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Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 43 METAI

Mikolaičykas Sako, Bolševikai 
Išžudė 11,000 Belaisvių

Karo Belaisvių Žudynių Paslaptis — Vienuolika Tūks
tančių Belaisvių Karininkų ir Puskarininkių Buvo Išsker
sti — Kalti Bolševikai, sako Mikolajčykas.

BRAZILIJA APSIVALO NUO SVETIMU AGENTŲ

u

1943 metais balandžio 1 2 Sako, Pirko TNT Su\ 
(I., kh<1h kuro žudynes dvivo <7 ij** fr* •
pačiame Įkarštyje, iš Vokie- V alaZlOS Zl/lia
tijos pasklido žinia, kad J Samuel Nattis, vienos 
vokiečiai atrado Katyn miš- Manhattan firmos atstovas, 
ke, Rusijoj, 11,000 išžudy- pareiškė, kad jis pirko 
tų lenkų karininkų ir pus- sprogstamąją medžiagą ir 
karininkių. Vokiečiai skel- ją gabeno i Palestiną žy- 
bė kad bolševikai išžudė dams, bet jis sakosi tą da
tuos lenkų belaisvius. Len- ręs su policijos (FBI), su 
kijos vyriausybė Londone armijos ir karo perteklių 
j areikalavo, kad tarptauti- administracijos žinia, 
nis raudonasis kryžius iš- Šias dienas vienoj Nevv 
tirtų tas žudynes ir nusta- Jersey farmoj buvo atrasta 
tytų, kas dėl’jų kaltas. Vo-įdaug sprogstamosios me- 
kiečiai sutiko, kad tarptau- džiagos, kuri buvo skiria- 
tinis raudonas kryžius tyri- ma Palestinos žydams. Po- 
nėtu žudynes, bet Stalino licija ir spauda pradėjo ieš-

Brazilijos parlamentas ir aukščiausias teismas nutarė apvalyti visas valdžios 
Įstaigas ir patį parlamentą nuo Rusijos agentų bolševikų. Čia matyti Brazili
jos parlamento posėdis ir jame priešakyje sėdi 14 bolševikų atstovų, kurie, 
kaip svetimos valstybės agentai, nebegalės būti parlamento nariais.

Prezidentas Įteike Kongresui 
1948-9 Metų Biudžetą

Numatoma 39 Bilionai Dolerių Išlaidų — 11 Bilionų Do
lerių Krašto Gynimui — 7 Bilionai Marshall Planui — 
Siūlo Sumažinti Mokesčius ir Skolas.

Italijos Komunistai i . Prezidentas Truman
. Ol pirmadieni pasiuntė kon-lęSld Streikus gresui apskaičiavimą, kiek

Italijoj bankų tarnautojų J. A. Valstybės turės

S1

ŠIŲ METŲ VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

dų ir pajamų 
laikotarpyje, 
iki birželio 30 d.

1948-49 metų 
nuo liepos 1

streikas tęsiasi visame kraš
te. Kad sudarius vyriausy
bei daugiau sunkumų ko
munistai paskelbė keliuose ,
miestuose “generalinius Piezidentas sako, siais
streikus” ir sustabdė Genu- ',n.et?!?. lzd? J’aJamos sl?ks 
ios, Neapolio, Savomis bihonų doleHy o islai-
situ uostu darbą. bus padalyta 37 bilionai

- * - įsu puse. Tuo budu siais me-
Italijos komunistai, kaip tais iki birželio 30 d. bus

valdžia griežtai atsisakė ir 
“pasipiktinusi” nutraukė 
santykius su Lenkijos vy
riausybe Londone ir tuoj 
pat sudarė Lenkijai savo 
lėlių bolševikišką valdžią. 

Vokiečiai visvien darė

koti kaltininkų, o dabar pa
sirodo. kad tie “kaltinin
kai” dirbo su policijos ir 
armijos žinia. Užpraeitą sa
vaitę. kraunant i vieną lai
vą “mašinas”, viena dėžė 
sutruko ir pasirodė, kad to
je dėžėje yra stipri sprogs-

tyrinėjimą ir skelbė, kad i tamoji medžiaga. Iš to 
jie neginčijamai Įrodę, jog prasidėjo tardymas.
tai bolševikų darbas. Kada ______ '
rusai išvarė vokiečius iš j
Katyn, jie irgi padarė "ty
rinėjimą” ir vėl skelbė ne-j 
ginčijamai nustatę, kad tai!

Politika 
Veda Karan

Anglijos ministerių pil

Rusi iasZ. J V v

načiai isžudę lenkus belais-įmininko pavaduotojas, ang- 
V1US- Uu socialistų vadas Herbert

Buvęs Lenkijos minėte" Morrison sekmadienį kalbė

Karas Palestinoj 
Eina Smarkyn

Palestinos arabai, su pa
galba aplinkinių arabų val
stybių, praneda smarkesni

Zienkin^'dabačiiLLkčba karą prieš žydus. Praeitą
‘ savaitę arabų kareiviai, ka-

Lietuvos Nepriklausomybės yra numatyta šitam reika- 
30 Metų Sukaktis lui. Pirmoji tos >mos dalis

Šiemet sukaks lygiai 30 —šimtas su viršum tuKstan-
metų, kai Lietuva pasiskel- čių — jau yra sukelta. Pasi 
bė nepriklausoma. Todėl
ateinančioji Vasario 16-ta užbaigti. ... .. , .di- Minėdami 30-metines Lie- nskose umtoimose, daie

.A są eilę puolimų pnes žydus. 
Vietinė policija, su anglų;

privalo būti paminėta
iv dėsniu iškilmingumu, negu tuvos nepriklausomybės pa 

|per praeitus keleris metus, skelbimo sukaktuves, pa , . ..
: Visas Amerikos lietuvių reiškiame atitinkamomis aie1^
'kolonijas ir draugijas mes kalbomis viešuose susirinki- atrnuse- 
raginame nedeisiaRt darytumuose. rezoli^ijomis ir 
programas toms iškilmėms laiškais valdžiai bei kon-
ir, kur galima gauti oficia-grės., nariams •;<-••••»- Arabai griežtai atsisako 
lias valstijų gubernatorių ir ne savo nepa.auz am^į pas - ben(lrafla,.giauti 
miestų merų proklamacijas ryzimą kovoti del Lietuvos
tai istorinei Lietuvos datai išlaisvinimo iš svetimo jun-

seniau Francijoj, dalinai? 
streikais nori paklupdvti 
Italijos vyriausybę ir kada 
kraštas “pribręs” ginkluo
tam sukilimui, tada komu
nistai bandys ginklais pasi
grobti valdžią. Italijos vy
riausybė imasi griežtų prie
monių prieš komunistų ke
liamus neramumus, bet kas 
laimės, dar negalima pasa
kyti.

sumažintos valstybės sko
los 7 su puse bilionus dole
rių.

Ateinantiems metams 
prezidentas numato 44 su 
puse bilionus dolerių paja
mų ir siūlo padaryti 39 su 
puse bilionus išlaidų. To
kios pajamos bus gautos, 
jeigu mokesniai bus suma
žinti, kaip prezidentas siū
lo. Jis sako, kad kiekvie
nam mokesčių mokėtojui 
mokesniai turi būti suma
žinti $40, o korporacijoms

pagalba, puolimus Dideli Ginčai Re- 
Bet žinios is Pales- •’Z.lIILI U AU! UUI dtl JUlIInpubllkonų Partijoj; mokesniai turi būti pakelti, 

Republikonų partijoj pra-1 kad jos sumokėtų 3 bilionus
tinos sako, kad arabai rim
tai ruošiasi karui ir turi uz-

WaJhingZ t<enkamai ginklų tam karui. 
* - AvjL-j, m-Kivtui atsisako 

su Jungti
nių Tautų komisija, kuri. 
vyksta i Palestiną pravesti 
to krašto padalijimą i žydų 
ir arabų valstybes. Jei ne
ramumai tęsis ir

ir 2 šimtu milionų dolerių 
per metus daugiau. Atei
nančiais metais preziden
tas siūlo valstybės skolas 
sumažinti beveik penkiais 
bidonais doleriu.

si deda atvira kova tarp tų, 
kurie nori priimti Marshall 
planą ir tarp izoliacijos po
litikos šalininkų. Senato
rius A. Vandenberg vado
vauja tiems republikonams, 
kurie mano, jog reikia pa-! 

ilgiau, dėti Europai apsiginti nuo

jo apie užsienių politiką ir atžymėti. go. Protestuokime prie So-
sakė. kad Rusijos politika Parodykime plačiai Ame- vietų Rusi jes neteisėtą šei- 
veda pasauli i naują karą. rikos visuomenei, kad mes minink a v i m ą Lietuvoje. 
Rusijos politika yra gro- neužmiršome savo tėvų prieš jos gyventojų perse- 

o Rusijos šmeiž-i krašto, kurį neteisėtai pa- kiojimą, žudymą ir masi- 
tai, prasimanymai ir kalti- grobė ir pavergė svetimos nius trėmimu- i Sibirą. Rei- 

kalaukime, kad J. A. Vals-
perdėm melagingi ir daro- Pasiruoškime tą progą tybės verstų bolševikiškus 
mi tam, kad pridengus Ru-j panaudoti ir gausingai fi- tironus tuojaus išsinešdinti 
sijos imperialistinę politiką, nansinei paramai Lietuvos, iš Lietuv -.

išlaisvinimo reikalams. A- Dirbkime ir kovokime, 
menkos Lietuvių Taryba ka<, butu atstatyta laisva, 
kaip tik dabar vykdo antrą
jį Lietuvos Gelbėjimo Vajų.

sukelti visą
250,000 dolerių sumą, kuri Amerikos Lietuvių Taryba.

rių pirmininkas S. Mikolai
čykas dabar Amerikos spau 
doje skelbia, kad lenkų be
laisvius išžudė Stalino vai- , 
džia. Pagal rusu valdžios u.onis a’
’riuT•;in1!nk"(’ 'kar° b,ela!-^i™a rieš" Anglija vra'šalies despotai, 
sv ių karininkų ir puskan- ' - “ - 1 - - -- -
įlinkiu iš trijų belaisvių sto
vyklų. Kozielsko, Staro-

^?° Anglija norėtu bendradar-
• ' , n- SV'r ^"Liauti s„ Rusija, bet tai vra 

to rusų politines policijos’ 
žmogžudžių iššaudyti ir pa
laidoti Katyn miške, kur j komunistu parti jas j užsibrėžusi

'kad jos yra vergiškai pa- -------------------------------------------- ---------------
S. Mikolajčykas sako. klusnios ‘Rusijos užsienių fr, , o ję lf/. Hitleris 

kad tas baisus karo krimi- reikalų ministerijos propa- UZtilMO HeteiK MI nllKlis 
nalas yra žinomas Wash- jgandos Įstaigos.
ingtono ir Londono val-

nejmanoma. kol Rusijos po
litika lieka toki, koki ji yra.

nepriklausoma ir 
tinė Lietuva!

demokra-

juos vo 
metai

džioms, bet jos dar niekada 
nėra pasmerkusios bolševi
ku skerdynių.

Draudžia Išvežti 
* R Al) A R’ į Užsienius

Valstybės departamentas 
išleido patvarkymą, kurs brėžė, 
draudžia išvežti “RADAR” 
aparatus i užsienius. Už-

lionų Dolerių
PREZIDENTAS UŽ ILEI- , EdT W ’ Paule.-V- 

DIMĄ IŠVIETINTŲJŲ demokratų vadas n turtuo-
Prezidentas Trumanas -1,b’- pnpazlbta’ kad 

pareiškė “United Seivice 
for Nevv Americans” orga
nizacijos atstovams, kad jis 
remia Įstatymą apie Įsilei
dimą i Ameriką išvietintųjų 
žmonių. Prezidentas vėl pa- 

kad to reikalauja 
teisingumas. Kongresmonas 
Stratton ta pačia proga sa

draudimas buvo išleistas pojkė, kad jis tiki, jog kongre- °e 
to, kai vienas kongresmo-j sas greitu laiku nutars įsi- 
nas, republikonas Ross Riz- leisti i Ameriką 400,000 iš- 
ley is Oklahoma, nusiskun-'vietinių jų žmonių iš Euro- 
dė, kad “RADAR” apai ’a-'pos stovyklų.
1ai pakliūva i Sovietų Rusi- '-----------------
ia. Kad Rusija nebegautų1“RADAR” aparatų vllstv- LENTPIUV1Ų DARBININ- 
bės departamentas paskel- KAI LAIMĖJO STREIKĄ 
bė, jog ateityje tie aparatai 11,000 lentpiuvių darbi- 
yalės būti išvežami iš Ame- niRkų Pennsylvanijos, W.

Prezidento pasiūlytose iš
laidose yra numatytos lėšos 
visuotinam kariškam jau
nuomenės apmokinimui, di
desnė pagalba mokykloms, 
parama namų statybai, ato
miniu dirbtuvių praplėti- 

Tie dešinieji republikonai "ui ir sustiprinimui kariškų 
mano. kari Amerikai riėra;)azia Alaskoje.
ko per daug rūpintis Euro-: Kongresas rengiasi prezi- 

savojpos likimu, by tik Amerika dento pasiūlytas išlaidas ir

Jungtinės Tautos turės su-į bado ir bolševizmo, o sena-
telkti kokią nors “tarptauti
nę armiją” Palestinai tvar
kyti.

Rusijos Popai Tei
sia Popą

Rusijos pravoslavų vysku
‘teisti

toriaus R. Tafto vedama 
partijos dalis nori visai at
mesti ar bent žymiai apkar
pyti Marshall planą, kari iš 
jo praktiškai nieko neliktų.

pai nutarė _ ... ...
dvasiškame teisme Ameri- turėtų gerbūvį ir republiko- pajamas stipriai apipešioti, 
kos pravoslavų vyskupą Te- nų valdžią. Šiuo tarpu dar Ypatingai pinigai Marshall 

. ■ i. i -------- : sunku pasakyti, kuri repub- plano vykdymui bus karštai

ar Stalinas 
—Jokio Skirtumo!
Jakob Kaiser, vokiečių 

krikščioniu demokratų par
jis spe

kuliuodamas biržoje per
paskutinius tris metus už- — . ,• •
dirbo 932,703 dolerius ir 1<> kė praeitą šeštadieni, kao 
centų. Bet jis sako, kad jis tarp Hitlerio i> Stalino įezi 
spekuliavo savo nujautimu mų vokiečiams
ir visai nepasinaudojo slap- skirtumo. Jis 
tomis informacijomis iš vv- prasmė buv , • -
riausybės šaltinių. E. W. režimą, jei dabar vokiečiai 
Pauley sako, kad jis pats. o turi gyvenu po tokiu pat 

Harold Stassen pirmas
nurodė, kiek pelno jis pa
darė biržoje. Dabartiniu 
laiku E. W. Pauley yra ar
mijos departamento virši
ninko padėjėjas.

ofili.ių už tai. kad jis nenori 
pasižadėti būti ištikimas 
Sovietų vyriausybei. Mask
vos pravoslavų patriarchas 
Aleksiejus, Stalino diktatū
ros nuolankus klapčiukas, 
pareikalavo, kad viso pa- 
aulio pravoslavai “nusto-

likonų partijos dalis pasiro
dys stipresnė.

BRAZILIJA NAIKINA 
KOMUNISTŲ ĮTAKĄ

tijos pirmininkas, kuri ru
sai pašalino is vadovavimo kovoję prieš Sovietų vai 
tai partijai. Berlyne pareis- fj^ią”. Teofilijus su tuo ne

aptariami ir vargu praeis 
tokiame didyje, kaip prezi
dentas reikalauja. Prezi
dentas sako, jei Amerika 
neskirs lėšų Europai stip
rinti, tai tada Amerika tu- 

l- -_• . , • rėš pati daug daugiau gink-
’..... jluotis ir leisti dar daugiau

pinigų karo reikalams.

nėra jokio 
klausė, koki 

.ersti Hitlerio

tokiu
Stalino režimu? Jis sakė, 
kad vokiečiai ’usų okupuo
toj zonoj gyvena begalinio 
smurto ir sauvalės režime. 
Rusai iš rytinės Vokietijos 
padarė savo bazę bolševikų 
revoliucijai plėsti toliau i 
vakarus.

sutiko ir dabar Maskvos Į 
diktatūros vyskupai teis tą; 
amerikonišką vyskupą savoj 
čekistiniame “teisme”. Te- 
ofilijaus laimė, kad jis gy
vena Amerikoje, kur Stali
no vyskupų prakeikimas jo 
negali pasiekti.

YRA IR “GERŲ’ 
STREIKŲ

GANDHI BADAUJA,
KAD TAIKA BUTŲ 

ATSTATYTA
Mohanda K. Gandhi pa

skelbė bado streiką ir sako, 
jis badaus, kol Indijos gy
ventojai susitaikins. Senelis 
Gandhi labai buvo sujau
dintas žiniomis, kad Indiia

MUŠIAI DĖL KAŠMIRO 
INDIJOJE

Indijos (Industano) ka
riuomenė 
cijoj turėjo kruvinų susirė
mimų su Pakistano karei
viais ir išvaikė magometo
nų kareivius. Kašmiro pro
vincija daugumoje yra ap
gyventa magometonų, bet 
tos f rovincijos valdytojas į 
nutarė prisidėti prie Indu
stano. Magometonai dėlto 
kelia riaušes, bet Indijos 
kariuomenė skelbia, kad ji 
riaušininkus sudraudusi.

