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Dewey Sako, Kad Lietuva Bus
Išlaisvinta Iš Vergijos

—
New Yorko Gubernatorius Paskelbė Svarbią Proklama
ciją — Sako, Lietuva yra Stalino-Hitlerio Susitarimo 
Auka — Reiškia Vilties, kad Lietuva Bus Išlaisvinta — 
Kviečia Amerikiečius Reikšti Simpatiją Lietuvai.
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New Yorko gybernato- R. Taftas Už Galin- 
nūs Thomas Devvey praeitą f .
šeštadienį išleido proklama- (tą Uro Laivyną
viją Lietuvos nepriklauso- Republikonų senatorius
mybės paskelbimo 30 metų R. Taft, numatomas repub- 
sukaktuvėms paminėti irilikonų kandidatas j prezi- 
ko: dentus, sako, kad Amerika

“Lietuva buvo viena ii j turi statyti galingiausią pa
liukų karo ir agresijos, ku- šaulio oro laivyną ir oro pa
duos suplanavo Stalinas ir jėgomis remti savo šalies 
Hitleris, kaip tai yra paro- Į saugumą. R. Taftas mano,
dyta Ribbentropo-Molotovo 
1939 metų sutartyje.

kad Amerikai nėra reikalo 
Įvesti visuotiną jaunuome- 

New Yorko gubernato- j nės karišką apmokinimą, 
rius kviečia visus New Yor-'.nes ateities kare nusveria- 
ko valstijos gyventojus ben-'ma jėga bus oro laivynas, o 
drai su Amerikos lietuviais i todėl tą jėgą jis ir siūlo 
reikšti savo simpatijas Lie-{ stiprinti, kad nė viena kita 
tuvai, kuri yra žiauraus šalis *“
okupanto pavergta ir reiš
kia vilties, kad Lietuva bus 
išlaisvinta.

Thomas Dewey, vienas iš 
galimų republikonų kandi
datų i prezidentus šių metų 
rinkimuose, labai aiškiai 
pasisakė dėl Lietuvos. Kiti 
gubernatoriai, kurie pa
skelbė Lietuvos nepriklau
somybės proklamacijas, rei
škė tiktai simpatiją Lietu
vai, bet Thomas Dewey iš
kėlė ir Lietuvos nelaimės 
kaltininkus. Tie kaltininkai 
yra Hitleris ir Stalinas, ku
rie suplanavo karą ir pasi
dalijo Baltijos valstybes. 
Hitlerio šiandien nebėra.

negalėtų su Amerika 
susilyginti.

Dėl Amerikos saugumo 
dabar eina karšti ginčai. 
Vyriausybė siūlo, kad kon
gresas Įvestų visuotiną jau
nuomenės karišką apmoki
nimą. Tą minti remia armi
ja, bet daugelis žmonių ma
no, kad užtenka stiprinti

Sušlapę ir sušalę Amerikos marinai daro pratimus išsikelti i pakraštį laike au
dros. Manevrai buvo daromi prie Oceanside. Calif. kur išsikeliant dėl aud
ros vienas marinas žuvo, o 21 buvo sužeistas, kada laivukas apsivertė vande
nyje, o stiprios bUngos juos išmetė Į uolų pakraštį. Marinai nuolat pratinasi 
ir visada yra pasiruošę.

Prez. Tfuman Siūlo Ginkluoti 
Graikus ir Turkus

“Žiaurus” Bolševizmas Puldinėja Graikiją — Užsieniai 
(Rusija) Palaiko Graikijos Komunistus — Amerika Turi 
Duoti Ginklus Graikams ir Turkams Gintis Nuo Rusijos.

