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Sako, So/ietų Imperializmas 
Gręsia Visai Europai

Anglijos Darbiečiai Siekia Apvalyti Unijas—Attlee Per
spėja, Kad Sovietų Imperializmas Gali Sukelti Karą — 
Sako, Rusijoj Nelygybė Tarp Žmonių Eina Didyn.

Vežė Palestinon 
Sprogstamą 
Medžiagą

. . r - i Praeitą šeštadienį Jersey s.a pavojus visai Europai o Ci u„’ bekraunant pre- 
apie Rusijos bolševikišką R • . w viena dž.
tvarką t. Attlee sako. Ji .-ė į nukrit0 ir
yra žmogaus Pavergimo ir sudužo1’ Ta(|a )asil.o<i4, kad 

dėžė buvo pridėta stiprios

Angli jos socialistinės val
džios pirmininkas C. Att
lee kreipėsi per radio Į ang
lu tautą sū perspėjimu, kad 
iš Rusijos imperializmo gre-

neteisingumo tvarka
Anglijos valdžios vadas sprogstamos medžiagos T- 

.yiiat.nKai pabrėžė svarbą \T. Tokiu dėžių tame laive 
išlaikyti politinių _ laisvių ra=la ,6 - j^uvo 65.000 
tvarką, nes politine laisve TXT ,.ogstamos me.
i, demokratiškos piliečių (lžiaį0; Lail!as*su sprogsta. 
teises y,a vienintelis kelias ma ®edžiaea renggi kelio- 
"ztikr.nti socialini teisingu- „žn ; Palestiną ir, matomai, 
mą klastė. Kui nei a demo- norgjo nugabenti Palestinos
kratijos, ten neišvengiamai 
įsigali nelygybė, kaip tai 
rodo Rusijos pavyzdys, kur 
nelygybė tarp žmonių yra 
daug didesnė, kaip kapita
listinėse šalyse, ir ta nelv- 
gybė Rusijoj eina didyn.

žydams amunicijos

COLORADOS KALINIAMS NEPAVYKO PABĖGTI

Iš Colorados kalėjimo, C inen mieste iš-;laužė 12 kalinių, kurie greit buvo vėl 
pagauti ir grąžinti į kalėjimą. Čia maty-.i du pagauti kaliniai, kurie bandė pa
bėgti po kruvino maišto kalėjime. Kairėj Werner Schwartzmiller, kurs, sa
ko, buvęs maišto ir išsilaūžimo vadas. ’• uvo sužeistas begaudant, o dešinėj R. 
L. Freeman buvo pašautas ir dabar nešte nešamas vėl Į kalėjimą.

Kongresas Vėl Susirinko, Spręs 
Svarbius Klausimus

Prieš Kongresą Stovi Marsboll Planas — įsileidimas Iš* 
vietintųjų Žmonių — Kariškas Jaunuomenes Apmokmi- 

Šumažinimas Mokesčių ir Daug Kitų Klausimų.rras

j Šį antradienį 80-asis A- 
merikos kongresas susirin
ko į eilinį posėdį ir posė
džiaus apie 7 mėnesius, ka- 
d a jis išsiskirstys atosto-

• i i kU’ goms ir rinkimąms. 
riuos vokiečių socialdemo-. Prie- ~ paprasta kongre- 
kratus Rytų \ okietijoj susi- so posėdi stovi eilė svarbių 
jungti su komunistų partija klausiinu prezidentas Tru- 
; vieną okietijos Socialis- ,nanas sutįko su senatoriaus 
.įnę vienybes Raitiją (S-
ED). Toie “vieningoj par-

Nesutikimai Vokiš
koj Kvislingą Par

tijoj
Rusai privertę kai

įjoj vadovauja 
tai pagal Maskvos 
mus. Amerikos 
valdžios agentai

kariškos 
praneša, 

“vieningoj” 
nesutikimai.

Anglijoj darbininku UIII-
dabarjos ir Darbo Partija 

deda dideles pastangas ap-; * -f 
valyti darbininkiškas orga 
nizacijas nuo

Korėja Skundžiasi 
Savo Likimu

Korėjos gyventojai nuro
do, kad jų likimas po karo 
yra daug blogesnis, negu 
Japonijos. Japonija buvo 

ir dabar pradeda 
atsikelti iš griuvėsių. O Ko-

bols?vlk^Įrėja. kurią “didieji” žadėjo 
kaipo Rusijos agentų ir tuo;išlaigvinti;dabai. J da. 
tikslu po visą Angliją yeda-įjvta Rusijog <r /meri., lvta tarpma kampanija uz apsivaly- bį,s jr svetimuju
mą. Attlee sako, Anglijos ..išva(1įot(,ju- jun(£, 
socialistine valdžia rodo p-inodama> kįda ji galės at- 
rai žmonijai demokiatiską!gaud |ajg jr vįenvkę 
kelia i geresnę ir teismges-!

visuomenės santvarką, 
valdžia stengiasi išlai- 

svarbiausią žmonijos 
kultūrini laimėjimą — as-; 
mens laisvę ir kartu kurti
nau 
1
nominį gerbūvį

ne
Ta
kvti

AUSTRALIJOJ 40 VA
LANDŲ DARBO SA

VAITĖ
Nuo naujų metų Austra-nens laisvę ir kartu kurti • ;V£1 Jo vuJanJn ,i.JV 8Pe“°.-

įauja visuomenės tvarką, i ' ‘ L- o..- ‘5/^^tatoriU1
• *■ -i*i • • • 1 SdV\ ICLOj iki Šiolei 1 r]*<uri. užtikrins _ visiems eko- buvugiog 44 . valaJndu darbo J)nieike

Sako, Stalinas Ser- S. Mikolaičykas Pa
ga Vėžiu kelia Geležinę Už-

Žinomas Švedijos vėžio flangą
ligos specialistas, Dr Elfe! B minisle.
Berven, staiga buvo iškvies-. iinlj,allkas Stanislovas

„„„ tas » “**3 1’™ įft? ta: Mikolaičykas pradėjo skelb- ? . 
nezi- sergančio ligonio. Daktaras . .^.(k.,. spaud(,ie sav0 ' ■

biiyo iškviestas paskubinus atsiminim,,? jr patvrin,us iš Bul 
n. išskrido į Rusiją. Kadan- viešpatavimo Len-
gi veoo specialistas buvo kijoj jo straipsniai eina 
kviečiamas paslaptingai, ne- . (|augvix* Amerikos laik- 
skelbiant prie kokio ligonio k h a j nu_
jis saukiamas, tai spaudoje šviesti, kaip sąjungininku 
kilo spėliojimų kad Rusijos L(;„į:ia "k,.nrir po

U1 to*,nul ^cga goyjeĮy diktatūra, 
daktaio. Pirmuose savo straips-

Purma Nepriklau
soma

Antra Azijos tauta, kuri 
gavo visišką nepriklauso 
mybę

visišką
iš Anglijos socialistų 

os, yra Burma. Sausio 
Burmoje buvo iškelta 

mos vėliava ir Anglijos 
valdymas tame krašte pasi
baigė. Burma turi 16 milio
nu gyventojų ir yra žino-

Vandenbergo pasiul y m u, 
kad svarstant Mai'shall pla- 

nebutu skiriama sumakomunis-.1 t
nuiooy- j? bilionų dolerių, bet kad

butų aptarta tiktai pati pa
galba, o paskyrimas pinigų 

paru- į. t paiiktas vėlesniam lai- 
Dau-1 ‘ 1 -

kad toje
joj eina nesutiKimai. ua,1-[kui ir kad pinigai butų ski- 
gelis partros veikėjų, bui ieįrjarnj pagai reikalą, o ne iš 

karto keturiems metams.yra neprielankus rusų pla
nams, staiga kur tai dings
ta (išvežami į Rusiją), kiti 
nenoriai pildo partijos nu
rodymus, nariai labai mažai 
tesilanko į susirinkimus.
“SĖD” tarp vokiečių pa
garsėjo, kaipo Rusijos šni
pų, cenzorių, žvalgybinin- j sirgti išgriautoj Euronoj, 
kų ir okupantiškų peniuks-j Atsakingieji Amerikos pa
lių partija. jreigunai ir kongresmonai,

kurie išvietintųjų žmonių 
; padėtį tyrinėjo, sako, kad 

Amerika turi ką nors daryti 
i tuo reikalu ir daryti grei- 

Generolas de Gaulle ma-:
siniame mitinge St. Etien-1. ,.V.au^ . bių klausimų 
ne mieste iškėlė reikalavi-'18klks pnes kongresą. Piezi- 

imą, kad Francija grįžtų i ^en^as leikalauja, kad kon-

Šioje Kongreso sesijoje 
vėl iškils išvietintųjų žmo
nių klausimas ir kongresas 
turės arba nutarti įsileisti 
dalį išvietintųjų žmonių į 
Ameriką, arba turės galuti
nai palikti tuos žmones

l)e Gaulle Vėl Rei
kalauja Valdžios

, . .. , privačios iniciatybos” ūki,ma, kaipo ryžių pertekliaus,kad unijog hutŲ pertvarky.

Isavaitės. Australijos Darbo i nluose -yi'jiilaic.vkas j.nme-
„--------------------------- Partija skelbia, kad ji atei- SIŪLO BAIGTI DISKRI- ną amerikiečiams. Kai. So-
l\iek “Lobės” Gavo tyje Sieks 30 valandų darbo;MINACUĄ MOKYKLOSE Mėtų Rusija daliai „žemeW<M/W'^.31(65 New Yorko gubernatorius Hitlerio regimo vietą

wey siūlo išleisti įsta- šia ne tik k\ ų Lutoj 
lyginus patyrimus kituose tvma rl’unstn Hiskri- ii viso

Pinigų
Washingtone yra žmonių, 

kurie verčiasi iš to, kad 
“daro įtaką” į kongresą, 
kad jis išleistų tokius įsta- mas" priėjo
tvmus, kokie tiems žmo- 40 valandų

ir 
ropos.

rre-
bet

kraštas.
Praėjusiais metais rug

piučio 15 d. Indija irgi at
gavo visišką nepriklauso
mybę ir pati spręs, ar ji 
liks Britų Imperijos rėmuo
se ar visiškai pasitrauks iš 
jos.

tos ir vietoj darbininkų uni-

gresas duotų vyriausybei 
įgaliojimus kovoti prieš gy
venimo brangenybę. Vy-

b Iriausybėjų butų įkurtos "gamybos,, 
grupės”, į kurias įeitų darb-i, ’n£Je8a.s 
daviai ir darbininkai garny

reikalauja, kad 
įvestų visuotiną 

Ikarišką jaunuomenės apmo-v * C-V ▼ I IL ė • • \ • C. A 1 C w 1 A ė ▼ | v
bos ir uždarbių klausimams“ kir?irn^.- PaUes kongreso 
spręsti. Viiš to, de Gaulle * a _ sumanymas būtinaispręsti __ --------- , . ..
reikalauja naujų parlamento I ^unazmt1 
rinkimų, kad žmonės turėtų 1S1 *1€ 
progos jį išrinkti į valdžią.
De Gaulle sako, komunistai 
yra Francijos tautos prie- 

kuriais reikia viso
mis priemonėmis kovoti.

mokesčius.
tie svarbus klausi

mai bus svarstomi “rinkimų 
metais”, kada partijos ruo
šiasi ateinančio rudens rin
kimams. Todėl tų svarbių 
klausimų sprendimas neis 
sklandžiai.

1 Po ilgu tyrinėjimų ir pa- T. Dewey------ -------- - . . ,. . .
tymą, kurs draustų diskri- V .v.lso. I)as;u |O. d<miokiati- 
minaciją kolegijose ir pro- žmonoj laisve:, 
fesinėse mokyklose dėl ti-

išvados, kadjkybinių ar rasinių priežas 
darbo savaitė!čių. Priimant studentus m<>

kraštuose, Australijos “Fe
deralinis Arbitracijos Teis

tiems butų naudinti. Tokie 
“lobijistai”, pagal kongre
so patvarkymą, turi regist
ruotis ir turi parodyti, kiek 
jie už savo darbą gauna at
lyginimo. Pagal “lobijistų”
parodymus jie pernai gavo j -----------------
atlyginimo $5,125,610. Tiek; PER METUS PRIAUGO 
jiems užmokėjo įvairios! 2,400,000 ŽMONIŲ 
biznio organizacijos, uni-l Per praeitus metus Ame- 
jos, kooperatyvai, farmerių’rikos gyventojų skaičius pa
sakingos ir privatus biznie- daugėjo 2,400,000 galvų, 
riai. Tarpe “lobijistų” Hanoriui.
ir tokiu,

nepakenks Australijos u- ky^^os neturėtų atsižvelg-• * • Ll f’l 1 I /I IA 4- <4 z. » - »•* 1 ♦ i - a Z \kiui. Naujojoj Zelandijoj, 
kur nuo 1936 metų yra įve
sta 40 valandų darbo savai
tė, darbo našumas pakilo ir 
gamyba padidėjo.

ti, ar studentas 
ar kitokios rasės 
bos.

yra tokios 
bei tiky-

kurie dirba
yra 

be at-
Tiek daugiau žmonių čia 
gimė, kaip mirė. Iš viso

lyginimo ir stengiasi pa- Amerikoj pernai gimė 3,- 
veikti kongresą leisti jiems 900,000 žmonių, arba 400,- 

' ” 000 daugiau, negu 1946
metais. Toks gimimų skai
čius Amerikoje yra rekor
das. Vaikų mirtingumas

priimtinus įstatymus.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
DEŠIMTĮ VAIKŲ

Praeita sekmadienį ke-1 pernai buvo žemiausias, iš
leivinis traukinys prie Arch- 
bold, O. įvažiavo į vaikų 
prisėdusias roges, kurias 
vilko traktorius. 10 vaikų 
buvo užmušti vietoje, o du 
vaikai buvo sužeisti. Visi 
vaikai buvo iš trijų farme- 
rių šeimynų. Nelaimė įvyko,

kiekvieno 1,000 gyvų gimu
sių vaikų mirė tiktai 32

LAUKIA NAUDOS Iš
MARSHALL PLANO

Čechoslovakijos užsienių 
prekybos ministeris H. Rip
ka sako, kad Marshall pla

J. T. Seimelis Po
sėdžiauja

Jungtiniu

RUSIJOS ŪKIS ATSILIE
KA NUO PLANO

Rusijos anglių kasyklų! T su 
ministeris Aleksandras Za- 
siadski rašo “Pravdoje”, 
kad pernai buvo įvykdyta 
mažiau dvejų trečdalių an
glių kasimo plano Doneco 
Baseine, o namų statymas 
angliakasiams atsiliko nuo 
j lano dar labiau. Pernai

^bbjtbbjtbb Nuosto
lių iš Gaisrų

metais

FRANCIJOS VYRIAUSY
BĖ GAVO PASITIKĖ

JIMĄ
Francijos vyriausybe Ine-. Pereitais 

šė į parlamentą įstatymą Amerikoje

Tautų seimo 
nutarimu sudarytas “ma
žas seimelisArba svirno 
komitetas. L rs posėdžiaus

kadaprotarpiais, 
džiaus patsINDIJA KREIPĖSI I 

JUNG. TAUTAS
Indija (Indostanas) krei

pėsi į Jungtinių Tautų or
ganizaciją prašydama' iš- f jus I); 
spręsti jos ginčą su Pakis- s , ini(>,.
tanu (magometoniška ia In- posėd/, ,

ginčijamus 
tuo savo

nepose 
•imas, susirin

ko šį pirmadienį į pirmą numatyta plane, 
savo posėdi. Ameriką tar

gaisrai
nuosto-pridarė

nebuvo pastatyta nė trečda- apie įvedimą naujų ir labai : lių už 700 milionų dolerių, 
lio tiek namų, kiek buvo aukštų mokesčių. Vyriausy- Tokių didelių nuostolių iš

dijos dalimi) dėl nustaty
mo sienų tarp tų dvejų val
stybių. Pakistanas su tuo 
sutinka, bet sako, Jungtinės 
Tautos turėtu išspręsti be
šališkai visus tarp tų naujų 
valstybių kilusius ginčus.

me
“seimelyje” atstovaus pro- 

P. (’. Jessup. 
savo pirmtio- 

>se vengs kelti 
klausimus, kad 
aikingumu” Įti

kinus Rusiją pasiųsti ir sa
vo atstovą i tą “seimelį .
Kaip žinoma. Rusiia nutarė 

ta “seimt "11 ir
jame neturi savo atstovo.

PALESTINOJ RIAUŠĖS 
VIS NESILIAUJA

Palestinos neramumuose

LENTPIUV’U STREIKAS 
SUSTABDYS KASYKLAS 

Praėjusį s-kmadi'ni 13,-
jau žuvo apie 600 žmonių. 000 lentpii• 1 darbininkų 
neskaitant sužeistų,* kurių įstojo į strei k; trijose va i-t i- 
yra keli šimtai. Pereitą sek- jose ir iš t<» priežasties an- 
madienį žydai išsprogdino glių kasvkb - nebėga u me- 
arabiškame Haiffos mieste džių, reikalingų ka-y klonis, 
vieną viešbutį ir užmušė Jei streiką." užsitęs be:.' p’>- 
•34 arabus, o 110 sužeidė, ra savaičių, nti daugelis an- 

„ . ......Prie to viešbučio privažiavo lipi kasyklų gi turės sulai-
cagos greitojo traukinio, to plano dėtis. Ripka turi sprogstamos medžiagos pri- kyti darbą. ! entpiuvių dar- 
Traktorio šoferis išliko galvoje Čechoslovakiją, ku- krautas trokas ir kai šofe- bininkai sti ( kuoja Penn- 
sveikas, jis sakosi žiūrėjęs, riai Maskva neleido dėtis riai pabėgo, tuoj įvyko svlvania, VV Virginia 
h»-i traukinio nematęs. prie Marshall plano. sprogimas. ' Maryland valstijose.

kai traktorius su rogėmis nas, kai jis pradės veikti, 
važiavo per gelžkelį ir ne-'bus labai naudingas irtoms 
pastebėjo New Yorko-Chi-šalims, kurios negalėjo prie•a • r 1 • • _ X. _1__ J TS • 1 .

PENKI AMERIKIEČIAI 
BOLŠEVIKŲ NELAISVĖJ

Penki Amerikos marinai 
iš Tsingtao, Kinijoje, per 
šventes išvyko medžioti į 
Kinijos komunistų teritori
ją ir dingo be žinios. Mari
nų vadovybė skelbia, kad 
daromi žygiai juos surasti 
ir išvaduoti iš kinų bolševi
ku nelaisvės. Kiniečiai pra
nešė, kad tuščias “džypas” 
buvo atrastas kinų bolševi
kų teritorijoj, bet kur din
go kareiviai — žinių dar 
nėra.

KARALIUS PABĖGO 
“BE CENTO”

Rumunijos buvęs kara

nuostolių
gaisrų Amerikos istorijoj 
dar nėra buvę. Didelių gais
rų, kurių kiekvienas pada- 

to įstatymo, R. SchumanoĮrė nuostolių daugiau, kaip 
vedama vyriausybė žadėjo j už milioną dilerių, buvo 33. 
pasitraukti. Parlamentas Visų didžiausias ir nuosto- 
patvirtino mokesčių įstaty- lingiausias gaisras buvo Te-

bė parlamente iškėlė “pasi
tikėjimo klausimą”. Jei par
lamentas nebutu patvirtinęs

xas (’ity, kur balandžio mė
nesį išsprogo laivas su sa
lietra ir sprogimo sukelti 
gaisrai padarė 32,000.000 
dolerių nustolių. Kitas nuo
stolingas gaisras buvo spa
lių mėnesį Maine valstijos 
giriose, kur buvo padalyta 
nuostolių už 8 milionus do
lerių.

mą ir vyriausybė tikisi, kad 
ji galės kraštą išvesti iš fi
nansinės ir ekonominės sui
rutės.

GRAIKIJA MOBILIZUO
JA DAUGIAU KAREIVIŲ

Graikijos vyriausybė, sr 
Amerikos pritarimu, pašau
kė dar 42,000 vyrų į savo 
kariuomenę. kad sustipri
nus kraštą prieš Rusijos re
miamus “partizanus”. Ame- 
rii:os vyriausybės patarėjai 
davė savo sutikimą kariuo
menes padidinimui, nes ki-

Senato tyrinėjimo komi
sija pašaukė Harold Stas
sen šį ketvirtadienį duoti 
parodymus senatui apie ja
vų spekuliantus. H. Stassen

ko, jis atvažiavo “be cen- taip (b aiki ia vargu galėtų | irmas iškėlė viešumon kal
to ’, o ant kelio pinigų pasi- sėkmingai gintis prieš “par- tinimą, kad aukšti demo- 
flarė pardavęs savo vyno tizanus , kuriuos Rusija ir kratų pareigūnai speku- 
atsargas komunistų parei- jos vasalai apginkluoja ir liuoja javais ir iš žmonių

litis atvyko į Šveicariją. Sa-

gunams. siunčia i (baikiją. bado kraunasi sau turtą.



No. 1. Sausio 7 a.. 1948 m.
Pusiapis Antras

SVEIKINTINAS
RIMAS

NUTA- kius su Rusija. Apie ;uos 
santykius bus kalbama i.

---------- diskutuojama. o atėjus bal-
I Ameriką jau atvyko ke- savimui piliečiai turės pasi- 

li šimtai lietuvių iš Europos, rinkti k- .kio kandi iau :iž- 
Jie save vadina "tremti- sieniu politika jiem.- geria ū- 
niais” ir kai kuriuose mies- šiai patinka.

Kitas musų gyvenimas 
svarbas klau-i: as - KAI-

tuose tie tremtiniai buvo 
bepradedą kurti savo orga-
nizacijėles Įvairiais pavadi- NOS. Gyvenimas brangsta.

kainos lipa i virių rinkimų 
metais apie kova nrieš bran

nimais. Žinoma, tos jų or
ganizacijos. jei jos butų su
darytos tiktai iš tremtinių, 
butų menkutės ir be j -kios 
reikšmės bendram lietuviš
kam judėjimui. Tai butų ne 
kas kita. kaip siauros "pa
rapijinės” dvasios ugdy
mas, ko mes ir taip turime 
užtenkamai visokiose labai 
gausiose musų organizaci
jose, kliubuose ir rateliuose.