Brazilijos parlamentas ir ------- ♦ • , •aukščiausias teismas ne tik- Komunistai Italijoj sukę- t,k atgavusi laisvę, pradėm 
tai uždraudė komunistų lė daug streikų, bet vienas savitarpes skerdynes. Jis 
partiją, bet nusprendė, kad patiko visiem” Italijo- gy-sako, reikia visiems at.-i- 
komunistai negali būti ren- v.nto ams. Jie Įsakė strei- mint. zmomskuma ir visus 
Kami j jokias pareigas. Ko- kuoti mok.- ių nnkep ms. eincus suręsti
munistai, kaipo svetimos 160,000 mok'-čių

rikos tiktai su specialiniais Vilginia ir Marvland valsti- 
laisniais, kaip ginklai. “RA- .lose .laimėJ° streiką ir šią 
DAR” aparatai yra naudo- savaitę grižta prie darbo, 
jam i susekti tolumoje oriai- uždarbis dabar bus pa- 
vius ir laivus, jie buvo pla- ^e^tas iki $1.55 per valan
čiai naudojami karo laike. Kai kurios anglių ka-

_—- syklos jau buvo užsidariu- valstybės agentai, negalės (taksų kolektH iųj ir ių <>f»-
Pakalbink biznierius p*- sios dėl trukumo medžių, būti renkami nei Į vietos, sų tarnautom i-ėjo Į streiką

siskelbti “Keleivyje,” oa- Baigus streiką, kakyklos nei Į bendrąjį krašto parla- ir atsisakė rinkti mokes-
g&rsinti aavo biznį tarp lie- vėl gaus joms reikalingą mentą ir negalės būti vals- čius. Piliečiai visai paten-

rinke; u 
fi-

taikiu bildu. 
Daktarai baukštosi, kad nu- 
silrusio senelio sveikata ne-

SENATORIAUS ŽMONA 
SPEKULIAVO BIRŽOJE

Demokratų senatoriaus 
Elmer Thomas žmona pate
ko i sąrašus spekuliantų, 
kurie spekuliavo New Yor
ko biržoje medvilne. Sena
torius pripažįsta, kad jo 
žmona spekuliavo biržoje 
“savo pinigais”. To senato
riaus žmona atsisakė aiš
kintis spaudai dėl savo s|»e-

Liberalų Partija 
Prieš Wallace

New Yorko liberalų par
tija paeitą šeštadienį pa
skelbė savo nusistatymą 
dėl Henry VVallace kandi
datūros. Partija pasisako 
prieš Wallace ir smerkia jį 
už išstatymą savo kandida
tūros i prezidentus. New 
Yorko liberalų partija pri
taria prezidento Trumano 
i rogramai ir karštai remia 
Marshall planą. Liberalų 
partija kreipėsi Į New Yor
ko unijas, kurios pasitrau
kė iš “Darbo partijos” ir 
kviečia jas dėtis Į vieningą 
liberalų frontą ir bendrai 
atmesti Wallace kandidatū
rą. Ypatingai liberalai bu- 

atenkinti, kad Ameri-kuliacijų. Jos vardas buvo vo 
išlaikys badavimo ir '>^- skaičiuje 2,006 spekulian- kos Siuvėjų (amalgameitų) 
Ii numirti, protestuodamas tų, kuriuos paskelbė viešu- unija pasitraukė nuo bolše- 
prieš brolžudiškas Indijos mon

tuviu1 medį. tybės tarnautojais. kinti. žmonių kovas.
žemės ūkio sekreto- viku apsėstos “Darbo parti- 

rius praeitos savaitės gale. jos”. ,
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***' - - Skandalistu keliais

tupi lame garde, iš sūrio ji 
vijo politiniai analfabetai 

i|Y Andrulis ir Gasiunas. Bėgo 
tnogus. prispaudęs tą gar

dą. ir—dabar nori but dar 
• krabresnis”. negu jo vyji- 
kai.

“Sklokos tėvas" bando 
sujauti per "Vilnies*’ stogą 
ir pelnyti Ar.drulio-Gasiuno'~'y '' ’ --ri - Hanau tremtiniu stovvk- • •

salėjo Pa .stc:- 
ciioas

rurejo Įtasos. imz,
•a • nam - ap- 

svetimo gai- r

•• - -...iu*. kad dabartiniai emi-
................... . -rantų kultūros laimėjimai
' • i m v ' - . _'••diri .. M. s tui i-

- 2
d.

•* - . 11 y yra viena is ga- nematomą kontrolę. M»s
ng-Mt^-iu pašau.1 ų turime stumti sandėlių ve-

IS
is ame-

. —Į- _ ------------ preKių įseikvoji-
; ■" ' - r. • - Bei z?' - niits. ~i -<*<r.ime Rusi- mu kelio, nanaudoiant mu

įme 
mažų

špygų parado.
Prezidentas Trumanas 

paskelto "Mažojo žmt>- 
gaus" teisę i sumažinimą 
ieigu mokesnio. Jis reika
lauja pažaboti infliaciją ir 
daug kitų dalykų.

Demokratai katutes plo
ia. republikonai protestų 
žirgais joja bus daug rie
tenų. tiek Į\at prižadų ir 
žukiavimo drumstame van
denyje.

Šie metai bus politikieria- 
vimo metai: demokratai 
skaito republikonų marški
nius. o republikonai — de
mokratų.

St. Strazdas

Sta..no


Na, 2. Sau&ia ii a., 1S-»S> ir. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
PIRMININKAS ATIDARO KONGRESO SESIJĄ

jamSocialdemokratų Prakalbos mėnesi praleisti. Daug 
LSS 19-a kuopa sekma-,laimės! •

dienį sausio 18 d. rengia Ka, Girdžt Pa, Siuvėjus ' 
V!akail,as A. Lietuvių Pilie- Dabartiniu laiku siuvėjai 
tių kliubo svetainėj, 280 , adėjo ..slekiuoti”,
L nion ave., Brooklyne Pra- ^.bai rmažėja. Unijos vir- 
kalbos bus antį ą valandą ^jnĮnj.aį mano. kad tuojaus

. ... darbu bus pakankamai,visi kurie tik interesuo-,
jatės šių dienų pasauline Pasikalbėjimas su Montrea- 
padėtimi, ateikite i Ameri- liečiu J. Kilimoniu 
kos Lietuvių Piliečių Kliu- Per šventes teko sueiti ir 
ba, ten išgirsite iš geru kai- pasikalbėti su drg. J. kili- 
bėtojų žodi, kas dedasi moniu, kurs atvyko iš Mon-1 
šiandien pasaulyje ir kokia trealio i Nevv orką šventes 
išeitis musu laukia. praleisti. Jis keta keltis gy

venti i J. A. Valstybes, sa- 
Socialdemokratų Bankietas Rosi savo bizni Montreale 

Kas norite Įsigyti bilietą likvidavęs. Montreale jis tu- 
i socialdemokratų 19 kuo- rėjo nuosavą siuvyklą ir ge- 
pos rengiamą bankietą, lai rai vertėsi. Yra dirbęs ir 
pašome paskubėti juos Įsi- pas kitus, kaipo biznio ve-
gyti, nes vėliau gali pri- dejas.
trukti. 19 kuopos bankietas Drg. J. Kilimonis nurodė, 
bus puikus ir šaunus. Užtat kad dabar i Kanadą jau yra 
kviečiame musų bankiete atvykęs didelis būrys lietu- 
dalyvauti. Bilietų galima vių iš “išvietintųjų žmonių” 
gauti pas kiekvieną kuo- stovyklų. Daugiausiai atvy- 
pieti.

New

Atstovų rūmų pirmininkas (speaker) joseph W. 
Martin, republikonas iš Massachusetts, ati'saro kon
greso sesiją, kuri šių metų pradžioje susirinko aptar
ti labai svarbius musų vidaus ir užsienių politikos 
klausimus.

Pittsburgho NaujienosJoms rupi tik publikai pasi
rodyti ir “garbės” gauti.
Tokios prastai pasauli vai- '
’ lU ATSIŠAUKIMAS I PITTSBURGO IR APIELINKĖS

LIETUVIŲ DRAUGIJAS
Komunistams centų pri 

jos bėginėja po vi-
istaigas prasinėdamos šiuomi kviečiame visas 

nikų. Kas komunizmo nau- Organizac i j a s dalyvauti 
lai nieko neduoda, tą jos Pittsburgho“ ir apielinkės

rukus 
-as

ir

Sausio 25 dieną Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė
je šaukiamas Pittsburgho ir

VI_ Draugijų metiniam šuva- apielinkės Draugijų metinis

Yorkas Maudosi 
Sniege

Prieš pačias Kalėdas pra 
dėjo po

ko lietuvių prie girių darbų, 
bet yra atvykusių mergai
čių, kurios dirba ligoninėse transkis siūlė pinigu neduo
ir paskutinėmis dienomis 
atvyko apie 30 lietuvių siu-

prisnigo, kad Naujų Metų veįr*. „ , .. x . .
išvakarėse visa komunika- . Sako, Kanados lietuviai

navir«iau« vieningai stengiasi padėti turi dėtis, 
kad New nauJai atvykstantiems lie

tuviams ir rūpinasi, kad Ėjome Prįe. balsavimo 
daugiau jų atitraukus i Ka- Už davimą pinigų bolševi 
nadą. Tuo reikalu rūpinasi kams pasisakė 9 balsai.

biski snigti ir tiek

visa
cija sustojo. Iš 
žiūrint, atrodo,
Yorko sniegas negali Įveik
ti, traukiniai eina po žeme 
arba iškelti viršuje. Bet vis
tiek sniegas sulaikė visą ko
munikaciją. Niekas nepa
mena tiek daug sniego, 
kiek prisnigo prieš Naujus 
Metus.

Nauju Metu Sutiktuvės

bene daugiausiai Kanados 
Lietuvių Taryba, kurios 
centras ir stambiausias sky
rius yra Montreale. Drg. J. 
Kilimonis sako, Kanados 
lietuviai vieningai dirba

ti, šėrų nepirkti, tegu bolše
vikai patys perka savo pro
pagandos namą, o musų 
kliubas prie tc reikalo ne-

apšaukia “fašistu”
siems komunistams ..... ....... ;
.ą boikotuoti. jsįo 25 dieną 2:00 vai. po Patartina, kad Pittsbur-

Čia gimusios ir augusios,', pietų Lietuvių Piliečių sve- gho ir apielinkės visos lietu- 
gražiai pavalgiusics, ios tainėje, 1721 Jane st.,‘S. S., vių draugijos, kurios nėra 
naudojasi pilna laisve, bet’ Pittsburgh, Pa. Maskvos pastumdėlių apsė-
vistiek joms čia “neg rai". ( Siame Draugijų suvažia- stos, skaitlingai dalyvautų 
Joms norisi pasišildyti Juo- vime bus aptartas pasinio- tame suvažiavime. Butų ge- 
:o “saule”, ir gana. Aš Šimas prie Lietuvos Nepri-j rai kad ir pavieniai veikė
joms patariu nuvažiuoti tų klausomybės 30 metų su- jai skaitlingai atsilankytų į 
meškos pyragų paragauti, kaktuvių iškilmingo minė i i- Draugijų suvažiavimą kai- 
Ten jų kvailas galvutes taip mo: |,us išklausyta ALT.!po svečiai, nes šis suvažia- 
iškedens, kad visas komu- Pgho., Skyriaus metinės1 vimas bus kaip ir Pittsbur- 
nizmas iš jų išdulkės. Aš-darbuotės raportas, bus rin- gho ir apielinkės organizuo- 
tikiu, kad jos viską pante- Rimas Tarvbos narių ir ap-.tų lietuvių parlamentas, 
tusios bėgtų atgal pas tą jų įtarti kiti svarbus šių dienu1 
teikiamą Dėdę Šamą. | draugijiniai reikalai."

į Nepamirškime, kau Lie-Į 
laisvinimo darbas dar,

Įsako žiavime, kuris ivvksta sau- suvažiavimas, 
po

Ant Halsted streeto Keis
tučio Spulkos jau nebėra. , vos 
Jos vardas jau amžinai pa- 1 o> 

(laidotas. To garbingo Lie
tuvos vyro vardas yra pa
keista ir neužilgo bus visai 
pamirštas. Nuo bendrovės 
lango jau nutrintas tas var
das, kuris per ilgus metus 
buvo geras ir patraukiantis.
Dabar sakoma, kad “Keis- 

ikonams 
todėl

nutarta tą vardą pakeisti i

jis reikalauja 
kurias gali sudėti tik 

tos Amerikos lietuvių gar
bingos organizacijos ir tie 
Amerikos lietuviai, kurie 
širdingai tiki Į Lietuvos 
Laisve ir trokšta, kad musų

inera
lėšų.

baigtai
v

Iš Chiran<i<i Paihin- !tučio sPulk3” ameril t muugw> i atiun vra persunku ištarti, 
g ė s

kruvinos vergijos.
malonėkit ši reikalą aptarti

..rv. • . o • --ji - ir gal galėtumėt kokią auką District Savings and Loan sk?ti g savo iždo> k’ri b ’

Korespon dentas. 

WESTFIELD, MASS.

Delakų Sunus Sorbonoje
Jaunasis Danielius L. De- 

lakas, sunus Aleksandro 
Delako, šiomis dienomis i- 
stojo i Paryžiaus garsųjį 
Sorbonos universitetą, kur 
studijuos filosofijos moks
lus. Danielius Delakas mo-gimtasis kraštas greičiau , . onr5n(zf:plri klasiSkoie

išsivaduotu iš rusu bolševi-1ke?1. ^P^ngtielcl KlasKKOje 
. . • * •: -t ji aukšto’oi mokykloj, paskuiku kruvinos vergijos. 1 ad , . - ' <’ L ...• kariavo Europoje ir pasiu

ko su Amerikos armija
Francijoje, kur jis tarnauja 
karių kapų priežiūros sky
riuje. Gyvendamas Paiy- 
žiuje jaunasis Delakas nu
tarė pasinaudoti proga ir 
baigti Sorbonos universite
tą su daktaro laipsniu. Sa
vo mokslo darbui jis pasi
rinko temą “Thomas Wolfe 
ir jo laiku franeuzu rašyto
jai”.

Dar būdamas aukštojoj 
mokykloj Danielius Dela
kas Įdomavosi literatūra ir 
kuri laiką buvo Springfield 
jaunųjų rašytojų kliubo pir
mininkas. Danieliaus tėvai 
pirma gyveno Springfielde, 
o dabar jau kuris laikas gy-

is savo
tų jūsų atstovų Įteikta Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 

I Šventėje.
i- x ‘i Rinkdami atstovus malonei matant lietuviškų Į rinkti vieną atstovą

var nykimą. Ne"jnuo jūsų organizacijos ir po 
-1 g° Jus sunku atskirti J vieną nuo kiekvienos de- 

keno įstaiga, ar lietuvio, a.:šimt?s nari
! kokio kitataučio _ Su broliškais linkėjimais

B. Liurskiene.

Chicagcs didmiesty tarp Association \ . Rodos, istai-i 
lietuvių Įvairumų netrūksta, i pavadinimas nedaro Į 
Jų tarpe yra visokio plauko'didelio skirtumo, bet
žmoniu. štai dvi sesutės.
kurios nėra buvusios 
Lietuvoj, nei Rusijoj, bet 
taip pamilo Juozą Staliną, 
kad tik jam tarnauja ir tik 

T . , . , , jj viena garbina. Mat, jos
mas. Linksma matyti, kat. ų-okšta daug garbės ir “vei- 
ir pas mus pradeda žmonės lcv.,. ?. 7. Uh-rt
galvoti ir nebesiduoda už^u netikį

pnes davimą—19 balsų. 
Bolševikų Įnešimas liko at
mestas. Tai sveikas nutari-

riems lietuviams 
' skauda

visgi

ir vra visada pasiruošę ben-inosies venžiojami plepeiią. veda cl",;■ ' Juozo °rarbei ir 
A. Lietuvių Piliečių Kliu- drabarbiauti su J. A. Vais-, bolševikų. i naudai. bet dar "ir načiosl

bas ir A. Lietuvių Gimnas- tvbiu lietuviais visuose Lie-j T- o
tikos Kliubas turėjo šau-tuvos vadavimo ir lietuviu • lie ^manytojai „mirKem

visą tą klausimą įskėlė - .....nius Naujų Metų bankietus. gelbėjimo reikaluose.
Moterų Vienybė irgi turėjo 
parengimą. Pas Dr. J. Pa
jaujį buvo šurum-burum, 
arba “grinorių” pokiliukas. 
Pas J. Buivydą irgi buvo 
mažo pobūdžio bankietėlis. 
kuriame dalyvavo ką tik 
atvykęs iš Europos Jurgis 
Paknys, Vyt. Liobis. J. Kru
tulis iš Waterbury, Conn. ir 
P. Kriaučiukas.
džius viešėjo 
su žmona ir dūki 
treal, Kanados, 
džiu. visi lietuviai švenčių 
metu linksminosi.

Vyt. Katilius.

RUMFORD, ME.

VVORCESTER, MASS.

ir iki malonaus pasimatymo
/lvMtmnn euvo'/įovima Ctlll- 
III vi V ▼ IIIIV0

šio 25 dieną Lietuvių Pilie
čių svetainėje.

ALT. Pgho.. skyr. V-ba: 
J. B. Tamkevičias, pirm. 
S. Bakanas, sekretorius.

pačios 
būti “garsiom dai- 

tik bėda, kadkurie e&}na 
ir

Stalino .. .. . .
sėlių Įkvėpti.

jde, kaipo lietuviški turčiai,
kurie turi daug daugiau pi-' *c*LCija.- giangiai

Muaų Žinios
Sekmadieni, sausio 18 d.! 

turėsime du susirinkimu' 
Lietuvių Piliečių Kliubo pa
talpose. Bus Lietuvai Remti

jo joms bal- 
Mokinas, mo-

r.aPagė?;iu',
turi daug daugiau 

nigų, negu proto ir 
tos. Jie per 40 metu Rum-G.

sočiai čia gvvenda-' ^.!eLsG?01
'giau ir nelmkiu.

Kad Čia gimusios iietu-

mums
šėrus.

pirso pirkti 
yra žinomi Rumfor-

Juozas nega!

Iš Musų Kliubo Mitingo
Sausio 5 d. Įvyko Lietuvių forde, 

Ukėsų Kliubo narių susirin-' 
kimas. Išklausėme

priėmėm tarimus

aps vi c- ika, bet !:aip išeina dainuoti, 
■tai nei šis. nei tas. Bet kaip 

om, tai dau-

ir dar už i Draugijos pirmo skyriausi 
mo-;narių susirinkimas ir San-; 

daros” 16-os kuopos nariu

Minėsime Lietuves Nepri
klausomybę

Pittsburgho lietuviai ruo-
'ver.a Westfielde. Jie yra 
seni ir ištikimi “Keleivio’

_ mi ir turėdami neblogą 
praneši-;venima, užsimanė vesti

iasi nrie iškilmingo Lietu- 
Abejuose su-!vos Nepriklausomybės su

valdytoj! kaktuvių minėjimo vasario 
diena Lietuviu Piliečiu

skaitytojai.

ir; tuvius

Vedė Edward Mitchulis
Sausio 4 d. Edvvard Mit

chulis susituokė su Uršule

pirkti sau namą Brooklyne. į tie trys vvrai" nepaima savo 
Toki Įnešimą padarė J. į pinigų iš amerikonišku

Wiskontas. Jis pasiūlė kliu-j bankų ir neduoda Bimboms 
bo vardu nupirkti kelius!ar Pi^iseikoms?
“Laisvės’’ namo serus. (Tas’

rkamas Brooklyne’ Gaila tik to. kad mes.
Rumfordo kliubiečiai, pasi
statėme savo kliubo pirmi- 

S. Jankauskas ineši- ninku toki žmogų, kuriam 
Lietuva

“kultūros i vaitės tapo 
siu-Įtcjos, tai jų 

o-! pelną 
am

kode

Ji

namas p
Ann Bayoriute. Eduardas Stalino propagandos, o ne 
Mitchulis yra sunus Fij? so lietuviu kultūriniams reika- 
Mičiulio, kuris turi stamb’ą lams)
siuvyklą su Kail iu nartne- mą parėmė, o S. Puidokas 
riuose. Jaunasis E. Mitchul jrgi parėmė Įnešimą su il- 
iš jaunystės mėgo_ sportą, niausiu spyčių. Jis Įrodinė- 
ypatingai futbolą. Karo me- i0. koki mums l>utu garbė, 
tu turėjo vietą karo indust- jci Brcoklyno bolševikai tu
ri ioje. Užsibaigus karu . rėtų gražu narna, iš kurio 
Eduardas Mitchulis užsi- Jiems butu patogiau ir nu
dėjo ant Broadwav drabu- Joniau skleisti bolševiku 
žiu siuvimo ir pardavimo propaganda. S. Puidoką* 
firmą. Ir reikia pasakvti, mano, kad “kultūra laimė- 
kad tas biznis E. Mitchu- tų”, jei Bimba su Mizara 
liui sekasi gerai. atidarytu savo propadan-

Po sutuoktuvių E. Mit- (jOs ofisus dideliame 
chulis su žmona išvyko or- brangiame name.

ir

laivių i Bermuda medaus

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
S0 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Korespondentas.susirinkimas, 
sirinkimuose bus 
rinkimai ir bus aptartas J 22 
1948 metų veikimas.

