvaka- 
nuvežė jį ligo

ninėn. ir sekanti rytą ligo
nis mirė.

Amerikon velionis atvv-

ti Lietuvos išlaisvinimo ko
vai tokią stambią sumą!

Tai yra labai garbingas 
darbas iš jų pusės ir kartu sm waH 
pražus pavyzdys kitiems rėsee Sunus 
farmeriams.

Dabar mes laukiam ir jų.
S. Michelsonas,;

^^vr. ^-e—*«ko 1910 metais. Pastaruoju
Mass. v alstijoj. jajį-u gyveno Seeond streeto 

P. S. — Einant “Relei- 613-tame numery, 
viiri” spaudon, gavom kitą
panašų laišką. Draugas A.
Tamkus iš Wheelwright, •
Mass.. prisiuntė money or
derį $13.00 sumai ir rašo:
“Siunčiu Tamstoms 13 do
lerių, iš kurių 3 dolerius ski
riu Maikio Tėvui, o 
lerių Lietuvai Vaduoti va
jaus fondan, ir linkiu vi
siems keleiviečiams laimin
gų Nauju Metu!”

Ačiū draugui Tamkui už 
auka ir už linkėjimus!

S. M.

Cambridge SLA Kuopos 
Susirinkimas

ŠI ANTRADIENI BUS 
BALF SUSIRINKIMAS

pirmin., Venzlauskas — vi- ' Sharkiene, 
ce-pirmin., Zabytis — sek- su prašymu 
ret., Mockevičius (naujas ) J1 
— fin. rast., VValevko—ka- ?° sa'0 ^lm:

ir Batvinskas—mar-,
i sako, gimmsininku 

šalka.
Direktoriais išrinkti: Her

manas, Stašienė, Z visa, Ta- 
cionis ir Stankūnas.

Kaip seniau, taip ir šiemet 
į pirmininkus kandidatavo 
tie patys “du senberniai.” 
Po rinkimų jie patys juokė
si, kad Cambridge kliubas 
neturi kitu kandidatu tai

rba Šleinienė 
paskelbti, kad 

randasi lioninėj ir pra-1 
nes ir draugus! 

atlankyti ligoninėj. Ji| 
s ir draugai: 

padalys jai llidelį malonu
mą ir net m slaširdystę, jei 
jos nepamirš ligoninėj.

Jaunikliai
“Del

;r»ovė Žmogų
)mumo

Mas

SLA 371 kuopos metinis, 
susirinkimas Įvyks penkta-j bpuge 
dieni, sausio 10 d.. 7 valan- ”" '

Du
- * - t- • u* * * - i nikliai, vie~vietai. Isnnktas tas pats pir- t ą 22 metu 

užpuolė taki

šuniukus priglausti. Kai tik 
“Gyvulių Globos Draugija” 
tus šuniukus trupučiuką!
paaugins, jie bus atiduoti drugšTORIS ANT RENDOS
geraširdžiams žmonėms au- ______
ginti. Gerai būti šuniu Bos
tone, butą tikrai rasi. Blo-

Buvusiame Šidlausko name, 
kertėj Broadway ir E St. At- 

giau būti dvikoju, buto tik- sikreipt pas Gailių, 317 E St.,
rai nerasi. South Bostone.

Mažai šeimynai reikalingas 2 
ar 3 kambariu butas su virtu
ve So. Bostone ar Bostono apy
linkėje. Kas žino tokį butą pra
šome maloniai pranešti j “Ke
leivį.” Už prirodymą bus atly
ginta.

BORIS BEVERAGE CO.