Naujai atvykusieji "trem
tiniai”, tik ikėię koją i lais
vą Amerikos žemę, geriau
siai padarytų, jei atsiK’aty- 
tų "tremtinių” vardo ir pa
sidarytų "Amerikos lietu
viais", kaip ir visi kiti Ame
rikos lietuviai. Jiems nebū
tų jokio nei reikalo nei pra
smės burtis Į kokias tai skir 
tingas “tremtinių" organi
zacijas ar išsiskirti iš ben
drosios Amerikos lietuvių 
masės. Mes čia turime viso
kių organizacijų, visokių 
laikraščių, visokių grupių ir 
pasaulėžvaigų. Naujieji at
eiviai visur yra ir bus pri
imami išskėstomis rankomi.- 
ir atviromis š

genybę gir dėsime 
daug. Deja. tiktai 
me. nes nei kongresas
vvriausvbė nesiryžta imti.- » » « 
rimtų priemonių, kad kai
nų kilimą sulaikius.

Kainų kilimas, jei jis ne
bus sulaikytas, turės iššauk
ti darbininkų kovas už 
darbių ] -šėlimą. Dibži- sa • 
unijos jau yra paskelbusi - 
savo reikalavimus ir nepoil-Į 
go prasidės derybos, o vė-j 
iiau gal ir kovos pramonė-į 
je. Todėl šie "rinkiminiai" 
metai nebus taikos metai: 
partijos varžysis dėl bal
suotojų prielankumo, kapi
talistai ’.aikv-is aukštus ■ " 
pelnu.-. darbiuir.-mi ture- -"ta:

.-avo

lanai!
r' • • ’ r*'-

nei:

už-

o aaroimnKai 
už išlaikymą 

! uždarbiu i
kovoti

KELEIVIS,__ SO. BOSTON 
ATOMU BANDYMŲ SALA BUS “APTVERTA”

Er.iv.et k sala Padriko vandenyne bus naudojama 1948 metais visokienas at 
utiniams bandymams. Aplink tą salą musų karo laivynas paskelbė “pavojau- 
zoną", i

gyvenot ]z ;-T
alaa.

y -***-»* ... —— -g ----- “   »  i  ----- --- a
vvkim.as gali būti pavojingas sveikatai ar gyvybei. Eniwet 

14v vietiniai žmonės, bet liko iškelti Į kita.- Paeiti:
Paveiksle* matyti atomų bandomos salelės kai kurie primityviški pa-

— daržinės

Trecioji Partija?

Kas Savaite
Yra Baltu Varnų? jos Įžengė Į Rumuniją, ka

ri* uodž'io mėnesi kainos ralius Mykolas buvo be- 
pašoko iki naujų* rekordų, laisvis. kurs tik dėdavo pa-
Sviestas L- stone "sumušė rašus ant popierių, bet kra- 
. ’ųųp, rekordą" ir buvo što politikoje nič nieko ne- 

ivinėja : po -SI."? reiškė. Rumunijos tikruoju
-varas! Panašiai kilo ir ki- karaliumi buvo ir dabar yra

įlos kainos.
Kainu lenktynėse Į

-
dvejų

Kel.- ta: Ii
aukš- 

nuskambėjo 
kompanijų

kuris valdo 
patikėtinę

didelių
ši nas, kad joe suma- 

žina savo išdirbinių kainas, 
rai Ele -tne ‘ o. ir

Sears Roebuck paskelbę 
kad ių kainos mažinamos.

' kainas namo
pi nuošimčiu.

tric
iki

rei-kia tos "baltos 
*? Nėra jokio pama- 

kad kalėdinė
wlr.

merikos komunistai, p 
Maskvos nurodymą, ir : ra-į i 
dėjo kelti H. \Vallaee ant!’-* Jy.

- ------  po to. kaip jie patys ; '
darnų sugyvenimą tarp A- jį nušvilpė ir jam baubė -uoliŠiais naujais metais Ame- narnų sugyvenimą .-i- jį ______

bus renkamas prezi- Baito ir Rusijos yra poli- \ew Yorko viename mitin 
1946 finis žioplumas. Atidavus

n? i.’ : 1 . . . . V v v. rud
k mgresas.
r rinkimuose Rusijai visą Europų ir Azi-

ge.

v pnulKvmo:^-^ i^stMtoįrepuhJV^UŪkoBBegalimtisuklrtL ei »■ . • D 1 •
rrie braneenvbfe. k®n<J P09* » :įnnko repub- Leidžiant jai plėstis ir plėsti SkaitytOlO gaisai

likonišaą daugumą į kon- pavergtas tauta.-, taika ne- * » *
Liesa. Bet prezidentas na.-;- bu.-

r

KOMUNISTU IR BEN
DR AKELEI VIŲ KAN

DIDATAS

stiprinama. Kas taip
Gerbiami "Keleivio" 

dėjai,
Nesulaukdamas jūsų 

bet žinodamas.

1

"G. Elec 
-ė nuo 3

Ką 
varnos
to manyti 
“gera valia” paskatino tas 
kompanijas kainas numus- 
j;i: Dau/ rimtesnė priežastis 

ra ta. kad visokių elektros 
‘prietaisų jau yra prigamin-

Stalinas.
Maskvos 
Pauker.

Karališkai lėlei senai bu
vo laikas susiprasti ir va
žiuoti i Šveicarijos kurortus 
pačios ieškoti, o ne baikotis 
"ant sosto”.
Kariuomenė Graikijon?

Amerika ir Anglija rūs
čiais žodžiais perspėjo Bal
kanų valstybes nepripažin
ti "partizanų” valdžios šiau 
rėš Graikijoj. Ar Rusijos 
vasalai paklausys to per
spėjimo?

•Jei nepaklausys, tai prieš 
Ameriką kils klausimas, ką

per
Ana

daiyti su Graikija? Ar leis
im krautuvės nebe- ti ją rusams užkariauti, ar 

dirbinių išparduoti, siųsti ten kariuomenę ir iš- 
priimtuvais * užversti vaikyti rusų apginkluotu* 

sandėliai, o kainos išpustos, ir remiamus "partizanus”. 
Tas ir išaiškina, kodėl tu kurie iš Bulgarijos, Jugosla- 
mpanijų vadai atsiminė vijos ir Albanijos, per 600 

’ gerą valią”. Bet ar tas mylių ilgumo sieną, veržia- 
izom: unijas paseks kiti pra- si Į Graikiją?
monininkai, paausys nuo Amerika nesiųs ka-
sandėlių pripildymo. riuomenės — ji padarys su
Nepatogus Draugai Graikija, kaip Anglija ir

I 23 metais prezidentas Francija padarė su Ispani-
keliaudamas Į ia. kuri buvo užkariauta 

arti- Mussolinio ir Hitlerio gink- 
prezi- lais ir šiandien tebevelka 
jei jo diktatoriaus Franko jungą. 
Ture- Pasirinkimas Amerikai ne- 
prezi- bus lengvas, bet ji reiks da- 

navoungiau. ne- lyti-
a;\iiu? pi :e?u>. Vasario 16-a.

Ž mės 'ūkio sekretorius Tamsiais vokiečių oku- 
skelbia pavardes ia- pacijos metais. 1918 metais, 

vu -pekuliantu.* kurie Chi- buvo paskelbta Lietuvos 
ca. - iržoje pirko-parda- nepriklausomybė vasario 16 
vė javus. Sąrašuose pasiro-

:-zi Trumano a.-- Šiais metais vasario 16 d.
nv:daktaro, generolo sueis lygiai trisdešimts me- 
D’. Granam vardas! Dak- tų nuo tos reikšmingos die
ta;: - aiškinasi, sakosi neži- nos. Lietuva dabar vėl žiau- 
nc/ę>. zad m biznio asen- raus okupanto vergijoj. Va- 

rardavė biržo- -cario šešioliktos obalsis at- 
- ž LA:‘faktas palieka statyti nepriklausomą, de- 

A.r- ,-u;b rrezidento arti- mokratiniais pagrindais su
ma.- žm.' z . - Hko įtrauktas tvarkytą Lietuvos Respub- 

;i.spekuliantų sąrašą. Pana- šiandien yra toks pat 
Gerbiama administraci'a. . ■/ su turtuoliu Pauley, reikalingas ir tiek. pat buti- 
Prisiunčiu jums užmokės- jmm'mr bem kratijos va- nas sukis, kaip jis buvo ir

a- m už tris prenumeratas iš j/• T - -.e? draugai rin-,Pr^es 30 metų.

• .■

tffiinsr.

'.ro. o ia
.

Tą. rodos, s 
tys “tremtin 
ke gausus
susirinkimas. Įvykęs gruo
džio 28 d. tarp kitko nu
tarė : ,

“Senoji lietuviu išeivija! 
Jung. Valstybėse yra sukururi 
si nemaža pajėgų organiza
cijų politinio, kultūrinio, fra-i 
ternalimo ir kitokio pobūdžio.1 
Tos organizacijos didžiai pa-i 
gelbėjo iš!;-...-:;.*.i lietuvybę La
me krašte ir atstatyti savą, 
laisvą valstybę senojoje tėvy
nėje Lietuvoje po pirmojo' 
pasaulinio karo.
naujai atvykusią 
reiga yra Įsijungti 
lietuvių organizacijas 
pagal išgales dirbti. 
“Tremtinių Draugijų" 
mas galėtu būti kliūti.-

priverstos — ne iš 
bėdos — paliauti

Todėl visų 
ietuvių pa- 

i esamas 
ir jose! 
Naujų - 
steigi- 
senųjų:

organizacijų .-v ir rirrirr. ui nau
jai isiliejantoom: s jėgomis.' 
Todėl tautos gelbėjimo ir lie
tuvybės išlaikymo reikalui ne
būtų naudinga kurti naują’ 
organizaciją, apsiribojančia iš

atvykusiais lietu-tremties 
viais.

“Ir šiuo .nepaprastai tragiš
ku musų tautai metu visa pa-j 
triotinė Amerikos lietuvių vi
suomenė su didžiu pasiaukoji-j 
mu ir gilia pavergtos tėvynės i 
meile veda plačia ir atkaklią 
veiklą Lietuvai išlaisvinti ir 
tremtiniams gelbėti. Visi nau
jieji tremties ateiviai privalo 
aktyvia: dėti- prie tos veiklos. 
Įsijungdami i tokias esamas 
organizacijas kurios kam vra

nuolaidas sovietams ir užimti 
prieš juos tvirtesnę pozici ą. 
Waliace tuo nepatenkintas. Ji
sai reikalauja, kad Amerika ir 
TCilHll tTHllK* JSi ig Ktr.. 
sams, leisdama jiems pabaig
ti Europos tautų pavergimą!

“Jisai giriasi, kad jam ruoi 
taika. Bet tai yra tuščia frazė. 
Nuolaidomis agresoriam- dar 
niekad nebuvo laimėta arba 
apsaugota taika. Iie. kuri- 
nestabdė fašistiškos Italijos, 
puolant jai Etiopiją: tie. ku
rie leido Jap r., o- militaris- 
tam.s plėšt. Kinija: tie. kurie 
davė “laisvas rankas" Hitle
riui Čechoslovakijoje. Austri
joje ir Klaipėdos krašte—pri
sidėjo prie Antrojo Pasaulin:o 
Karo paruošimo...

“Visiems aišk 
nė menkiausios 
ace*ui būti iš: 
pats ta: puikia: 
gi prasmė am.

hinmnu imuos iau pasisa.Ke ounie nei rveiei.io . ,.e. . • . ,a
......... s utrp republi-1 prieš H. WaJŪce ' “trečiu [ Viso siunčiu v510. Su pagar-turė*ti

kor.ų ir demokratų partijų partiją Prieš jo pasimoji-;
.'nėra labai didelis. Abi d.i- mą pasisako ir milžiniška j 

tarti io- dauguma liberalų. H. \Val-Įdžios;- - Ameriko- 
gana palaidos, 
-av iiberalust::ri

_JO5 at.: 
ir - . 

vidun ir’ea.kcm.m.ku.-. sav*, 
sav krašt tin mus 
mai imant, republikonų 
partija atstovauja daugiau 
stam - - Kapitalistus ir 

-. bet ' ger už- 
i yra ii lem kratų 

I»rtijoj. Abidvi parti s tu
ri savo šalininkų darbinin
kų unijose ir fermeriuose. 
K- dėl tas . ■ : .a- amei . -b .-

*.a-

iace neĮkurs trečios parti-į
'os. apie Runos reikalingu-J 
mą daugelis kalba ir pačiai j 
ibėiai pritaria.

Bet H. Wallace gali ;

George Mačys.
Brooklvn. N. Y.

Gerbiantieji.
Prašau siųsti "Keleivi" 

j naujam skaitytojui Vincer.- 
itui Plaščauskui. Aš mana:;, 
kad jam bus malonu. Kad

\aidin.i mecų rinkimuo 5U Tėvu aplankvs ii
se gana žymų vaiameni. Pa-. kas ^.3^ sfan^ g .į; 
prastai tarp repubnKoru , .. . ,a na,.ja.

- • lygsvarao tirą*.-tratu vra
a *i pą.’tijo.- turi mazoaug pagarba 
tą pat: saumnkų skaičių.
Dažnai rinkimus nulemia 
"ne n art in ia i ’ balsuotojai.

kelnes f.o Naujų Metų. 3b
Edw. Levanas.
Camden. N. j.

tis balsuoja už demokratus kurie apsisprendžia pagal 
ž įblik nas, dažnas jr’sa*® rinkmų dSenes ra»ta*- 
pat- ebėtu : aaiskir.ti.

Daugeliui žmonių atrodo, 
kad Amerikoje turės Įsi- 

kat nėra kulti trečioji oaitija. kurios

,-;ą. Kuri ; aitija sugena pa 
traukti daugiau "nemiti- ’ 
mų oaisų, ta papr 
rinkimus laimi.

malonė

šešidiką dolerių, asi^«ų metais uaugiau pa-. Amerikos lietuviai Vasa- 
prastai ir manau išteka, ir taip pat už " ; v ..oen.ui. kaip vi-(1-jo šešioliktą minės vienin-

?948- "e:ų- Tai pnesų šukavimai- |gai. pakeltu upu ir su nesu- 
Siun-.inėti muro- T VA Raportas griaunama viltimi, kad Lie-

kuriais esą-Į paremti
me . .s: Auiė. ikos piliečiai. įjr ?aVo auka

-J “\ValIaceo 
keršyti Truman 
cijai. iš kurios
mestas. ‘ pasisekimo nebuvo. išvara” tarp didžiųjų parti-,

"Trumano administracijai; Baigiant senuosius metusi jų pasikeis ir republikonai! Gerbiamieji, ne tik žodžiu, bet
r, . . - 1*. «uka Lietuvos sun-
Prasav. man siusti "Relei- Raportas sako: TV A ga-j^ią laisvės kovą.

buvo par- Ruošiasi “Darbymečiui”
ę- vice prezidentas ir j lės drąsiau statyti i prezi-' siunčiu jums naują “Kelei-į nuoš. pigiau.’negu° privačiu ‘ ^°kas- Mizara 
sevelto artima.- bendra-'d en tus bet koki reakcinin- V1° skaitytoją vieniems kompanijų gaminama elelK ,* 
ois, paskelbė, kad jis ka. kurs šiaip jau negautų nj^tams, tai G. Adams iš tra! * * !*

Calgaiy. Su pagarba.

sintis. Stalino pakalikai — ko- nuvęs 
munistai r ų bendrakeleiviai Roos 
—ir yra karščiausi
kandkiaturo- rėmė a:. Jie iš •-'.ato

jums prisiunčiu z minama elektra
vartotojams 16

savo kandidatūra i reikiamo pritarimo net pa-_ . . ~ - - i. m _ m

tebestovi
tremtiniu

visas musu 
vargas”.

broliu Ueveik visi Kiti buvusieji; PaI Llją 
V. aliace'o draugai atsuko jarr. 
nugarą. Jo tariamoji

Wallace
prie

pastangų vietą
Įkėlimo Į prezidento 
reakcingo republiko-

S. Sinkevičius,
Tilley, Aka.

_. 5 elektros stotis pra-

kviečia lietuvius bolševikus 
“dideli darbymeti”,—kur

ti Amerikoje trečią partiją.
Rojaus išmanymu. H. Wall-

NAUJŲ METŲ RŪPES
ČIAI

Pradedant naujuosius me
tus Amerikos gyvenimo pir- 
mon vieton iškyla rinkimai. 
Iki rinkimų dar yra 10 mė
nesių laiko, bet apie rinki
mus jau galvojama, kalba
ma ir jiems ruošiamasi.

H. Wallace, išstatydamas 
savo kandidatūrą, prieš A- 
merikos balsuotojus

Gerbiama administracija.
nepr . branduolį, ar bent" rėksniu- no. Ar H. Wallace to ir no- seni “Keleivio skai-

klausoma" partija bus apsi- ciausią jo partijos dali su- ri? irzl?1 1S 8n<^\vater: St.
maskavusi komunistų partija daro Amerikos komunistu Apie pati H. \Vallace į? ~ i.s,. Anna Berzin ir K. 
ir. kaipo tokia, visiškai pr: I artija ir Įvairus tos parti- mes nekalbėsime, bet jo' Kesevicra, atsinaujinam 
klausanti nuo Maskvos užgai ,o> "bendrakeleiviai” bei rėksningiau.-ieji rėmėjai —?I?1 siunčiam ?
du.”

AMERIKOS LAIVAS 
UŽVAŽIAVO MINĄ

neer
iškėlė'minos

užsienių politikos klausimą kraš 
ir todėl rinkimai turės 
tis apie tą pagrindini klau
simą.

“Užsienių politika” 
bartiniu metu reiškia santv- Įgula.

ėjusiais metais aplankė vii*š aC€“ .vra tikrai puikus vyras 
J00 privačių kompanijų in-įir niekur nerasi geresnio.
fi™;™'i. .J1 vedėjų Rad to kandidato galvo-
.*‘.^.io.-u, u. kaip pagerinti įe biblija maišosi su nuolai- 
'“'O e!«kt‘W stote. durnu Maskvai, tai kaip tik

Elektros naudojimas Ten- ^lto Mizarai jis ir patinka, 
h. nessee upės slėnyje, kur F>ėlto jis ir skerečiojasi už 

:aį- dirba TV A elektros garny- -ii- kaip užsukta “šeine-ka- 
kios, pašoko Į viršų daug(tar^nk^ •
baugiau, negu ‘kitose*krašto; Bet R. Mizara nori būti

-Mai-
jRusijo- užgerintojai. šalia komunistai. neabejojamai 10 * e\U! genausjų linkėji
tos rusies 
H. V.'allace

“trečiapartinių”; turi tą tiksią. Ju 
šalininku eilė- reakcininką- ir i

Juo didesnis 
izoliacinin-

mų. Lauksim jo atkėliau 
jant. Su aukšta pagarba.

Stanley Gaubis.
Bridgewater, Mass.

Jr politikas "realistas’’. To- 
Išvados iš TV A raporto ‘dėl jis sako, kad H. Wall- 

yra aiškios: — visuomeni- ace priešai prieš ji kovos 
nės Įmonės gali dirbti ir pi- baisiausiomis priemonėmis, 
giąu ir naudingiau, kaip Tie priešai mokės: “ne tik

Liuciperio balsu suklykti, o 
ir angelo trimitėliu subir-

„ binti”.
Mv-

Vienas 
6103

Amerikos laivas.,nė- Ameriko- 
talpumo

totalitari- Jei Amerika pasisuks i ižo-! Gerbiama administracija Privačios imonėsr 
Prisiunčiu už -Keleivi-: Lik Nuvirto

k±!±?? . Rumunijos karalius

svajonės apie taikų ir, Aliquippa, Pa. liauti. Kaip tik rusų armi-Į
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Baltimorė Naujienos
Iš Siuvėjų Susirinkimo lietuvių salėje. Kalbėtoju 
Gruodžio 17 <1. Lietuvių pakvietėm F. J. Bagočių is 

salėje Įvyko siuvėjų unijos Bostono, Mass. “Aidoblis- 
218-to skyriaus skaitlingas iai” rengė atskirai J rakal- 
susirinkimas. Tame susirin- bas ir turėjo parsikvietę 
kimo buvo skyriaus vaidy- kalbėtoją Juozą Šmitą, bet 
bos rinkimas 1948-tieir.s jie neturėjo klausytojų, tai 
metams. Dvejus metus sky- visas jų štabas atėjo i musų* 
riaus pirmininku buvo V. susirinkimą. Tuoj J. Šmitas j 
Bridickas, bet jis atsisakė užėjęs ant estrados ir pa*, 
kandidatuoti i skyriaus pir- sveikino Bagočių. Ant ryto-’ 
mininko vietą. Kandidatavo jaus buvo ACW Jungtinės 
ant pirmininko Jonas Stoč- Tarybos suruoštas geguži-Į 
kus ir J. Stanis. Didelę dau- nis piknikas ir ten Bagočius 
gumą baisų gavo Stcčkus, pasakė angliškai ir lietu viš- 
iis ir išrinktas 2iS-to sky- kai prakalbas. Amateamei- 
riaus pirmininku. tų viršininkai taip buvo su-

Šiuo sykiu siuvėjai lietu- interesuoti Bagočiaits gabu-! 
viai mokėjo orientuotis ir niais, tai klausė musų, ar] 
nebalsavo už toki kandida- galėtų Bagočius apsiimti 
ta, kuris garbina Kremliaus Ltiti unijos organizatorium f 
diktatūra? Lietuviu 218-to Laikui bėgant aidoblistų 
skyriaus valdvbą 1948-iems uniJa pakriko, o amalga- 
metams sudaro: -J. Stočkus raeiW 218-tas lietuvių sky- 
—pirmininkas, J. Šilanskis nus *saugo net virš tukt” 
—pirm. pageibininkas, A. tanties narių. Bet kaip pra- 
Zablackis — sek. iždinin- sldeJ° 1929 metais nedar
bas, V. Pečiulis — nutari- ba?’ tai 218-tas skyrius be
rnu raštininkas, J. Zajan- ve,k neiškryko.
kauskas — maršalka, f pil- Prjid’’m 19*2

GELŽKELIO NELAIMĖ PRIE MIAMI, FLA.