—o— Į lyje.
Sausio 4 d. Worcestere 

lankėsi bostoniškis Jonas P. 
Tuinila Lietuvai Remti Du
jos reikalais. Buvo pasitar
ta apie papildymą L. R. D-

LIETUVOS KONSULATO
. , - - c o , , i IEŠKOMI ASMENYS\etameje, South k_ides da-| Andriuškytė Ona iŠ Radinių ap.,

šiais metais artimiau-į duktė Prano.
, t • tt___ 1 Adomr.itis Jonas. Juozas ir Pranas>ias sekmadienis mie \a.a- gjiuvos vai., Raseinių ap.

•io 16 dienos vra vasario 15 Adomavičius (Adomaitis) sunas 
t • i i j Anupro, iš Kėdainių aj>-, Cnięafroje.’.iena ir vra numatoma, kad Aiešauskas (Aiienri ai c., čSi- 
ą diena daugumas lietuviu <-a-oje

, -- , • . 1 Ambraziejus Adolfas ištolionijų minės Lietuvos kio ap.

kosi ios

‘Įėjo, pripildama 
galvasroK-oo raudono

c.,
Vilkaviš-

nei Lietuva nei America 
nerupi, bet kuris tik 
Rusiją ir mano, kad 
saule teka ir visa išmintis 
eina. Viename dalyke pa
darėme gerai, o kitame rei
kale visvien pasirodėme au-

žiuri i, veikla 
iš ten

garbin- 
motinos “nuo

ki? taip išauk- 
jų jaunas 
komuniz

mo. Dabar jos iau ištekėju
sios, bet nežiūri nei savo 
namų. r. i mažų vaikučių, 
tik per ištisas ienas laksto 
su savo dainomis ir .Įieško 
aukų Stalinui. Vyrai parėję 
iš darbo turi patys sau va
karienę pasidaryti 
susiplauti, m
labai užimt'

os čarterio, kad Draugi’a Nepriklausomybės sukaktu- . Ąrcišauskas Leonas sunus Antano 
’ •- • 1 v v 1- , Tryškių vai.. Šiaulių ap.

r ittSOUrgh,) liettl- Atkočiūnas lynas ir Leonas išgalėtų plačiau patarnaut' 
lietuviams siunčiant maiste 
pakietus badaujan tiems 
Temtiniams Europoje.

ir indus Argentinos Lietuvių Ba1- 
iŲ pačiutės! a? pranešė, kad Argenti- 
k©mt’nizmoin°je ni*r^ Kastantas Saka

lauskas, iš Lietuvos iis pa-
Na. tai ka čia dar kalbė- Doškonių kaimo?

“Moterų pasaulio Daugų parapijos. K. Saka- 
D-.bar "aliniu !;U,skas yra gyvenęs kadai

se VVorcestere ir čia turėjo 
daug pažįstamų ir draugų. '

sės. T ad
viai, kad išvengus to supuo- Linkuvos vai.’ . . , . * Auyustaitis Albertas,
įmo, pasirinko vasario 22 
liena, kad nesusidarytų 
unkr.mu gauti žymesnių 

kalbėtojų.

VĖL BIZNYJE

silcidę. K’iuto Nazy.;.

ti apie 
valdymą”', 
matyt, ka 
mote rim i s, 
i ;.likusios

e ėdasi su tomis 
kurios šeimas 
visur bastosi.

Prasidėjo diskusijos dėl 
to įnešimo. Stalino agentai 
siūlo būtinai perkelti dalį 
pinigų iš kliubo iždo į Sta
lino agentu kišenes, kur tie 
pinigai padės lietuvius mul
kinti. Paėmė balsą ir J. As- 
transkis, čia augęs vietos} 
High School mokyklos ma-! 
tematikos mokytojas. Jis 
paklausė, kokią‘naudą, mes 
Rumfordo lietuviai, turėsi
me iš bolševikų namo Broo
klyne? Kokią naudą turėtų 
musų kliubas? Ar kliubo 
nariai, nuvykę į Brooklyną 
gautų tame bolševikų name 

llnemokamą nakvynę? J. As-

Tikra 1 eisyfcė

APiE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktu 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. J.i išleido * Kelei
vis.” Nors Sovietu Rusija gyvuoja jau nuo l' l' metu. ta 
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas nv nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytu Stalino I? ktaturą fak
tų šviesoje. Ir tokia knygą dabar turim, čia vuni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, ar* i 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broad way,
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mas*.

Musų mieste dabartiniu 
laiku yra 649 įvairios dirb
tuvės. Todėl musų miestas, 
su 205,000 gyventojų, yra Į 
vienas iš pramoningųjų A- 
merikos miestų. Dabartiniu 
metu čia norinčiam dirbti 
darbo nėra sunku gauti.

Palispiškis.

BRISTOL, CONN. 
Atitaisymas

“Keleivio” 51 nr., ra«an 
apie Petro Vaičiūno mirti, 
buvo praleista paminėti 
kad jis paliko čia, Bristo1 
Conn. savo brolį Praną Vai 
čiuną, o Lietuvoje liko bro 
lis Jurgis. Velionis Petrą.- 
Vaičiūnas buvo ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas. To
dėl dabar
vusią

Austrijos konsulatas Ne\v 
forke buvo uždaras per 10 
metų, nuo to laiko, kada 
Hitlerio armijos 1938 me
tais buvo prijungusios Aus- 
riją prie Vokietijos. Dabar 

konsulatas vėl atidarytas

Liudvinavo
vai., Marijampolės ap.

Aug-usatitis Pranciškus, Nanti-
coke. Pa.

Aukštuolis Juozas iš Balninkų .pa- 
i rapijos. Ukmergės ap., Chicagoje- 
i Bajrdonas - Kvietkutė Marcelė, 
duktė Agnietės.

Balkus Petras, iš Punsko vai., Sei
nų ap.,gyv. 30(11 Maybury G. d., De
troit, Michiftan.

Balnionis Antanas ir jo sunus Jur
gis iš Rozalimo vai.

Baltokas ir Baltokaitė iš Gruzdžių 
vai., Šiaulių ap.

Banionis Jonas su šeima, turėjo 
restorana ar mėsinę Shenandoah.

Banys Antanas iš Debeikių vai., 
Utenos ap.

Barauskas Mykolas iš Ramygalos- 
vai., Panevėžio ap.. (’hieafcoje.

Barkauskienė Petronėlė iš Sintau
tų vaL, šakių ap.

Bartkaitė Valerija iš Krakių *aal., 
Cbicaproje. _ ’r l

Bepirštis Petras iš Skiemonių vai.
I Utenos ap. ?

Bernatavičienė - MuzikevičiUtė Ma 
rė iš Krosnos vai., Marijampolės ap.

Bezarienė - Juškytė Marija iš Ra- 
' šeinių ap., Chicagoje. 
i Biekevičiutės Ieva ir jos sesuo iš 
j Marijampolės ap.

K’oik^.iėius z*nta»-as. sun. Anta
no ir Onos Pavlavičiutės. (tym. lė
nojoje ar Minske, liet tėvai kil^ iš 
Lietuvos. Mažeikių ap., (tyv. Bngh-

į ton ar Boston.
Biliūnas Petras iš Pakuonio vai.,

, .Marijampolės ap.. vaikai.
Binkevičius Kazys, žmona Palmi

ra ir vaikai: Kazys ir Ona, Detroit, 
Mich.

Bitovt. dvi dukterys Boleslovo Bi- 
t<>vto ir Teklės Lukoševičiutės, girti, 
ir iryv. Herkimer. N. Y. __

Blinstrubaitė Elzbieta išteMjuaios 
pavardė nežinoma, iš Macalių ktt., 
Nemaokščių vai., Raseinių ap.. Spė
jamai gyy. Chicagoje.

Bork Konstantinas.
Ieškomieji arba apie juos žinantie*tir vice-konsulas Dr. Kurt H. , ,„KOiniejl ari,a 

noriu tą įsibrio- Enderl čia parodytas, kaip ji maloniai prašomi atsiliepti j;. 
klaidą atitaisyti. jis atidaro konsulatą nau- (

Vienas ii Draugų, jam bizniui. Netv York 24. N. Y.
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htslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kainos Rusijoj
Kad suprastume Lie;u- 

vos žmonių gyvenimą. rei
kia žin '.i. kokias kainas 
I ietuvo- ž:n nės moka už 
visokias prese- ir .-u.-k jie 
uždirba.

čia paduosiu kai kurių 
reikalingiausiu ; resių kai
nas, kurias Rusijos ir Lietu
vos žm mės luri ... kėli val- 

, diskose krautuvėse. štai 
.jos: Ruginės dienos kilo- 
į gramas (du ir :u aesimia- 
Idaliai amerikonišku svarų) 
kainuoja 2 rubliai SO kapei
kų.

Kvietinė duor.a kilogra
mui kainuoja 6 rubliai 2** 
kapeikų. Ruginių miltų ki
logramas—4 r. kapeikų. 
Kvietiniu miltu ki. 'gramas 
—7 rubliai. Grikių kil-.gra
mas—11 rublių. Makaronų 
kilogramas—9 rub. Veršie
nos klgr.—28 rub. Sūdyto 
sviesto klžr.—62 rub. švie- 

Į žios žuvies klgr.—10 rub. 
5" Kapeikų, itm-.-r-s klg.-
1 rb. 50 kap. Valgomos aly 
vos klgr.—28 rub. Pieno Ii

teris (maždaug amerikoniš
ka kvorta t — nuo pustrečio 
iki pusketvirto rublio.

Degtukų dėžutė htinuo'a 
20 kapeikų. Muilo gabaliu
kas < 100 gramų» — 4 rub. 
Baltinių muilą- už švara— 
5 rubliai 20 Supeikę. Siu’ų 
spulikė—1 rub. < 5 kap. Ži
balas už Ii ten raiestuosr 
kainuoja 2 rub.. o kaimuo- 

Įse — 2 rub. 50 kap. Mote
riškos šukos — 4 rubliai. 
Rankiniai laikrodėliai—9t H» 
rublių. Radio setas ( priim
tuvas » — Ono rublių. Foto
grafijos aparatai (R us; jo i 
pagaminti! — Lino rublių 

vriski kali -šai kainuo
ja 45 rubliai. Vyriški ėeve- 
:ykai miestuose kainuoja 
260 rublių, o kaimuose— 
288 rub. Tiek pat kaimu-/; 
ir moteriški čeverykučiai. 
\ yriškos kojinės— mies
tuose 17 rublių už porą. o 
kaimuose — 19 rub. Vyriš
kas siutą.- — 1,400 rubli” 
miestuose ir 1.500 rub. kai 
muose.

Darbininkų uždarbiai Lie
tuvoje siekia nuo 300 ru«>- 
lių iki 500 rublių per mėne
si. Darbininkas Lietuvoje , 
per mėnesi uždirba tiek pi
nigų. kad jis gali nusipirkti 
nuo penkių iki 8 kilogramų 
(nuo 11 iki 17 su puse sva
rų i sviesto.

Palyginkite tuos uždar-j 
bius su musų Amerikos už
darbiais ir matysime, kiek 
blogiau žmonės gy vena po 
diktatūros jungu. P. S.

\ Broliams Tautie
čiams Amerikoje

Sunkus yra svetimame; 
krašte musų gyvenimas:; 
vieniems mes esame krislas 
akyse ir jei jie turėtų pro
gos. jie mumis be jokių abe
jonių sunaikintų, kitiems — 
*iesioginiams musų nelai
mių kaltininkams mes esa
me sunki ir nemėgiama na-, 
šta: treti. kurie galėtų: 
mums daug padėti, nelaiko I 
musu tikrais žmonėmis, o! 
tiktai gyva prekė, su kuria į 

■ pasielgs taip. kaip tuo mc-Į 
mentu bus patogiau. Tik iš*

• 1

jūsų, musų tikrieji broliai, 
Amerikos lietuviai, tiesiogi
niai ir per labdaringą BA- 
LF-ą, mums ateina nuošir
džiausi žodžiai ir tikroji 
užuo aula, tikrasis musų 
sunkios padėties Įvertini
mas ir supratimas. Mus iki 
ašarų džiugina ir paguo
džia jūsų kupini meilės laiš
kai ir begaliniai jaudina jū
sų pareiškiama gera valia 
ir širdis per jusu mums siun 
čian.as skaitlinga." dovanas. 
Mes žinome, kiek jums rei-' 
kėjo prakaito išlieti, ko! vi
sa tai Įsigijote, o dabar bro
liškai su mumis pasidalina
te. Jei ne jūsų tos dovanos, 
daugelis n.ūsų jau ištikrųjų 
butu nepanašus i žmones— 
tikri nuskurę ir apiplyšę 
vargšai, -b i jums tektų ma
tyti kaip kruopščiai mes ju
su atsiunčiamas gerybes da- 
linamės ir kiek jos Įneša 
musų tar; an gyvumo, tai 
jums nereikėtų kito Įrody
mo. kaip jos mums yra gy
vybiškai reikalingos. Mes 
iau esame valgo užgrūdin
ti. nebemokame švelniais 
žodžiais savo padėkos jums 
išreikšti. Bet. tikėkite, bro

liai ir seserys, mes jums tą 
padėką poselėjame kiekvie
nas savo širdyje ir ne kaa ą 
ją, pasididžiuodami, pa
reiškiame svetimiesiems sa
kydami: “Tai atsiuntė 
mums musų tautiečiai iš A- 
merikos.” Ir. jie, kurie yra 
šimtais kartų dabar už mu
mis turtingesni, mum." dai 
ir tų suaukotų gen bių pa
vydi...

Negalėdami jums, mieli 
broliai-tautiečiai, kitaip at
silyginti, mes, šiandieną 
susirinkę skaitlingame Lie
tuvos Raudonojo Kryžiau- 
Biberacho-Riss apylinkės 
narių susirinkime, siunčia
me BALF-ui. o per jį jums 
visiems, musų mylimiem- 
tautiečiams, savo li-ndrą 
j adėką ir prašome Aukš
čiausiąjį, kad jis jums atly
gintų.

Siunčiame jums širdin- 
įgiausius linkėjimus.

Biberacho-Riss 
Lietuvių Koloniia

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje. ’

—Kur eini. Maike?
—Iš mokyklos pareinu.
—Na. o Kada gi tu pa

liausi tenai vaikščiojęs? Tik 
šiušius be reikalo plėši, o 
daugiau nieko. Butų daug 
geriau. jeigu išmoktum 
kriaučiaus amato, tai ir 
man galėtum mundierą už- 
lopyt. ir sau galėtum ne-

kair.U' tas. tėve. Tarp kalnų 
yra gilių prarajų, kurių 
saulės šviesa gerai neapJ 
šviečia ir todėl jos yra apy- 
.amsi ", Tai ir yra tie šešė-i 
iai. kurie matosi mėnuliol 

1 .-aviršy žiūrint nuo žemės.
—Eabar da vienas klau-’ 

ima-. Maike. Išklumočyk-
ue; mėnulis nevi-

*> 1

tėve. Moks- -. kaita;- nadabnas ; ba- 
.hm h. o keti p k&dH ir

—Tai pareina nuo to. tė-' 
ve. kad mėnuli

★—Nesibark, 
ias užsimokės.

ton tii m •_r‘.---- . CL . J C U V V< J 1; GI !

kėk. Aš žinau ’ - ą toki 
ką paseno besim< k i r. lama-. nu bato
o ant senatvės ir du m. - ne-'- kari aplink žemę ir mes 
turėjo. Tai koks pažitkas iš• negalim visada matyti joj 
to mokslo? (apšviestą šoną. Mat. jis

—Be mokslo, tėve, pa-i r ats yra tamsus ir ji galima 
šauly nebūtų pažangos. K -imatyti tiktai saulės švieso-, 
lumbus ir Amerikts nebutųl e. Kada ;i" ineina tarp sau- 
atradęs. jeigu nebūtų pasi-!lės žemės. tada mes jo vi- 

nes apšvies--a: r.em.
as ;o šonas tada būna at-

—O ar tu žinai, kaip toli 
tuo žemės iki mėnulio?

-Žinau. tėve. Apie 238.- 
ioo mvliu.

-Ar nemeluoji'.’
-Tėvas gali pats persi- 

kkrinti. Kiekvienam astro- 
m: - vadovėly tą rasi.

a-aK- -:u. ko-

-r.:.a.oi

VA, VIENA PENKINE ... KĄ JI NUPERKA

Naujų metų pi-adžioje žmona su vyru rūpinas apie Kai
na.-. Jie susidomėję ar bando kas nors "atlaikyti frontą” 
prieš infliaciją.

šiuo užtikrinam. Kati Boston Edison t.adaro daugiau 
negu "fronto atlaikymas.’’ Elektra šiandien kainuoja 
mažiau negu dešimts metų atgal. Kad suprasti kiek ji pi
gesnė už kitas reiltmenis. palyginkit, ką tie penki doleriai 
galėjo nupirkti 10 metų atgal ir Ką jie nuperka šiandien. 
Ir leiskit mums nurodyti, kiek brangiau šiandien kainuo
ja Bostono Edisono Kompanijai pagaminti jums pigesnės 
ęlekti s. štai skaitlines:

'V*

moKinęs.
—-Jes. Maike. Ameriką 

jis atrado, ale nežinojo ką 
Amerikoj daryti. Neuždėjo 
nei vieno saliuno.

—Saliunas, tėve. neturi 
nieko bendra su mokslu.

—Olrait. Maike. jeigu tu 
taip stikini už mokslą, tai 
rasakyk ma:;. kaio daug tu 
žinai. Ot. išvirozyk. ar te:-- 
sybė. kad ant mėnulio gy-'
vena Adom." vaikai. Kaina.- ’-/•'* rttuo klausimu
ir Abelis'.' baderiuoju. A.š subečinau

—Ne. tėve. mėnuly nei 
jokios gyvybė-.

—O kaip tu tą žinai?
—Tas yra žinoma 

siems. tėve. kas ti.-; -t« 
javo astronomiją.

—f) kas ji per viena?
—Astronomija, tėve.

mokslą.- apie žvaigžde- ii 
kitus dausų kūnus.

-u vienu vyru. kad Dievo 
galybės žmogus negali ži- 

t"dė n;eka- negali
vj-i -mie-uoti. Kaip toli mėnu- 
H- i- ru- žemė-. .Jis sprečina- 

"U Kad gali. o aš—kad ne. 
Na. ir sukirtom iš bonkos 
snapso.

-Reiškia, tėvas ir vėl 
raiaimėjai. Bet apie tai.

—Tai tas mokslas sako. Pakalbėsime kitą
-y k į. nes dabar man jau 
reikia eit lekcijas daryt.

—Olrait. Maike, aš tavęs 
lauksiu.

ra

kad ant mėnuli" nieką ne
gyvena?