Antradienį, sausio 34 d 
įvyks Bostono skyriaus Ben-|ko dalba 
dro Amerikos Lietuvių Fon-Į <T A .;T 
do narių susirinkimą
Įvyks Lietuvių P; 
svetainėje. Praūži 

Iš darbu tvai ke - 
tina sekami k- 

Valdybos 
dvbos i m : 
klausimai 

Visi nar 
lyvauti ir 
pažįstamu 
si nukent ė "u>; 
lietuvių šelpimu.

in ki vakare, Cambridge Liet. 10 do- pn Kliube 823 Main St
Visi nariai kviečiami bū

tinai dalyvauti. Senoji val
dyba susirinkime perduos 
reikalus vesti naujai išrink
tai valdybai. Nariai kviečia
mi patikrinti, kaip jie sto
vi su duoklėmis ir prašomi 
neužvilkinti savo duokles 
sumokėti, kad nebūtumėt 

i suspenduoti. Užsimokėji- 
• mas ant laiko duoklių labai 
j palengvina finansų raštinin-

.. ; SLA antro apskričio va 
J" jus vra prasidėięs. Visi na 
J &|riai malonėki: pasidarbno 

»a!- _ I ti. kad įtraukus
z'VTne"jciją' 

te.

D-
2 -->1

>- ,,t

•Vy.,

na kalbu'

nuo karo 'at vii.

Lankėsi Redakcijoj

Praeitą šeštadieni musų 
redakcijon buvo užėjęs sve
čias, inžinierius Labanaus
kas, kurs šiuo metu dirba 
prie laivų statymo Lynne. 
Inž. Labanauskas kadaise 
tarnavo Lietuvos laivyne, 
buvo vienintelio Lietuvos 
karo laivo kapitonas. Užė
mus Lietuva bolševikams 
jis atvyko i Amerika ir dir
bo čia įvairiose dirbtuvėse, 
kaipo inžinierius. Kartu su 
p. Labanausku buvo atsi
lankiusi ir bostoniškė pane
lė Grandelytė.

Sį Sekmadieni Bus Šauni 
Vakarienė

Bus

■t

mininkas, kurs ir pernai bu
vo. O tai reiškia, kad Cam- 

kliubo vadovas il
siai metais daugiau žiūrės Į »a pabarę 
saulės usus. kalu i bendi-uo-i jjems buV9 
sius lietuvių reikalus. Lietu- -e 
vių visuomenės veikloje ' 

kliuba

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.

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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roibury, Msm.
Tel. Parkway 1233-W

huseaas jau- 
25 metų, ki-!

Levviston, Me. 
ūko šoferi ir. 
e buvo suimti 
risipažino jie 
ei įdomumo.” 
nuobodu, tai 

i ką daiyti.; 
plėšti šoferi. 
rquis ir Tay- 

lor, padėti Įlkalėjimą. Jų 
' peršautas šoferis guli ilgo- . 
i ninėj.

b
ii-

persove.
policijai

Cambridge kliubas pasižy
mės tik išgertų bačkučių ir 
butelių skaičiumi, bet kur 
kitur jo niekas nematys. A- 
pie tai pasirūpins musų po
nas pirmininkas.

Cambridge lietuviams' 
verta pagalvoti ir pasidai-, 
ryti savo tarpe kito vadovo’ 
kliubui.

Kliubietis.

nežinodj 
pabandė 
Jaunikliai.

700 Žmoni 
glaudą

Siūlo Prie- 
iniukams

širdžiai žmo

i

organiza- 
nariu. V:-.s ^a- 
kit savo nažįs-

uą ir 
S. Liet. Am.. 

’ldvbai ad- 
kuriuos':'U

SLA

Dorchesterio Kliubas Ne
gavo Laisnių

Dorchesterio 
liečiu Kliuba-

Bostono gi
nės išgirdo, kad vienoje sū
nų prieglaudoje randasi ke- 

! li maži šunijkai be namų. 
700 žmonių asisiulė mažus

Lietuviu Pi-Į 
buvo prašės

ši Boston “licensing board”|

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina geruę lietuviškus pietus, užlaiko ge
rinusį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

ir nao 7 iki 8

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryte

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St^ arto Cantral B*. 

CAMBRIDGE, MASS.

leidimo pardavinėti kliubo 
patalpose alų ir vyną. Vie
šame svarstyme komisiia 

. , prašymą atmetė. Priežastis 
8LA pn- ta. kad laisnių komisija ne

nori, kad Bostone kurtųsi 
daugiau “rasiniu kliubu.” ji 
nori, kad gyventojai spies- 

itųsi i “bendruosius” kliu
bus. Be to. iš vietos kuni
gu ir kai kuriu gyventojų 
kilo protestai prieš atidaro
mą dar vienos kliubinės už
eigos. Svarbiausiai del pa
sirinkimo neatitinkamos 
vietos savo namui. Dorches
terio Lietuviu Kliubas šiuo 
tarpu lieka “sausas.”