Sesi geiZKeneciai ouvo su-ci.-.i, naua xeieivmis trauKinys prie .viiaini, na. 
žiavo Į jau nušokusi nuo 'nėgių prekių traukini. Keleivinis traukinys buvo 
veik tuščias, todėl daugiau žmonių auku nebuvo.

*

i-

*

i

KAS SKAITO, RAftO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduota* šių pajies- 

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

- Pullock Ieva, iš Ma- 
gyv. Atlantic City.

Adomaitytė 
riampolės ap.

Ancevičius
Wis.

Andriulis Bronislovas ir sesuo Ju
zefą Jesevičienč iš Šiaulių ap. ,

Andrulis V incentas is Kernus vai., 
gyv. Elizabeth. t

; Ašmcnskas Stasys iš Alytaus ap.
I ir motina. Chicagoje.
j Bakanauskas v laitas iš Balninkų 
vai., Chicagoje.

j Balandienė - Kiaupaitė Elzė iš 
' Naumiesčio vai. ir sunus

Balandis Dovas, Chicagoje ar Nevv 
Yorke.

Į Balsaitis Kazimieras iš Kuršėnų, 
išraunu ap., Chicagoje. 
į Baranauskaitė - v,ogelienė Marija
iš Utenos ap. ir vyras Jonas.

! Bartanavicutė - Vojavuekienė Ona 
i ir dukterys Stefa ir (Jiesia, is Ku
piškio vai.

■ Bartkus Antanas iš Raguvos vai. 
Bendikas Jonas iš Šilalės vai. 
Bernotaitė Ona iš Stalgu kai.no,

j Plungės vai.

Liudvikas, Kenosha,

kuris

Preikšaitis Martinas, Mikas ir Pe
trus iš Ta-ragės ap.

Putrimas Marijaną iš Utenos ap. 
Radvila sun. Antano iš Gruzd~i'}

vai. keli broliai
Radzevičius uulius iš Troškūnų v. 
Ragaišis Antanas.
Rastauskaitė Eiena, Scrantone. 
Ribinskas Juozas ir žmona Viera, 

Brooklyne.
Rožinskas, šeima Aleksio,

buvo kilės aPnevėžio ap. »
Rudo f Kari. Olga ir Berte iš Skir 

.-nemunės.
Rudzevičienė Ona iš Kybartų yak 
Rutkauskaitė Karolina iš Pociųnė-

lio parap.
Rutkus, Povilas, Simanas ir Vla

da- is Linkuvos parap.
Sabutis Juozas ir Stasys ir sesuo 

Elena.
Sakaiauskienė - Vaitkėviėiutė Jo

zefą ri Lioliai Adolfas ir Vladas.
Vaitkevičiai is Kuršėnų vai. gyv. 

Bostone.
Samulaitis Juozas iš Keturvalakių 

vai.
švabas Kazimieras iš Vilkaviškio

domąją tarybą iš lietuvių 
skyriaus atstovų siunčiame 
10, ir dauguma išrinkta ge
rų amalgameitų unijos na
rių.

Mes lietuviai turime būti

Pradžioj 1932 metų tik 
likome 15 narių, ir visa Bal
timorės unija vos nevos išsi
laikė. Tuo laiku K. Matu- 
liauskas buvo unijos dele
gatu ir rodos negavo algos 
net per 18 savaičių. Apie

. . . , . rages ap.seimininkams • Bukauską?pat dalyvaus Liet. Muzikos 404 Eathurst st. yra rengia- dėkodamas 
veterano X. Strumskio dūk- mas Vienuoliktas metinis Pilkams už malonias vaišes, 
relė pianistė, ir šiomis die- koncertas ir šokiai. jo paskui, rodydamas i tus-;
nomis iš Vokietijos atvykęs Koncertas bus Įdomus, čia kėdę, kuri buvo prie sta- 
Lietuvos operos artistas Jo-nematytas ir negirdėtas. Io neužimta 1 :
nas Butėnas.

sargyboj, kad neisiskverbtų viduri. 1932 metų prasidėjo 
i valdybą svetimos valstv- organizuotis darbas: iš- 

streikas, 
laimėtas.'

NEW YORK, N. Y.

Studentų Reikalai
The Lithuanianbės garbintojai. Čia lietu-, visuotinių 

viai siuvėjai per 40 metų y* streiKas pilnai 
priklausom jau prie ketvir- lsa unĘla vėl sustiprėjo inviT#*s
tos unijos. Priklausė iš pra- Pada«geJ° nan,i ir finan- tJT 
džių United Garment Work PĮ?kai. Lietuvių 218-tas skv- 
ers unijoj, vėliaus lietuviai ve*. lsaug° Lki tukstan- 
suorganizavo nepriklauso- ues Parb2- Tuo laiku 218-as 
mą uniją ir tik tarp lietuvių į'kvnus išaugo ir dabar dar 
veikė. Lietuvių nepriklauso- beveik taip pat laikosi. Da
ma unija pirmą didesni bar lietuvių unijos delega- 
streiką iššaukė Hamburgio tas -vra * •. Uuiza, jis dirba
rubu siuvvkloi 1910 metais ^a darbą jau apie 12 metų,, . -. T . , ,

• idLin ir gerai pildo savo parei-’ belPm? Mthuanivn apgyvendinimu

'and

Beržinskas Pranas ir sesuo Julė
ištekėjusi iš Raudonės vai. ,---- --- » ... . . ,,

1 Blekaitis Jurgis iš Alytaus ap. i Senkuvienė - \ aitiekaitytė Petro-
I Bogdzevičius Adomas, vedęs Ka.-- r.elė iš Šakių ap., Chicagoje. 
i paraitę. j Skinkienė Magdalena, našlė Juozo
j Borusaitės Ieva ir Uršulė iš Tirk- iš Liudvinavo vai.
įšlių vai. i Šklėrius Feliksas ir Milda, gyv.
i Bružis Juozapas ir Marė iš Tau- '■ Clevelande.

Į Skomskis Stanislovas iš Mariam-

j vab, Brooklyne.

Jonas iš Panevėžio ap.,
. un. B. Rožinskaitės.

Čepaitis - Šepattis - Opulskaitė 
Stanislava, iš Mažeikių ap.

Dagilaitis Sebastijonas, gyv. Mich. 
Daktaraitis Alfonsas ir jo sesuo 

iš Akmenės vai.
Dalinkevičiutės Elzbieta, Terese ir 

Uršulė iš Taujėnų vai.
Danisevičiutės Antanina ir Matil

da iš Vilkaviškio ap.
Daraška Izidorius ir Juozas. 
Ifaugvila Stanislovas ir jo brolis 

. - ,, j Vladislovas iš Dotnuva* vai.jOg tai Via ne- j Dijokaitė Kazimiera duktė Kazio, 
badauian-> Čikagoje ar New Yorke.

Dolebaitės seserys, iš 
parap.

Drogunas Juozapas ir sesuo Uršu
lė iš Anykščių vai.

Dzekonskas Albinas sun. Zigmo. 
Endrušaitis Jurgis sun. Jono.
Foss Anana iš Skirsnemunės. 
Cibas nuo Rudaminos Būdviečio. 
Gincevskaitė Eugenija iš Telšių v. 
Gliožeris Stepas iš Darbėnų vai.

ir Viktoras iš

1T ties kuria
ant stalo buvo tušti lėkštė, 
jis paklausė svečių, ar žino
te, ką šita kėdė reiškia? Vi- 

o drg. Strazdas

M. P. M. Koncerto programą pildys 
nesenai atvykę lietuviai ir 
lietuvaitės iš Vokietijos.
Koncertas nebus ilgas, beilsi sužiuro, 
tikrai gražus ir vertas pa-Į paaiškino,

‘ matomo svečio 
čio Europos lietuvio kėdė. 
Musų tautiečiai Europoje

Alumni klausyti.
students Club cordial- Po koncerto šokiai. Tu- 

anvone who has rint omenyje didelę ir gra- 
two or more vear? of žią ukrainiečių salę, puL.ų

college study towards a de- universiteto studentų 
gree and is of Lrcnuanian -rą šokiui bus .inusmų>. 
descent to join. The Club
meets the seeond Sunday 
of every month, and this

orkes-

Koncertą Reikia Paremti
Lietuviai socialdemokra

tai dilba Lietuvos išlaisvi-
year has embarked upon a nimo (|arj?ą> rūpinasi trem-

01 tiniu šeloimu. kuo didesniu

pr.lčs ap.
Skorobotęatas Aleksandras ir Jo

nas iš Semeliškių vai.
Skučas Kazimieras iš Budos km, 
Smulskytė Juzė iš Krakių parap. 
Stankevičiūtė iš Rudaminos vai. 
Stanulis Vincas iš Krosnos parap. 
Steponis Jonas, Juozas ir Pranas 

iš Kelmės vai.
Strimaitienė Oljra iš Vilkaviškio 

ap.. Boroklyne.
Svirplytė Stasė iš Šiaulių.
Šajukas Jokūbas iš Vileikos vai. 
Šaudikis ir jo sesuo iš Šiaulėnų v. 

gyv. Chicagoje.
Šimkus - Vitkauskaitė Kazė iš

Kaltinėnų vai.
špakovskis Dovydas iš Ašmenos, 
štitilis Mykolas. Brooklyne.
Šuopys (švalpaj Antanas, sunus 

Lauryno iš Šakių ap.
Tovjanskas Adolfas iš Šiaulių ap. 

Philadelphijoje.
Tamošiai, giminaičiai Jocių, Chi

cagoje.
Tamuiėvičiuš (Kr;suč;tlkss > Jonas, 

iš Varėnos vai.
Tarvydas Antanas iš Naumiesčio, 

i Tutlys, vaikai Domininko.
Tvaska Kazys, Mykolas ir Vla

das iš Raguvos vai.. Bostone.
Matilda, i Vaicekauskas Domininkas iš Šiau

lių ap.
- Andriulytė Juzefą ir į Vaičiulienė Ona, sesuo Adomo Dub 

dzilos iš Kalvarijos parap.
Vaičiulis Juozas ir seserys iš Kal- 

Į varijos parap.
1 Vaitekūnas Lionginas 

vi. Į gyv. Bostone.
Kačinsko Igno sunaus Jono, kilu

sio iš Nevarėnu vai., šeima ieško gi-

Klovainių

per šias šventes nesėdi prie 
baltų stalų, jie badauja. į 
Kalbėtojas susijaudinęs nu
tilo. Buvo sujaudinti ir sve
čiai. Po valandėlės drg. 
Strazdas maloniais žodžiais 
kreipėsi Į svečius šitaip: 
Mieli draugai, ar nebūtų 

jei mes taip sočiai 
privalgę uždėtume nors 

tos tuščies 
lėkštės dėl badaujančių? Ii 
i ats pirmutinis padėjo vie- 

ekė d
nap, J. Pil

ka ir S. Pilka. Viso sudėta 
$5. Du svečiai Jaunuoliai 
jau buvo apleidę vaišes, nes 
turėjo reikalų kitur. Jie. be 
abejonės, irgi butų prisi
dėję.

Tai menkutė auka, bet ji 
reiškia nuoširdžia užuojau- 
tą badaujantiems ir gražus 
• avyzdvs visiems. Ačiū 
draugui Strazdui už toki 
gražų sumanymą. Pinigai 
bus priduoti BALF 76-am 

i -kyl iui Detroite. S. P.

gražu
laimėto streiką ir £erai P1Kl° savo parei-;‘U*1?“?’ —— — /u apsyveiiuiiii.nu Kanado-,

Gavo tada algų pakėlimą ir v- Luiza sumanė pami- £»«» “* Ęurope by sending -e ir (Hl.ha ,|au? kltų da>bų.|t inė!i ir ant
Ida nėti 218-to skyriaus 30 me-*them book?> f°od, clothing Dirba su vj?als lietuviais

Tuo laiku siuvėjai labai «*?s salėje. Dabartiniu laiku 
džiaugėsi iškovoję dideli siuvėjų buxlė gera. ir jeigu 
laimėjimą. Už metų laiko
prasidėjo organizuotis IW- 
W (Pasaulio Pramonės U- 
r.ija). Prasidėjo agitacija ir 
lietuviai šturmu persivertė i 
IWW uniją. Iš pradžių at
rodė, kad bus tikra organi
zacija, bet vėliaus prisipla
kė visokio plauko organiza
torių. o tų
buvo tokių 
kad 
n vii

kada eis blogyn, tai butų 
nesmagu siuvėjams nusi-

Z. G.leisti.

WATERBURY, CONN.

nes 
Jetu-

•ie
iklauso- 
Lietuvos

Island, Nevv York. RespubliKos. Todėl. Toron-

t “V,.
L.,'j;rią doleri, jĮ paseke drauge 

Strazdienė, J. Kni

Guntorius Juozas 
Vilkaviškio ap.

Imbrasas Matas, Brooklyne. 
Janulis Alfonsas ir Edvardas. 
Jasevičiutė Judita iš Višakio vai 
Jekštaitienė - Erenstaitė 

New Yorke.
Jesevičienč 

brolis Bronislovas iš Šiaulių ap.
Jokūbaitis Domas iš Kelmės vai 
Jononis Jonas, gyv. Londone. 
Judickas Antanas iš Jezno vai. 
Jurgelionis Antanas iš Seirijų

Stella U. Charaska
President.

Waterburjo Lietuvių Tary
bos Valdyba

Gruodžio 14 d., 3 vai. po 
organizatorių pietų, “Nemuno” svetainė- 
provokatorių, je Įvyko paskutinis šiais 

jiems nerūpėjo suvie- metais A. L. T. susirinki- 
darbinkikus, bet tik mas. Iš valdybos raportų 

skiepijo keršto pagiežą tar-sužinota kad* šiais metais 
pe darbininkų. Už tai lie- Lietuvos laisvės reikalams 
tuviai tuo laiku labai daux sukelta virš $4,000. 
nukentėjo, ir iš jų buvo iš- Nutarta pradžioje nauju 
lupta daug tūkstančių dole- metų surengti prakalbų va
rių. Iš Sheluoso ir Strausso karą ir vasario 16 d. iškil- 
dirbtuvių buvo ištraukta tik mingai minėti Lietuvos Ne- 
IWW unijos nariai, o amai- Į riklausomybės 30-ties me- 
gameitų nariai pasiliko tų sukaktuves.
dirbti. Streikas iššauktas Į valdybą 1948 m. išrink
ti!; dėl viršenybės, nereika- ta: kun/J. J. Valantiejus__
laujant jokių pagerinimų, garbės pirm., komp. A? J 
visiškai buvo pralaimėtas. Aleksis—pirm., Tarnas Ma-

Apsivylę lietuviai siuvę- tas ir Alena Devenienė__
jai dėjosi prie amalgameitų vice pirm., Nell Meškunas 
ir sudarė 218-tą skyrių. —rast., Marcella Andrikis 
Pirmas viešas prakalbas pa- —anglų spaudos koresp

balandžio 30 d., Stephania Sapranas__ ižd ’
ant Barre gatvės. Petras Jokubauskas__fin?

rast., Juozas Bernotas, Jo
nas Kail is ir Juozas Žemai-
tlS “oud° 1?,obėJaL Anta
nas Shambaris ir Jonas 
Jakštas — maršalkos. Se
kantis susirinkimas ivvks 
sausio 25 d.. 2:30 vai. no 
pietų, L. N. Politinio Kliubo 
patalpose.

rengem 
1917 m.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCBSTEB, MASS.

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratų Susirin
kimas

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 19-os kuopos 
narių metinis susirinkimas 
ivvks penktadieni, sausio 9 
d. A. Lietuvių Piliečių K’iu- 
bo patalpose, 280 Union 
avė., Brooklyne. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai im
tinai prašome dalyvauti.

J. Glaveskas,

to ir apielinkės lietuviai 
pi ašomi s< cialdemokratų 
koncertą ir šokius paremti, 
atsilankydami i jucs sausio 
10 d., *1948 m. šeštadieni 
8 vai. vakare. Rengėjai 
kviečia visus: ;š arti ir is
toli. Bukir 
te kas tik

ie 'lame 
eadme.

koncer-
i

DETROIT, MICH.

Nepamiršo
Per 

šventes
! pobūvis p

Badaujančią
Kalėdųpraėjusias 

ivvko draugiškas 
J. S. Pilkus.

Sekretorius, i Bureliui draugų besivaBi-
----- ‘ gausiai apdėto

perimais stalo. 
A. Strazdas gražiai p 

i

t nunt prie 
valgiais ir 
drg.

TORONTO, CANADA

Toronto Lietuvių Socialde
mokratų Koncertas ir

Sausio 10 d., 1948 m.,
sestadienj, 8 vaL vakare. ...
Ukrainiečių didžioje salėje. Strazdas p;.e»ilo pirma nu

oraše oalyvių valandėlei 
paklausyti, nes jis turis ką 

svarbaus pasakyti. Sve- 
susiid anavus, drg.

tai
čiams

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

mimų nuo Tryškių.
Kairys Juozas ir Ona, Detroit. 
Kairys Steponas iš Kretingos vai. 
Karkauskas Jonas ir sesuo l.iud-

visia iš Merkinės vai. _ .. . I
Karkazas Kazimieras iš Klebiškio .

vai.
Kaspar Juozas iš Garliavos.

I Kaušpėdas Jonas iš Andrioniškio , 
vai. ir jo sunus.

Kawaliewski Jonas.
Kepežinskas Stasys ir sesuo Jad

vyga. Chicagoje.
Kilpytė - Norvaišienė Kotryna, 

Xew Yorke.
Klimavičiūtė Antosė iš Garliavos 

vai.
Klobus Jonas iš Plungės avi. 
Krikščiūnas Juozas iš Daujėnų v. 
Kroli Olga iš Šiluvos vai.
Kudravič Vincent.
Kupliauskas iš Tirkšlių vai.
Kvetkus Petronėlė, Dzidorius ir 

Mvkolas iš Viduklės vai.
Lavikas Clara, gyv. Detroite. 
I.endraitienė - Vunderytė iš Jur

barko vai.
Lenkutis Stasys iš Mariampolės 

ap.. New Yorke.
I.evendauskas Antanas iš Kybartų 

vai.
Liaugaudas Vacys, Chicagoje ar 

\'ew Yorke.
Linski Antanas, gyv. Chester, Pa. 
Liubinskas Juozas ir žmona Mo

nika.
Lukošius Antanas iš Gadunavo 

,-aL. Chicagoje.
Mackevičius Julius iš Vilniaus ap. 
Marcinkevičienė - Rakauskaitė Pe

tronėlė iš Mažeikių ir. ir vaikai Emi 
lija, Juozas ir Vytautas.

Marmienė - Šaltytė Bronės iš Če
kiškės vai.

Martišaitė Marytė iš Sakių ap., 
luktė Jurgio.

Martišius Juozas ir Jonas iš Sin
tautų vai.

Masiulis šeima Juozo.
Matulevičienė - Petraitytė Antani- 

ia iš Kėdainių ap.
Medutis Vladas iš Panevėžio ap. 
Meškauskas Jonas iš Kelmės vai. 
Meškauskytė Elzbieta iš Šiluvos 

vai.. Brooklyne.
ir Mari-

Vaitkevičiutė Emilija 
Ignacas sun.

Pabiržės vi. 

iš Liudvina-

Sukaktuvių Koncertas
Vasario 8 d., 7 vai., šv 

Juozapo parap. mokyklos 
auditorijoje parap. trys 
choiai vad. komp A T 
Aleksiui išpildys 25-tąjj mį 
tmi koncertą, kuriame taip t

‘Kelei- 
ta- 

nežino
buvo rei

kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino i'.ktaturą lak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, ("' a 'ieni t:k >.»k- 
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio forma' arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adn- :

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. -I. 'leido 
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nu<> 17 metų. 
čiau tikros teisybės apie ją beveik niek;:' žsieny 
—nežino net ir komunistu vadai. Taigi bu; ai

636 Broadw«y
“KELEIVIS”

So. Bostor. 27, Mass.

PAŽINKIM RUSIJĄ!

Šiais metais visa Ameri
ka turės sj ręsti, kokie turės 
būti Amerikos santykiai su 
Sovietų Rusija. Per rinki
mus ir mes lietuviai turėsi
me tą klausimą atsakyti, 
pasirinkdami tą ar kitą 
kandidatą.

Norėdami teisingai supra
sti Amerikos santykius si 
Rusija, turime pažinti Rusi
ją, jos tvarką, istoriją, šie 
kimus ir jos vartojamas 
priemones savo tikslams 
siekti. Tą galime padaryt 
skaitydami “Keleivio” iš
leistą knygą “Tikra Teisy
bė Apie Sovietų Rusiją ar-l Mikeiaitytės Magdalena 
btl Komunistų Diktatūra Miliauskas Jonas iš I.azdunėnų 
Faktų šviesoje”, 
centų. Galima gauti 
leivio” ofise.

vo parap.
\ aitkvs

Šiaulių ap.
Valiukas Andriejus

Mariampolės ap.
Vanagas Ignas iš Židikų vai. 
Variagas Povilas iš Šiaulių par. 
Vekteris Antanas iš I^zdijų vai. 
Urbonavičiūtė Pranė iš Semeliškių

vai.
Valatkaitis Pranas nuo Pilviškių,

Chicagoje.
Vansauskas Antanas iš Simno vai. 
Vareika Jonas. sun. Mato. 
Vaškevičius Jurgis, brolis Juzefos 

i iš Kėdainių ap.
Verbyla Juozas ir Pranciškus iš

| Alvito vai.
Vertelkaitė Ieva iš Panev^gio. , ’ 
Voronovičiutė Juzė' iš Pašvitinio. 
Vyzienė Elena ir sunus bei dvi 
Vekteris Matas iš Lazdijų vai. 
Venclavičius Adomas iš Nemajūnų 

' parap.
Venslaviėius Jokūbas iš Nemajūnų 

parap.
Vilčinskas Pranas iš Kauno ap. ve

dęs Valiunaitę.
Viršulis Juozas ir Simonas iš Nau

miesčio vai. gyv. Bostone ar kitur.
Voice George, gyv. Illinois. 
Warkolewicz Bronislava iš Kėdai

nių ap.
Wamat August ir Johan iš Buch- 

tos. Lietuvoje.
Zajankauskas Nikodemas iš Vilka

viškio ap.
Zaleckas Vaitiekus ir Stefanija. 
Zalumskis Jonas ir Juozas iš Nau

jamiesčio vai. gyv. Chicagoje.
Zertor Kari, iš Mariampolės ap. 

gyv. netoli Serantono
dukterys.