—Taip. tėve.
—O iš kur ta.- mokslas

žino?
—Mokslas dai" šitokią

išvadą iš to. >•.<?. kad me
nuly nėra tinkamų sąlygų 
gyvybei. \ įsų pirma, tena;' Degtukai, kaip mes juos 
nėra oro. PasKuu. tena; nė.a : n<utn žinome, užsidega 

'U" "r ėžimo". Tie degtu- 
/a; buvo Hiasti 1827 me
lais. Dabar Kanados moks

DEGTUKAI DUODA UG
NIES, BET NEŠVIEČIA

vandens, be kurio 
nėra Įmanoma.

—O kodėl nebūtų galima 
pasidaryt alau-?

—Iš ko?
nėra yanden'.inos: jie duoda karštį, bet 

O lietu.- ar neprnyja? i.nelier snoja. Juos galima 
—Ne. tėve. kur nėra van- užcegti ii vėjui pučiant, 

dens. tenai r.egau bu; :r iie-1 ie- ^/a* ių negali užgesin- 
fti. Tie nauji degtukai irgi

.VVOt

umnkai išrado naujus deg- 
;;uk -. kurie dega be lieps

★
taus.

—Na. gerai. Maikr. ;eigt 
tu sakai, kad ant 
nėra žmonių, tai ker -■ •• ';ai 
šešėliai matosi? Juk tu tur
but matei tuos tam-r;- š- j. 
pus — akurat kaip Kainas 
su Abelių.

—Mėnulio pavirsi.- iabai

’ždegami “įbrėžimu”, 
U‘• dega be liepsnos. Pra- 

i a -avaitę nauu degtukai 
u;o i'.domi publikai Buf- 

ffalo. N. Y. mieste.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleiryje.“

KIEK KOSTUMERIS MOKA KIEK BOSTON EDISON MOKA

štai kiek $.'> nupirkdavo 1938 metai.- štai keletą- paprastų išlaidų ką Boston Edison mokėjo
ir kiek jie nuperka šiandien 1937 metais, palydinus su 1917 metais:

193S 194» 1937 1947 %(ncr»ow

Averoge onrvc' ecrn- •TPrioK beehfec*.........................- 12 Ibs. 5 Ibs. ings per employee S 1,908.00 $3,167.00- 66%

Egg$ (best)...................................- 12 doz. 6 doz. Taxes paid............... 6,090,226.00 11,430,000.00* 88%

Butter {best)....................... ..........- 15 Ibs. 6 Ibs.
Cool {per short fon, 

delrvered in Cec.) 4.63 8.90* 92%

Men’j $hoev Įme: qwolityi. • • 1 poir

T

2 dresses

’/j poir

h

Service insulators 
(per 100J.............. 1770 30.79 74%

♦J
J dress

K / Electric meters (eock)
•<

3 8.87 11.02 24%

Stodcrgj (jillt Cr nylon)................ 6 po»rs 3 pers Overhead line wire

.1 J (per mile)............... JL2 156.00 260.00 44%
GosoKne (itonde-d quciityi.• • • 30 gok. 22 gals. Standard eleetrie

light pole............... F 15.75 27.38 74%
Cgcrettes (pop/or bro^ds).. - • 4 cartons 2'/j corsons Service moinfenance

S-P truck, eqwpped.. 4,000.00 6,800.00 70%
96 102

IUCTR1C1TY kw, hovrs kw. h«vrs Pole trcnsformęrs
(eoch)..................... 125.00 161.00 29%*

Tai j ra tikro- t nin"-. pa’into- i . reprezentacinių -kelbimų

dešimtmeti* atjtfi ir šiandien, t 1 kt ra j ra aieninteli* dai- Praktiškai O.-ka-. ka- Ito.tnnn txii-ono Kompanijai reikalinga pagaminti
Ida- šiame »-ra> Lą nėra d^’i2 pakilo . l'riešineai. da- jums pize-nė.- elektros -landien kainuota daužiau neeu 10 melų atgal.
har ji kainuoja nrjij 1 <» me’Ų a t- 1. Ap-kaičiuota iš anksto.

Mes Pasitikim Ateitimi
Nors statyba ir biznio vedimas nuolat brangsta,

Boston Edison veda savo plėtimo programą pirmyn. 
Šią žiemą ši K- npanija patiekia raugiau elektros e- 
ne’gijos negu kada nors savo istorijoj. Mes patenki- 
nom didžiai i adidėjuyi ch ktros pareikalavimą karo 
metu. ir mes pat- nkinsim da didesnį ir nuolat didėjan
ti pareikalavimą ateity.

Tiems didėjantiems reikalavimams patenkinti, mes 
darom stambiu investmentų naujiems Įrengimams. 
1917 metais Mvstie Stoty buvo paleistas darban tre
cias 5(1.000 kilowattų turbo-induktorius. Metai atgal 
lino pradėta- -tatvti didžiausis turbo-induktonus 
Naujoj Anglijoj. Kai jis pradės veikti musų Edgar 
Stotv 19 49 metais, jis pridės prie musų pajėgumo da

apie lOn.Onn kilowattų. Mes darome tuos inv.st- 
mentu- dėlto, kad pasitikim Didžiojo Bostono ateiti
mi. Ir taip darydami mes patraukiam Į šitą apylinkę 
naujų pramonės Įmonių, naujų algų. atidarom geres- 
mų progų gamybai ir prekybai.
- . . ir Padėkos Žodis

- ---- r “y* icisnianie savo ruosir-
oų aciu už teikiamą mums paramą ir talką, ir užtikri
nam savo patarnavima su pesišventimu per 1918 mi
tus ir toliau.

Jamts V. Toncr
Pcsi«leH‘

BOSTON EDISON COMPANY
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Lietuvos Krikščionys 
Demokratai

RAŠO V. K1MANTAS savo liniją musų klevas sek-
ix uuui x • mingai išvedė per visą vals 1900-1906 metų įvykių dįzmo laikotarpį, prisiauKi-

musų klevas pasimokino ne no pasaulietiškų inteligen- 
tik bendram savo politikos v ..... ®
perorganizavimui. Kad pa
tikrintų sau nemažėjančią 
visuomenėje Įtaką, nebeuž
teko bažnyčios. Reikėjo eiti 
į pati gyvenimą, susirūpinti 
žemiškais žmonių interesais 
ir jų tenkinimu užtikrinti mybės pradžioje musų kle- 
sau pašlijusi liaudies pasiti- ras galėjo pasidžiaugti pa- 
kėjimą. Dėl to reikėjo buti siektais laimėjimais: kuo
sų liaudim ir jos tarpe. Bun- met prasidėjo rinkimai i 
danti musų liaudis paliko seimus,. į rinkimų kovą jis 
dvasininkui iš seno jam jau galėjo mesti savo nors ir 
skilią vietą: jei esi kunigas,'ne visai dar plunksnuotą 
Dievo tarnas, žiūrėk bažny- prieaugli, — vyresniųjų kla- 
čios, — sutonui nepritinka siu mokinius, kurie, davatkų 
purvinos padalkos. Nors, padedami, “darė” mitingų

visam kam vadovauti šioje,
ašarų pakalnėje.

« » *
Pergyvenome savąjį va-, 

dizma, bolševikų ir naciu 
okupacijas ir atsidureme 
tremtyje, su jes vargais., 
svyruojančiom nuotaikom i 
ir nepalaužiama viltim, kad 
galų gale grįšim į išlaisyin-i 
tą tėvynę. Klero uždaviny s i 
visuomet buvo palaikytii..j gun ,

trem
tyje jis tą viltį pirmiausia! 
stiprina savyje ir ruošias; 
geresnei ateičiai. Musų 
krikščionys dar esant Lietu
voje, nacių okupacijos me
tais buvo viltim sparnuoti 
Jie iau tuomet prasitarda
vo: jei kas turi šansu domi
nuoti musų pokarinėj visuo
menei. tai tik krikščionys. 
Jie vieni išlaikę nepaliestą 
savo moralinį aut ritėtą, 
kai socialdemokratai esą 
bankrutavę ne tik Vokieti-! 
joje, bet ir iš viso. Krikščio
nys žiną savąjį kelią ir juoi 
eisią. Tą viltį musų krikš
čionys atsinešė ir tremtin.

Nesitenkina tik viltimi. 
Mes, būdami tremtyje, kas
dieną trindamies vienas į 
kita, niekuomet neturėjome 
geresnės progos prisižiūrėti 
musų krikščionių demokra
tų suintensyvintam veržlu
mui kaip dabar, čia viskas, 

ant delno. Ir ant to

tų, sukurė savąjį “komso- 
molą” ateitininkų pavidale ‘^oguje vilti, kati ir s 
ir su patikima įgula pasiruo- kįausioie padėty. Čia, tn 
sė plaukti per vis audringes-
r.ę gyvenimo jurą.

Jau pačioje nepriklauso-

pagerejus susisiekimo prie
monėms, dvirati apžergęs 
kunigas ir nebebuvo reteny
bė, vis tiek visur nesuspėsi. 
Padėties negalėjo pagerinti 
ir dvirati pakeitęs mot- r- 
ciklas. Reikėjo didinti apa
ratą ir pritaikyti ji pasikei
tusiom sąlygom. Davatka 
darėsi pasenusi priemonė, 
kaip bubnąs moderniškoj i

nuotaikas, arba net patys 
bandė kailis “į bačką”. Tai 
au buvo “liaudies balsas”.

Seimų laikais katalikiš
kasis kleras nesitenkino tik 
politine veikla. Jis tinkamai 
Įvertino ekonominių veiks
nių reikšmę visuomenės gy
venimui ir, eidamas į politi-

kariuomenėj. Dėl to supran-! sau ir ekonS’
tama. kad mokykla atsistojo !™"lk‘?s P"*™”* L 
musų klero rūpesčių centre. j
Mokykla, kaip jaunimo auk'
Įėjimo ir inteligentų ruoši
mo įmone, turėjo outi pasi
savinta klero. Šita mintim 
vedinas, kleras pasiuntė

Kuomet išsilaisvi 
tauta savo

mam 
m uos
prato, kad patikimas jis ga- 

.‘ lės buti tik tuomet, kai atsi
. CPlDs i vpvvln iv no

KUR PRIEŠ 100 METŲ AUKSAS RASTA

Prieš šimtą metų Kalifornijoj buvo atrasta aukso ir 
po visą Ameriką tada ėjo “aukso drugis”. Į Kalifor
niją važiavo, jojo, pėsti ėjo ir laivais plaukė (aplink 
lietų Ameriką) aukso išalkę žmonės ieškoti turtų. 
Paveiksle parodyta ta vieta, netoli Sutter’s Mill, kur 
pirmiausiai buvo atrastas auksas, kurs sukėlė tą dru
gį. Loornis, aukso kasyklų parodos vedėjas, kartu su 
dviem mergaitėm iš Eldorado kauntės, rodo, kaip 
prieš šimtą metų Kalifornijos aukso ieškotojai “auk
sini purvą” mazgojo.

MARGUMYNAI
Tyrinėjimas Apsimoka čia į savo rankas, kad jas 
Amerikos didžiosios kor- sušildytų, o kai jis srebia

■ oracijos, kurios dirba dėl karštą sriubą, jis irgi pučia, 
pelne, nesigaili leisti pini- bet norėdamas sriubą atvė- 
gus tyrinėjimams ir viso- dinti!
kiems moksliškiems bandy- Panašiai yra ir su “vėdin- 
mams. Tos korporacijos ži- tu vais”, ar “fanais”. Žmo- 
no, kad pinigai, įdėti į mok-'nės juos įsitaiso kamba- 
sliškus bandymus, dažniau- riuose, kad vasarą butų 
šiai gerai apsimoka ir vė-įkiek vėsiau, o lemonų au- 
liau padidina ir pelną. gintojai dabar įsitaiso dide- 

Šias dienas Shell Oil į liūs “fanus”, kad jie apsau- 
kompanija įkūrė naują “Ty-!gotų jų daržus nuo šalčių! 
rinėjimo ir gamybos labo
ratoriją” Houstone,
Laboratorija kainuos daug;bijo šalčių. Kad ap- 
pimgų, bet tas neatbaido kSaUgojus vaisius nuo šalčių 
tos bendroves nuo išlaidų. sode pastatomas didelis “fe- 
Laboi atonjai vedejų n ben- nas”, jis iškeliamas 32 pė- 
dradaroių ieškoma labiau- das į aukštą ir kai motoras 
šiai pasižymėjusių moksli-1- paieįdžįa į darbą, jis pu- 
ninkų ir įnzinienų taipe. ^ia Vgja į daržą ir paskui

Ta pati kompanija pra- sukasi ir pučia vėją į kitą 
neša, kad jos inžinieriai iš- šoną. Taip sukaliodamasi 
tobulino kilnojamą elektriki tas vėdintuyas apgina dar
ni grąžtą aliejaus šuliniams žą nuo šalčio.
gręžti ‘Ilgi bandymai kai-! Reikalas Us> kad šalto- 
navo kompanijai $-o0,000, mįs dienomis ir ypač iš ryto 

oras 40 pėdų aukštumoje 
yra kiek šiltesnis, kaip prie 
pat žemės. Jei orą sujudin-

T Iš visų augalų lemenai ar
lexas. citrinai yra OpįaUsieji, jie
., . i* labai nei^a‘do ,

nuo išlaidų. ,

bet dabar kiekvienas alie-į 
į jaus šulinys išgręžti kai
nuos 5,000 dolerių mažiau.

• Kadangi kompanija gręžia. ..... .,ti ir tą šiltesnę orą “pripra
tai Kieti j į gyti” nusileisti žemyn, tai

=~»O valstvbi-,kaip *■ “"Į,1V:šo tai savo kreditan, iš pri-
’ delno, nesigailėdamas alku- .. Y ', J,in? S,3 JHP-,'iniu. krikščioniškasis žmo- au^n™ kapitalo laukda 

’ S' m organizuotai veržiasi i 1 ^'"jciu vėlėsgamzuotai ....------ s
pirmąsias, vadovaujančias 1 ' 

į vietas. Kaip ir Ispanijoj.
laisvo) musu ateitv. 

Laiku buvo išleistas ir mu-'

Kas Mums Rašoma
Kaip Pavadysi—Nepa- 

gadysi!
1 z . imi

šimtus šulinių, .... ........ ....
bandymus pinigai gi eitai, daržas gauna šiltesnio oro 
apsimokės ir daigi duosįjr ^as apgjna vaisius nuo
peov°'i, n-i . •• . šalčio. Todėl vėdintuvas

Shell Oil kompanijos v^"įdarže ne vėdina, bet šildo 
dėjai skelbia, kad pi aeitais* į darįa. Tie patys dideli ve
izėtais Amerikoje bu\o su*idintuvai yra vartojami vai

sius renkant, kada norima, 
kad rasa ir drėgmė grei-

as 9 Jei

Į metais Amerikoje 
Į vartota 2 bilionai bačkų 
i aliejaus daugiau, negu bu- 
jvo suvartojama karo metais 

pasipiktinusio!karo ir civiliams reikalams, 
antono nuo-lkitaiP išreiškus galima pa

čiau nuo jų išdžiūtų.
Daržininkai sako, vėdin-

draū Įsakyti, kad 1947 metais bu-jtuvais daržus saugoti nuo 
.-•> !vn cnvu.-tntu RR nnnš dau- šalčiu yra pigiau, negu se-

įdčjo svietiškųjų, KriK'_ j kreditas. Musų krikščionys 
eion.skujų inteligentų pa-. demokratai, vairuodami mu
tuosimas Einant is klero in-pu politjnį gyventą n€ga. 
teiesų, paimta kirptis -tnojiejo apsiprasti su tuo. kad
visai teisinga. iie nedOminavt> tautos ūky- ”'“7 i triešaušrinio gaidžio parei-

prasidėjo ?k> pagaliau, neateibo-d . , b £
gretimai reprezentuojamiesiems. u.,,;".;,,

teisinga. 
Tąja kryptimi n.usu kle- ie. Dėl to ir čia

ras varėsi visą laiką ir to-i užkariavimas”: gretimai
liau. Pradedant nepriklau-!su bendrais kooperatyvais 

“krikščioniški”: krik-somybės laikotarpį, "Žibu
rio” ir “Saulės” gimnazijų 
tinklas nusitiesė per visą 
Lietuvą, konkuruodamas su 
valstybinėmis mokyklomis. 
Kai Kaune isikurė v.niversi-

akvti? lvo suvartota 33 nuoš. dau-
— kaip S*au aliejaus, negu 1941 

metais.
vaitojimas didėja, tai ir ki
tos kompanijos daro pa-

nepagady-

v1? THWau pagenda negu Lietu-ižiurėti, kad .................._ J .. . ...
e. .a.n Pūkštančių, voje Tur būt to ?anvtojiško}butu tikru tikriausiai lietu-į stangų, kad iš jų aliejaus

ateitininkai pradžioje do-,, ^ paskatinti, kai kurie
minuojančiai reprezentavo • ...... • ’ • r •------ _i__i _ • • • • įaunuiu i\uni£ru, Giclnmimusu aKaoemini jaunimą,’- “ ‘ -

pavadinimas

šalčių yra pigiau, negu se
novišku budu, kada aplink 

Kadangi "aliejaus daržą buvo užkuriamos ug
nys, kurios .nubaidydavo 
šalti nuo jautriųjų vaisių.

Niagara Connecticut’e
Garsus yra Niagaros van- 

denkritis, bet palyginus su 
senovės vandenkričiu 

iries

viskas, tada reikėtų vengti! kasyklų butų ištraukiamas 
ir draugo ir pono, ir tams-įyisa^ a^ieJus, kiek tik jo yra 
tos ir dargi prieteliaus, nesj?em®J?; Seniau daug alie- 
tip vi«i yndyini l ih-ii nana I jaUS likdavo kasyklose gi- Z11OS__tie V IS! zodzia! labai pana , j žemėie dėl netobulu šfaridieri i n ė s Connecticutsus i slaviškus žodžius. Ar!nai z.enieje nei iiciuuuių
iib slaviški aš nežinau Re* I umpavimo priemonių. upes slėny je, pne Eastj e Slaviški, as nežinau. Be.Ji i ___ Haddam, jis visai nėra toks
slaviai panašius vartoja. : . „ „ , _ .* J ' “Sniego” Bendrovė jau

Iš Kansas valstijos pra 
kad ten

« „ . Komai pragysta: bedieviuneknkscionys stu- „Tfeilefeiro išlaisvini
.................... 1Im„to . ™<lare v,enln«?!ton Lietuvon! Kas yra be-
sčioniskosios pieninės ir ju 11 tuo taipu via sek-|fųev^
centras, krikščioniškosios|mingoj ofensyvoj. Krikščio- 
ukio draugijos, krikščioniški ^ys paėmė į savo rankasĮa 

šelpimo reikalą. Per “Cari
tas', per BALF'ą ir su BA-,
LF’u, dalinai per LR K. .
Tremtiniui teikiama našai- ° tuo tai;»u tiems, kurie'ir gal yra daugiau, 
pa pažymima kad ir nepa- n^?ali sau. patikrinti ištiki- man neateina i galva, 
sakomu, tai bent suprastinu i m?'^čs bažnyčiai pažymėji-
pabrėžimu, kad ji eina išlm°s darosi nejauku.

kurėsi
Dabar
dentai
frontą

bankai ir net krikščioniški 
kergimo punktai. Buvo be-

Viešpatie? Kompe
tentingą atsakymą galės 
'duoti, žinoma, tik kunigas- 
I gaidys.