Rusija Naudosis Prezidentas Trumanas šį
. r»* i • • pirmadienį kreipėsi į kon-

Amerikos Kinkiniais gresą ir pasiūlė remti karo 
Amerikos valstybės de- ginklais ir instruktoriais 

partamentas gavo praneši- graikus ir turkus, kad tos 
mų, kad Sovietų Rusija dvi tautos galėtų ir toliau 
skaito 1948 metus labai pa-gintis nuo “žiauraus” bolše-
.egius, kad išplėtus savo į-'vizmo. Prezidentas sako, 
aką Europoje. Rusija skai- kad bolševikai puldinėja 
o, kad Amerika dėl rinki- Graikiją su “užsienių pa
nų negalės vesti griežtos galba” ir užsienių intere- 
politikos. Partijos čia bustuose. Tie užsieniai yra ne 
sugaišusios rinkimais ir vi- kas kitas, kaip Sovietų Ru
paus klausimais, todėl A- sija, kuri kursto Graikijoj 
merika negalės pasipriešin- pilietinį karą ir ginkluoja 
ti rusų imperializmo verži- graikų “partizanus” prieš 
muisi toliau į Europą. Sako, Graikijos vyriausybę. 
Maskva mano, kad “rinki- i>. • i
mu metai’’ Amerikoje duo- . 1 rezidentaskongresui, kaip 

300

Birobidžanas Yra .Milžiniški Batviniai Senatas Pasisako Už 
Visai Nuskuręs i Astuoniose Vals- Marshall Planą

Sovietų Rusija kadaise tijose Senato užsienių reikalų
. skelbė pasauliui, kad ji už-■ Amp.-iko< vai ikomisija Paeitą savaitę

oro pajėgas ir dideles armi-1žvdams dideli dIo-' ... 1 N" I-jį; baigė svarstyti Marshall
’tą žemės Tolimuose i Sndrio’i&ilieio1 UDė^r Tri” pian? ir pasiūlyti se
se prie Sibiro gelžkelio. Ta i - 1 r ir natui paskirti tam reikaluise, prie aioiro geiZKeio ą (lare entojams (Jl(,ellų . bm

nuogtoliii. Pirmi minėsimai . , ™ ■

jos nereikės.

40,000 Lydėjo Nu
šautą Redaktorių
Praeitą savaitę nežino

mas piktadaris nušovė Ira
no sostinėj Teherane vieno 
savaitraščio redaktorių, Mo

sritį rusai vadina Birobi 
džanu ir ten Maskva žade 
jo įkurti žydų respubliką

nuostoliu. Pirmi
sako, ka.l virš 60žmonių k pasįsakymas dėl

Dabar keleiviai kurie buvi>!??u zu'-' -V-01'lnluO!'.e- Yf!3' Marshall plano.. Daba'- 
nuvykę j tą žydų respubli-!Te*nessee_ Penn. klausimą svaretys vis.

1,1 ane:‘irnal dolerių. Tai yra pirmas 
kongres
Marshall plano.. Dabar

toli-

bet jo nedorybių partneris j hamad Massod, kurs vedė 
ir karo kaltininkas Stalinas'griežtą kovą prieš Irano bu
dai- tebelaiko pajungęs Lie
tuvą ir daug kitų Europos 
tautu.

GINČAS DEL FALKLAND 
SALŲ

Argentina ir čili skelbia, 
kad jos nori prijungti prie 
savo žemių Falkland salas, 
kurios yra netoli Pietų A- 
merikos smailgalio. Bet An
glija j>erspėjo tas valstybes, 
kad Falkland salos yra An
glijos teritorija ir Anglija 
neleis tų salų niekam oku
puoti.

čili šias dienas skelbia, 
kad ji prijungia prie savo 
teritorijų plačias Antarkti- 
kns sritis. Argentinos karo 
laivai irgi plaukia į Antark- 
tikos vandenis.

vusią vyriausybę už jos 
nuolankumą Rusijai. Nu
šautasis redaktorius griež
tai kritikavo valdančiuo
sius Irano sluoksnius, ypa
tingai aristokratus ir net 
karaliaus dvarą už jų gro- 
boniškumą ir lankstymąsi 
prieš svetimuosius impe
rialistus. -Jo laidotuvės vir
to milžiniška Irano sostinės

ką, praneša, kad tas 
mas kraštas yra baisiai ap
leistas, visame krašte yra 
tiktai 90,000 gyventojų ir;^/ kui 
trečdalis jų gyvena Birobi-j’Riįe;.’ vi<ai 
džano mieste, kuriame žmo-jbia mjesta 
nes skursta. Kai kurie zy-Į jšdangenta

vieta.