žars’kus Antanas iš Andrioniškio 
vai.

Zilaitytė Adelė, gymusi Ameriko
je, gyv. Mariam|>olėje.

Zinevičius Jokūbas iš Trakų ap. 
Zubrickas Mykolas.
Zardeckas Kastantas.
Žebrauskas Jonas iš Šiaulėnų vai. 

ir vaikai Antanas, Antonina, Jurgis 
ir Ona.

Žemaitis Pijus iš Zapyškio va,. 
Žibąs Antanas ir Juozas iš Šiaulių 

apskr.
Žilinskas Jonas iš Naujamiesčio v. 
Žilinskas Juozas ir Mikadas iš 

Su v. Kalvarijos parap.
Ieškomieji arba apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti j:
Con-ulate General of Utlmania 

■11 \Vest 82nd Street,
New York 24. N. Y.

Gaudento iš

ir Jonas iš

kuinu Vainuto vai.
Mitkus Juozas ir Stasys iš Garlia

vos vai.
Mockaitis Antanas iš Žaliosios vi. 
Muchnickaitė Marija iš Semeliš

kių vai.
Norgėlas Jonas iš Naumiesčio vi. 
Norkus Augustinas, Domininkas, 

Jonas ir Kazimieras, Chicagoje. is 
Užvenčio vai.

Novogridskis Albertas, gim. Chi- :

“Ke-

DAUG ĮVAIRUMO TEISMAS

j Už $1.00 per visą metą kožną mč- 
i nesi 32-jų puslapių žurnalas.
, suok it: Adre- ir žmona Sofi-

LIETUVIV NAUJIENOS 
332 N. fith st_ Philadelphia 6, Pa. į

Aleksas 
fiįa iš Vileikos vai. 

i Oswald Emilija ir Eva iš 
vos vai.

Patašius Juozas iš Rebruliškio

Ant žemės gerovės nebus, kol 
nejsisteigs Dievo Karalystė. 

AUK ARMIN,
Garlia- 3444 Mass. St., Gary, Ind.

(Skelb. 6-8)

Pakalbink biznierius 
siskelbti “Keleivyje,” 
garsinti savo biznį tarp 
tuvių.

p«-
pa

Patašius Tomošius iš Bebruliškio ----
i’elaitis Aleksandras, Columbus.
PepaĮus Ona iš Betygalos vai._ Pakalbinkime
Petrikas Antanas, Vincas ir Teo- 

lie- j filė iš Šakių ap.
I Požerskis Stanislovas iš Veprių 
(parap. gyv. Bostone.

daaugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3-00.
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įsika IbejimaS ' 1

]Mai kio siairėva

Lietuvos Krikščionys 
Demokratai

r, . -KASU K. » . ą K’"I“ * C 1. »l.-V. ’ » ■'•J
■ienas so

jas, neleisdamas jiems kilti, 
o seminarijos klierikams 
vis pagrasindavo Dzeuso
pirštu.

Tautiniam sąjūdžiui vis 
stiprėjant, musų jaunoji ku
nigija pradėjo giliau susi- 

sajudis plito

SUKAUJA PRIEŠ JANKIUS

....... C ■
■—1: l’--

c. . -r. -

. įailSLiris as-us - V.-
N’ įsi. e o » * •

nyje apie 
■ i.susvtu:

. *4i.

.. ui-u kičui ne; a ..K neuz
mirštama s va i - Jis įam onjentuoti; . _ .
tebėra gyvas padrąsinimas T-af&e ir refcejo “arup^ 
ateičiai. o dalinai ir jo ni- “•
lingimo šaltinis. Jei taip n'af. nepatektų i .nepjauk- 
gražu buvo praeitu, dėl ko Tas rapr-a'- Susirupinirna& 
negali būti i' atėitv"’ Tik dar labiau padidėto, kai Lie- 
reikia stengtis, reikfa mokė tuvos genime įskilo socia- 

prisitaikyti prie listai ir savo tiesioginiu už-
« gyvenimo salvzu. vėl tapti davimu pasistatė eiti } dtr-

faktiškn eroti ii o vairiom-! ha^g?J? !r‘ases- »*“» !°* 
realvbe i '~<r laimius ir poiit i n i Uy*>“ tai, ir sapnas vii - reai-i.v. "d lai.;n::> .P?“1111^

-žinoma, kit a; linku- k;ausirius. Pasidėjęs ne uk
• ' moj ir kitokiose form ee. O ^utinis, liet. ir revoliucini.-Y6'

’• Č -ri- '■ Tri

■-.i-

H1OBU klei-as yra tikrai į .kle™ auistojo nm-
per visas audras pa\ojaus ženkle.

"“auy“ p.e'k^f^.n-iu M Pradžioje. 19<»0-19o5 me
le,! u taneliu, tai ;i> parode T^i<_ musų kleras dar nemo
savo veikla, pradedant nuo kėjo ivertiMi autoje nauo

Kad
: asiryzęs

No. 1. Sausio 7 d.. 191* m.

t ™S- ‘■utini., ir l^litinio Uaiudžio reikšmfe Pralotas 
• atkutinto pradžios. .ik pa- Antanavičius. 1904 metaisir

_ KSLeĮri IiiS 
ri č>pon’joja 
' s.-k u ir 

o -i j ri r iii i j h,

- vinusi lietuviu tauta

— bažny- 
Tai yra

-svr.ime, kad ir .-u c Įaustai, pagarsinęs savo istorini, ga- 
rvykius mums dar netolimo-4^jiška laišką< atrodo, 
je praeityje. j buvo Įvykių suklaidintas.

... ..... -Jam atrodė, kad socialistų j
Kai įs baudžia1.«•> i»ilais-. veikia tebuvo eilinis, kadį 

ir

veiksle matyti viena prieš J. A. Valstybes nusreipta 
Panamos gyventojų demonstracija. Amerikos kariuo
menė jau apleidžia Panamos teritoriją.

inteligentų;skan(jaia^ jo manymu. už-! —, . < • M T* 1
saujelę ’.r jų pastangomis teko tįk pasikviesti carui I Z\rilA V Kk A
pradėjo atkusti, senajai mu-,^^.,,^ ;urn namlkinin-l 1 I UillUdi / KjJlVri V
gino svietiškų 
saujelę

įssiau-t;,. didesnio masto ayrgatves

. -ui ririliriiL,

P.c-ū visa

kaito jasi.
—Eee. ką tu čia

apie tą istoriją 1 Nei . 
tojasi. r.ei ką.

—Tėve. as sakau, 
kartojasi.

—O aš sakau, kad n p
ii*..---DV. <1^

faktais, kak;
era liti t: G.Ii u j : ’-Zt« ' - -

Kartojasi.
—Orait. Maike. jeig:• ‘.v 

Įrodysi, tai aš tau duosi, 
savo generolišką kepurę 
prispiaut.

-. Po

-Todėl, kad Dievas 
su sniegu nieko bend- 
- . - ■ agamina ir su

kina tam tikros atm — 
Stennės priežastys.

žodžiu nesu
kalbėk lie-

a.

—Štai. tėve. faktu' 
pirmojo pasaulinio 
Amerikoje buvo laba 
laikai. Žm nės ' . 
daug pinigų. Pra.yve’-.im:.- ■ 
labai pabrango. to atė < 
depresija. Da'bir.ir.kų ai?' - 
nukrito ir taio oat su<rr.uk 
visokių produktų -tain--.

—Aš. Maike. gerai tuo? 
laikus atsimenu.

— Dabar. tėve. tie laika 
vėl kartojasi. Turėjome au
trą pašau
vėl turim gei is laikus Dar
bai eina gerai, darbiniu-ei 
daug uždirba i: viską- la
bai brangu.

—Tas teisybė. Maike. į
Seniau už dešimtuką žmo-jdai; 
gus gaudavai gerą poru ą[ 
snapso i»- saliunčikas da 
užfundydavo alau- <iklą 
O dabar užmoki už -tik'.iu- 
ką viskės 19 centų ir ne
gauni nei
vi Įgyt.

—Šitokį kainų i-'siuuti 
mą. tėve. G nomistai vadi 
ra infliacija. Bet ji yra ti} 
laikinas reiškinys. Po in
fliacijos turės ateiti deflia
cija. arba kainų kritimą- 
Kai pramonė pi igamins ' a 
Rankamai visokių produk 
tų. tada darbai sumažės. 
gos pradės kri-ti i. laivo 
vėl susmuk-.

-Tai gera naujiena

kare
geri

. ra-, ,, , . . . žandara, jam patalkinin
s-ų kiero kartai Lau.inis įr tvarka bus atstaty-l

onų prieš 
metų. Kitoj 

ikta žmo- 
odo, kad 

tančių me-
• • • u me Bet reikia oažvmėti. tu ten iau buvo žmonių, ku- 

,-r 1 llk re'oilucyai l-l5iuba-j ^ .R Re-.rie maitinosi medžiokle,
nimo stilių. O tas stilius sa-i vus. kleras. pasaliau, susi- ;ri ,;

S fra a.... i„Kra.- .1___ ___________ ___ vn liu kartu praeityje via kai-, pv^foon-iiK L. S. Cress-
egono universiteto 

Antropologijos skyriaus ve- 
dejas, pranešė Smithsonian 

je i lačiai buvo ^a.bama įnstitutui YVashingtone apie
tradicija Į liuciją. tik nekruviną i“

, . .. vvje turėjo pa*d- . y..Ką is oauGzi

Tik revoliucijai
. \-r š-iuiuc e-a-1»uS. k.eras, paga no u. eo,-.- ...... i..,i i) dar labai daugiorijentavo. Didžiajame Vii-kait.^ Prac -J1 ?. . J Profesorius 
žiavinės praeities.! niaus Seime 1904 m. pabai- ,oe-1^ al’le Kd!^- al° man. Oregoipraeitie: 

avinvč-i >s" kius goję kun. Bučio lupomis jis buvo.
1793-97 metais Ameriko-lame kataliku bažnvčios '

Ispanijoje apibudinime vra ... , , ...
kaž kas Nb>- Dar naudziavos saikais įgv- *Ir mes (kunigai uz revo- - . - . • „ra;;.,..dz. r.<į.- c.. .—ims. .. , i- g - -r • pine kara ’ii’e- rranciia.vendmta liaudy tradicijaihucna. uk nekruvinai Tai

kie? oru - aut* -ritėtu;, viešai ir nelauktai pareiškė:

pr.ezas- 
tikros oro są- 
' * mes galim 

: usės ir ne-

rti- TV:.-.v»e. r,u . r/e; .vi ;... j .vau
kleras tebėra "ispaniškos

: musu . ,
anduoti

:iep. glaudus

je turėjo dvarus, maiur.n- n .mūšio caro. tas nebuvo ge- 
.-:;as įmones, vienuoly- ra. Dėl to buvo sukelti 1831- 
—ijiUKu.-. miškus ir bau- u’ų ii' 63 metų maištai, ku- 

dziauninkus. Bažnyčia var-iriuose "d-riniųjų” sukilėlių 
te .-:ai įtarus. (< po šv. Pet; o sparnas dar svajo/i cražiri-

■ - inė

t ori m tan Z* 4/k taucį jc*v« nps-r- —bažnyčiai dešimti- buvo drąsus žodis ir jis reiš
dvasios“. Jis atvirai'ar »iėp- r-«- tebekaruĮianta senuose kė griežtą porakį mu.u kle- PP'17U„ vi<k
damasis tebegyvena torrS Pienuose, tebebuvo gj^-a ro politikoje. Lietuvos kle- g-“'' ”el •' '

ir vykdoma, nors ir pasikei- ras ryžosi nutraukti rysius p p o
tusiomis formomis, klebono>u senąja gyvenimo tvarka..HU' Bonopai ,a.- Mbitair.e, 

sugyvenimas su

su irancuza laivais 
kas nu- 
diktato-)

atrastus žmonių ginklu iiku-
I..A..P 
prieš

Čllis Mazama atkalnėse
žmonių gyventa 
000 metų.

kur 
20 .

pat pažiūromis, mintimis ir 
siekimais, kaip ir jo Įspaniš- Japonų “Kodakara"

Turėkit daugiau vaiku

ų jos pnesaKy-ri/.p ; “.‘N r™v ■■ mų p<
e. reikėjo žygiuojančią tau-’p-. -1 siaurę» "i- į ^r" nas m’bonas. Kasmet vienas

tą pasivyti. Piemenvs pase-“ ? jvpa.avu sau «>’<le iojn-,jjjonas įmonių padaugėja, 
kė pabludusias savo aveles.'cavai"-1' rv3"P kernų. I a-jo įap,.nų "imiieį ija" susi- 

. Įgaliau buvų susitaikyta. >K‘-itraukė ir kyla klau.-im.a-.

ne

*7**71: rieglauaas u mokyklas, aigi matai teve. kad 
paty- dalykai kartojasi 
tiktai žmonių gyvenime.

liežuvio gerai su-. » spa?

bet ir gamtoje.
—va. jeigu 

rai. tai pasak;.
bus Amerikos

tu viską zi- 
k man. kada 
pa i na su Ru-

—Tėvas turėtum
iai geriau nusimanyti, 
zener iu tataisi.

' Hrait. Maike, jeigu 
nenoi i
įasakvt. tai 
Aš

apie
nes

m.ar nieko daugiau
gali

ne riu į arukyt
eit sau. 

ir pamis-

Kri’JAVIEJi METAI"
■'P- metai tm; 36<
n

Maike. Jeigu
ra vadinami “ke-

k;, ino 
lada ii uiap-

kasdienir.io
Tūkstančiai vienuolių, vy- kartais ii 

’ų ir moterų, - uvo jos 4i— binių j er-ekiojimų debesė- 
; oziciioje. o vyskupai kar- iiai. tačiau riel lo ji dar ae- 
tu -u bajorai- sėdėjo suvie- temo.
rytos valstybės seimuose ir1 Toje noolaikoje musų 
savo žodžiu lėmė visa gvve- kleras t<-’'»egyveno ir tuo

užslinkdavo tiky- 1907

metu. kai ir lietuviu kunigų

Bet ir dabar be didelio na bu.o išvesta pagal 4-*-ą|kaįp išsimaitinti? 
Kai revoliucinis sąju-'paraiėię. k;u’p ji ir dabar! 

ietuvoje aprimo, caro, y ra.
bei dragūnai kar- ls63 metais Amerika tik 

bizūnais pašlyjusį ką ne-u.-ij ešė su Anglija 
ėl atstatė vieton, pa-dėl "nesusipratimu” jurose.

-igirdo senojo klero balsas. Ameri,. - karo laivai iškra-
metais, reakcijai vis 

-tiprėjant. pral. Dambraus
kas “Draugijoje“ rašė: ca
ras yra teisėtas musų valdo
vas. o mes (lietuviai) tesa- 
ne jo Įnamiai; privalome 
»uti klusnus šeimininkui. li

te jur* -e vieną anglų laivą 
ir nukėlė nuo in du pietinių 
valstijų delegatus. Anglai 
dėl to "uvn labai pa-i-iaušę.
o znimies

I Japonijoj dabar yra 7s 
milionai gyventojų, o Japo
nijos teritorija yra maža ir 
išsimaitinti labai sunku. 
Tuo tarpu gyventojų skai
čius vis daugėja ir daugelis 
japonų rinitai pradeda rū
pintis apie ateitį. Sako. gim
dymų kontrolė butų g< riau
sias atsakymas i ta caK"-

nimo krypti, dažnai ir kraš
to likimą. Tai buvo feodalų tarpe pra ėjo at.-u-asti vie- net nenuorama Vaižgantas.
ar baudžiavos gadynė. Tuo- nas kitas, besidedąs į tauti- 
met ir musų kleras buvo tik- nį sąjūdį, nors tai tebuvo 
rai "ispaniškas”, o dėl to ir “baltos vai nos”. Kauno dio- 
-įlebono žodis buvo šventas, j cezijos vyskupas Paliulio- 
Bidinga Praeitis! nis, nors pats augęs sąma-

Gerų laikų prisiminimas notos bakūžės pastogėj, ne
greit neišdyla. Taip pat ir galėjo “litvomanijos” pa- 
kataiikų bažnyčiai Lietuvo- kelti: kunigus-litvomanu.
e. Praeities prisiminimas varinėjo jo alkanas parapi-

neabejotinas ir teisėtas tau- 
.os vaikas, atkaklus caro 
riešas, nemokėjo pakilti 
ki laiko supratimo ir barė 
-oeialistus. kad šie. siekda
mi nepriklausomos Lietu
vos. buvo neatsakingi sva
jotojai.

Bet naujai paimtos kryp-

eia Kalociu »P»*isukį 
karą prieš Angliją. Ameri-j' *"

niį^ido- y į Kai Dykuma Sužaliuos
. m u. ' i1.' ,11'!k. u Egyptas turi labai daug
i. 31 ” ai?"įdvkumu arba karštu smilty
nai ą prus Angliją del Ve-j 
necuelos aliejaus. Anglija jįį!}
‘ada nusileido.

1889

smuks. tai gal 
sas atpigs.

—Ar tai bus gera nau ie
na. ar ne, tai kitas klausi
mas. tėve; brt šitas faktas 
parodo, kad istorija kau - 
jasi.

—Olrait, Maike. jeigu tu,
nori su manim sprečytis, tai';iulvs 
ir aš galiu tau pakišt po no-jkant

i* 1 m 
iau i' 
eai »

"•i 333 dienas, o papraš
iau metai turi tiktai 36" 

.‘“Pa'- seną paprotį į
cianai: iai- metais mer-, 

/ai'ė- gali pačios pirštis vy-' 
rams, nelaukdamos kol vy-! 

■ -usii ras” ir joms pa-! 
vedvbas. tiesą sa-

metai
K a.- ketvirti

(Lea ■ 
meta;

mergaitės tą visada 
sim nesiektą faktą. Ve. da-jdar >. visai nelaukdamos 
bar pas mus labai daug pri-'keliamųjų metu, bet kelia 
snigo sniego. Bet ateis pa- jaisiais
vasaris, ir jo neliks nei ant ioms yra 
liekarstvų. Sutirps ir pra- “nia. 
puls ant amžių, b tu čia ga
lėsi skerečiotis kiek norėsi, 
bet daugiau šito sniego jau 
nematysi, ba tokia jau yra 
pono Dievo valia. Kai jis 
neri. tai sniegas sninga, o

metais ta teisė 
ypatingai pripa-

“Keleivyje” naudinga yra 
laryti visokius biznio skel- 
>imu» ir pajieikojimus.

Kalendorius Jau Galavos

“Keleivis" jau išleido didelj Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa- 
•usKaitymų. Yra arti 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus gali 
siųst; kaitų su prenumerata ar atskirai. Siunči 

rata r<
kitaip

lima 
Siunčiant

pmigu- kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus 
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
'alendoriu. kad ji gautumėt kol da neišsibaigęs, 

b žsakymus prašome siųsti.

Keleivis

636 E. BROADVVAY, SO. BOSTON 27, MASS.

pa-

nų. kur beveik niekas m au- 
a. Viena toki tušti vieta 

Sinaiaus (b kurna, kuri

. - . ■ ------ •v/ ’ y >
sekoj 1907 metais susikūrė 
politinė klero organizacija 
— Krikščionių Demokratu 
partija.

ė m atsiprasė.
.. V‘l « metais Amerika pla
nai k dbė’o anie karą prieš 
Meksika, bet viskas pasibai
dė taikiai, nors ir buvo viso
kių susirėmimų, o A:nerik;>< 
marinai laikė užėmę Vera 
Cruz miestą kelius mėne-i 
sius.

.aidžia nutarė dirbtiniu bo
du drėkinti Sinajaus dyku
mos platybes. Tuo tikslu jau 
padaryti tvenkiniai, kasami 
kanalai ir keli tūkstančiai 
akrų jau duoda vaisių. Sa
ko. Sinajaus dvkumos žemė. 
kai gauna drėgmės, yra la
bai derlinga. Bet vandens 
ravimas ten yra surištas su 
didt liais iškasėtais.

Jei Sinajaus dykuma ka-PER NAUJUS METUS
ŽUVO 144 ŽMONĖS
Visoje Amerikoje be 

šventinant Naujuosius Me
tus žuvo visokiose nelaimė
se 144 žmonės. Daugiau-dal

^nelaimių buvo ant kelių. Prieš 20,000 Metu Žmonės plotą Saharoje, didžiausio 
kur automobilių ir gelžke-' Gyveno e pasaulio dykumoje. Ten
lių nelaimėse žuvo 110 Oregono vabtiioj darbi- irgi. kur tik pasirodo van- 
žmonių. o 34 žmonės žuvo ninkai. kasdami pamatus duo. dykuma tuoj sužaliuo- 
kitokiose nelaimėse ir peš- namams Cascr.des kalnuo- ja. Jei kas ten galėtų pri- 
tynėse. _ Pernai per Naujus se. užtiko senovės indiionų statyti vandens, tai šimtai 
Metus žuvo tiktai 116 žmo- stovyklos likučius. Moksli- milionų žmonių turėtų iš ko 
niu. ninkai sako, ta stovykla bu- gyventi...

Kalbos
matome.
kara.