* *

didelis. Mokslininkai 
sako, kad ledų gadynėje vi
sas šiandieninis Connecti
cut slėnis buvo didžiulis 
ežeras, o pne E. Haddam

tetas, K-D partija, dominuo-j pi^u tarpti, nes jei kas ga
liama Seime, užsimojo suor- Įėjo tikėtis iždo paramos, 
ganizuoti savaji. katalikiš- tai krikščioniškosios organi-
kąjį universitetą, kurdama 
savus, lygiagrečius fakulte-

zacijos buvo pirmutinės. 
Krikščioniškiems žmonėms

tus: krikščioniškąją filosofi-:nestigo ir apetito: kai 
ją ir teologiją, krikščionu-’ių bankų bėdos metais mo- 
kaja medicina, teisę ir kt.Jkėjo imti už kreditą rekor- 
—žinoma, valstybės lėšo-Įdinius nuošimčius (iki 24 
mis. Kai tas jai nepavyko,> nuoš. ir daugiau metinių), 
pasitenkino teologi jos-f ilo-
sofijos fakultetu, bet neatsi
sakė minties, steigti savąją.

Lietuviai turi giynai savų
Pąyadiuūuu, pavyzdžiui — neša, kad ten yra jau jregis- 
bičiuiis, bendras, pilietis. Itiuota pirmoji bendrovė, 

j kaimynas, sveikas, sėbras, • kurios tikslas vra “iššaukti 
sniegą” sauso__
jos sritvse, kad pavasari tas vandenkritis. Tas seno- 
daugiau 'vandens liktų lau--vės ežeras tęsėsi 150 mylių 

augalams drėkinti. Per

į talkininkas, svetys-viešnia sniegą” sausose tos valsti- buvo didelis ir labai aukš-

visais
tikrais

kurie
Tais _____

galima tam kuose 
atsitikimais pakeisti

žodžiais
O ka

rankos. !K“* grįžę islaisvinton Lietu-Į ir draugą, ir poną ir tamstą. 
Kur sudaromi tremtiniu von mes lasime ten Ispani- SLA nariai vartoja dar 

kraštas.

šiandieninę Connecti- 
Massachusetts valsti-

kurie; krikščioniškosios

Viešumon iškilo tokia ne
maloni byla kaip “lašinių 
skutimas”: daug daugiau

Krikščioniškąją Akademi'ą. Jri pasiliko nepasirodžiusių 
Kleras norėjo buti tikras, dienos šviesoje. Pagaliau 
kad pirmose gimnazijos Jai buvo normalus reiški- 
klasėse i angelaičius irašv-' n.vs- turint gerą apetitą 
tas vaikas tik jo vedamas nepakankamą patyrimą, ne
pereitų nėr vidurine ir aukš- sunku persivalgyti ir susi- 
tąįą mokyklą ir pasidarvtų laukti paleistų vidurių. Mu- 
visai patikimas kovojančios ki ikščioniškosios visuo- 
kat.alikvbės karvs. Nors ir menės užsimojimai buvo 
nesukūręs Akademijos, tą tikrai ispaniškojo stiliaus:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,300.000.00.

Savo nariams ligoje pašaipi, ir pomirtinių apdraudų 
vra 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 sąvatiėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
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.

rinktiniai organai, krikščio-į.i ■̂ Liažu- 
niškasi? frontas vieningai! T bevdk pustrečio t,į.1 
atakuoja pozicijas ir dažnai ,jono vprtfe bažnvčiu že- 
jas laimi, čia nekalbėsime nla|,|„mis įauiomos
apie vad. organus. |„Uo sausra ir nederliaus, te-

Krikščionių eilėse yra bėra kataliku bažnyčiai ne-i 
griežta atranka, o veikloje! j^emiarnas aruodas. Vie- 
—griežta disciplina. Tik tas nuo]ynų rūsiuose ten rimtos 
yra krikščionis demokratas, atsargos išlaikytų ir geros 

, .yv yra praktikuojąs kata- markės vynų. Geros širdies, 
likas ir besąlyginiai pasi- kilnios siel".- ir karinga iš
duoda viršūnės direkty-ij anų tauta, pati būdama 
voms. Diktatūriniai - demo- pirmose Kumpos analfabe- 
kratiška organizacija, ne- vįĮėsr. ii ido susikurti is 
pripažįstanti kompromiso i' arispikratij"- karininkų ka- 
laisvesnio galvojimo. Jei jr jj -bendradarbiauJa- 
kurį galvojimas nėr toli nu- nla" sii bažr.včia, jau dau- 
veda. yra kas laiku ir kie-!gjau šimtmečio sėkmingai 
tai sudraudžia. Išvedama gramdo liaudies pastangas 
Griežta demarkacijos linija susikurti demokratišką san- 
tarj) “krikščionio” ir “ne- tvarką. Da blogiau: Reak- 
krikščionio” ir kiekviena :cįjos atkakli ;<ova prieš bei 
proga pabrėžiama, — iTio-'kurią pažangą, prieš bet 
kykloj, spaudoj, pašalp s'kurias socialines reformas 
tiekime, atsakingų vietų už savo viduramžių privile- 
rupinime, iš viso. žmogaus gija?, padare Ispaniją ne

i-i.vra 
ir! kas

“brolius” ir "seses' saviš
kiams vadinti, o man dar 
prisimena, kad “tautietis” 
kartais tinka pridėti prie 
vardo vietoj “pono” ar 
“draugo”.

Lietuviškas “ponas” ang
liškai reiškia “Mister”. Ne 
daugiau ir ne mažiau. Žmo
nės, kurie kartais labai 
“piktinasi” dėl pono, visai 
nesipiktina, jei kas prie jų 
vardo prideda “Misterį”. 
Kodėl? Tur būt, todėl, kad 
jie nesupranta “Mister” 
prasmės, arba nesupranta 
“pono” prasmės, nors tų 
žodžių “socialinė” kilmė 
yra ta pati. Jei aš ką vadi
nu “ponu”, aš visai nemisli- 
jii. kad jis mane gali pakin
kyti į žagrę ir su manim sa
vo dirvą arti. Ir tas pava
dintasis “ponu” tokios nuo
monės apie savo “ponišką 
galią” visai neturi. “Ponas” 
tokiame atsitikime reiškia

Bendrovė nori sniegą “ga- cut ir
minti” su sauso ledo pagal- jas ir suimdavo vandenį iš 
ba, kaip tai yra pakartoti-Į tirpstančių ledų, 
nai išbandyta įvairiose A-
merikos vietose. Kiek “kos- 
tumerių” ta bendrovė ras 
Kansas valstijoj dar neži
noma. Bet bendrovė manoj 
dirbti bizniškais pamatais 

ji “pagal susitarimą” iš
trauks iš debesų daugiau ar 
mažiau sniego... Jei atsiras
tų bendrovė, kuri dabar nu
baidytų sniegą nuo Bostono 
ir New Yorko, ji šiais me
tais tikrai turėtų daug kos-i 
tumieriij ir riebaus pelno.

o paskui
tas vanduo per East Had
dam vandenkriti tekėjo į 
jurą. Tokį atradimą paskel
bė Clark universiteto profe
sorius Richard J. Lougee, 
Amerikos geografų suva
žiavime prieš trejetą savai
čių.

Tas pats profesorius sa
ko, vėliau juros vanduo pa
kilo ir šiandien to senovės 
vandenkričio tik pusė bėra 
virš vandens paviršiaus.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel

bti tą. kaltais pučia ir į kar- kimus ir pajieikojimus.

“Vedintuvai” Šildo
Žmogus kartais pučia i

<ta. Šalta rytą žmogus pu-

vertinime. _ tik labiausiai atsilikusiu Eu- Įjktai mandagumo pareiški-
_ Kai tremtinio būklė at-|ropo? kraštu, bet ir pavertė if daugiau nieko. Kai 
eme jam iš no kojų pagrin-l ;,* svetimųjų kovos arena. senovėj baudžiauninkas 
dą, sugriovė pasitikėjimą Į Tame visame bene didžiau- chamas vadini
savo
jo pučiama 
atsiminė

sugriovė pasitikėjimą'Tame visame bene didžiau- chairas vadino savo įšnau., 
jėgomis, padarė ji ve- sįa? nuopelnas reikia pripa- dotoja “ponu“ tai turėjot 
ciama dulke, daug kasįžintj visą b»anijos gvveni- tokia 'pat prasmę, kokia tu
mė kelią į bažnyčią ima domini m unciai katali- j,- žodis “Master” Ame-

Musų kleras gerai supranta kų bažnyčiai. Ar mum: 
momentą ir bažnyčios lan- “mužikų” tantai, butų pa- 
k.vmą siekia padaryti priva- l<eljui su niškai-klerika- 
lomu. Kas to nedaro, iš- Jiška Ispanija? Ir ar nebūtų 
krinta iš katalikų eilių. Kas(pe, tvanku ii' mums kvė- 
paklusta, tam bažnyčios plK»ti toki' laisvoj Lietu- 
lankvmas pamažu darosi į- voj, kurioj 'us kepintų Ig- 
pročiu. Ryšis stiprėja ne no Loyolns -aule? 
tik su bažnyčia, bet ir su
tais, kurie ją atstovauja. ĄP*e tal 
Musų kleras įmpestingai įra- voti.

metas pagal-
I

rikos Pietų plantacijų ver
gų lupose. Dabar ir ponas 
ir Mister yra tik mandagu-į 
mo pareiškimas. Jei kam 
tokie žodžiai ausis raižo, 
tai yra kitokių. Bet. jei kas 
uos vartoja, tai kam koks 

iš to nuostolis?
J. Kovelis,

ew York, N. Y.N

Kalendorius Jau Galavus
“Keleivis” jau išleido didelį Kalendorių 1948 me

tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Yra arti 109 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
sioms. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

“Keleivis”
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Ką reiškia vedybų žiedas?
Kaip atsirado šliubinis bolizuoti. Jis tarėjo reikšti, 

žiedas* niekas tikrai nežino, kad vedybos suriša vyrą ir 
Galima tik tiek pasakyti, moterį amžinau
kad jo atsiradimas turėjo Žiedai buvo ir
būti surištas su kokiais nors mi is vis • s ----------- ,
hunais. O burtu senovėje Senovės romėnai
buvo labai daug. Pavyz- juos is paprasto;

yra uaro- 
medžiagos. 

darydavo) 
geležies, 

žydai ir. 
nešiodavo 

bet kitokiais tiks-
iVO juo?

džiui, jeigu vyras norėdavo Senovės 
patraukti merginą, tai jisai graikai 
numegzdavo savo rankomis žiedus, 
juostą ir apjuosdavo ja lais. Jie vartoti 
merginą. Jis tikėjo—ji taip 
pat tam tikėjo—kad jos 
dvasia tuomet pereidavo į 
jo kūną. ir tuo budu mergi
na buvo jau amžinai pri
rišta. Kas gi gali užginčyti, 
kad šliubinis žiedas nėra ima.
išsivvstęs iš šito burto? Į Einant senovės žydų pa

pročiais, jaunavedys už-

asirai.
taipgi

kai-
’po antspaudas į asirašyda-Į 
mi visokius Įsakymus arba į 
duodami kam Įgaliojimą. 
Ar jie vartodavo žiedus ve
dybų ceremonijose, tai. iš-: 
skvrus žvdus. tikrai neži-1

AUSTRALIEČIAI PAGERBIA ŽUVUSIUS S -’ERIKIEČIUS

30.000 australiečių

Tarybinio Piliečio Diena
siu? — pabandė dar gelbė
tis draugas Anicetas.

—Turi galėti! Taigi, vie
nuoliktą valandą vakaro, 
šiandien. Ir niekam nekal
bėk ! Neužmiršk!

Apsisuko ir lengvom ko
jom, bent kiek pasišokėda- 

io miegamąjį ir be- "'¥■ ."gintino nuo laiptų. 
Veik nieko nemato. Nemato k?!P *““«’*• atl,,k^ «e,‘! ,!' 
jo ir draugas Anicetas. Įsi- viswms lflalon« <la,b* 
vyniojęs i šiltą, dar vestu- Draugas Anicetas užtren- 
vinę antklodę, — buržuazi- kė duris, automatiškai pa- 
nių laiku palikimas, — jis suko raktą, dar ji paspau-

M.
Dr

Valdybos 
il
gę S 
d io 
žiuri
Aniu

BUKŠA
Anicetas Genti- 

Eksploatacijos
ugas

?.i iškų
viršininkas miega 

mie; a. Drėgme praru- 
šaltas gruodžio pra- 

tas žlibomis 
i-ro Iam ta i

akuni-
ur.iUgo

lengvai ir retai alsuoja, dė, kad tikrai butų uždaręs 
kaip nuo visų nuodėmių iš- ir, vilkdamas švino prilie- 

..ilaisvinęs žmogus. Kartais ta? kojas, grižo Į miegamą- 
i smarkiau papučia ir tuomet jį- Galvoj buvo tuščia, nyku 
I jo giliųjų vidurių drėgnas ir tuo tarpu ramu. 
į ras palengva sėda ant —Šiandien vienuoliktą

Lietuvoje iki šių laikų 
juostos yra madoje, tik ja." 
audžia ne vyrai, o mergi
nos. Kaip pas anglus ir ki
tas tautas vaikinas prašy
dama." merginos rankos 
duoda jai deimanto žiedą, 
taip Lietuvoje mergina duo
da savu mylimajam juostą. 
Tiesa, širvomis žiedas Lie
tuvoje taipgi vartojamas, 
bet tai gali būti jau sveti
mųjų atneštas paprotys, tuo 
tarpu kaip juosta gali but 
užsiliki si giliausi -s se
novės tautinė lietuvių tra
dicija.

žiedą aKy- 
r.mkų, 

būna ra- 
"Tėmyk, 

mano pa

liūdim

Maižiaus

mauna nuorašai 
vaizdoje dviejų 
kuriais paprastai 
binai. ir sako jai: 
kad esi sužiedota 
ti. kaip reikalauja
ir Izraeliaus papročiai.”

Nėra abejonės, kad krik
ščionys. kurie uasisavino 
žydu Dievą ii
jų tikybinius burt

J ............ .. žie
dą.

ra

beveik visus) 
kartui.U?

ttbini

" 1
mi iš 
nos. aukso

Zl(
brangių metalų 1

(trumpai pakirptų ūsų ir no- valandą vakare, — pakar
tojo jis sau, — i saugumą! 

Tik staiga iš kaž kur iŠo-
įri virsti šerkšnu.

Draugas Gentila 
atgavo sąmonės

nedar 
bet jo pa- 
ir nardosi

Oane uoste, Australijoj, susirinko 
s vežamas i laivą, su kuriuo kritu

palydėti žuvusio
jis vežamas į laivą, su kuriuo kritusiojo kareivio kū

nas bu.' pargabenta." i Ameriką. Viso Australijoj buvo palaidota i.i '■» žuvę 
arneiikiečiai. \ ienas kritusio kūnas buvo paimtas ir jam buvo sutriktas iškil
mingas palydėjimas iš Australijos žemės. Australijos žmonės vra labai dė
kingi Amerikai už jų apgynimą nuo japonų per praėjusį karą.

Brisbane
amerikiečio kuna, kai

buvo daromas toks didelis, 
kad jaunavedys galėtų iš
kišti per ii savo delną ir pa
imti nuotakai už rankos. 
Tas pats rašytojas priduria,! 
kad Orkadu (Orkneys) sa-’ 
Jose seniaus žiedo vieta už-:

sąmonė bunda
ko į draugą Anicetą nervin- 

ir kartu pasišiaušęs..gas
kaž kokiose palšose bango-į skalijantis drebulys ir su
se. Bangos tirštėja ir vėl at-į krėtė visą jo kūną. Dėl ko į 
siskleidžia ir jose jokio aiš-!sausumą? Kas atsitiko? 
kaus vaizdo,—beribė, ban-) Ką aš padariau? 
suojanti palšuma. Tik štai- Lovoj gulėjo keistai su
kta į tą palšuma įsibrauna, glamžyta draugo viršininko 
aiškus garsas:
Tuk!

Draugo Aniceto sąmonė draugas Gentila. Kambary 
pradeda veikti ir sukrečia | buvo tylu ir niekas jam nie- 

Įvisą jo kūną kaip elektros.ko negalėjo atsakyti, 
išrovė. Jis susikaupia ir Įsi- Draugas Anicetas pats į 
įklauso; vėl: Tuk! Tuk!.save įsiklausė. Gal kas įs- 
Tuk! ir kaž kieno rankos kundė? Išrykiavo visus sa- 

) pasiausta klaptelėjo išori-’vo draugus — pavaldinius 
nių buto durų rankena. Ne- Įstaigoje, kiekvieną pačiu- 
suprantama, lyg išorinė jė- pinėjo, pasvėrė ir už nieko 
ga vienu matu išmeta drau- neužkliuvo. Visi buvo kaip 
gą viršininką iš šiltos lovos, i įprasta: lankstus, apie pirš- 
Jis bematant isineria į cha- tą apvyniojami, draugiš- 
Jata, išoka i šliures ir susi- kom, atsidavusiom akim ir*- »■ * t '
metęs, netikrom kojom sku- daugiau nieko, 
ba prie durų. Tarybinis pi- —Marytė? 
lietis visuomet turi būti bu- Karšta ir kartu kaustanti 

;drus kaip triušis. Ir atsar- banga nusiaubė Gentila.

MYLIMŲ TĖVELIU ATMINČIAI.

Ant aukšto kalnelio Kvėdarnos kapai:
T en mano Tėveliai miega amžinai.
Palinkusios šakos kaštonų linguoja:
Gegutė raibieji jiems tik kukuoja.

.Mudu su broliu lankyt jų negalim.
Pik žodžius graudingus atminčiai tariam.
Kaip buvo malonu gyvent prie tėvelių 
Nebuvo tada mums jokio vargelio!

O šiandien negalim nei kapų lankyti,
Nei žolynėlių ant jų pasodinti;
-Mintims tik skrendam, naktimis sapnuojam. 
Prie jųjų paveikslų gailiai ašarojam.

Atpuski, vėjeli, iš gimto kraštelio.
Atnešk nors smiltelių nuo Tėvų kapelio:
Purenk jiems, vėjeli, patalą sniego,
Kur jiedu ramybėj ant amžių jau miega.

Barbora .faurtaitė-Giirski

Tuk! Tuk!|pagalvė ir tartum irgi ste
bėjosi, ką galėjo padalyti

imdavo paprasta skylė ak-J 
mens stulpe, ir toj skylėj) 
jaunavedžiai sujungdavo1 
savo rankas.