paaiškino
da jai “aukso progą” pasi- f.uXkehU1.’.Ka,P J™™ išlfis“ 
vogti daugiau teritorijų Eu- ° ku'
ropoję, žfnoma, jei Ameri- ne buvo skirti Graikijosne
ką pasirodys “kieta”, tada Pnklausomybei apgint Pre- 
iš tų Rusijos noro nieko ne- Ridentas sako, ateityje Giai- 
išeis, nes Rusija nėra pasi- k,Jai. nebereikes duoti eko-
ruošusi karui ir tik tykos ką norn!”es , fjes J1
nors be karo pasigrobti. -la Riaukta i Marshall pla- 

1 ną, bet jai reikes duoti ka
rišką pagalbą, kad Rusija 
jos neužkariautų. Panašiai 
Amerika turės saugoti ir 
Turkijos nepriklausomybę.

TARPTAUTINIS MOKS
LO BENDRADARBIA-VIU1C

tą
įsas se

natas, o paskui ir atstovų
.~ ... , . rūmai turės ta reikalą nu-jose. Daug nuostolių potyi- Bet se“įt(, jtakingw
niai pildai e Tennessee^va- pasisakymas už

Marshall planą rodo, kad

Įsylvania ir Alabama valsti-

išsiliejusi Duck 
užliejo Colum- 

290 šeiniu buvo

Chicagoje jau įkurta 
Tarptautinė Chirurgijos Ko
legija, kurioje visų kraštų 
mokslininkai galės lavintis 
ir gilinti savo žinias. Kole
gija turi 5,000 narių, kurie 
yra išsimėtę |>o 54 valsty
bes. Kolegijos obalsis yra 
toks: “Mokslas Nežino Val
stybių Sienų”.

iš to miesto i 
dai Rusijoj dar ir dabar vjela pirmai pa-
važiuoja Į Birobidzaną, nes albai nl,„ į„,lviniu buvo,

pasaukti Raudonojo Kry-Į 
žiaus skyriai ir daug

antisemitizmas Rusijoj yra 
labai stipras. Bet Birobi
džanas toli gražu neduoda 
žydams nei gerbūvio nei 
žmoniško gyvenimo. Tai 
yra sovietiškas laužas, kuri

kongresas pritaria vyriau
sybės jiolitikai ir skirs lėšų 
Europos atstatymui ir ap
gynimui nuo bado ir bolše
vizmo.

gyventojų demonstracija už begėdiška propaganda bu 
šalies nepriklausomybe ir vo išputusi ir vadino žvdišalies nepriklausomybę 
demokratišką tvarką.

kur
mobilizuota naciona line 
gvardija tvarkai palaikyti 
ir pirmai pagalbai suteikti.

30 MĖNESIŲ GYVENA 
BE SĄMONĖS

Hagerstovvn mieste, Ma- 
ryland valstijoj, 1945 me
tais rugpiučio 9 d. viena se
na, 72 metų moteriškė Ber- 
Iha Meyer pagriuvo ir 
smarkiai susižeidė galvą. 
Nuo to laiko ji guli Wash- 
ington County ligoninėj be 
sąmonės ir yra maitinama 
įšvirkštimu. Visos pastan
gos grąžinti jai sąmonę ne
davė jokių rezultatų.