;da nors bus paversta i der-
• t , • dingus laukus, ta pat galėsai ie kara. kain ..... ku_

ne ... , , • padaryti ir Francuzija,visada veda i r - - . J ..ri turi beveik tris milionus 
ketvirtainių mylių dykumos

rr.uk
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Kvislingo Klausiniai klausimai, bet A. Bimba
apie juos ir negalvoja, 

i “A» sidirbes” su žArsidirbęs su žeme.- 
ukiu * A. Bimba imasi už 

•švietimo ir eina pas Juozą 
'Žiugždą gauti “atsakymo”, 

užsukti gramafonai, prikal- j Žiugžda yra gudrus vy- 
bėjo (ar raštu pateikė) ii- ras: kai jis rašo straipsni,

“PRISIKĖLUSIOJ LIETUVOJ”
Valiau knygą užvardintą 

“Prisikėlusi Lietuva”. Ant
viršelio pažymėta, kad kny- ginusius pasakojimus, ku- į jįs būtinai pacituoja Leniną 
gą parašė Antanas Bimba, riuos A. Bimba ir paskelbė, I vjena kartą, o Staliną tri 
bet skaitant ją matosi, kad Pirmiausiai A. Bimba kai-įSykius. Apie Lietuvos ma
ne A. Bimba, bet visai kiti bėjo su Juozu Jurginių, ku-ikyklų tinklą J. Žiug'da da- 
žmonės tą knygą parašė. A. ris visai saugiai pergyveno! v£ (domių davinių, bet ir 

čia sunku pasakyti, kur yra 
mėlis i akis” ir kur švie- 
nas. Pastangų d dam; 

neabejotinai daug, kad Lie
tuvoje i • įsteigus visokių 
mokyklų, bet ką mokyklos 
pajėgia duoti, tai parems 
ir nuo mokytojų naru šim , 
ir nuo pačių mokyklų Įren
gimo, ir nuo mokykloms 
statomu uždaviniu. Jei mo- 

r.jpas Justą Paleckj. Tas jam Rykles turi išauklėti sta'.ini- 
, IĮ trumpą klausimą davė 9 tikvbos glušeliu:

Bimba tik atvežė tą knygą i Lietuvoje nacių okupaciją. 
Ameriką ir čia paleido savo Daugelis lietuvių visai ne- 
vardu Amerikos lietuviam- bolševikų žuvo nuo hitleri- 
suvedžioti. “Prisikėl u s i ą nių žmogžudžių rankų, bet 
Lietuvą’ parašė Taiybų Juozas Jurginis išliko svei- 
Lietuvos ministrai ir propa- kas ir gyvas ir papasakojo 
gandistai, o Bimba jiems Bimbai apie vokiečių “isto- 
pasitarnavo, kaipo propa- rinius tikslus” ir jų terorą, 
gandos klapčiukas. Apie rusus jis nesakė nė

Įvadą i knygą parašė žodžio.
pats Bimba ir Joje jis sako:. Paskui A. Bimba nuėjo

MYKOLAS JAU NE KARALIUS

“Man teko garbė būti 
iriuoju Amerikos lietuviu. ap-!-1 ttumpą 
lankiusiu pokarinę Lietuvai atsakymą apie
ir Tarvbu Lietuva"'. I Lietuvos konstituciją, tary-

ibas, deputatus ir panašius
Tiesa. A. Bimba buvo sovietiškus “demokratišku- 

pirmas lietuvis, kuriam Ma- mus”. Tik Stalino konstitu- 
skvos valdžia leido nuvykti cijos 126 straipsnĮ jis už- 
i pokarinę Lietuvą. Bet A. miršo paaiškinti Bimbai. 
Bimba buvo ir YIENINTE- Kitaip tarus, užmiršo paaiš- 
LIS lietuvis, kuriam šita kinti sovietiško totalitariz- 
abejotina “garbė’’ teko. Išjmo esmę.
tūkstančių Amerikos lietu-; Nuo Paleckio Bimba ėjo 
vių, kurie butų norėję vykt: | pas Niunką, kuri tas . pats 
aplankyti Lietuvą po antro j Bimba paskelbia esant “žy- 
pasaulinio karo, Rusijos miausiu marksistu šių die- 
vaklžia išskyrė vienų vieną nų Lietuvoj.” Vladas Niun- 
Antaną Bimbą ir jam šutei- ka i trijų eilučių paklausi- 
kė “garbę", kad jis nuvyk- mą davė septynių puslapiui

a r-
nės tikybos glušelius, tai ų 
švietimo vertė yra daugiau, 
nesu abejotina.

Apie mokslą Lietuvoje' 
A. Bimba bėgo pasiklausti 
profesorių Dr. Matuli ir 
tarp kitų klausimų A. Bim
ba sugalvojo jam duoti toki 
klausimą :

“Įdomu, sakau, kas daro
ma bei planuojama Lietuvo
je gelbėjimui ir apsaugoji
mui žvėrių, žvėrelių ir pauk
ščių, kuriuos, kaip parodo 
kiti kraštai, civilizacija taip 
Eegaiiestingai naikina?”

Rumunijos karalius .Mykolas (dešinėj) atsisakė nuo 
s< sto ir išvyko Į užsienius, kur keta vesti žmoną ir gy
venti. Paveik.-.,- matyti karalius Mykolas Sovietu am- 

b; .-akoje Em arešte, kai sovietų generolas Susaiko- 
vas jam duoda ugnies poperosui, o tarp jų matyti 
rumunu j opų viršininkas, kurs irgi yra dažnai kvie
čiamas pas sovietus ant vaišių.

Iš Gyvenimo
i Andai i krautuvę atėjo du; —Gausi barti — sakau
berniukai. Vienas kokių jam.
septynių metų, kitas kokių, —Nemanau — sako jis— 
penkių. Pastarasis pirmas nes aš pasielgiau neblogai, 

jprabylo sakydamas: —5>—
—Duok man vėliavukę. Kartą užėjau i vieną ne- 

’ Man tokią iškėlus, vaikas didelę valgomų daiktų 
'sušuko: ‘krautuvėlę. Mudviem su sa-
I —Aš nenoriu žydų, neno- vininku besikalbant pro mus 
į riu nė rusų! * ■ per aslą prasiskubino pruso-
• Man paaiškinus, kad šita j kas (tarakonas).
yra Jungtinių Valstybių vė-j —Kodėl tu jų nenaikini? 
liavukė, vaikutis priėmė ir>—paklausiu jo. 
prie krutinės prisispaudęs! —Neapsimoka — sako jis 
pradėjo eiti. Aš sulaikęs ji'—jeigu vieną nugalabysi,tai 
paklausiau: išimtas susirinks j jo laido-

—Kodėl tu nemyli žvdu’L tuves.•> *• į

neapkenčiu žydų! £įdamag plo šalį užėjau 
dėlto, kad jie ?audo musų vjen^ seną pažįstamą 
di augus Anglijos kai ei\ ms. kiznįerįų. Mudviem besikal- 

—O delko tu nemyli lu_. foant j krautuvę įėjo italų

Įdomus Mažmožiai

tų Į Lietuvą ir paskui par
važiavęs mums pasakotų, 
ką jis Lietuvoje matė ir už
tylėtų tą. ko Rusijos valdžia, 
nenori apie Lietuvą skelbti.

Kodėl Rusijos 
leido tiktai vienam 
Lietuvą aplankyti? Atsaky
mas, be abejo, yra tas, kad 
Rusijos valdžia Bimbą skai
to ištikimu savo agentu, 
kurs kraipys savo sąžinę 
taip. kaip Rusijos propa
gandai yra reikalinga. To
dėl Bimbai tekusi “garbė" 
išskiria ji iš visų kitų Ame
rikos lietuvių, kaipo Rusi
jai ištikimą melagį propa
gandistą. Todėl niekas iŠ 
musų negali jam 
bės" pavydėti, 
akyse šita “garbė” yra ne
švari dėmė Antano Bimbos 
vardui.

Ir Bimbos parvežtoji 
“Prisikėlusi Lietuva" yra 
grynas propagandos reika
las. Ją parašiusieji “minist
rai” supynė i vieną propa
gandos vainiką trupučiuką 
teisybės, daug pasigyrimų, j 
dar daugiau melų ii 
les užtylėjimų ir iš to miši
nio padarė dvasišką patie
kalą Amerikos lietuviams 
penėti. Bet kadangi knyga 
parašyta sunkia, “tarybiš
kai” žargoniška kalba, tai

Tai to Bimbos rupestin- 
atsakvmą apie “ūkio plana-|gumas ! Jis net dėl Lietuvos 
vimą” ir galų gale pasakė.
kad Lietuva vykdo “stalini
ni penkmečio planą

liana- i c? ~~—
žvėrių lieia asaras.

(Iš Europos Spaudos)

Du Metu Kai ėjimo
Nesenai rusų vyriausybės 

kviesti Rusijoj lankėsi 3 
žymus franeuzų rašytojai ir 
1 menininkas. Grįžę, žino
ma. jie surašė savo 
džius.

Štai kaip aprašo 
rusų teismo posėdi: ,

Salė žema ir tamsi, šie-į 
nos. apdraskytos. 3 teisėjo'

dėl Kristaus į dangų įžengi
mo ir dėl stebuklų tikreny
bės. Atsikirsdamas angliko
nų bažnyčios galvai. C’an- 
terbv.ry arkivyskupui, minė
tas vyskupas pareiškė, kad 

įspu- reli£i.j°s skelbiamus daly
kus reikia derinti su moks-

•\iielėre<lu’ nes kitaiP religija susi- 
lauks katastrofos.

su.
i —Jie 

I taikos.
c, , , • galvą ir i mane pažiūrėjęsSu tuo užbaigęs Rakiau-

siu vyresniojo, ko jis nori. j —Norėčiau būti žydu,
si> piasneko sekamai. i ypač biznio dalykuose, bet

—Aš ne kvailas, aš savo (nesu. Žydai smart, jiems vi- 
nikelio neatidaviau kolėkto-sur biznyje sekasi dėlto, 
riui už dyką, bet sutaupiau kad jie išlavinti. Dėl pavyz- 
iį nusipirkti saldainių. Pa-j džio, aš žinau čia keturias 
į ėjęs namo — sako jis —j žydų šeimynas ir jų visi vai- 
pasakysiu mamai, ką aš su kai išmokslinti

. tautos žmogus ir, pirkdamas
ilgi negen, neno11 j pirštines, savininką pavadi- 

ino žydu. Savininkas pakele

tuo penktuku padariau, ku
ri ji man davė ir Įsakė i ri?

o ką italionai čia tu- 
Iš 700-800 gyventojų-

Nuo Ainošiaus Bimba ėjo 
valdžia pas Kaipošių M. Šumauską, 
Bimbai kurs jam davė apie 30 pus- 

lapių “atsakymo”. M. Šu- 
mauskas, kaip išmokyta
papūga, kaltojo “stalininio Į kių darbų ir bado! 
penkmečio plano” 
kiek ir ko bus Lietuvoje, 
kada planas bus Įvykintas.

bet vi- }r posėdininku kėdės tuš- 
suose Bimbos klausimuose. čios. Niekas'nežino, kada 
nera net užsiminta, ką Lie- teismas prasidės. Rusijoj 
tuvos tarybiniai pareigūnai laikas neskaičiuojamas, 
mano apie Lietuvos žmonių Ga|u ,e teisėjas ateina. 

gelbėjimą. kad okupantai ,ve(,.ima kaltinamoji. Tai 
jų negabentų j koncentraci-m met n.,0K.liškė. Pilka 
jos stovyklas mirti nuo sun- viln„nė'skepeu dengia jos 

Bimba galva, pečius ir krutinę. Gy-

Apie Lietuvos žemės ūki 
Bimba nematė visai reikalo 
ir teirautis pas ministrus: 
jis tik paėmė M. Gedvi
lus pranešimą agronomų su- 

tos “gar-J važiavimui ir ji patiekia, 
Lietuviui ka"P° savo kūrybą. Prie M. 

'Gedvilos “doklado” Bimba 
pridėjo porą straipsnių Bab- 
rianskio ir Šklėriaus ir štai 
jums “vaizdas’’ Lietuvos 
žmonių pagrindinio verslo 
• -žemės ūkio.

Kiek Lietuvos valstiečiai 
biliavų (paruošų) turi oku
pantų valdžiai atiduoti? 
Kokią pieno ir sviesto dalį 

bėga-į • *e atiduoda valdžiai dykai? 
Kodėl visi Lietuvos valstie
čiai, be savo tiesioginio 
laibo rikiuose, yra varomi 

eiti į visokius valdiškus dar
bus? Kaip skirstosi Lietu
vos žemės ūkiai pagal savo 

Kur

skaičius,Įmano, kad Lietuvos "žvėrys 
ir žvėreliai" vra svarbesni.

.. .7 abeioja.
isveztl ir bu?

j1’v’s dar išvežami i sovie- “Aš važiavau autobusu ir)vyskupo 
tiską vergiją! - - ’

yra
kaip Lietuvos žmonės, 
rių tūkstančiai vra

r-izAl/i nvj’ ♦ neturi. Ir kam jis 
° Dėl savo teisumo ji ne- 

Ji tik paaiškins... 
•teisinta.

11
J*

4. Kvepia inkvizicija
Milano (Italijoj) arkivys

kupas kardinolas Schuster 
per Vatikano radijo stotį 
pasakė kalbą, kurioj už
draudė komunistų ir mark
sistų partijų nariams įeiti i 
bažnyčią, jie negali būti! 
laidojami su bažnytinėmis 
apeigomis, jei prieš mirtį 
nėra padarę atgailos. Ti
kintieji turi būti sulaikomi 
susituokti su minėtųjų par
tijų nariais. Kunigas tegali 
juos sutuokti tik turėdamas

Įkarbonką Įmesti bažnyčioje.• vieną advokatą! J. D. T

leidimą. Mirtina
kai aš suskaičiau savo pini-Į nuodėmė yra galvoti, kad 

tai pamačiau, kad, jei

JUOKAI Liberalai Prieš H. 
Wallace

Kandidatas
Vienas Rusijos kolchoz- 

ninkas, norėdamas išsprukti 
•• iš kolchozo vergijos ir gauti 

mieste geresni darbą, pada
vė komunistų partijai pa
reiškimą prašydamas priim- f1.4,!:1 
ti ji i komunistu partiją. Iš- ai ? ’ ... > . ■ •,
buvęs vienus metus kandi- «« k^;d'da^. „1 Preziden- 
datų, gavo kvietimą atvykti \us'

MXtiCentrą egZami' diStis^PM”,

' - ■ idaktorius Lemer ilguose

H. Wallace kandidatūra 
susilaukė griežtos kritikos 
iš Amerikos liberalų pusės. 
Liberalų savaitraštis “Na- 

’tion” sako, kad “progresis- 
tai” atliko “liūdną dienos 

išstatvdami Wall-

kanili- 
pasisakė 
kurio re- 

iš-

atrodo, kad iau vien dėlto!dydį? Kur eina produktai 
jos propagandos vertė ne-"* 80 ‘tarybinių ūkių”? Ko-

A- Bimba buvo nuėjęs lį',gUS> taį pamačiau, kad, jei galima būti komunistišku 
j pas Lietuvos kalėjimų mi- a- pR^ju bilietą, tai nebe- ar marksistiškų pažiūrų 
nisten K. Domaševičių, JDr..gajggju nusipirkti duonos'ūkio klausimais, nes juk ir 
A. Domaševičiaus sūnų. las Kepaliuko. Namuose aš tu-Į ūkio srity komunizmas ir 
garbingo tėvo žvalgybinis rju vajKą. o. be to, drauge socializmas skelbia tokius 
vaikas aiškino Bimbai apie, teisėjau, aš esu našlė ir ne-J dėsnius (principus), ku- 
teisingumą Lietuvoje. Bet sveįča aš taip pasakiau ir1 riuos bažnyčia prakeikia. 

Bimba jį neklausė ir kalėji-,konfjuKtorej. bet ji vis dėlto1 pav. klasių kova. 
mų ministeris nė žodžiu ne- H ė man įlipti ir nuvedė
užsiminė, kiek Lietuvos ka- j poncįja. 
ėjimuose -yra kalinių? Bim- “lnspektorius pareiškė! 
ba su Domaševičių apie to- man ka(] as turiu mokėti 
kius menkniekius nekalbė- oai)audo< 1 o rubliu ir nelei- 
jo. Kiek znonių nuteisia Įlo man pareiti pinigų pasi- 
tarybimai teismai už vi-|imti jis sakė, kad ta salė- 

sokius prasikaltimus? Bim-|<iu j)aieikšti teisėjui...” 
ba neklausė. Domaševičius gtajaa moters baisas nu- 
nesakė. Tokių “mažmožių" truko/ Skepetos galu ii nu- 
tuodu vyrai nesiaiškino. Bet gjuostė a;;iras ir pradėjo 
Domaševičius aiškino “už- griaudžiai kukčioti. Aš ste- 
iunų broliui” apie instanci- bėjau pora klausvtoju. Jie 
,as, apeliacijas, kasacijas ir; buvo visiškai abejingi. Tik 
panašias gudrybes. ' kaltinamosios sesuo susijau-

Daug prirašė A. Bimba išginusi sudeda savo rankas 
betgali būti didelė. j Lietuvos kooperatyvuo-1 pareigunu atsakymų, nei Vėl įas įsskiecia.

“Prisikėlurią Lietuvą" pri-p'e ir ze™es ūkio vadovauja-(tikrųjų atsakymų apie Lie- ’ Autobuso konduktorė, 
rusų okupantų pastaty-! n1(J®e vietose tiek daug yra tuvos tikrovę jis neduoda ir maža išdidi, duoda savo 

- atėjūnų l-o,------------ • , - ,
rase
tieji “Tarybų Lietuvos' 
reigunai. A. Bimba į juos 
kreipėsi su trumpučiukais 
klausimais, o tie ministrai mi 
ir kitokie pareigūnai, kaip

tiek daug 
Kokias kai

nas valstiečiai gauna už sa- 
produktus? Kaip kuria- 
kolchozai?

Tai. rodos, labai svarbus

rusų ? negali duoti. Jis juk ir buvo!į arofly 
pakviestas Į Lietuvą par- brėžda

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. ____
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va- 
j u.s Jst(*iimo nereikia mokėti. Daktarui uz egzami na - 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

dymus įsakmiai pa- 
. . _ ėždama savo svarbą, lai

vežti mums okupantų pro- flau<rjau ne parodymas. Tai 
pagandą, o ne teisybę. kaltintojo kalba. Ji 

J. D. “Valstybė teturi 
_ nriemone žmonėms.
NAUJOS KNYGOS.sabotuoja

Atsiųsta Paminėti -penkmečio p aną.
_______ kurie neatiduoda

Pcland, Russia and Great 
Britain 1941-1945. A study
of Evidence by R. Vmias- 
tovvski. Išleido Hollis and 
Carted, 25 Ashley Flace. 
London S. W. 1, 544 psl.
Kaina 25 šilingai.

Autorius paminėtoj kny
goj surinko faktišką me
džiagą apie Rusijos, I.enki-

ako: 
vieną 
kurie 

(trukdo) 
žmonėms, 
valstybei

tai. ką jie yra jai skolingi ..
Kaltinamoji misti busi ir 

issiganduti žiuri į savo prie
šininkę...

Nutarimas: Kalta. 2 me
tai privalomųjų darbų.

2. Komunistų ministeris 
išstojo iš parties

Schmidt. buv. Bavarijos 
ministeris atnacinimo rei-

i..

jos ir Anglijos santykius pojka]an> 27 metus priklau 
to, kai Vokietija užpuolė! kOmuni.<u parti'ai. šio- 
eovietus ir Stalinas pasida- mis d;en(,n,į., išstojo iš jos. 
rė Vakarų sąjungininkas I . .
prieš savo valią. Ypač pa-;3. Vyskupas ibejoja Pnrie- 
mokinanti medžiaga su- Ks Švenčiausios nekaltybe 
rinkta auie Lenkijos taip! Angligoru bažnyčios I»n-apie Lenkijos 

i vadin a m a

Žemaitis.

Jin Šypsosi

. T Draugas Ivanovic, — i vedžiojimuose smerkia H. 
kreipėsi i kandidatą paltį- \ya]]ace išstojimą. “New
jos seki etinius, —- .ių? pei RepUblic” savaitraščio re- 
visą savo kandidatavimo į;daRcijo- H WaHacc kandi.
partiją laiką, jrodete, kar Į • datura sukėlė didelę audrą 
esiite vertas būti pai tijos pOrag redaktorių jau pa- 
tikruoju nanu. Jeigu tik ge- įtraukė iš vietos. Pats tas 
rai atsakysite į mano jums j savaitraštis tikisi pasilikti 

įduotus klausimus, tu°Jaus|“neitralus”, bet kas savaitę 
busite pi įimtas j partiją. ;dgg įj Wallace rinkiminę

—Esu pasirengęs atsaky-; Pr°Pagandą. 
ti, draugas sekretoriau.

—Ką darysite su dviems 
gyvenamais namais, jeigu 
juos kada turėsite? — pa
klausė sekretorius.

Varžytynės Dėl 
Antarktikos

Sausio 2 d. Pietų Afrikos 
vyriausybė pranešė, kad ji 

—Vieną namą atiduosiu bendrai su Australija už-
komunistų partijai, — aUa- ėmė dvi salas pietiniame 
kė kandidatas. Indijos vandenyne, visai ne-

—Ką darysite su dviems toli nuo Antarktikos konti- 
milijonais rublių, jeigu juos nento. Salos buvo užimtos 
kada turėsite? “strateginiais sumetimais”.

—Tusę pinigų atiduosiu Kiek anksčiau Argentina 
komunistų partijai! ir Čili paskelbė, kad jos

—Labai gerai — apsi- siunčia šiais metais didelę 
džiaugė sekretorius, — at- ekspediciją Į Antarktiką. 
rodo. iš jūsų bus geras par- Argentina ir Čili sako, Ant- 
tijos narys. arktikos žemynas, kurs pri-

—Na. o ką darysite su sa- eina arčiausiai prie jų teri- 
vo dvejomis kelnėmis? — torijų, turi priklausyti joms, 
dar paklausė sekretorius. o ne kam kitam...

Rusijos diktatorius, Juo
zas Džugašvili-Stalinas, mo
ka gražiai šypsotis, kaip ro
do čia dedamas jo pa veiks
las. Apie Stalino “šypseną" 
vii nas rusų poetas, Kolče- 
vas, parašė tokias eiles:

Kada Budiony šypsosi, 
Ledas tirpsta Dono upėj; 
Kada Budiony Šypsosi. 
Klevai pražysta.

Kada Vorošilovas šypsosi. 
Saulė pradeda šviesti; 
Kada Vorošilovas šypsosi, 
Pavasaris ateina.

Po šio klausimo kandida
tas sumišo ir pradėjo į šalis 
dairytis lyg norėdamas šio 
nemalonaus klausimo iš
vengti.