Musų laikais šliubiniai; 
žiedai daromi lygus. Se-I 
niaus gi jie buvo visaip pa-) 
puošiami. Anglijos kara-l 
iius James III. vesdamas 
Marę iš Modenos. liepė jam i 
padaryti žiedą iš aukso ir 
Įdėti rubiną. Škotų karalie
nė Marė buvo sužiedota 
žiedu su deimantu.

daro- 
plati- 
Seno- 
iš va- 

• gele- 
Yie- 

a atsi- 
sužie- 

.ariniu 
- už

s
iTūli rašytojai tvirtina, 

kad šliubinis žiedas yra i rio. {dien 
moteriškė." pavergimo ženk-įžies. om-s : 
las. Buvo. mat, laikai. kuo-!na\ ra^tojas 
met moterys buvo vagiamos tikimą, u t; r .r.; 
arba imamos kaipo karo;davo kunigams; 
grobis. Parsivedęs pagrob-ižieutu ' 
tą moterį į savo buri. vyras *jar-- '• -1'-' - 
uždėdavo jai ant ranki | du .
grandį (bransolietą). kaip. ' -• 1 
ženklą, kad ji yra belaisvė raktas 
ir jo nuosavybė. Dabartinis Rart 
šliubinis žiedas esąs niekas 
daugiau, kaip tik sumažinta ----'J'-'?, 
grandis. Gali but, kad taip! p 
ir yra. Bet aiškių įrodyrr 
tam neturim.

Sprendžiant 
užrašų, išrodo, 
nai pirmutiniai pradėjo var 
toti žiedus vedybų apei
gose. Tokie žiedai yra mini
mi jų senovės literatūroj.
Ratas pas egiptėnus reikš
davo amžinybę. Todėl ne
nuostabu. kad šitokio pavi
dalo ornamentas buvo pri- da 
imtas vedvbu įvšiams sim- ir

veie r.e

u* -<t 2*_ _

:edži 
a šaš:

liti nract n i’7W|/x ttevęti

Ct.*
-a ve- f ' --- - -. CŽ . * rt .

■ rLlili L.
Iš visokį - .
kad egiptė-.mėr.u" gt iKtii 

be još:ių papuoš 
stos geležie;. ? 
buvo mada ou. 
ir namų rauta 
žiedu.

Islandijoj, ki
x—t- ii-* • . O ei." » » .-'.<i J..

:edžia;

a a.:

C. .Ji C.“ 
•a v, T a

Ca A
.u

Galvon mažu žaibeliu smie- 
gė aštri kaip adata mintis, 

draugas Anicetas spėjo me- Širdin diegtelėjo aštrus 
sti aki į gretimai stovėjusią skausmas ir ištirpo. Po va- 

lova. Ji buvo jau landėlės Gentila pats savęs

gus- 
IŠPli d is mipffamoio.------------

nešiojamas ant kairės ran- —------------------------------------------------------------------------------------
kos. Kodėl? Todėl, kad tai kojas ir kaklą, jeigu jų tu- Jei nenori greit pasenti 
reiškia žmonos pasidavimą rimą. sako Dr. King, tai valgyk žmonos

nuolankumą vyrui. Gal Koseliena turi but gerai daugiau pieno ir žalių daik- tuščia ir suversta. — Mary-) nebekentė, — kaip jam ga- 
tur but išėjo anksti par-: Įėjo galvon ateiti tokia bai-

Košeliena turi
vra pasūdyta: kol karšta, ji tu- tų, lapuotų daržu vių ir cit-tai prietaras: bet fakta

tok?, kad dešinėj! ranka se- but pusėtinai sun, 
n vėl reikšdavo galią ir au- kaip atauš, tai sūrumas 
toritetą. o kairėji—nuolan- jaučiamas.
kurna. Kad košei iena išeitu tvir-

'"ni; z.ieu<t> v— • *
dėti. Vanduo

nes rimų vaisių, 
ne- greipfrutai ::

kaip
kiti.

oranciai.

šiandien Šliubinis žied i." ta- nereikia perdaug van-
ant ketvirto n?

___  ra-
as ouvo 
akmens

j—

GALIMA SPORTUOTI SU DIRBTINE KOJA

yra nešiojama? 
piršto. Seniaus jis buvo ne
šiojama? ant pirmutinio ar- Kalo vieta 
ba didžiojo piršto. koš.eiiena

Rasti o j a i Comber b ) tvirta, 
y.kfcatlev apibudina visą) 
sliubinio žiedo prasmę šito
kioj sutraukoj:

žiedas yra daro
mas iš brangaus metalo.;
Kad parodžius, kaip kilni; 
ir patvari yra musų meilė: 
jo pavidalas yra apskritas.
Kas reiškia, jog musų meilei 
nebus galo: jo vieta yra ant 
ketvirtojo rankos piršto, 
nes senovės žmonės tikėjo.
Kad kraujo gysla jungia tą 
pirštą tiesiog su širdimi: o 
Kadangi tas piršta? yra ma
žiausia vartojamas, tai ne
šiojamas ant jo žiedas ma-

maistm-
ourno nepadidina, tik berei- 

užima ir 
išeina

dažnai
negana

6
o
J
1

ziausia
greitai

kliūva
nudvla.”

ir netaiu
T. P.”
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Donald Kerr turi vieną dirbtinę koją, bet jis puikiai 
bėginėja roliukais kartu su roliukų čempione Teny 
Theisen. D. Kerr buvo vienas iš dalyvių sporto šven
tėje Clevelande, kur ir daugiau karo veteranų su 
nupjautomis kojomis daly vajo įvairiose sporto rung
tynėse.

Gera K^šeliena
Koseliena yra gardus ir 

"Veikas valgi?, jei ji gerai 
padaryta. Kadangi ameri
konai ir airiai nemoka ko- 
šelienos virti, tai kiaulių 
kojos, kuomet jų galima 
rauti, nėra taip daug pa- 
brangusios, kuomet kita 
mėsa jau pabrango po 300 
procentų ir daugiau.

Kad koseliena butų ska
nesnė, patartina pridėti į ja 
svogūnų, pipirų, morkų, sa
lierų, petruskų ir lapeliu. 
Jei turite namie, įpilkite 
šaukštą “sov sauce” "
Ges ką pilat i “Chop

Kerti Kiaušiniai Tomeičiu 
Sunko?.

kieta; išvirti kiaušiniai, 
puoduką: tomeičiu sunkos. , 
vidutini? svogūnas, 
lapelis.

3 gvazdikėliai.
3 šaukštai miltu.
3 šaukštai sviesto ar marga

rino.
išvirkit kiaušinius, per-' 

piaukit pusiau ir sudekit įi 
keptuvą. Kitam inde užvi-j 
rinkit tomeičiu sunką su 
svogūnu, česnaku, lapeliu 
ir gvazdikais. Sutrinkit mil
tus su ištirpytu sviestu ir 
ant jų uzpilkit persunktą 
karštą tomeičiu sosą. Gerai 
išmaišyki! ir užpilkit ant 
kiaušinių. \’iišų apibarsty-i 
kit duonos arba kiekių tru
piniais ir tarkuotu ameriko
nišku stilių. Kepkit ati
dengtą 15 minučių viduti
niam kaišty, ir valgis bus 
gatavas.

KAIP PALAIKYTI JAU
NYSTĘ.

Jeigu senatvė pradeda 
lenkti jus žemyn, tai jus Ka
lk jai atsispirti pasirinkda
mi sau tinkamesnį maistą. 
Taip sako Dr. Charles Glen 
King, Karo Departamento 
mitybos ekspertas.

t_____ Suprantama, amžinos jau
to pa- nystės da niekas neišrado ir

. . „ ___ t, sue-y’’. gal neišras, sako jisai, bet
Tas sosas netik kad priduos .via jau patilta ir nustatyta, 
skonio košelienai, bet kartu kad jaunystė gali but žy- 
ją padarys tyresne ir akiai miai sutrumpinta, ir gali but 

!gražesne. Patartina taipgi prailginta. Visa tai priklau- 
1 įdėti gabalas kauluotos ver- so nuo to, kokį žmogus mai- 
šienos, arba vištos sparnus stą valgo.

PA VALGĘS YPSOSI

e
nesti pieno pusiyč i a m s.’si mintis? Baisu ir šlykštu... 
Draugas Gentila pasuko du- Fo valandėlės iš kaz kurios 
rų raktą ir pravėrė. Laiptų' pasąmonės išlindo velniu- 
aišktelėie stovėjo nepažis-'kas ir įkyriai pradėjo šnibž- 
tamas žmogus ir sukauptai, dėti:— “O, žiūrėk, Marytė 
i-ent kiek vanago akimis paskutines dienas buvo ko- 
žiurėjo į šeimininką. Į kia nesava. Vis nuleistom

, 'akim; kai pažiūri i ja. tai ir —Tamsta busi draugas f. Gi .Gentila?? — paklausė ne-jPabega: KdfI nePrt‘ 
pažįstamasis, tartum nore-: Balsas kietas.. Iš- 

du-
Vis laikosi vaiko, tar-

i i i r- *-i - . 'einant nepalvdėjo prodamas, kad Gentila nepnsi- j ’ * J 1
!z.irtų. . (tum norėdama nuo manęs

Tm- but busiu, - atsa-jjuo „žsūlenuti-V Gentila ir 
draugas Anketas -jJstaMo veln-uka ir nH1.ėjo

kam uaip anksti prireikė? ka(, jjs ka|bė.u
k ė

—Tarybiniam piliečiui 
nieku-, met neanksti, tur but 
dar neišsivėdino iš miega-

kalbėtų. 
susigriebė. Aštuoniolika me
tų išgyveno dūšia divdor 
Vienas kitam buvo ištikimi

mo’o Smetonos laikų įpre- be prievartos ir su natūraliu
Alai širdingumu. Jei gyvenimas 

kuo tvojo, tai abiem lygiai, 
nei vienas, atrodo, nesi len
kė prieš likimo smūgi, kad 
jo daugiau tektų kitam. 
Abudu sutiko paskutinius 
įvykius, — bolševikų Įsiver
žimą, — kaip bendrą ne
laime ir be žodžiu buvo su
tarę bendrai ją kelti... Ne
galimas dalykas, — ir Fėda 
iau, Anicetai!

Draugas Gentila visiškai 
nusiramino; klastingas vel
niukas dingo jame be pėd
sakų, ir jis jau susitupėju
siu žvilgsniu vėl ap.ė'o jau 
auštanti miegamam čia vis
kas buvo ramu, kasdieniška 
ir nesidomėjo, kas ištiko 
šeimininką. Ant kėdės gilio
jo vakarykščiai pamesta 
sunaus — gimnazist > Ka
ziuko kepurė. Kepurė gulė
jo kaip nieko dėta. bet 
draugas Anicetas už jos už
kliuvo. Jo, atrodo, apsirnu- 
šusioj galvoj tikrumoje dar 
dirbo knaisus tardytojas ir 
kabinėjosi už bet ko. Kam 
čia Kaziuko kepurė? Ir kas 
dabar tas pats Kaziukas? 

(Bus daugiau)

Kreipkitės pas tuos, kurie

-Ne, — pyktelėjęs pa
likino,—ir, be to. imu pa- 

ivyzdį iš draugo komisaro* 
į jis irgi po nakties posėdžių 

; amiega.
—Bet Tamsta, drauge, 

dar nesi komisaras? !
Neražistamoįo akyse žyb

telėjo švieselė, bet daug 
kalbėti iam matomai nerti-

Mažas japoniukas, savęs F?’0'. SUfįka»P« ir aiK 
gerai užsikąsti, rodo malo! ,.1": ,Kertamu balsu t™mPal 
nią šypseną. Vaikas gavo*'“13*

ik

?itą gardų užkanuį Voko- 
hamos vaikų prieglaudoje, 
kur iaMar'^^os
jos rūpinasi benamiais vai-
Kf.is.

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva

—Šiandien, vienuolikta 
vakaro, draugas Gentila at
eisi į saugumą. Kampas Vy
tauto prosrekto ir Laisvės 
Alėjos. įėjimas iš Vytauto. 
Kambarys trečiam aukšte 
12. Einant reikia įsiregist

ruoti kambary 10, iš Lais- 
jvės Alėjos, pirmam aukšte.

Nutilo ir pats įsiklausė, 
r r gerai bus pasakęs. Drau- 
cui Gentilai iš kaito stukte
lėjo galvon kaip minkšta, 
bet kartu ir kieta buožė, 
paskui viską tirpinąs silp
numas nušliaužė per visa 
kūną ir per kojas sulindo i 
grindis. Pasijuto netekęs 

j bet kurios atramos šiame 
Gaunamas “Keleivio” knygy- pasauly. Patylėjo, kad kiek

Gražiais
parankaus

mėlynais
formato.

virsei.ais,
daugiau

kaip 300 puslapiu, kuriuose su
rašyta apie 1.500 visokiu sapnu. 
Kaina $2. liet “Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

ne. “KELEIVIS”
<>3fi Broadwav, S. Boston. Mass.

atsigautų.
—0 jei šiandien nedalė-j skelbiasi “Keleivyje.”

t

L



1*0. 2. KELEiViS, SC. FiCSTOI* Pilkapis ?*piir.ia<5SHuSk* m.

Ginklai Turkijai
Amerikos karo laivynas 

•1
Anglijos Bazės

Anglija perkelia
s

giria hollywoodo garsenybes

. —o--j- i________ savo ka-
skelbia, kad lo Įvairių karo riškas bazes iš “Artimųjų 
lai'ų via perduodami Tur- Rytų” (Egypto, Palestinos 
kijai, kad ji galėtų gintis ir Irako) Į rytinę Afriką ir 
nuo gresiančio Rusijos im- Į šiaurės Afriką, i buvo-j 
perianzmo. Perleistųjų karo sias italų koloni jas. Y patui-Į 
laivų skaičiuje yra keturi gai anglai nori
submarinai, kurie bus pri
statyti turkams Į Vidurže
mių juros uostus.

gai anglai nori sustiprinti! 
lytinės Afrikos bazes. Šiau-Į 
rėš Afrikoje stipri anglų ir! 
amerikonų bazė yra Benga-J 

;zi uoste, kurs pagarsėjo 
praėjusiame kare.125,C30,GČ50,02o Franku

Naujieji Francijos mokes
čių Įstatymai numato išrink-. Taika ind3kinijoj

m"k?SClalfTarP francuzų ir Indoki- 
Vį>- i u; ™ ( r1 Įal" nijos vadu prasidėjo naujos
rVnt -D S k-Dabar; Vėlybos dėl Užbaigimo kru-

...... ,..a‘ u . ja.iCija tuii‘vįnų koVų poje francuzų ko-
ajv .a <)jt ;.!:,igų apie Jonijoj. Ikišiolinės kovos 
ną tnhoną <1000 bilionų, buvį į,.uvinos. bet nieko jo. 
Įlankų. Nauji mokesčiai no- mi? neatsiekta. Nei franeu- 
n sumažinti pinigų skaičių !zai nei indokiniečiai 
apyvartoje.

Streikai Vokietijoj
Esseno mieste, kur yra 

didžiosios Kruppo ginklų 
dirbtuvės, darbininkai pa
skelbė streiką reikalauda
mi, kad maisto davinys bu
tų padidintas, šiuo tarpu 
Ruhro srityje streikuoja 
85,000 darbininkų. Nepasi
tenkinimas darbininkų tar
pe yra didelis, jie skun
džiasi, kad turi badauti.

nepa
jėgia ginklais pasiekti per
galės. Todėl vėl bus bando
ma susitaikinti.

Amunicija Žydams
Amerikos policija susekė 

dar 119 tonų labai stiprios 
sprogstamos medžiagos, ku
ri buvo skiriama žvdams

Bizonijos Markė
Dvejų Vokietijos vaka

rinių zonų (Bizonijos) su
vienijimas Į vieną ekono
mini vienetą sparčiai
gi a pirmyn. Jau praneša, 
kad greitu laiku bus Įkur
tas eentraiinis bankas pini
gams leisti. Bus leidžiamos 
“Bizonijos markės’ 
tos doleriais.

Legionierių nacionalinis vadas, James -J. <) Neill, 
(dešinėj) iteikia pagyrimo lapus trims H č/.vvoodo 
garsenybėms už pagalbą apvalant filmų gamybą nuo 
bolševikų Įtakos. .Apdovanotieii Hollywooč;o žmo
nės yra (iš kairės į dešinę); filmų gamini Jas Jack 
Wai nėr, pulk. R. Hughes ir artistas Gary Cooper.

lygas ir kitus klausimus. 
“Gamybos grupės” sudary
tų bendrą visai valstybei 
organą ūkio klausimams 
spręsti.

Toki, trumpai paėmus, 
vra generolo de Gaulle pro-

! gruma. Ją gaiima ir vie-j ,.uivUal; 
. naip ir kitaip versti, išeina iš 
ta pati Mussolinio korpora-

PAIEŠKOJIMAI
Paieškai! savo draugų kur gy.eno- 

me Lietuvoje Raudėnų paiapijoj ar
ba Raudėnų kaime. liv-rod . j„- dau 
iriausiai gyvena Bostone. Mal-mi; 
prašau parašyti šituo adresu:

Petras \Vitkauskis
R. F. O.. B«x &»:, RcMurd, N. V.

įtyvine tvarka, apie kurią įkas apie ji zmo,
l.L.l- .1........ Km>n 1-iUvit-. rašyti siu,, a l. suUi Ellsv.orll, si..
! rašyta savo laiku.

Kartu su tuo “gamybos 
grupių’’ pasiulymu gen. de 
Gaulle siūlo grįžti Į priva-

ii!t:.i,u Z, 1:.kiiu-io 
kaimo. Jis skaitydavo 

Keleivį”. Norėčiau su ju>> pasi. Ma
tyti, t>et neturiu adreso. į,al( a r n,

a ,.i,tai prasi.u pa 
.M. Mazjrioiis,

Woie, ter. Mass.

i’aieskau savo broli,. Jono Naikaus, 
seserų ir tėvų, paeina is šeiinių kai
mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur 
jie įlabartiniu laiku randasi. taipogi 
paieškau savo giminių. Jie patys ar-

malooiat pra-1 suokit:

Neri darbo Kanadoj
Mai. .a -i - Lietuvos žinomo žmo- 

;>.n- sunu- prašydamas tarpininkau
ti suradime tikit:, ko Kanadoje kuris 
ib'kt.i J, o- a,-įkviesti Kanadon 

ūkio da: :!■ -Ls yi vedei*. 28 me- 
. tų, žmo.’,a k.’i m, : . linus 8 metų. 
'.L,* n<>r«tų dirbti akio larbus ir ati- 
| dirbti UZ į .a-:. i: ., i.-lai.kis jų atsi- 
kvietimui. Jei Kana*i*,je atsirastų to
kie ūkininkai kurie sa’iktų pagel
bėti tsti - iiynai ir tun* i gerus dar- 
bininkus akyje, tai prašau maa p*- 

.i a iteii iu .dalesnių žinių.
Pias:.j rašyti šituo adresu:

Ale-,s L.navvkas,
Raute Box 75, '

K MM a. Mi I,.. I'. S. A.

DAUG ĮVAIRUMO
Vi $1.00 per visa 

-a-s, *:2-jų puslapių
šios inieiatvvos ūki. “Priva-p* kas a,.ie ju„s z.,.,, .uabum., ,,.a- . .. somi atsiliepti šiuo adresu.