Nr.

A. K. Martin.
371 kp. pirm.

‘Dainos” Draugijos 
Susirinkimas

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organu nl>* 
silpnėjime. Gyvenimo permaina 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

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

nao 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwe*lth 4579

Šio penktadienio vakarą, 
sausio 10. 7:30 valandą va
karo, bus “Dainos” draugi
jos susirinkimas D-ro D. 
Pilkos kambariuose. 546 
Broadvvav, So. Bostone.

Visi “Dainos” nariai kvie 
čiami pribūti paskirtu laiku 
ir atsivesti nauiu nariu.

“Dainos” K-tas.

ŠĮ sekmadienį, sausio 12 
d., 6 valandą vakare, So. 
Bostone įvyks šauni vaka
rienė. Rengia Lietuvai Rem
ti Draugijos Bostono sky
rius. Tai šešta metinė Drau
gijos vakarienė, rengiama 
Lietuvos vadavimo vaiui pa
remti. Visas pelnas eis Lie
tuvos vadavimo reikalams.
Po vakarienės bus smagus 
subuvimas ir pasilinksmini
mas.

Vakarienė Įwks Lietuviu 
Piliečiu Draugiios svetainė-'ri 
ie. prie E ir Silver gatvių. 
Visiems svečiams užtikrina
ma smagus laikas ir links
mas pobūvis.

Rep.

Lietuvai Remti Draugijos 
Narių Susirinkimas

ŠĮ šeštadieni, sausio 11 
d. Įvyks Lietuvai Remti 
Draugijos Bostono skyriaus 
narių susirinkimas. Vieta 
“Sandaros” svetainėje, pra
džia 8 vai. vak. Visi nariai 
kviečiami ateiti. Turėsime 
pasitarti apie sekmadienio 
vakari-enę, ir kitais eina
mais reikalais.

Valdyba

Jura Išmetė 63 
Banginį

Pėdu

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

West Ouincv 
Išlėkė į

Dirbtuvė
Orą

Pirmadieni vakare West 
Quincy acetilinm gazo dirb
tuvėje i vyko didelė nelai
mė. Eilė smarkių sprogimu 
suardė dirbtuvę, sužeidė 
devynius žmones ir pridarė 
virš 100.000 doleriu nuos
toliu. Visoi apylinkėj, pusė 
myliom radiuso, nuo sprogi
mo iššokinėjo langai, o spro
gimo garsas sukėlė labai 
plačią apylinkę.

Pirmas sprogimas įvyko 
11:25 vai. pirmadienio nak
čia. Paskui sekė daugiau 
sprogimų, viso apie 20. Su- 
loduotas gazas trokuose 

aukštai į o- 
sienos ir i-

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto ild 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

vakaro

Ties Truro miesteliu. ne-( 
toli nuo Bostono, pereitą į buvo išmestas 
subatą žmonės rado pajūry! rą, dirbtuvės 
išplauta negyva banginį!rengimai buvo išmėtyti au-j 
(vielioribą), kurio ilgis tu- link visą dirbtuvę. Apie;

63 pėdas. Jį pasiėmė Pr. sprogimo jėgą liudiia tas,; 
Rowland iš Chathamo ir tir- kad vienas namas. 400 jar-Į 
pins Į taukus. Jo apskaičia- dų nuo dirbtuvės, buvo iš-Į 
vimu. iš tol>io gvvuno gali- judintas iš pamatų, 
ma gauti apie $3,000 ver- Sprogimų priežastis buvo 
tės taukų. dirbtuvėj kilęs gaisras. 1

Sumaninga šeimininke 
padabina stalą su

PICKVVICK
"ALE thot is ALE

rftAOCMA*K»tGLSTEftCD
• *CWfD BY HAFFENREFFER A CO , l«t< Boston. Mo*« . BREWfKS SINCE 1B70

i

//

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Room 27 

BOSTON. Tlef. lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vale. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

prieinama