Na, ko tylite, — para-

Anglija ir Amerika yra 
ištyrusios nemažus Antark
tikos plotus ir yra iškėlu- 
sios savo vėliavas tose šal
tose žemėse. Francija, Nor
vegija ir kitos Europos ša
lys irgi turi pasisavinusios

“išvadavimą".1 mingh.amo vyskupas parašė 
Knygoje paskelbta daug knygą, kurio jis savaip ais- Tam 
dokumentu apie S. Rusijos kiną daugeli lažnyčios >se.- f

Kada STALINAS šypsos 
Ką drįstų poetas sakyti? 
Kada STALiNAS šypso: 

- Tani nėra palyginimo!
ų apie s. kusijo ...

užsienių politiką, apie Te- biamų paa raidinių tiesų 
herano, Jaltos ir kitas “di-deiškia abe o imu dėl pa ne- 
džiųjų” konferencijas. i lės švenčiausios nekaity >es,

Jis Eilės imtos iš 
“Tikra Teisybė 
vietų Rusiją".

knygos: 
apie So-

gino sekretorius, juk si- žemėlapyje didelius Ant- 
tas klausimas toks pat leng- arktikos* plotus, 
vas, kaip n abu pnmieji. Antarktikos žemės yra

—Tatai aš pats žinau., tuščios, negyvenamos. Bet 
draugas sekretoriau, — ne- tyrinėtojai ten vyksta, ko 
drąsiai kalbėjo kandidatas, tai ieško ir dėl tų šaltų plo- 
—bet reikalas vra toks, kad du eina varžytynės, kas dau- 
komunistinėje santvarkoje eiau apžios ir pasisavins, 
nei dvejų namų, nei tiek AMFRII,A PFDVA 
daug pinigų as niekad netu-
rėjau ir neturėsiu, todėl ir KONGO URANIUMĄ 
partijai juos pažadėti galiu. Praeitais metais Amerika 
bet kitas reikalas yra su auP\rk? belgų kolonuos 
dvejomis kelnėmis. Jas aš Afrikoje 3,650 tonų uraniu-
tikiu dar kada nors turėti. Ino rU(*ų u* sumokėjo bel

gams uz jas $o,332,000. Per
Po pusvalandžio, kandi- tą pat laiką Anglija nupir- 

datas į partiją Ivanovič jau ko iš belgų 2,600 tonų ura- 
ėjo gatve galvą nuleidęs ir niumo rudų. Iš uraniumo 
dvejų enkavedistų lydimas, rudų yra gaminamos atomi-

J. Kastytis, nės bombos.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ
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b*<E53 'Keleivio’ Knygos
tbuvo andai rašyta, kad mo
tetu mažiau išeina iš proto. .

Ar Galima Sulaikyt Kainu 
Kilimą? i

Kodėl kyla kainos? Eko- sunku, bet teorijoj ;is Liud-' 
nimistai atsako trumpai: gana sveikas ir nesunkus is- 
kainos kyla dėlto, kad žino- bandyti.
nes turi perdaug pinigu, o Sunku tačiau tisetis. kau 
nepagamina pakankamai politikieriai galėtų 
reikmenų. Tai yra pagrindi- klausimu susitarti, štai. kau 
nė infliacijos priežastis. tik republikonai j asiule iru- 

Bet Amerikoje kainos yra mušti taksus, tai uemokra- 
keliamos ir dirbtinais bu- tai stojo pi ieš juos piestu.: 
dais. Pavyzdžiui, valdžia; Kodėl? Todėl, kad iruma-; 
supirkinėja maistą, kad pa- no partija bijosi pakeiti nu
laikyti jo kainas. Tuo bodujpubHkonų prestyžą. Bet jei- 
ji nori Įsiteikti farmeriams.Įgu taksus numušti pa- iu.ytu 
kad rinkimuose jie remtu!demokratai, tai n<-ra abc'o-

1

m

.. TIKRA TEISYBĖ APIE MONOLOGAI IR
negu vyrų. statistika >lto’SOVIETŲ RUSUĄ DEKLAMACIJOS
nepatVlltina. , Arba komunistų diktatūra faktų šioje knygoje telpa daugybė nau-

i Kai dėl sauzudybes. tai šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
moUni nn«i-žlldn tik fečia X isic.ns kyla k ausimas kodėl <ų ir deklamacijų. Visokios temos:.mOlCl U niUlZUtiV l . - K_sija nvsUM3liia su kitomis valsty- darbininkiškos revoliucionieriskoa,
dalis to, kiek nusižudo vy- bč.ni- is budei Rusija nenori įsileisti tautiškos, humoristiikos ir laisvaina- 

’ ' 'iš kitur žmonių nusižiūrėti kaip ji niškos. Visos skambios, visos geros,
i *£• . (tvarkosi? Ar y.a Rusijoj laisvė, ar Tinka visokiems apvaikščiojimains,
1 Moterys daug daugiau yra demokratija. kokie darcininkų baliams, koncertams ir t.t. Antra
i V.,u,., . i finiio- uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų < pagerinta laika. Kaina .............. 25cįkalba negu \\ial. J<» ’iaug pragyventi? Dabar rusai suko kad
greičiau išmoksta kalbu ne- Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.

’ Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymu- j šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, 

puslapių didumo. Kaina 56 centų.

ir įos daugiautu vyrai, 
skaito.

Moterys daug mažiau ne
šioja drapanų negu vyrai.
Žiemos laiku joks vyras ne
išlaikytų taip lengvai apsi
rengęs, kaip moteris, kurios GERT IR VALGA T? 
kojos ir blauzdos būna be
veik nuogos.

DE1.K0 REIKIA ŽMOGUI

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

Motprvą flMllO-iail qiv-iic(i Z’n '«us -ilp-ta? Ir delko vienas- lOieiyS^ OaUgUtil . L • • ina;.-a, duoda caugiau spėkų, kitas
negu Vyrai: gai dėl to JO^. mažiau? Deiko žmogui reikia cuk- 
ctaugiau ir nutunka. rau-. druskos ir kitų panašių daly

ku? Kodėl jam reikia riebalų? Si- 
klausimus suprasi tiktai iš šios 

knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kairia tik ...................................... 15c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Raugiau juokų, ne-

demokratų partiją. O Ra; nes. 
maistas brangus, tai ir vis
kas brangu, nes darbininkai 
reikalauja aukštų algų.

Šituo žvilgsniu valdžia 
veda veidmainio politiką. -Ji 
plepa, kad kainas reikia 
mušti, ir tuo pačiu laiku eik
voja milionus dolerių, kad 
tos kainos nenukristų. Tru- 
manas buvo sušaukęs net 
nepaprastą Kongreso sesiją, 
kad “sulaikyti kainų kili
mą.” Politikieriai pasiginči
jo ir paskui galvatrūkčiais 
išlakstė iš

kad republikonai butų 
tam priešingi.

ž aižiu. politikieriams ru
pi ne visuomenės labas, bet 
savo partijos interesai — iš
silaikyti valdžio je ir tukti j 
visuomenės lėšomis.

Prof. Gnaiba. i

REIKIA APSIEITI TIK SU 
VIENA SRIUBA.

Kinijos valdžia šiomis 
dienomi.- paskelbė, kad dėl 
maisto stokos pietus turi su-! 
susidėti "tiktai” iš šešių val-

\Vashingtono.!gių ir tik vienos sriubos, 
kad nepavėluoti ant Kalėdų; Valdžios atstovas pakratė 
namo. Kalėdos ir “good ti-[galvą ir tarė:
me” tiems ponams yra daug! “Amerikonai ir anglai ne-' 
svarbesnis dalykas, negu įgalės šito suprasti. Kaipgi i 
kova su gyvenimo brangu-į galima apsieiti tiktai su vie-i 
mu. Ina sriuba?”

O tuo talpu išrodo, kadį Balvkas. matote, vra toks.
kainas numušti nėra taip j kad senovėje Kinijos aristo- 
jau sunkus darbas. I kratų pietus susidėdavo iš

Štai koki planą kainoms penkių-šešių visokių sriubų 
ir dvidešimts penkių kitokiųnumušti siūlo Lewis H. 

Brovvn. Johns-Manville kor
poracijos pirmininkas:

1. Sustabdykit dirbtiną 
valdžios kainų kėlimą.

2. Užjūrio pašaipai siųsti 
tiktai tokias reikmenis, ku
lių nestinga namie.

3. Pakelti nuošimti už pa

valgių. Jeigu būdavo ma
žiau kaip penkios sriubos, 
tai kaimynai kalbėdavo, 
kad buvo labai skupųs pie
tus.

Viena lėkštė būdavo trin
tų grybų sriubos: kita iš 
paukščio sparnelių, trečia

lukanas, taip kad žmonėm* iš žuvies peleku, ketvirta iš 
užsimokėtų laikyti savo pi-jkarveiio kiaušinių, penkta 
nigus investuotus i valdžios iš bambu medžio pumpurė- 
bonus; tuo budu daugiau lių. šešta iš paršiuko blėku 
pinigų bus išimta iš apyvar- ir tt
tos ir mažiau jų liks viso
kiems pirkiniams. Kai 
nės mažiau pirks, kainos 
kils.

4. Kai maisto kaino

Kar.. veteranas Tom.my Cannon, 34 metų, gydos^ie- 
no e Chicagos ligoninėj. Vienas veteranų postas jam 
padovanojo šventėms elektrikini vežimėlį, kuriuo ne 
tik jis. bet ir jo slaugė gali važiuoti. Suparaližiuotas 
T. Cannon negali vaikščioti, jis vra ligoninėj nuola
tinėj slaugių ir daktarą priežiūroj.

Bet moterys negali taip 
greitai bėgti kaip vyrai, ir į
labai reta moteris gali švil-Į EILĖS ik STRAIPSNIAI 
pauti. C. D

KLEBONIJOJ VAIDINASI 
“VELNIAI”.

Niekas Neišraus.
Baisios vėtros laužia ąžuolus šakotus.
O tie debesėliai vis tokie pilki.
Mus dienų bėgimas šaukia užsimoti,
Nenustot tikėjus praeitis gili.

Kodėl tu- artojau, i laukus išėjęs.
Juodos žemės grumste pats save matai?
Ak žinau, čia augęs ir čionai kentėjęs.
Takelius čia kaišė laimė ir vargai.

Kodėl tu. mergaite, audi'baltas drobes 
Ir pakluonėj tiesi saulei išbučiuoti?
Ten suaustos mintys ir bernelio žodžiai.
Ten tu moki godas savo suskaičiut.

Kodėl, piemenėli- tavo dienos tokios:
Ar lietus, ar vėjas, moki džiaugsmą rast? 
Kalnelius ir pievas tu mylėt išmokęs 
Tėvų žemėn laimės eini išsikast.

Ąžuolus lenks vėtros- lenks, kad ir šakotus 
Pet stipriai Įaugus niekas neišraus.
Ars artojai žemę žemės suvilioti.
O lietuvė drobėj jų mintis suaus.

Balys Gidžiūnas.

Tūkstančiai Motinu Išsižada Vaiku

šioj knygoj telpa 2.0 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Pu u.i iliustruota. Kaina .... 25c

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

------------ žmonės kuria per amžius? Šį intri-
Iš Stokholmo pranešama, "SSiU'Sl

kad tenai, Švedijoj. viena ciaUemokratų teoretikas Kari Kaut- 
i* , -i] •» • —j *" skv. Kuinu ........................ 10cliuteronu klebonna apsedu-
sios piktos dvasios. .Jos pra-; NIG^ ( EL1BATAS
dėŪKsinc tunai vaidinti* <l-i • si r.'iygelė parodo, kodėl Romos .lejlKlOS t C H ei. \<Al<iliuk ‘^Ipopivz:au' kunigai nesipaciuoja. Čia 
prieš 20 metų. bet paskuti-į įsai-siutą visa jų bepatystės istori- I 1...'■ a, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-Į niaiS laikais jų Liečiami ~P rupuolimas. Šią knygą turėtų
sai pasidarę tiek ikirus. kad ’ r- 'skaityti kiekvienas vyras tėvas 

i i .r aunikaitis, kurie geidžia, kad jųStokholmo llUtCronŲ Vysku-; moterys. dukterys ir mylimosios ne-
pas Torsten Bohlin nutaręs; papui: ; ; tokią kunigų globą. Parą- 44 i • i iv >»’* kun. Geo. fornsend rox, D. U.,moksliškai tą vaiduoklių suii»-tuv;no Perdinand de Samogitia. 
keliamą betvarkę ištirti.” ! Kt 25c

rp ,, , •• , - - . MATERIALISTIŠKASTa klebonija, kunoj g\- ISTOKIJOS SUPRATIMAS
vena liuteronų vikarai, esan, ,nv.ze,. ai,kina proletariato fl. 

»ti nykioj vietoj, pamiškėj, los ii;- - mokslą. Jei nori žinoti, kas
i kur kitu srvvpntnill arti re ' Rini.io pasaulyje įvairiausius nuoti- kui Kitų gyventojų am ne- kiu< tai pvrykaitvk knygelę.
Įsą, todėl savaimi supranta- K:. - labai lengva. Knyga protau
i—. - i._ .i_________: . „i. jautiems darbininkams neapkainuo;ina, nau gy venu su iokjui> -JaiI a Kaina ................................. 25c
“svečiais” kunigėliams te- iEMAIT6s RAŠTAI
nai negali būt labai malonu. • Ar į»note, kad žemaitė buvo vie- 

. na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
Daugiausia šposų "vėl- žinote, kad ji buvo paprasta kai-

—t ...... l.„: __ i:, mo moteris, mažai mokslo išėjusi,niai piidaią kai menulis! gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
būna pilnas. Tik Žiūrėk, tuk.-ta.. .... ir milionai kitų moterų.

____ .____ i •- O paskui ji ėmė apysakas rašyti.Čld nematoma 1 anka is- Jos apy-akos yra tikras gyvenimas,

raugsiu ju 
tnšaino. Šit 

goję telpa net 72 "Dzian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 25 ypat <. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININK/i S?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Roni-.s Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. I'ievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? \isus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. ..

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valanda-. Di
delio formato. 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................................. $1JX>

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti višioki-- 
sapnai visokiais atsitikimais. Virs 
300 puslapių knyga. Kaina .. $l.<»0

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė_Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina............................................... 25c
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

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

Pritaikyta Amerikos lietuviams.
- . , . . . - . , Daug kas iš lietuviško jaunimo norijokios Ofiezasties. ima ir UŽ- u;y riR?Je- Kada JI čia lankėsi tįnkarnaį išmokti savo tėvų kalba, 

taisė pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 0 jr?į dažnai nori pagilint
štišką lietuvių kalbos žinoji- 

gramatika yra tinkama vi-
. - ----e - .r—r- ’ siems. kas nori gerai lietuvių kal-

. ciu'. Knygoje yra paveikslas su gar- išmokti. Didelė knyga, 141 pusi.
tik .................................

; 1 1 1 v • • • -i . lUš.u'. J.icluv V J t; JI 2AIII“ I
isuoelažia Į Sieną. arbu. be' leivis" parduoda jos raštus parašy-
jokios priežasties, ima ir už- Arr;-™?j«. kada. ji čia lankėsi. -................. : _ , laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- senimas
gesta visi žiburiai. Tada pa- se rastuose ji gražiai aprašo, ^ra- savo rastis 
tamsy kažin kas garsiai su- Čr Pa-»°°kia \r Jražiai P**iria ^ą. šita g. J. • '*'*1 u gyvenimo būdą ir musų papro- i,a<;
kvatoia.

Bostone 
mokesčiais užlaikom

-------------------- 5 : . * ' - U įsmOK’ Šios rašytojos parašu, taipgi paveik-. va;na t;
yra gyventojų nuos visuomene užlaiko,' Kartais ineina kunic?< ':i- va*kų prieglaudų, kurias že-|
ižlaikoma įstai- yra 1.500 vien tiktai Bosto- vakare į parl'iori ir m«o. i ■ L™f':

našu5. Tuo pačiu laiku val
džia privalo sumažinti savo 
išlaidas, tačiau palaikyti 
stiprią šalies apsaugą.

6. Reikia sumažinti mo
kesčius, ypač darbininkams, 
iš kurių algos dabar valdžia 
išima 20 nuošimčiu.

šiai ir karšti rankšluosčiai!vaikų
lupoms ir 
šluostyti.

Po pietų šeimininkas atsi
stodavo prieš svečius ir nu
silenkęs iki žemės tardavo: į leidžia 

Man sarmata atsistoti!S<00.00. Tie pinigai imami

pirštams nusi-

I* iv * . i uaznas nori pasižiūrėti, kaipmzacija. 'saukia savo konlratrus. R.ai'a| kitas žodis lietuviškai vadi
Olga Kriaučiuvienė.!nueina visi tu «eniu vėl nė-' ;“',s.kas!iien f^dime daug angliškųnuvilia »*oi, .cinų v vi iiv , zodziu, bet dažnai nežinome, kaip
----------------- ra nei pėdsaku. .................. - . _Tai yra sunki ir visai ne-!

reikalinga našta visuome-' z _ _ . , •
nei. nes kiekvienam tokiam KeletūS I ūktlį Apie' daugiausia
vaikui užlaikyti miestas iš- M niūria Isukelianti šmėkla

per* metus apie ilOieriS

LYTIŠKOS LIGOS
kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
papildyta laida. Kaina .... 25c

PAPARČIO ŽIEDAS
keturios kitos apysakos: (1, 

Neužsitikintis Vyra; (2> Žydinti Gi- 
(3l Klaida; (4» Korekta. -Jose 

Tai 96 puslapių nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
.................... 50c. j visokius prietarus, burtus ir tt. i5-j

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada ners 
būti kūdikių tėvais, būtinai tur.'tų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

ansiaustu.

šiurpulių 
su pilku

prieš didžiai gerbiamuosius
Kaip šitoks planas veiktų j svečius, nes pas mane neou- 

praktikoj, tikrai pasakyti vo kas valgyti i

ŽIEMOS KELIAI PAVOJINGI

Čia matyti outobusas, kurs susidūrė su vienu sunkve
žimiu prie Oxford, Pa. Nelaimė Įvyko, kai sunkveži
mis pradėjo slisti ant kelio ir trenkė Į autobusą. Ne
laimėje vienas žmogus buvo užmuštas ir 14 žmonių 
buvo sužeisti.

iš miesto iždo, o miesto iž- Tulas laikas at?al Amer1’ 
das surenka juos apdėda- kos vodeviliuose būdavo 
mas gyventojus mokesčiais krečiamas toks juokas:
Tai vra didelė skriauda pi- “TarP vyro ir mote’*]8s Yra 
Iiečiams. nedidelis skirtumas, bet tas

Vaiku prieglaudos virei-nedidelis skirtumas yra la- 
ninkė mano, kad šitas rei- bai malonus daiktas, 
kalas turėtų būt kaip nors! Bet juokai juokais, o skir- 
sutvarkytas, nesgi negali- tumo visgi yra. Visų pirma, 
ma reikalauti, kad piliečiai moteris ilgiau gyvena kaip 
augintų svetimus vaikus. (vyras. Musų laikais viduti- 

Bet kaip šitą reikalą su-|nis moteries amžius yra 68 
tvarkyti, ii nepasako, nes ir!metai, o vyro—63. 
ji pati nežino. j Moteris yra pastovesnė už

Daugeli tokiu vaiku mies-!vyr^’ .v-’ M netaip greitai 
tas užlaiko nuo* pačios kudi- keičia savo nuomonę, kaip 
kvstės iki 21 metu amžiaus, vyras.
Girtuokliai tėvai gimdo vai- Bet moteris yra daug 
kus ir džiaugiasi jų nusikra- jautresnė už vyrą. Ji grei-

Taip raportuoja kunigai, 
kurie toj klebonijoj gyvena. 
Ir .vyskupas Bohlin sakosi 
neturįs pagrindo jiems neti- 
keti, nes visi jie esą “inteli-1 
gentiški vyrai ir moka žiū
rėti Į dalykus kritiškai.” To-! 
dėl jisai liepė jiems smul
kiai viską aprašyti ir pri
duoti raportą jam, o jis pa
skirsiąs mokslininkų komi
siją, kad ištirtų, kas ištikrų- 
jų toj klebonijoj darosi.

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva

tikra: jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody-, 
nas. Taipgi kas turi giminiu Europo- i 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
i. mokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
l.išaninio dydžio. 400 puslapių kny
ga. su ištarimų nurodymais. $3.00 

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų para- 

; šč K. Stiklelis. Kaina .............. 25c1

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

kad pirn
nės gyveno Rojuje. lxt mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyca parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c

“Keleivi*,” 636 Broadtvay, 
So. Boston 27, Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

tv darni. 
“Anądien viena motina

čiau užsigauna pati ir grei
čiau atjaučia kito skriaudą.

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

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

Gražiais mėlynais viršeliais, 
parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2. bet “Keleivio" skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas "Keleivio” knvjęy-' 
Vyrai dažnai gauna vo-'ne. “KELEIVIS” 

čių žarnose; tarp moterų to- 536 Broadway, S. Boston, Mass. 
kia liga yra didelė reteny-

atvedė pas mus šešetą savo i Greičiau susijaudina ir ver- 
vaikų , sako prieglaudos ^ia
viršininkė. “Ir jus turėtu
mėt matyti, kokia linksma

Moteris geriau atskiria 
spalvas, negu vyras. Tarp

ji buvo juos palikusi pasivys dažnai pasitaiko akla
gimis. Ji išėjo šokinėdama,bspalvių. 
įneš žinojo, kad dabar ga
lės vaikščioti po saliunus 
be jokio rūpesčio.”

Jeigu šitokių vaikų, ku-|be.

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

Keleivis
636 E. So. Botam 27, Mom.

L
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Iš Plataus Pasaulio
—J'tinimą: “Kas liečia Sovietų 

Sąjungų, ji neįves komuniz- 
!mo nei vienoje salyje, jeigu 
žmonės nenorės. O . jeigu 
ekonominiai sunkumai bus 
nepakeliami, tai žmones 
ieškos išeities ii be SSRS . 
Iš to susidariau nuomonę,! 
kad jus, pone redaktoriau,“ 
apie Sovietų santvarką nie
ko nežinote. Net liūdna pa- 

kad laisvoje šalyje 
rašyti lietuviškas

Marinai i Graikiją t Streikai Filipinuose
Amerikos karo laivyno' Maniloje, Filipinų sosti- 

vyresnybė praneša, kad tam'nėj, išėjo i streiką, aliejaus 
tikras skaičius marinų vyk-į valymo dirbtuvių darbinin- 
sta kurie stovi.kai ir iš tos priežasties Ma
ri raikijos uostuose. KiekĮniloje ir artimiausiose apie- 
mariiių vy lesta i Graikiją ir Rinkėse buvo Įvestas alie- sidarė, 
ar jie ten padės Graikijos Jaus raeionavimas. Streikas taip gali 
vyriausybei išvyti iš draiki-!kilo dėl ekonominių prie- laikraštis. Jus, pasirodote,
jos partizanus , spau< 
daug spėliojama, bet nie
kas to tikrai nežino.