Europoje reis- .Josepn Na.kus. c-o Arch H..tekti inieialyva”
kia tą pati, ką čia vadina
ma “free enterprise”. Fran- 
cija turi perėmusi i valsty
bės rankas daug stambių Į- 
monių ir ištisos gamybos 
šakos ten yra soc-ializuotos. 
Generolas siūlo grąžinti tas 
pramonės šakas kapitalis
tams.

Mussoliniškos “korpora-• • « « • Vg • •
CIJOS 11

Josepn Naikus, e-o Areh 
1288 Clinton avė. N.

Rochester 5, N. Y.

LIK 11 V
332 N. 1.1 Ii s

meta kožną mė- 
zurnalas. Adre-

19-4K )

I NAUJIENOS 
.. Philadelphia 6, Pa.

TEIS M A S
Ant žemės gerovės nebus, kol

Paieškoma Ona Pepaius, kurios 
pavardė po vyru nėra žinoma. Ona 
Pepaliutė yra kilusi iš Betygalos 
valsčiaus, Raseinių apskrities. Ji pa
ti ar kas apie ją ižno maloniai pra- neįsisteigs Dievo Karalystė, 
šomi pranešti šiuo adresu: 13-8) »ntz a i-vity

James Kvietkus
42 Brovvn avė., \Villimantic, Conn.
Paieškomas Juozapas Melnikavi- 

ėius, kuris gyveno Chicagoje. 'faipo 
gi paieškoma Ona Gustaitis, 
jau gyveno Philadelphia

grąžinimas įmonių] loniai prašau atsišaukti -iuo 
privatiems kapitalistams, su: 
tai ir visa de Gaulle pro
grama Franeijai gelbėti.

girde 
Pa. Ma- 

adre- i 
<3-S( i

ALIK ARMIN,
3444 Mass. St., Gary, Ind.

(Skelb. 5-8)

NUO UŽSISF.NĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲKatrvn Zagaren

8834 Susex, Detroit, Mich.
--------------------- 77~ _ Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT-
NAUDINGOS KNYGOS virų »r skaudžių žaizdų, ji*
Sveikata ligoniams, gydymas ligų negali ramiai sėdėti ir naktimis 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuvis- . miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški- dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
nimai lietuviškai. Kaina

Audimo apdarais ........
Sapnininkas d. 252 .p

Ką nors nauja de Gaulle 
nepasiūlė ir, matomai, netu
ri ką siūlyti. Jei jis prieitųKur Yra Žmogaus Išganymas?

tūkstančius_______ metų reiškiasi
zen_ žnrogus ieško išganymo. Be- Tai išganymo idealas, kuri. 

ieškant jis sutvėrė dievus ir yra galimas Įvykinti ant 
velnius: išmislino dangus ir į šios žemės. Šita žemė, o ne 
peklas; prirašė biblijų ir'kokia kita, yra žmogaus 

pristatė bažnyčių tėviškė: šis gyvenimas, o ne

Per

koranų;
1 ‘ * ir užlaiko kunigus. Jis tikė

:o i stebuklus ir apveizdas;

Marinai
Ameriko

tarė pasiųsti į raiestiną
Palestinoj. Sprogstama me- merikos marinus, kad jie , ,
džiaga buvo atrasta vienoje saugotu ten musu konsulą- lellt

.. , . , prie valdžios, tai jo progra- zmogaus širdyje.Į JnQg tepagrindas butų ne ūkio kaujo"''deklamacijos ir dain'so 
naujoviškas tvarkymas, bet j p“sl- ■■■■■■■■■
handvmas
va

. _ . - , . - Audimo apdarais ........
UŽSmaUgtl lais— ‘ Kortom lošimo paslaptis .

darbininku organizaci-1 imimės spėjimas, planetos

Sl.O'i tų niežėjimą ir spaudėjimą s^nų, 
$1.25 atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

-"o' LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji- 
mų ir galėsit * ramiai miegoti nak- 

•P’i tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
•-*’ nudegimų. Jos taipgi pašalina nie

žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
ligos 

su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšintą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var

ėj” 1>US I

kitokis, vra žmogaus svar
biausiu rūpesčiu. Tiktai gy- 

gali būti

mokslą; trempė po kojų tik- nymas žmogų: tegalimas 
apturėti — tai Įgijimas ap-

• t • . • i a • l imsi visas apdarytas, tai nūs i pašalina perštėjimą 1jas. Jei tas pasisektų ir SU-, $2.45. Imant po viena, mokasi pilna va,ijnan?os A l HLETE’S FOOT, 
sikurtu degolistinės organi-• įaina-. . ... *.. - .. J“ .Sapnininkas atskirai ............
zacijos — francija prnmtųi pači. Mikalauskas <5> 
mussolinišką tvarką, kurios 
tikrasis tėvas gali būti skai
tomas francuzų monarchis-, Floridos Lietuvių Domei
tu vro/Ioo PKovloc ■ Išdirbam namams ir darželiamstų vaoa^ Cnai le. Alaunas, |<,emtntjnjus vazonus, fontanas, sta-
kuris yra ir de Gaulle mo-jtuia.- ir kitus papuošalus. c:> 
kvtojas

1X4 Gold Street, 
South Boston 27, Mass.

toti nuo d/iiislanėios ir 
odos. .Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelba nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas no 7.5c., $1.25 ir

suskilusio*

OLEKNA

pa- Molotovo Švogeristarną medžiagą iš karo san-Į saugai, o ne policijų? 
dėlių. ireigoms eiti

Naujienos iš Kanados
AVindsoro (150.000 

du kart per dieną išeinąs 
“The \\ indsor Daily Štai 
gruodžio mėn. 27 d., 7< 
bomis sveikino savo iv 
taučitis skaitytojus. 24 
tėję randame ir lietuviškai: bet buvo pagautas ir išvež-

eislę
stus neprabilo; dangus ne- žmogų. Žmogau 
parodė jokio susidomėjimo apveizda ran<b 

j žmosrumi; ant žemės nesi- paties 
imate jokio ženklo, kad ti-'^ėje. 
i kybą galėtų išgelbėti žmo-! Žmogus yra

vienintelė' 
tiktai jo Į 

pramokšmtoje sąži-'į Amerikoje, Bndgeporte, Mikytų kaimo, šakių apskr.. paiešk’.
Conn. mieste gvvena Rusi. 'Amerikoje giminių: brolio Vilčinsko; 

:l. .Urm-n . ,• - • • "1 1 • • J°no IS Mikytų kaimo, Amerikojeįeikdiingaft jos užsieniu reikalu minis- gyvena kur tai Bostone; 2) giminai-_ . ’ x- t • w i t    .. a „ * i,: i.\'; 11 -:

ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu- 

) ri reputaciją kaipo 
.'j švelnus sudrutinąs 
J vaistas nuo nusilp- 

nėjusiii nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai- 

du- 
įr dėl 

iečiai ir 
arg- 
per 

stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai- 

kambariu kymo, Ginseng šaknų nereikia

| Camp, Germany, British Zone.
Vincas Gumauskas ir jo žmona 

»t **=G!imaiiskipnėi

A/Tnlrtf/'at’/'n čio humoro Antano, kilusio iš Vilki-

“Laimingų Naujų Metų”. 
Toronto dienraštis “Tlie

Globė and Mail” gruodžio 
mėn. 22 d. numeryje, lenko 

Olbryski lupomis j;asa-Mr.

^^!v^?1^ikon,pakn«aPan-^l PARSIDUODA NAMAS
,ko kinu komunistų mokyk- kiauja aliejumi'ii* išvežioTv p“rsi<,u1,>d“ bi2niavas "am8s

las agnatoiiam. kai minykyrtą kurą savo kostume- garu apAiidomas. bizniškoje vie- nei nei virti *i°s ,en^a su‘
kams i engi,. .naras, o kita jo kompanija toje niekada nebuna tuščias, kramtyti ir nuryti kaip saldai-

! Jeigu An,e.ika tą \ >ą pardavinėja aliejinius pe- vra visi toglimaį. Parsiduoda ni: )S n'ra Palios nei karčios.
, , žinotu . tada sunku butų ciukus (oil burners). ■■ .. .. . ............naske be kara X -I f: -,* Z1 ••L'tv.ttr.t e , . ĮS priežasties partneriu jssiskv-

t •• • 7 " atsikalbėti. Kad Kinijoj Sam Carp nesitenkina' • v -Japonijai, o 194o metų rug- ....i.............. t-c-oc” i_.-_._- V i* rimo- ^ra mažas morgecius

tas Vokietijon.
Prieš karo pabaigą

matė daugelį traukinių, ku-J 
rie buvo pakrauti žydais ir į Keisti dai*kai vyksta Ki- 
skirti sudeginimui. Tuo lai-'nijoj. 1945 metų rugpiučio 
ku jis buvo koncentracijos',8 d. Rusija

Jis! Iš Kur Jie Gavo?

koja apie tremtinių stovyk
las Vokietijoje. Tenai, anotV'kloję, 
pasakotojo, žmonės negalė-: Kanadoje per Naujus Me 
darni išvvkti laisvojon Ka-Tu? ’Ontario) matėsi žai

piucio 
i prašė

10 d. 
taikos

nadon. Įvairiausiais bu
dais yra kalbinami aukštes
nių IRO pareigūnų ir, kai 
kuriais atvejais, net verčia
mi grįžti i savo tėvynes.

Jaunas Olbryski tik pe
reita savaite atvykęs pas
savo broli, komunizmą ge
rai pažįsta ir sako. kad visi
jo bijo. Visi norėtų (i?

bai ir girdėjosi perkūnas, i Rusija kariavo prieš japo 
Naujų Metų dieną lyjant, nūs lygiai dvi dienas, 
viskas taip labai apledijo.
kad išlūžo medžiai, nutru
ko telefono ir elektros lai-

Japonija pa- *fada ,.eil:ėti, 
ir pasidavė.

įvyksta pilietinis karas”, kapitalistiniais bizniais. Jis lengvai išmokamas. Dėl plates

Kaina: svar. < §20.00, pusė sva
ro $10.!)0. kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi- 

|g:os dėlto kad ias sunku užau
ginti. Uz akymi»s prisiunčiam į 

i namus.

AEXANDER’S CO.
41 ! W. Broad way

!on 27. Mass.

aiškiai pasa-t dirba su Rusijos “Amtor
kyti. kad Kinijoj Rusija yra gu arba bolševikų biznio į-' .lfii-P<ii- c?_8
agresorius ir reikėtų galvo- Įstaiga Amerikoje, ir patai-, 

jti apie pakeiti: :a ir Ameri- pinikauja Sovietams per-'
Japonija buvo kes politik s. Bet "neži- kant ar parduodant prekes?

.jau sumušta, kada Rusija ią nant". vska- yra ramiau. Tą patarnavimą Molotovo' 
dauge’is žmonių ir švogeris atlieka ne iš “pasi-' 
žinoti, kas Kini joj. šventimo”, bet už atlygini-! 

jmą.
Viską suėmus, Molotovo'

nių žinių prašome rašyti ar at-

Kadangi

dai ir išvirto teiecafo stu]- Ui. "j5“?5 .reikž? I
- c įtiktai nuginkluoti japonus nencu

s... jr iš jų ginklus. Rusi-1darosi.pai

Biznieri anrs geriausia vie- 
DP ta pasiskelbti “Kel eivyje.’’

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį.
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

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

NAUJIENOS tiems išvietmtiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia iu prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvyk.us, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakvtuose raštuose pasakojama teisybe apie pirmųjų bolševikų 
okupacija, šlvkščia “liaudies seimo’ rinkimų komedijų, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
P’C,Skaitv«bm? NAUJIENAS. JJs 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. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams 18.00; ui Chicagoa ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

naujienos
1739 So. Halrted Street, Chicago 8, m.

ja taip ir padarė. Milionai ----------------
šautuvų, armotų ir galybė /)(> Gaiille Programa turėtų būti paten-l
visokių ginklų pateko i ru-' _____’ -Kintas Amerikos kapitaliz-!
piį rankas. Rusai paėmė iš Francijos " šių pėdų še-imu’ iš kurio iis kraunas: 
japonų ne tiktai ginklus, ?įu C()j-;u iš-janytoia?”. apie sau

Antoinetta Shirmulis 
143 Lafayette st.,

Schenectady 5, N. 
Telefonas 19882.

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. L šis vaistas ^era< 

nudegimo

Y.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

•••
bet pavogė iš Mandžurijos, j kurĮ Bo.-ton “Darhinin- 
kaipo “karo grobi”, galybę fca?" tiek da: _ prisimeldė, 
pramonės mašinų ir visokių šiolei visai vieko nebuvo 
žaliavų (viso už du bilionų pasisakęs api< avo nrosra- 
dclerių!). !ma. mėgdavo kalbėti

Kada rusai apleido Man- ?Pie Francijo# didybę, apie 
džuriją, iš japonų atimti '•<» vietą ! dyje, apie 
ginklai staiga atsiduri kinų bolwvlz.1’'‘ ! VOJų' :1|>“ 
komunistų rankose. Kas Pavc.1lJ ,s 1

O - • i. i 1 Nusidejjinns reikia pamirkyti ■ ke
jeigU Kad *') Į peliukę į vaistą ir kloti ant suauila 

nors Molotovas išlėktu išimos Kartoti kol i;st< -k:i:i
Sovdepijos užsienių reikalų
ininisterių vietos ir turėtų 
bėgti i užsienius prieglobs
čio ieškoti, pas Sam Carp,
OOt’A ZZ.. _ 1 - te

pelną.
lėti. Didelė Kinka $2. mažo ni* sl.5o.

No. 2. šis vaistas ttpras nuo |»u- 
lioiančių žaizdų. Turint piiliojancn: 
žaizdų skaudulius, reikia paimti
“Aziva" mosties ir ištepti žaizila* : , 
kas turi kiauras blauzdas tai ton 
mostis storiausia pagfelba. Didelė ne 

_ ___ žutė $2, mažesnė $1.50. Sių-kite ap-
i ir duona ir guoli. Ta ^vari »žsak>*mus šiuo adresui• ... .. “ s vui i Juozapas Machinskas

savo svogeri. jis galėtų ras-fl iv 'T" . •

ir pana-
denis tis ginkius" dačė? l*ndrli'K kante 
Aišku kas. Tiktai nišai ga- ^.’l' *ll!\ .'*'' : .* ,.',ij.>:'.j’’na!
įėjo kinu komunistus ap- prieitu > a • L’!-----------------
ginkluoti. Jie ta ir nadarė.':>P'f 5?' Ren<' ' 's ™Zil‘ te’ KA KAKginkluoti. Jie tą ir padarė. iaP’£?.al ” ’ '
Bet Amerikoje yra politinių kaįbeJo; . , ro„n nh ! 
kvailiukų, kurie sako, kad 1 / 1 '
NEŽINIA, iš kur kinu kc Pas !
•nunirtai gavo japonu‘gink-k>?1' de'fa'. Plnmaniof. 
Iu?. Jie YLiai izozi'Vieną klaus ą lis gana

šeimynėlė dirba dviem fron 
tais — Molotovas kapita
lizmą griauna, o jo švogeris 

kapitalizmo turtą krau-

DARYTI DftL SKAUSMŲ
REUMATIZMO
ARTHRITIS

JcikU jų.*, kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Seia- 
likos. Strėnų skausmų. Neuralgijos, i

295 Silver st.. So. 
Arba asmeniškai

dien po t; vai. vak.

Boston. Mass.
kreipkitės kas 

(5-8)

GKR\ MOSUS

’SIKTIANA’
Reg. U. S. I’at. Office

SUAUGUSIEMS IK VAIKAMS
“Sivliana" mostis. atsparumo vais

tas. tuoj palengvina raumenų, kojų. 
rankų, nugaros, krutinės, gerkles ir

IU:, •eat:i*i milijonus besikankinan
čiu 15**i na! i -l-.uose skausmuose, 
rankų ir kojų u l.rno skausmuose. 

, Nuovargio. rankų ir kojų tirpinio, 
-alcio i n i'iagunių varginami žmo- 

'k'.in*: a i. Deksnio Galinga 
.lošt. . sudalyta is daug skirtingų 

Įelementų ir brangių a';ejų, iš skir
ti *. i k - ii svn to. šildydama ga-nežino todėl, kad . . , ; ' Sąnarių sustingimo. Neuritis. I’sda- : «»* skausmu- nuo persalimi, ro- ,,,M...aįkies minėtus skau-

ie npnnri Tlo tnonrv aiškiai niiSVU nutent, ge- gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB- ••»«»<>. vabzdžių įkandnno ir kitokni- ,, . : ,n,,a patar|ė
i- . ,IKH1 Žinoti. -Jie mano, , |(1 rranCįia EETS dėl gerų pasekmių. Me- ... Skausmus. Reikalaukit ~Mvti..na r„. ka ,r važiuoja, taikad daug patogiau yra NE ne,olas nlan°- Lfi.i - ------ --- ------ -
'žlMn-TT*ŽINOTI!

I>aug patogiau yra “ne-
Žinoti kuH maai ii- rlaKar OE

po.
, ... . rim. kad jus pamėgintumėt RADĘ

turėtu tvarkv' s korporaci- tabi.ets (Bandomąjį Kiekį) u* j<>-
t 'iorinj Atskiru kį* lėšų ju'ns Nesiųskit pinigų, oJ.agi 111 i. i • • i • •* t'ktai savo vardų ir adresų, tad mes 

IO Šakll i dll bininkai ir jums tooj pasiųsime tableteliu. Vi

'-Sivtiana-'
aptickosc arba rašykit į: jį. , V1 ,u-*i tai t< pk ir vėl

-SIX I !\N\ OINTMENT Cl>.._ 2D ■ ų.,.k , dalinga Mosfla.
M. < harleston st^ t hieago 17, III. f,irime da iv I:.' kų nuo žmonių, ko
kainą. $2.(81 už puodeli. . ,.į(. iįli(|įja . dekuvoja už. pasekmin-

TF.MYK: "Sivtiana” mošų galite į>,.k n,„ ('.alingos Mosties.

nį osties

ga-
sprę-

ir draugam

fonais kinų komunis* i 5^^' įto^-laurt 
tUb. Daug patogiau vrai - ?, , • ,iol.Lx, «v r, ® . mnc—lizdai b: (laibo .'ą

Lenkijoj.
(4 1

nezmoti”, kad rusai išlai-

si nurodymai ant pakelio. Nieko siųsti giminėm 
jums nelėšuos. jei nenutiks. (9)

northway pharmacal co. ' ————----------------------;—r
4:» North Street. Kreipkitės pas tuos, kurie

rochester s. new york ,kclbiasi “Keleivyje.”

guma 
Kaina 2-oz. »L'*d 
OZ. $5. BU.

Reikalaukit tik
Deken’s

i P. O. Bot fififi.