Pagalba Suomijai
Amerikos vyriausybė su

tinka apmokėti Suomijai už 
karo metu paimtus suomių 
prekybos laivus. Viso buvo 
paimta 16 suomių laivų. 
Amerika su Suomija neka
riavo, todėl dabar Suomijai 
už tuos laivus bus užmokė
ta. Amerika tuo budu nori 
pagelbėti Suomijai atstatyti 
jos ūki ir greičiau apmokėti 
į-usams reparacijas.

zasciu.

Išvietintieji Austrijoj
Austrijos vidaus reikalų 

ministeris Okai- Helmer 
praneša, kad A.ustrijoj da
bar randasi 598,400 išvie
tintieji žmonės. Iš to skai
čiaus 376,000 yra vokiškai 
kalbantieji žmonės iš l.’al- 
kanų ir kitų kraštų, 146,000 
kitų tautybių žmonės ir 25,- 
000 via žydai iš kitų kraštų. 
Mažiausiai 320,000 “išvie- 
tintųjų” turės palikti Aust
rijoj visam laikui.

Palestina Vis Uždara
11,000 žydų iš Europos 

praeitą savaitę bandė nele
galiai Įvažiuoti Į Palestiną, 
bet jų laivai buvo jurose su
laikyti ir visi keleiviai buvo 
nugabenti Į Kipro salą. Tik 
keli šimtai žydų ateivių 
spėjo išsikelti i Palestiną, 
bet ten anglų policija juos 
sulaikė ir grąžino i laivus.

Svetimtaučių Legionas
Šimtą šešiolika metų se

numo franeuzų svetimtau
čių legionas dabar gauna 
daug savanorių iš Vokieti
jos ir, kiek galima spėti iš 
spaudos pranešimų, tame

Anglijos Gelžkeliai
Naujų Metų dieną visi 

Anglijos gelžkeliai perėjo Į 
visuomenės rankas ir dabar 
Anglijos gyventojai važiuo
ja “socialistiniais” trauki
niais. Kaliu su gelžkeliais 
Anglijos darbiečių valdžia 
socializavo ii- sunkųjį kelių 
transportą, vietinį laivų 
transportą, kanalus ir pože
minius traukinius Londono 
mieste.

! konkrečiai nežinodami, įn 
formuojate neteisingai savo! 
skaitytojus. Jeigu jus leisi-Į 
;e mar. pasisakyti, aš pa
rnešiu, kad Sovietai daro1 
kaip tik atvirkščiai jūsų žo
džiams: jie kiekvienoje ša
lyje (kurioje sali) Įveda 
komunizmą prieš žmonių 
valią. Savo žodžius aš galė
čiau pagristi mano paties 
patyrimais, kuomet rusų ar
mijos okupavo musų kraštą 
1940 metais. Smulkiau į tai 
gilinantis, žinoma, tai ap
imtų ištisus knygų tomus li
tai musų sąlygose padaryti 
neįmanoma, bet, jeigu jus j 
pageidautumėte, aš su Įro
domąją medžiaga galėčiau 
pateikti jums kai kurių, 
smulkes n i ų paaiškinimų. 
Geriausias mano patarimas 
butų pasiūlyti jums nuva
žiuoti Į musų tėvynę ir ten 
pagyventi kokį porą mėne
sių. Tik, žinoma, ne tokioje 
priežiūroje, kaip, kad p. 
Bimba buvo; kiek man ži
noma, be palydovų, jis ten 
negalėjo nei vieno žingsnio

LANKĖSI KONICOS “FRONTE’

Paveiksle parodyta, kaip Graikijos karalius Povylas 
lankosi su savo palydovais Konicos apielinkės fron
te. Konica miestas arti Albanijos sienos, buvo “par
tizanų” apgultas ir tik po 12 dienų mūšių “partiza
nai’ buvo nuvyti Į kalnus ir Į Albaniją, iš kur jie ir 
buvo atėję.

Vakaras Tremtinio Kertėje

Todėl, lai geri Amerikos 
lietuviai surenka jas, ir pa- 
siunčia BALF’ui viršui nu- 
rodvtu adresu, o iš ten mu-

įsų tautiečiai gaus tą liteia- 
’turą, kol jiems dar bus rei
kalas vargti ištrėmime.

Adv. F. J. Bagočias.

Raulinaičio Laiškas
Aukštai gerbiamas Pone 

Advokate,
Paskutiniu metu gautų iš 

Amerikos lietuvių padova
notų knygų tarpe yra žy
mus kiekis su Tamstos Įra
šyta pavarde.

Mums tremtiniams

ATSARGIEM

<pri\

O

INVESTORIAM

\Tl S PINIGAI 
JSTVlGt PINIGAI 
(BENDROVIŲ PINIGAI 
IRUSTI. PINIGU

Vėliausia Mokėti 
ItU ident ai

padedant j
I EDERM.i U APDRAUSTĄ
Savinas & l.oan Associatl*** 

\Mneniius: Ar jūsų sutaupo* neša
? Ar bus .'.'.‘/ii ar $lii»,<HK>, ntes 

patalpiname jų : ••*» ra.u::ai apdraus
ta nesti Pilna protel ija nuo rin- 
k<»s nepastovumo.
Trusti-stams: Izęralu trustanis, Pen
sijoms, Eadotvinentanis.
\d vokalams: Legalų Globėjams, Vyk 
dytojains, Estate Trustanis.
Vartok iuu- i pilnai apsaugotą pla- 

Vn. ną; transakcijos vykdomos asmeniš- 
.. . . “kai arba pas'. •: per si ofisą ar tiesiai

kietijoje, negaunantiems pa- per musu i.e nra.a. -biukaip t«- 
kankamai kūniško maisto, sUU i-arank,aa-
vra dar sunkesnis knvsros K|ausk Tn-/‘ramim-jčY XT . . ~ ° . mokesčių uz paiariia. į.nų. ramnicji-
badas. Ne VISI moka sveti- mas sumos inv.-tmentui užtikrins 

nasiuivmą pritaikvta Jūsų rcikalavi- 
(1)

ASSOCIATES 
1NVESTMENT

176 VV. Adam- st„ < r.icago 3, III.

mų kalbų, todėl Tamstos 
padovanotos lietuv i š k o s 
knygos yra didelis džiaugs
mas. Tačiau labai vertina
ma ir Tamstos padovanotas’ 
knygas anglų kalboje, ku
rių pagalba giliname sav > 
anglų kalbos žinojimą.

Savo ir šiaurės Reino-

NUO LŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

V estfahjos apygardos lietu- Tie kurie kenčia nuo senų, at- 
viu tremtiniu vardu nuošir-jviRV ir skaudžių žaizdų, ji*
džiai dėk n 1U Tamstai UŽ ne*ali ramiai sėdėti ir naktimisUZ.dl tiehOJU Id.IUlUl U/. m;egotk neS jų uzsisenejusios zaiz-
gražias dovanas. dos niešti ir skauda. Kad pašalinti

C,, oilia tiaaath-i ts» niežėjimą ir spaudėjimą senų,i.U ^llia pa^dl Od, . . . atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekite
Z. Raulinaitis, LEGLLO Ointment. Jų gydomos

Lietuviu atstovas Ap. 1 ypatybės palengvina jūsų skaudėji-

Strsikai Italijoj įžengti. Per iresni laiką jus
Kaip anksčiau Francij’oj, Įsitikintumėte apie pacituo- 

taip dabar Italijoj komur.is- to? minties klaidingumą li
tai kelia streikus Įvairiose gal apie visą tenykščią san-

mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
žėjima ligos vadinamos PSORIASIS.

Rudens vėjas švilpia su lie-' sisvečiuoti. Sudžiuvusiame AMERIKOJ YRA 100,000 Taipgi Ii«®9J 1 ............... „i__  i vadinamos ATHLETES hOOl, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkiftnos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
1.6 Ointment suteiks

Musu barakai ant kalvos, atvažiavo kelios dienos pa-

tumi. Talaškuoja balos, veide blizga akys. Jis prašo

Baltų Taryboje.

Jegione dabartiniu metu yra to, bet vienas streikas eina 
apie 15,000 vyrų, kurių po kito. Praeitą savaitę su- 
skaičiuje ne mažiau, kaip streikavo bankų tarnauto- 
3,000 buvusių vokiečių ka- jai ir dėl tos " priežasties 
reivių. Legionieriai kaliau- dirbtuvės negalėjo išmokėti 
ja Indokinijoj ir kitose' darbininkams uždarbių, 
franeuzų kolonijose. nes bankai uždari.

pramonės šakose ne iš kai -j tvarką...

Man labai nemalonu, kad

klampus molis. Batuose čirš-' 
kia vanduo. Kai kurie vai
kai jau antra diena neišei
na lauk. Jų batai vasariniai 
ir netinkami rudens klam
pynei. Susisupę plonuose 
apsiaustuose, niūriais vei
dais tremtiniai skuba i savo

tabako. Nedaug, tik trupu
tėli.

Jam Įpila Į saują, bet kar
tu ir primena:

—Ar veila tau, Kazy, rū
kyti. Žinai kuom sergi.

—Et, vyrai, su saule ne
gyvensi. Tik

SIONISTU

KAS MUMS RAŠOMA

kertes. Drėgmė ir šaltis di-Įtuvos norėčiau sulaukti. j 
.dina alki, tempia nervus.', Įdubusi krūtinė, godžiai 

aš tik atvykęs j šią šąli taip;Keli vyrai sėdi ant lovos,',Įtraukia aštrų naminės du-

Amerikos žydų sionistų 
organizacija skelbia, kad ji 
šių naujų metų pradžioje
turi po visa kraštą 100,006 jums pagelbą nuo nu- 
narių. Per praėjusius metus 
sionistų skaičius Ameriko- 

ot, laisvos Lie-!je padaugėjo 65 nuoš.

vargusių, 
niežiančių 
Ointment 
damas po

perštamų ir 
kojų. Legulo 
yra parduo-
75c.. $1.25 ir

Į jus kreipiuosi, bet jus at
leisite, kad skaitytojas pa
stebėjęs laikraštyje klaidin
gą posaki, nori ji pataisyti, 
žinoma tuo tik gero jūsų 

į laikraščiui linkėdamas.

sa, nes rinkimai artinasi. 
Tegu moterys pabando...

J. Velikis, Į 

Georgetoun. III. į

Apie Moterų Valdžią
Gerbiama redakcija.
Aš skaitau beveik kiek

viename “K-io” numeryje, 
kati moterys veržiasi į viso
kius urėdus ir siekia valdyti Laiškas “Liaudies Balsui” 
pasauli. Gal būt tas ir ge- nuorašas “Keleiviui” 
rai. nes moterys gali daug' Didž. Gerb. Pone Redak- 
daugiau kalbėti, negu vy-jtoriau. 
rai.

Bet man nesuprantama,! maJ] buvo labai Įdomu susi- 
kodėl lietuviška patarlė sa-; Pažinti su vietos lietuviš
ko, kad moters plaukas yra;^ai? laikraščiais. Sekančią 
ilgas, o jos išmintis trum- dieną mano_ noras išsipildė
pa'.' Lenkai panašiai sako: 
Kur moteriškė tvarko, ten

tretysis tyliai niūniuoja apie imą ir išpučia. .Jiems gaila

vakarie-

Nemuną. Paskiau atsisuka i 
sėdinčius ir sako:

—Ką valgysim
nės?

Problema sunki. Dar liko
■n •• , .. ... f dvi dienos iki naujo maistoPriimkite mano gilios pa-jišdavim(k bet savaitinis da- 
" "" pareiškimą.garbos

S. P nas.

Protestuoja Prieš Poną
Prašau draugą redakto

rių, kad jus daugiau nedė- 
tumet i lietuviškus laikraš
čius polckų (lenkiškų) žo
džių. Dėjimas Į laikraščius

PARSIDUODA FARMA
Parduodu 105 akerių farnia. 7 

kambarių namas, barnė. vištininkas, 
milkhauzė, 7 karvės iš kurių dvi 
melžiamos, o kitos priaugančios, bu
lius, du arkliai ir pakinktai, du veži
mai, 3 plūgai, 2 kultivetoriai, šienui 
pjauti mašina, griebarnė ir mėšlui 

laisvėie palūžusio. Vy- kapstyti "^ina- Pusantros mylios 
... . r. , i nuo miestelio Ulster, ra. ir 8 mylios

rai JĮ guodžia ir sako: Inuo didesnio miestuko Towanda, Pa.
Parduodu dėl senatvės su viskuo už 
!jf.5(X(. Prašau rašyti šiuo adresu:

$3.50. Pirkite vaistinėse 
Obicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį i:

I.EGl I-O. Dept. 2. 
1817 W. I Ith Street,

< K ERO 50. ILL.
U .mA xv<az.iv7,jo, gana zo metų 

tiek daug iškentėjusio ir da 
bai

—Pirmadieni, važiuoda
mas Į ligoninę, užsuk pas 
mus. Gavę normą, sviesto

Walter Serapinas 
Rt. 2, Ulster. Pa.

vinys galutinai suvalgytas, duosime. Jis tau pravers.
Kas reiškia 90 gr. sviesto, jub ten, turbut, irgi jo ma- 
200 gr. makaronų savaitei, žai duoda. Tik užeiki...
Dar miltų šiek tiek, ^bulvių, Užkaistos bulvės verda,
30 gramų sūrio ir 270 gra- kunkuliuoja, o gani kvapas toje. niekada 
mų jautienos mėsos. Per tris jautriai kutena tremtinio yra visi pato? 
keturias dienas suvalgai, o nosis. Netolimame vokiečių 
kitom dienom kaip laimė miestelyje skamba vakaro 
nusišypso. i urtingesnieji varpai... Č. Spirauskas.
minta silkėmis, duona, ver-

Tik atvykus Kanadon, i lenkiškų žodžių nedaro I dasi brokus, žinoma, jeigu,

—gavau “Liaudies Balsą” 
Nr. 845, 1947 m. gruodžio

ir velnias nesusivaiko! Ar- mėn. 19 d. Pirmiausia at- 
ba kitas jų priežodis sako, i kreipiau dėmesį Į gražią in- 
kad toks dar nėra gimęs. ’ formacinio laikraščio iš- 
kurs moteriškei Įtiktų. Pa- va’zdą ir Įnikau Į jo turini, 
našiu “liaudies išminties” į paprastai pradėjau
posakiu turi ir kitos tau- tiuo vedamojo: “Reikia bū
tos. Taigi, perspėjimų dėl realistais . šalia Įdomios 
busimos moterų valdžios pradžios ir sveikų minčių 
turime tiek ir tiek, ir jei vis- (“Agresivinis karas negali 
viena norime turėti moterų būti demokratinis”) nuste- 
valdžią, tai dabar yra pro- bau perskaitęs si jūsų tvir-

Skaitykit Naujienas

mums garbės ir patys len-'ju turi. Laiškas Kedakcijai
kai iš musų pasijuokia, kad Sėdintieji ant lovos pasu-į --------------
mes gudresnius žmones va- ka galvas. Juodu broliai. Tremtiniams Reikia Knygų 
diname ponu ai* ponia. i Visas tremtini dienas pra- Gerbiamieji:—

Ar nebūtų geriau, kad leidę kartu.
mes visur sakytume ir ra-Į —Butų gerai bulvių išsi
rytume draugas, vietoj po- virti. Ipiaustysime cibuli, su-
nas- (Ar “draugas” nepaei-1 maišysime ir ką gi — prisi-iCouncil (14 Wittįe st., 21a 
na iš slaviško “drug”? Rd.) į kirsime neblogiau už kara- Detmold, British Zor.e, Ger- 
Galima butų dedant vardą!iius. 'many). Prie galimos progos
ir pavardę visai nieko nedė-j —Et, kad taip
ti, nei pono nei draugo,; bulvių. — svajoja 

'prieš vardą pavardę!
Nemanykite, kad aš tik 

ienas taip galvoju. Dauge- 
panašiai gaTvo-

•••

TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaikyti po visą pasaulĮ.
TŪKSTANČIAI jų dabar jjyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai- Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. .

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus Įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose rastuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlvkščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne- 
žmonišką" terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. . . . . „ .

Skaitvdami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskiteprogoa tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicaaoi metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $525.
f* SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
17S9 So. Habted Street, CMeago 8, m.

lis lietuvių
ja, kaip aš. Esame lietu 
viai, taip ir venkime len
kiškų žodžių.

Skaitytojas
iš Scranton, Pa.

Fastaba: Tarp vien
minčių žmonių pas mus yra 
priimta prieš pavardę ir 
vardą sakyti “draugas” ar 
‘draugė”, nors dėl tų žo
džių slaviškos kilmės gal ir 
nėra abejonių. Kai kas pas 
•nūs sako “Tamista”, kai 
kreipiasi Į kurį asmenį. Bet 
it' “Tamista” yra slaviškos 
kilmės. O kada vartojame 
“ponas” ar “ponia”, tai mu
sų ausyse skamba lenkiškai, 
o kada anglų kalboje sako
me “Mister”, “Mistress” 
(Mis.) ar “Miss”, tai atro
do visai tvarkoje, nors Mis
ter anglų kalboje reiškia tą 
pati, ką lietuvių kalboje 

'reiškia Ponas. O jeigu iš vi-; 
so
ko nedėti, tai sako, kad re

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp
nėjusį u nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo dū

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda bizniavas namas

rooming house su 16 kambarių. !sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
garu apšildomas, bizniškoje vie- akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 

nebūna tuščias, ‘ Korėjiečiai turtuoliai ir varg- 
patogumai. Parsiduoda dieniai šitas šaknis vartoja per 

iš priežasties partnerių išsiskv- i šimtmečius kaipo kokį stebuk- 
rimo. Yra mažas morgečius lingą vaistą arba apsauga nuo 
lengvai išmokamas. Dėl platės- visokių ligų ir jaunystės palai
mų žinių prašome rašyti ar at- kymo. Ginseng šaknų nereikia 

įeiti šiuo adresu: (2-8 nei kept nei virti jos lengva su-

Čionai pridedu Z. Rauli
naičio, Lietuvių Atstovo 
Baltic Central Advisorv

Antoinetta Shirmulis 
143 Lafayette st.,

Schenectady 5, X. 
Telefonas 49882.

PAIEŠKOJIMAI

kramtyti ir nuryti kaip saldai
ni; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00, pusė sva
ro $10.00, kvoteris svaro $5.00,

■ šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam Į

pakeptu paskelbkite ji. 
tretysis. į

Bet pikti žvilgsniai nelei- ti tautiečiai trokšta lietu- 
džia jam toliau plepėti nie- viškų knygų, nežiūrint, kad 
kus. Iš kur ri imsi taukų.
Juk riebalas tremtiniui, da-

Paieškau savo brolio Jono Naikaus.! •
seserų ir tėvų. paeina iš Se'mių kai
mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur 
jie dabartiniu laiku randasi. Taipogi; 
paieškau savo giminių. Jie patys ar-1

Aišku kuri mnsu išviotin iha kas aP'e Juos žino- maloniai Pra’-AlfeKU, KUO musų lSUietin- -omi atsiliepti iiu<) adresu: (2-8) į

AEXANDER’S CO.
41 ! W. Hroadway 

S»». Boston 27. Mass.

JO?
viu

ir nėra dabartine lietu- 
moderniška arba kla-

bartiniu metu. tai tikra sva-isiška kalba rašytos. Net mu- 
jonė. o be jo nors kiek kim-įsų amerikoniškas žargonas 
šti—vis viena jausies alka- dabar yra jiems primtinas. 
nas ir tiek. į Tiek to: Mažvydžio “Kate-

Jie visi trys. sutupę prie! kizmas, ir net žemaičio 
maišiuko, skuta bulves ir, Daukanto ir anykštėno Ba- 
svajoja apie gražias ir so-, į anausko raštai yra tole- 
čias dienas laisvoje Lietu- ruojami!

skusti.
prieš vardą pavardę nie-' ?*’0
n pelėti tai aalcn kari rp- *31 DU\ę>

voje. Vienas, kitas bando Mano tikslas yra, 
išsitarti: biant viršui minėtą

—Įsivaizduok, — sako,— įprašyti kad visi Amerikos 
aš, eidamas žvejoti i Nemu-; lietuviai surastų savo pa
ną, nusipioviaa bryzą laši- 1 lepiuose ar skiepuose se
nių, dvi riekt - rupios duo- į nas lietuviškas knygas ir 
nos ir man bevalgant, laši-į pasiųstu: United Lithua- 
nių kavai kinkas Įkrito i nian Relief Eund, 105 
smėlį. Ir žinG ką, vyrai. ašiGrand st., Brooklyn 11, N. 
jo nepaėmiau. Ot, kad tas!Y.
nukritęs gabaliukas butų! Atsimenu kad nuo 1905 
mums čia užsispirgyti. į iki 1912, kada ėjau i moky- 

Vyrai. lyg susitarę, nury-įklas ir turėjau pragvveni- 
ja seilę. * 1 ,nu’ ’r m°kslui užsidirbti, ašį

—Kam kalbėti, kam er-į kaipo
zintis — ir dar vikriau ėmė!

skel-

epti
Joseph Naikus, c-o

12X8 Clinton avė. N.
Rochester 5, N. Y. 

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. 1. šis vaistas geras nuo 

nudegimo
Nusideginus reikia pamirkyti ske

pečiuke į vaistų ir kloti ant skauda
mos vietos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Didelė bonka $2. mažesnė $1.5‘>.

No. 2. šis .aistas geras nuo pu- 
liojanėių žaizdų. Turint puiiojr.nčiu 
žaizdų skaudulius, reikia paimti 
"Aziva" moaties ir ištepti žaizdas; 
kas turi kiauras blauzdas tai toįi 
mostis geriausia pagelba. Dideiė dė
žutė $2, mažesnė $1.5*1. Siųskite ap
mokėtus užsakymus šiuo adresu: 

Juozapas Marhinskas 
295 Silver st.. So. Iloston. Mass.
Arba asmeniškai kreipkitės kas

dien po K vai. vak. (5-8)

GERA MOSTIS

’SIXTIANA’
Keg. V. S. Pat. Office

SI Al GUSIEMS IR VAIK AMS
“Si.V.iana" mostis. atsparumo vais-

Arch įloti I.
TAMSTOS ATEITIS 

NEBLOGA

L,

Ha, matau milijonus besikankinan- 
| cius Reumatiškuose skausmuose, 
i rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio iv ne magumų varginami žmo
nes skutui ia-i. Deksnio Galinga 
Mostis. sudaryta iš daug skirtingų 

į elementų ir brangių aliejų, iš skir- 
1 tingų kraštų svieto, šildydama ga
lingu šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa- 

ažiuoja, tai 
tepk ir vėl 

alinga Mosėia. 
žmonių, ku

rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gunių Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment 

P. O. Box 666. Nevrark. N. J.

ipo kolportens (knvg-b*.*, tuoj pulengvma raumenų kotų. k<(. Ras , t;i< jr v
šisl esu naskleides virš ra?k’’ n“Ki*r,r'- kr*t«*H. gerkles .r jei nori važiuctii tai. tšli pasKlUHięS VU .s galvos skausmus nuo persalimo, ro- į, r p, .• nio Galir
,000 knygų lietuviu kai- "J*’* vah/džių įkandimo ir kitokius T"rirne <lavjr 1;„;ku nllo10,. ............... .............................

i • rp _ ' , , , skausmus. Reikalaukit “SiMiana
ieina Kazvs.' >Oje. los KnyffOS, dabar mosties aptiekose. arba rašykit j: 

kazetininkas j įn perekaUytos ir greičiau-
Kaina. $2.00 už puode!).daktoriai yra “chamai”, (ir- (koncentracijų' . naudingos^musS ^^vietin1 temyk= “Si^tian.- mostj galite

gi svetimi žodis!). Tai ką ^linyS. Red., dabar dzioM- įsvietin- --------------
nutarsime daryti? mnkas, gydosi ligoninėje ir tiems tautiečiams.

aiųsti giminėm ir draugam Lenkijoj. 
(41
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DRAUGU ANDRIUKAI
ČIŲ SUKAKTUVĖS
Gruodžio 31 d.. Naujų 

Metų belaukiant, draugai -k 
ir M. Andre\vs-Andriukai- 
čiai minėjo savo 2-> metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Ta proga į,tis drau-, 
gus Andriukaičius susirinko 
Arlingtone jų namuose ne-

SAUSIO 25 D. L. REMTI 
DRAUGIJOS SEIMAS
Lietuvai Remti Draugi-! dideli būrelis artimų drau

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sguare 
H ard ware Po.
A. J. ALEKNA.

62S E. Broaduay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

JACK VVIDICK KARŠTAI PROTESTUOJA

kvies- gų ir gimimų ir širdingoje 
nuotaikoje paminėjo tą ivy-: 
ki. Draugai Andriukaičiai; 
yra veiklus musų visuome-; 
nininkai. draugas Jonas i 

įs ryto. Oficialus praneši- dirba daugelyje organizaci-1 
mas tuo reikalu bus pa-|ju į,- tarp kitko vra "Relei-, 

vio” trustee.

> seimas numatoma

CAMBRIDGE KLIUBO 
NAUJA VALDYBA

Gruodžio 28 d. Cam
bridge Lietuvių Piliečių 
kliubas turėjo narių susirii - ti pagreitintai, dar šio mė-
kimą ir rinko šiems metams nėšio 25 d. So. Bostone. Lie- 
valdybą. Į pirmininkus ot - tuvių Piliečių Draugijos 
vo tris kandidatai — -L Be- svetainėje, kaip 11 valandą 
leckas, adv. J. Tumėnas ir 
K. Zabitis. Daugiausiai bal
su gavo adv. Tumėnas 
(115) ir
mininku. Senasis musu pn -

skelbtas vėliau, bet p. J. 
liko išrinktas pir-jTuinila mus prašė prarėkti. 
Senasis musu oir- kad seimas bus. Seimas

mininkas J. Releckas-Blake 
surinko tiktai 94 baisus

kviečiama sausio menesi 
odėl. kad yra būtino reika-į 

lo praplėsti L. R. DraugijAdv. J. Tumėnas yra 
augęs ir mokslus ėjęs jau
nas žmogus. Kaip jis pirmi
ninkaus, kur link kreips 
kliubo politiką, pamatysime 
vėliau. Jei jis eis "tėvo pė
domis”, tai kliubui iš per
mainos mažai naudos te
bus. Bet, kaip sakiau, sprę
sime tada. kada Parilat.vsi-įfiliam Lacev

jj dirbant mu.-ų Hiiubo,—j0 j teatrą pavakarėj ir 
priešakyje. j paliko namuose be priežiu-

ros du mažus vaikučius. Ja-

claličaiterĮ. Visi draugijos sky
riai kviečiami 
to seimo.

ruoštis prie

Gaisre Žuvo Du Vaikai Pa
likti Be Priežiūros

Naujų Metų dieną Įvyko 
didelė nelaimė Lavvrence
gyventojų Lacev šeimoje, 

ir jo žmona

Į kitas valdybos vietas 
rinkti šie asmenys: Venc 
lauskas — vice pirminin
ku. Tai žmogus neitralus ir 
laikosi visada su dauguma.i j^dos'vakare
o todėl ir buvo išrinktas

net 5 metų ir VVilliam 2 me
tų amžiaus. Kai jie grižo 

i namo jau po dešimtos va- 
jie rado sa-

Linkime dar
daug. daug laimingų sukaK- 
tuviu. J-

IŠ BALFo VEIKIMO
Bendrojo šalpos fondo į 

vietinio skyriaus valdyk s 
ir spaudos komisijos posė
dis Įvyks ši ketvirtadieni, 
sausio 8 d. L. Pil. Draugijos 
svetainėje, ant E st. Pra
džia 8 vai. vak.

BALF’o prakalbos Įvyks 
25 d. no pietų, i *at-sausio

rick Gavin mokyklos sve
tainėj, kampas F ir 7-th st. 
So. Bostone. Pradžia pra
kalbų 2 vai. po pietų.

Kalbės iš Brook Iv no at-
į vykęs BALF reikalų vedė-

vo butą deganti, o abudu kalinė

jas Juozas Laučka ir nese-t 
nai Į Bostoną iš Europos at
vykęs inž. Budreika. Muzi-

vienbalsiai. Pi«>tokolų i ašti- vaįįučiug užtroškusius. Nu- • plati 
ninku išrinktas \ enclauskojvežti j ligoninę vaikai mirė 1

. ;2iniT*ku lb_muo užtroškimo. Gaisras 
rinktas jauna>i.» A. įuiaus- grejĮ buvo užgesintas.

Diinkta>; Draugas M. M. Stakionisi

sunus, finansų ras
,as

kis. Kasininku 
draugas A. Valeika. l,mums pranesa. kad Mrs. VV. 

Į direktorių komisiją Įėjo;Lacev yra lietuvaitė. Lacey 
3 ‘‘karšti” maskviniaižma-Išeinu gyvena 36 Alder st., 
nės ir du aiškesni katalikai. Lavvrence.
Bet koki ten susidarys dau-į ----------------
guma ir kaip jie tvarkys 
kliubo reikalus, tai dar pa
matysime.

Bendrai dėl linkimų rei
kia pasakyti tiek: gerai.

c__l----Kjuirn. v celiniu _ju cmao

Expert VVatch Repairing 
3 to 7 Day s Service 

Ketvirtis and Po.
VVatches - Je»elry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliaaeea

373 W. Broad* ay.
Tel. SOL'

So.
4649

Boston

BORIS BEVERAGE CO.
Detroitiškis karo veteranas, Jack Widick, nuėjo su reikalais Į nuomų priežiū
ros Įstaigą. Ten jis susiginčijo su tos Įstaigos viršininku ir viršininkas Įsakė 
policininkams ij išvesti lauk. Kairėj matytis VVidickas su veterano ženkliuku, 
o dešinėj jis jau be ženkliuko, nes jis su tuo ženkliuku paleido Į nuomų prie
žiūros viršininko galvą. J. VYidick norėjo išgirsti is nuomos priežiūros Įstai
gos. kaip jis gali išgyventi iš savo pajamų, kuomet pragyvenimas taip pa
brango?

LAKUNO TEISMAS Didelis Gaisras, Sudegė 
194 G metais kovo mėnesi Bažnyčia

lakūnas Įeit. T. Farrell karo Lovvelle ši antradienį ki- 
laike pasižymėjęs ir apdo- lo gaisras baptistų bažny-

me siųsti i 502 East Ęroad- 
vvay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

ir

{ •
1 Tel. ŠOU 2712 arba Bi<. 9O1.J

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstn iki-ijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-1 nuo 
534 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MASS.

vanotas medaliais, pasi- čioj. Begesindami gaisrą še- 
kvietė vieną mergaitę He- ši gaisrininkai pateko po 
len Starvou, su savim Į vieš- griūvančiu stogu ir vos iš
būti ir ten, abu prisigėrė, o sigelbėjo nuo baisios mir- 

• paskui lakūnas mergaitei ties. Jie buvo išgelbėti pri- 
išdegino su degančiu eiga-' dusinti. Sako, gaisras pa
rėtu savo vardą apatinėj daręs nuostolių už 150,000 
kūno dalyje. Už šitokį gir- dolerių.
ta žiaurumą ar sadizmą la. *■ *- . *■
kūnas gavo nuo trijų iki
penkių metu kalėjimo. Jis1 nariu susi- 1 Jprašė aukštesni

oro neivvko Iri iv pei-svarstyti ir sį pir- slisti gatvėje
___ L. ' •' k ■ i rč -madieni valstijos aukščiau- Mrs. Louise Bufen, 75 metu
pul-^- - c p t ’?ias teismas sprendė jo by- senutę įs Lvnn. Senute nu-rilkos namuose. So. Bosto- , u,,, . p -r ,-

Pradžia 8 vai. vakare• ! °
nar,a, ™«>„^y&katas ' • • J

ir meno dalis bus 
ir labai Įdomi. Pildysi 

ją vietos chorai ir muzikan
tai. A. J. į

ŠĮ Penktadieni “Dainos” 
Susirinkimas

Praeitą penktadieni "Dai
nos” draugijos 
rinkimas, dėl labai

___________
Pirma Šių Metų Auka
Dėl slidaus kelio vienas 

teismą jo automobilis Lynne pradėjo 
ir ši pir- slisti gatvėje ir pritrenkė

PARSIDUODA 2 EKERIAI 
ŽEMĖS IR NAMAS

\Vilmington. Mass. parsiduo
da 2 ekeriai žemės, mažas gyve
namas namas. 8 aviliai bičių, 
pusė žemės išdirbtos, lengva 
privažiuoti busais. prie didelio 
kelio. Verta $3.000. bet parsi
duoda už $2,200. Kreiptis laiš
kais dėl pasimatymo "Keleivio" 
adresu pažymint J. C. (1)

7-8

Žada Užsitęsti
Bcstono trokų šoferiai 

Teamsterių unijos 2-5 loka
las (A. Darbo Federacija) 

kad Cambridge kliubo na-[ri,ojo i streiką ir praeitą 
riai pašalino iki šiolei buvu- sekmadienį už jų streiką 
si musų pirmini:.ką. nes jis pasisakė ir visa vežikų uni- 
politiniai buvo linkęs žiu-Įja, kurios kasoje yra 18 mi
nėti Į Maskvą ir tik is mask-lionų dolerių ir kuri žada pernai metais ant kelių 
vinių žmonių semdavosi sa-j^isa savo kasa remti Bostcn Į lomobilių nelaimėse žuvo 
vo visą politinę išminti. Už- no šoferius, čia streikuoja' 523 žmonės, arba 1<> žmo- 
tat jam pirmininkaujant 14.500 šoferių. niu mažiau.-negu 1946 me-Į
Cambridge kliubas musų Sunkvežimių šoferiai nu-; tais. Tokias žinias paduoda 
lietuviškame judėjime nie- tarė pradėti kovoti su ”gy p-j automobiliu registratorius I 
kur nepasirodydavo nei su'sies . arba su tais trokų sa- Rudolph E King. 
jokiomis aukomis, r,ei suivininkais, kurie patys pre- 
politiniais pasisakymais už kės vežioja ir nepriklauso 
Lietuvos laisvę ir, iš viso,; F rie jokios unijos. ‘ Kova” 
to kliubo politika buvo nei reikšis tuo. kad ant kelių 
šis nei tas. Dabar i valdybą "ramus pikietai” gaudys 
Įėjo jaunų žmonių ir rnaty- tuokus su prekėmis.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

ne.
Visi teisme Įrodinėjo. 1-----------

sau lakūnas buvo nuteistas Pakelia Mokesti uz

Musų Valstijoj Ant Kelių 
Žuvo 523 Žmonės

Massachusetts valstijoj i
au-

už "pasikėsinimą su pavo
jingu ginklu”, o. sako. pa
gal Įstatymą, degantis ciga- 
retas nėra “pavojingas gin
klas”.

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 

ž Mokslą m°kytoja p-lė Amelia Tataro- 
Teisiu Mokvk- nis- kuri turi i^dus muzikos 

mokesni mokslo laipsnius A. B. ir M. A.
Kreiptis i jos muzikos mokyk
lą: ‘ (-)

Harvardo 
la nutarė pakelti 
už mokslą 200 dolerių per 
metus. Iki šiolei mokestis 
buvo 400 dolerių, o dabar 
per metus reikės mokėti 
600 dolerių. Pakėlimas pra
dės veikti nuo šių metų 
rugsėjo mėnesio.

A. .1. NAMAKSY
SEAL ESTATE & INSCRANf E

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

sime, kaip jaunieji ve.- 
sų visų organizaciją, 
kėsime jiems gerai dirbti ir 
iškelti musų kliubo vardą, 
ne tiktai, kaipo gerą vietą 
pašokti. bet ir kaipo kultu-i koncertą-vakarienę. 
rinę ir politinę lietuvių

mu-; 
Balin Koncertas-V akarienė 

Nebetoli
Vasario 8 d. “Dainos” ton 

draugija duos nepaprastą seifo 
kurio- Apie

or-Įje "Dainos” choras pasiro- 
ganizaciją. kuri drąsiai pa-įdys su visa eile naujų dai-

Jau

Primušč Sargą, Pavogė 
8 Tūkstančius Dolerių
Brightone i American 

Building VV'recking kompa- 
inijos ofisą pirmadieni va
kare Įsilaužė du plėšikai, 
primušė senuką sargą. 70 
metų John Russel iš Alis- 

ir pavogė iš Įstaigos 
8 tūkstančius doleriu.

Mirė Kumštininko Jack 
Sharkey Tėvas

Jack Sharkey - Žukausko, 
buvusio Amerikos kumščia- 
vimosi čempiono tėvas, J.!
Žukauskas, mirė praeitą; 
sekmadieni Binghamtone? .. , -
N. Y. Pats buvęs ’LT^ama^atonantine

THREE ARTS STUDIO.
480 Roylston st., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namu, ELIot 8222

DR. D. PILKA

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora- 

jos programa atei n 
dėldieni iš W0RL stoties

,. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 
ir nuo 7 iki

546 BROADVVAY
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1320

kas -J. Sharkev dabar gvve- i:i‘ -ki:,, f o on • ’t , ; 9o0 kilociklių, tarp 9:30 irna bostone n čia veiciasi, J0 g0 b 
blznlu- ' 1. Muzika.

kelia balsą už demokratiją 
ir laisvę ir nepašykstauja 
aukų savo tėvų kilmės kraš
tui vaduoti iš diktatūros
jungo. Narys.

Cambridge Lietuviai Minės 
Vasario 16 d.

Vasario 1-5 d. sekmadie
nį Cambridge lietuvių orga-J 
nizacijos (LSS 71 kuopa. 
L-os Sūnų Draugystė. SLA 
371 kuopa ir E. Remti Drau
gijos Cambridge skyrius) 
i engia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą Lietuviu 
Piliečių Kliubo apatinėje 
svetainėje. Minėjimas Įvyks! 
po pietų. Minėjime bus pro 1 
grama.

Apie kalbėtojus ir pro 
tframą bus pranešta vėliau.

nų, o vakarienės šeiminin
kės žada neatsilikti nuo dai
nininkių ir pasirūpinti sve
čių kūnišku gerbūviu. Kon- 
certas-vakarienė Įvyks So. 
Bostone, L. Pil. Draugijos 
svetainėje.

Rado Šešių Savaičių 
Mergaitę

South Station telefono 
.. , , .. . Dūdelėj pirmadienio vaka-
11 \al. \akare polici-'.e buvo lasta mažutė, šešių 

pas.‘ oojo pei Įsavaičių mergytė. Ji buvo 
v,a mitai aprengta, suviniota

jos patrulis
langą, kad ofise kas tai

IŠ LIETUVAI REMTI
D-JOS SUSIRINKIMO
Praeitą šeštadieni Įvyko 

Lietuvai Remti D-jos Bosto
no skyriaus narių susirinki
mas. Dalyvavo 20 narių. 
Buvo aptartas L. R. D-jos 
čarterio papildymo reika
las. Nutarta čarteri papil
dyti ta prasme, kad L. R. 
D-ja galėtų patarnauti žmo-

2. Dainininkės Emilija 
i Burbulienė ir Frances Pa
lionis iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta-

TURĖKIT FONIŲ

Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

I>ahar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų

Dabar Radijų Pardavimas 
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

-- - — .— šiltai aprengia, su\imoia inetvarkoje n nat.kr.nę po- keIi.ls Jntklortes. Mergaitę J'0"’ Program,
beminkai rado primuštą ir rado viena moteris kuri.iT.16 Tremont st., Boston, 
suristą sargą ir .spiestą sei- pranefusi stoties pareigu- “SS* .|S'
fa. L ...............• I’Udzius, o skelbimus praso-

Priimusc

pranešus. '7^ i pūdžius o skelbimus prašo-nams apie atrastą vaiką.j’ « «
pati kaž kur išnyko. Mergy-Į
tė buvo nugabenta Į miesto' 
ligoninę, kur ją visi vadina 
“Heilo Giri”. Policija ieško,į 
kas tą sveiką, mėlynakę;

i telefono!

South Boston Radio 
Service Center
052 E. Broadeay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-M 

Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St.. arto Central

ŠOU 2805
DAKTARAS

L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto Iki 12 dien»

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS-

J nėms, kurie nori siųsti mai- 
Jsto pakietus savo draugam? 

ar giminėms i Europą.
L. R. D-jos metinė vaka

rienė Įvyksta sausio 25 d. ir 
A. D. Federacija Įkūrė į.-usirinkinias paskyrė tai va- 

“Švietimo Komitetą” Ralienei šeimininkus. Gas- nuoš. aliejaus mažiau. Dėl 
Musų valstijoj Amerikos | padinauti sutiko p-nia Kro- pristatymo sunkumų visose 

Darbo Federacijos Įkūrė pienė. ’ rytinėse valstijose trūksta
vietini Politini Švietimo Ateinantiems metams Į'aliejaus, todėl ir Įvedamas 

kurs vadovaus valdybą liko išrinkti tie pa- vartojimo sumažinimas. A- 
tys nariai: būtent, pirm.— liejaus skirstytojai pasiža- 
-J. P. Tuinila. vice pirm.— dėjo valstijai, kad jie tei- 
•I. Jankauskas, sekr. — K. singai praves sumažinimą 
Mereškevičius. fin. rast. — ir visiems vartotojams lv- 
A. Januškevičienė ir ižd.— giai pristatys 1.5 nuos. ma- 
Dr. A. I„ Kapočius. Rep. žiau aliejaus.

Komitetą. 
unijų politinei veiklai. Tas 
komitetas skelbia, kad iis 
yra nepartinis ir per rinki
mus agituos už tuos kandi
datus, kurie bus artimesni 
darbininku reikalams.

Du Su nkvežimiu 
Šoferius

Trokų streikuojantieji šo
feriai pasiuntė ant kelių sa
vo pikietus. kurie vienoje mergaitę padėjo 
vietoje pagavo sunkvežimį budelę.
su dviems šoferiais ir abu ___________
juos skaudžiai apkūlė “už Ketvirtadieniais Valgysim 
stieiko laužymą . Mušeikos Kiaušinius
buvo Westwood policijos Senai jau Įvesta mada 
sulaikyti ir bus traukiami ketvirtadieniais nevalgvti1 
tdsmo atsakomybėn. Pri-1 kiaušinių, dabar atšaukta.! 
muštieji šoferiai yra P. H. Ret musu vyriausvbė kvie 
Antonellis ir R. Handv. ‘ — - - -

Angliškai - Lietuviškas Žodynas
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 

raidėmis, 490 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'e formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

t
čia visus piliečius susilaiky-j 
ti antradieniais nuo mėsos,' 
nes mėsos trukumas yra di
delis ir, norint duoti pagal- 

"aliejaus pa badaujantiems žmonėms! 
tad alie- Europoje, maistą reikia tau-

Aliejaus Vartojimas Suma 
žinamas 15 nuošimčių

Musų valstijos
caras patvarkys, kau ane- Europoje 
jaus vartotojai begautų 1-5 pyti. Kiaušinių ir mėsos tau

pymas buvo daromas “lais
va valia”, bet kai kurie res
toranai to patvarkymo ne
labai ir laikėsi.

Noriu Pirkti Vartotą Pianą

Kas turėtumėt parduoti pra
šau kreiptis šiuo adresu: (3-8)

17 Sanger
lohn Lukas 
st.. S. Boston. Ma..SS.

636 Broadvvay,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

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

Kambarys 2tt.'»
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

Valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadim 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PI KŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ
sveikata:;:
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

^*nos’te ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pu 
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
pastų arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi 
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

56 Chauncy Street. Boston
LEPIE

11. Mass. Tek L1B 3968

lithuanian 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to- j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
226 BROADVYAY,

SO. BOSTON. MASS.
TaL SOUth Boston 4618