4-oz. $2.00 ir 1<»- 
(6-3

Ointment 
Nevrark, N. J.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 2. Sausio II d-, 1918 »•».Puslapis Aštunti

NELAIMES ViETA

SAUSIO 25 D. VIEŠAS 
SUSIRINKAMAS

Sekmadieni, sausio 25 
vietinis BALF' skyrius šau
kia masini lietuvių susirin
kimą i Gavin mokyklos sa-

reikaiu ir adv. K. Kaiinaus-
sekretoriais vra Mis.-

netoli

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMAS BOSTONE

Kaip kasmet, taip ir šie- 
...ot Bostono lietuviai iškil- 
tingai minės Lietuvos ne

priklausomybės paskelbimo {
lę (F ir 7-os naivių ka' - .-ukaktuves. Minėjimą orga- 
pas) So. Bostone. Susirinki- nizuoja Amerikos Lietuvių 
me pasižadėjo daini >ti rarybos Bostono skyrius. 
“Dainos” ir “Gabijos” cho-lkuris tam reikalui sudarė 
rai ir bus muzikalinė pro- “Lietuvos Nepriklausomy- 
grama, o kalbėtojas sve-i >ės Komitetą . Komiteto 
čias bus Juozas Laučka iš i pirmininkai vra adv. J. Gri-
Brooklyno. BALF 
vedėjas. Kalbės labai trum
pai ir vietiniai kalbėtojai.

Susirinkimas prasidės ai - 
trą valandą po pietų. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai 
atsilankvti.

Iš “Dainos" D-jos Susi
rinkimo

Praeitą penktadieni Įvy
ko “Dainos" Draugią >< na
rių susirinkimas. Buvo ap
tartas koncerto-vakarienės 
ruošimas ir einamieji d rau-

galius 
kas. jo
Grentelytė ir J. Vasys. o iž
dininkais — Dr. A. Kapo
čius ir A. J. Namaksy, vice 
pirmininkais jau Įėjo: J. 

Koresp. Arlauskas, kapitonas \V.
Shimkus. A. Matijoška ir k. 
darbuotojai, bet jis dar nė
ra galutinai sudarytas, to
dėl komiteto kitų pareigū
nų ir narių vardus paskelb

kime vėliau.
Lietuvos nepriklausomy- 

Įbės 30 metų sukaktuvių mi
nėjimas vyks sekmadieni

gijos įeikalai. ^\once>.tui- vasarjo 15 (j South Bostono 
\akaiienei btio* .'ei- Hįgh School didžiojoj sve-
minmkai. o Dainos choro tainėj 2 vai. po pietų. Minė- 
damininkes pasižadėjo duo- 'ime Jbus ge* kalbėliai 
ti plačią dainų programą.^ ivai£ meninė • 
Choras koncertui mokosi ei- ma Apie pl.osrama į, kai.' 
ę nauju (laimi ir daininm- v.a«au%“ pl.anefta
ke nesigaili triūso, kad pIačiau.
pasirodžius Koncerte gerai __________
pasiruošus ir kad klausv- PaUrj> Tau , Kuro A|ieju 
tojai nebūtų apvilti. Gar- H Rockwelk muslį
dziai paruosta vakariene irivalstijos kuro |>rižiurtt()ias; 
puikus koncertas laukia vi- butinai
as svęaus sekmadienĮjra-i^^į a,iejlį nes kitaip 
salio c <1. L. Imimi uia..- ^įema pajusime j0 uukuma. 
gijos svetainėje. D. M. „~kP kal.Q ,įivynaj p*

sižadėjo duoti iš savo atsar 
“Gabijos” Nau’a Valdyba gų civiliniams 1 

Muzikos ir dramos drau- dali aliejaus, bet to neuz- 
gija “Gabija” praeitą ket-'teks. o pristatymas yra sUn- 
virtadieni turėjo savo susi- kus dėl laivų trukumo. To- 
rinkimą ir išsirinko šiem< dėl tiktai taupydami aliejų 
metams naują valdybą. Į galėsime apsišildyti, 
kuria ieina: pirm.— Fran.-----------------
Rumskis, sekr. — .Miss B. 
•Janulis. vice-pirm. — S. 
Valkavičius. fin. sekr. - 
Miss Aldona Lalis. ižd. — 
Andrius Juga ir ižm. globė
jais — J. Kapočiunas. Juli
ja Bartosevičiutė ii S. Kon- ,- 
tautas. Lin Ketina naujai
valdybai sėkmingai dar
buotis.

Pereitų metu vaidyboje 
buvo: pirm. S. Kontau- 
tas, vice pirm. —J. Kirme- 
levičius. seki-. F. Vaičiu-

Vilyčia 
Savannah. 
pakraščio, 
laivis ikrk >

LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS SEIMAS VASA- 

RIA 1 D.
Lietuvai Remti Draugijos 

centro valdyba nutarė šauk
ti Draugijos
dieni, vasario 1 d. So. Bos
tone. Sandaros svetainėje, 
124 F st. Seimo pradžia 11 
vai. iš ryto.

eimą sekma- prise” Įdėjo vedamąjį strai-

I Visi 
.skvriai
nu

L.
ir

Remti Draueiios
veikėjai kviečia- mes vėliau Įdėsime ištisai

gausiai dalyvauti šiame 
.seime. Jame turėsime ap- 
!tarti Draugijos čarterio pa
pildymą ir pačios draugi ios 
j veiklos praplėtimą. Aptar
sime ir einamus draugijos 
reikalus.

Skyriai kviečiami, - --------- tUO!
.ne Atlantoįpat rinkti delegatus ir 

a .vP.ini-- t t- tarti seimo darbu tvarka, o 
ir sudu- ’ *• ’ •

BROCKTONO DIENRAŠ
TIS APIE BIMBOS KE

LIONĘ 1 LIETUVĄ
Sausio 10 d. Brocktono 

dienraštis “Daily Enter-j

KALTAS—IŠTEISINTAS

psnj apie Antano Bimbos 
kelionę i Lietuvą. Musų 
skaitytojas drg. Ignas Pet
rauskas prisiuntė mums to 
laikraščio straipsnį, kuri

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarkime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and C o.
YVatches - Je»e!ry - Diamond’v 
Radios - Electrkal Appiiances

ll“Keleivi". Dabar paminėsi
me tokius faktus:

Antanas W. Eudaco, 
Brocktono lietuvis, teismo 
vertėjas, kreipėsi i Sovietų 
Rusijos konsulatą New Yor
ke, kad jam duotų vizą nu
važiuoti Į Lietuvą. Konsula
tas atsakė, kad “dėl karo 
sunkumų” kelionė i Lietuvą 
yra negalima... ir vizos ne-visi veikėjai, skyrių delega 

tai ir pavieniai, kviečiami j davė.
gausiai seime dalyvauti. A. W. Eudaco vra senas

L. R. D-jos C. Valdyba. Į amerikietis, bet ne bolševi-
----------------- įkas. Todėl jam kelias Į Lie-

SLA 359 kp. Susirinkimas tuvą yra uždaras. O Anta
kį penktadieni, sausio 16 nas Bimba yra bolševikas, 

DAR LAIKU SUSPĖJO jtl- bus ^etinis SLA 359 kp.'Rusijos agentas, todėl jam 
GRĮŽTI (susirinkimas Dorchestere.jRusijos valdžia leido nu-

Southb• .Stoniškiai T. Mc-j lietuvių Kliubo patalpose,, vykti Į Lietuvą, kad jis par- 
Dorchester avė

žo. Palei Atlanto vandeny
ną t oje vietoj yra didelės 
balos ir todėl ieškojimas 
nukritusio orlaivio yra la
bai sunkus.

Elroy su žmona sekmadieniUblO 
išėjo i unijos
liko savo du vaikučius pas 
senelę Mrs. M. Scott. kuri 
gyvena ant tos pačios Bre\v- 
ster str. su savo dviem su
augusiais sūnumis. Kai Mc- 
Elroy pora grįžo apie šeštą 

11 (valandą, jie negalėjo Įeiti i 
a’ senutės butą ir turėjo i ji 

Įsilaužti. Jie rado senutę as
loje be sąmonės, abu vaiku
čius pritroškintus ir abu su

jaugusius Mis. Scott sunu ir
gi pritroškusiu nuo geso du
jų. Ligoniai tuoj buvo nu-

mitingą ir pa-pžiii S va^- vakare.
Pra-

Valdyba.

Vienos Dienos Gaisru 
Nuostoliai

Praeitą sekmadieni Bos
tone ir Somerville kilo 8 
gaisrai, kurie pridarė nuos
tolių už 50.000 dolerių. 13 
žmonių paliko visai be pa
stogės.

Jauni Vaikėzai “Aplankė’ 
Mokyklą

važiavęs mums meluotų 
apie “gerą” Lietuvos žmo
nių gyvenimą. Brocktono 
dienraštis iškelia faktą, kad 
A. Bimbai kelias buvo lais
vas, o lietuviams, kurie nė
ra bolševikai, Lietuva yra 
uždara.

“Keleivyje” mes jau ne 
kartą iškėlėme faktą, kad 
BIMBA BUVO VIENINTE
LIS LIETUVIS, kuriam ru
sų valdžia leido nuvykti i 
Lietuvą. Jam leido todėl, 
kad jis yra Lietuvos oku-

Michael Di Re iš Buffalo, 
N. Y., pagarsėjo po visa A- 
meriką. Jis 1942 m. važia
vo automobilyje su kitu sa
vo sėbru ir policija pas juos 
rado padibtų gazolino ku
ponų. Jis pakliuvo Į teismą 
Ė.buv.° nubaustas. Bet auk
ščiausias teismas jį išteisi
no. nes, sako, policija netu
rėjo teisės be teismo Įsaky
mo daryti kratos jo automo- 
biliuje. Pagal teismo spren
dimą. automobiliai yra. 
kaip namai, juos galima 
kratyti tiktai su teismo Įsa
kymu (vvarrant’u).

ŠALTANOSIŲJ VAKARAS
Rengia Dorehesterio Lietu

viu Piliečiu Kliubas, šioj suba- 
toj. 17 sausio, 8 vai. vakaro. 
Bus muzikos programa ir šo
kiai tik už 50 centų.

Kviečia Komitetas.

379 W. Broad » ay,
Tel. ŠOU

So.
4649

Boston

XX. I

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: SOL 3141.

Sekmadienio nakčia jau- pantų agentas, lietuviu tau-
gabenti i Carnev ligoninę ir vaikėzų gengė Įlindo pro tos išgama ir melagis, 
jų gyvybė bus išgelbėta, ,sl°g° lan2a !. Winthrop vie- sidavęs rusiškiems žt
Kaip tai atsitiko, kad penki t n4 mokyklą ir knisosi, rau- ram 

‘.-ėsi {>o visus kambarius ieš 
kodami, ko nepadėjo. Poli 
cija rado

žmones dienos metu buvo 
staiga dujų užtroškinti. sun- 
ku pasakyti. Pirmą pagalbą c 

eiKaiams užtroškusiems ligoniams da-įP 
vė Dr. D. Pilka.

vaikėzų pirštų 
nuotraukas ir dabar ieško 

: kaltininkų. Mokyklai pada
lyta daug nuostolių.

par- 
žanda-

Noriu Pirkti Vartotą Pianą
Kas turėtumėt parduoti pra

šau kreiptis šiuo adresu: (3-8) 
1 John Lukas

17 Sanger st.. S. Boston, Mass.

Tel. SOL' 2712 arba BIG 9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja- ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROAD" A Y.
SO. BOSTON, MASS

S1C00 BALF Centrui
BALF vietinio skyriaus 

iždininkas Leo Stasiulis pa
siuntė Į BALF centrą vieną 
tūkstanti dolerių čeki. kai 
no vietinio skvriaus inaša

Oras Visai Pašėlo
Oras šią žiemą klaidžio 

ja. kaip girtas. Pirma pri 
vertė galybes sniego, 
kui atleido ir tuoj

L. R. Draugijos Vakarienė
Lietuvai Remti Draugijos 

seimas Įvyks vasario pirmą 
pas- dieną, bet L. R. Draugijos, 

skvriaus metinė-ušaklė j Bostono

Bostono Orlaivis Nukrito 
Su Keleiviais

Keleivinis orlaivis iš Wa-Į 
šningtono Į Bostoną Si aiit- 

’radienį netoli Washingtono 
atsidaužė
atkalnes ir sudužo. Viso or-ln*s* ^ur* tur* ikuus muzikos 
laivyje buvo 9 keleiviai, iš; mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
kurių 4 buvo sunkiai su- Rroipds i jos muzikos mokyk- 

ivvko dėl <-)

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

a i ve i a c aif m
ty duoda profesionali muzikos 

į Potomac upės i tnokvtoja p-lė Amelia Tataro-
_ _ X . +!!»•» Imti,o 11 i Lr;

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0943

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Roxburj, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

tą sniegą i ledą, paskui dvi vakarienė bus sausio 25 d. 
dienas paspirgino žiauriu 
speigu, vėl atleid< . atsuko

ax„ilietų, iš lietaus padarė snie-

lionytė, fin. sekr. — E. ! 
ler, kasieriu — A. Juga. Iž
do globėjai buvo tie patys,{Sandaro? 
kaip šiemet. • vai. vak.

“Gabijos“ nariai ir nau- Susirinkime dalyvaus B- 
joji valdyba dėkoja buvu- ALF darbuotoja Mrs. Shim 
šiai valdybai už gerai at-Jkus. 
liktas nelengvas pareigas.'apie 
Ir tikime, kad ir toliau jiej 
bus su mumis ir vieningai 
tęsime musu kultūringą 
darbą Lietuvos ir musų 
“(•abijos“ labui.

žeisti.
blogo

Nelaimė
oro.

Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje. So. Bostone. Kai 
kurie žmonės manė, kad su

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora-

THREE ARTS STUDIO.
480 BoyIston st.. Boston. Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų. ELIot 8222

šeloti 8.500 na-iff3 lr žada stiprų šalti. | seimu ir vakarienė bus nu-i ..sėtuvių tvaaio ivorpora-•iysti prieš K^as k USol*“* miest» bet taip nėra. Sekma

urieš Nauius Metus. 'sniegas yra stipresnis, kaip dieni, sausio 2o d. vakare Į u.i- ' ♦ .
" ____į Bostonas ir jis turės pagu- visi eisime i šalpos vakarie-i tarp 9:30 ir

jlėti gatvėse, kol pavasario nę, kurią rengia musų vi-i™-30 ryto bus tokia:
Ši Penktadieni Sandaros .saulutė ji suės. Sako, pi-įsuomenei gerai žinoma Lie-! j Muzika.

Moterų Susirinkimas įgiausias būdas sniegą valv-'tuvai Remti Draugija
Sausio 16 d. šį penktadie-'ti yra tas. kada saulė šildo’

Kės- ni Sandaros moterų kliubas I h- 
turės mėnesini susirinkimai

salėj. Pradžia 8

ji padarys pranešimą 
Tremtinių šelpimą”.

Valdyba.

miegas ištirpsta.

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Korsp. J. Valkavičius.

Trokų Streikas Dar Tęsiasi
Virš dvejų 

streikuojančių 
rių sekmadieni 
mažinti savo 
ir vietoj 65 dolerių per sa
vaitę reikalauja N6O. Masi
nis streikuojar.-ių mitin
gas vėl atmetė pasiūlymą 
atiduoti ginčą spręsti tre
čiųjų teismui. Musų guber
natorius sako, jis painu

Siuvėjų Unija Aukova $700
Amalgameitų unijos Bos

tono skyrius seniau buvo 
skyręs Š500 BALF-ui šalpos 
darbui paremti, o dabar pa
skyrė dar Š200. Tuo budu 

!siuvėjų unija skyrė $700
'lietuvių šelpimo reikalams. 

Unija skyrė auką per J.
Lėkio. G. Dragašiaus ir A. 
M at i j oš k os pasi d arbavi mą.

Rep.

Seimelis Už Nuomininkus
Gubernatoriui pasiūlius 

musų valstijos seimelis pri
ėmė bilių. kurs leidžia teis
mams atidėti nuomininkų 
išvarymą iš butu visiemsI z- *■tūkstančių• metams. Gubernatorius tą 

trokų šofe-Į bilių pirmadienį pavakarė.
nutarė su-1pasirašė ii- nuo šio antradie- 

reikalavimus nio teismai galės jį taikinti.
•iei. teismo nuomone, nuo
mininko išvarymas iš buto 
sudaro jam skriaudą, jei jis 
neturi kur eiti ir negali su
sirasti sau kito buto, teis
mas galės išvarymą iš buto

tro- i atidėti iki vienu metu laiko. *

I

kų bendroves i valstijos 
rankas ir sulaužys streiką, 
jei darbininkai dai' ilgiau 
negrįš prie darbo.

Paskolins 40,000.000 Galio
nų Gazolino

___________ Pirmadieni vakare karo
I laivynas pažadėjo Bosto- 

LSS 60-os Kumpos Susi- nui paskolinti šią žiemą 40 
rinkimas milionų galionų kuro alie-

LSS 60-os kuopos narių lauš. jei miestui ir apielin- 
susirinkimas Įvyksta ši šeš- kėms neužtektų kuro arba 
tadieni, sausio 17 d. 5 va- jei pristatymas susitrukdy- 
landą pavakarėj. “Kelei- tų. Karo laivynas sutiko! 
vio” patalpose. Visi nariai duoti tokią paskolą iš savo* 
kviečiami laiku pribūti. Bus didelių sandėlių. Bet nežiu- 
valdybos rinkimai ir apta- rint paskolos kuro prižiurė- 
riami svarbus kuopos veiki- tojas sako. aliejų reikia 
mo klausimai. Valdyba, taupyti.

2. Tenoras.
3. Pasaka apie Magdutę. j

Nori $5,000. i Po Programos parašykite j
Airys vardu McGinley ??vo įspūdžius ir nusiųskit

Rep.

reikalauja iš miesto $5,000 
užtai, kad policmanas be 
reikalo jį areštavo.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone pradėjo stigti kūre
namojo aliejaus.

Sakoma, kad Bostone yra 
1000 tuščių butų, kurių sa
vininkai reikalauja nuo 
$500 iki $1.000 “kyšių.“

šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,; 
Mass., pranešdami savo Įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti Į 502 East Ęroad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordu ant "ilcox- 
(iay Rekorderio. Na’iiji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radiją ir Radijo-Fonografą

Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:39 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center
652 E. Broad "ay 

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

6330rei. TRObridpe

Dr. John Repshis
(REPSYS>

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-S 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central Sų 

CAMBRIDGE, MASS.

Šviesi nuotakos mintis

"Aš žinau kur as gy'en-iu... gražiai įrengtoj musų nuo-ayoj tir
toj- Aš ir Joną- sutaupėme pinigų baldams dėdami i_ • avings 
Kanka." ši laiminga nuotaka žino kad šeimos laimė remiasi 
taupumu. Pradek taupyt “savajai laimei” tuojau, kad svajones 
i.š-ipildytų. Pinigai padėti j Savings Mutual Bankų J/a apsaugo
ti. Kiekviena- “Saving- Bankas” ar "Institution
yra Mutual Saving- Bankas.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas
Drūčiai apdalytas juodais apdarais su aukso 

raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'j formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston 27, Mass.

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PIKŲ RUšIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
l ĖTIKRINS JL'SŲ ŠEIMAI GERESNI MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ’!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europi.škų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 

pastų arba ateikit musų krautuvėm Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

for Savir.gs L EP I E
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. L1B 3968

T«L ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:Nbo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:

Nao 9 ryto iki 12 dia»«

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. (i. L. KILLORY
18 Tremont St.. kimbal Bmlding 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers j

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiura,
S26 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUth Boston 4618

kaina prieinama