RUSIJA MOBILIZUOJA 
20,000 VOKIEČIŲ

Rusų okupacinė valdžia 
Vokietijoj mobilizavo į pri
verstinus darbus 20,000 vo
kiečių mainerių ir pasiuntė 
juos dirbti Į lenkų Sileziją, 

į kur jie dirba uraniumo ka- 
Įsyklose. Silezija priklauso 
lenkams, bet rusai ten šei
mininkauja, kaip okupuota
me krašte, ir siunčia vokie
čius darbininkus j Silezijos 
kasyklas kasti uraniumo 
rodąs, iš kurių yra daroma 
atominių bombų žaliava.

vo išputusi ir vadino žydų 
“žadėtąja žeme”. Keleiviai 
pasakoja, kad atsikėlusius 
kolonistus Birobidžane tuoj 
paima i savo “globą” poli
tinė policija, kad jie neiš

UŽDARĖ DU BOLŠEVI
KŲ LAIKRAŠČIUS

Quebeco provincijos val
džia Kanadoje šios savaitės 
pradžioje uždarė du bolše
vikiškus laikraščius. Vieną

DEPORTAVO 16 MĖNE
SIŲ VAIKUTI

Įstatymas yra įstatymas ir 
jo reikia laikytis. Taip pa
sakė imigracijos valdinin
kai ir išdeportavo iš Ameri
kos 16 mėnesių vaiką. Sako 
vaikas “techniškai” nėra 
Amerikos pilietis, nes jis 
gimė Romoje, jo tėvas buvo 
amerikonas, o motina danė 
Kad nesitąsyti su imigraci
jos valdininkais, motina iš-

Panašiai šį pirmadienį 
kaliojo ir generolas Eisen- 
hower. Jis sako, jei Rusija 
įsistiprintų Viduržemių ju
roje, Amerika bematant bu
tų kare. Amerika turi būti 
pasiruošusi ir todėl geriau
siai butų, jei čia butų įves- 
Į tas priverstinas kariškas 
jaunuomenės apmokinimas. 
Tada Amerika iš pirmos 
karo dienos butų pasiruo
šusi priešą atremti.

KAS PAVOGĖ 400 TUR
BANŲ?

Vienas Indijos kunigaikš- 
čiukas, Bilkha kraštelio val
dovas, yra garsus visoje In
dijoj tuo, kad jis renka 
“turbanus” (magometonų 
aukštas, įvairios formos ke
pures!. Jis turėjo surinkęs 
400 labai navatnų ir bran
gių. Praeitą savaitę koks 
tai vagis jam pavogė visus 
400 turbanų. Dabar Bilkha 
kunigaikštijoj eina kratos' 
ir visa to krašto policija] 
dirba dieną ir naktį ir visi 
ieško vagies, kurs nudžio-l 
vė garsiuosius turbanus. 
Pavogė vienas vagis, o visi 
45,000 to kraštelio gyven
tojai dabar yra policijos 
tardomi.

Pagal generolą Eisenho- 
werį, karas gali užklupti 
staiga ir kadangi naujame 
kare bus naudojami labai 
galingi ginklai, tai gali ne
bebūti laiko mobilizuoti sa
vo jėgas. Todėl tas jėgas 
reikia visada turėti paruoš
tas ir užtenkamai stipras.

GRAIKAI DAR STIPRINA 
KARIUOMENĘ

(irai k i jos vyriausybė nu
tarė pašaukti į kariuomenę

mi iyymi i KONTROI f 'a* apie ->0,000 kaieivių, NUn?^-DDATręTALE Rad sukėlus iš viso 200,000
. rKA lĘo J vyrų armi ją kovai prieš di-

Auksciau>ia> i Sėjančius “partizanu” puo-
teismajs si, pirmadieni nu- Hnu)s Dabartiniu ‘ laiku 
sprendė, kad nuomų kont- Graikija turi 120,00li vyro

kariuomenę, 30,000 žan
darmerijos ir apie 20,900 
vyrų apsaugos batalionuose.

rolė nėra priešinga konsti-
važiuotu ir neskleistu tei- tucijai. Teisinas sako. kont-
singų žinių apie tą 
“žydų respubliką”.

utėlėtą! roliuoti nuomas yra norma
lė valdžios pareiga 
kos metu, jei toks rei 

i vi a.

ir tai-i 
kalas į

SAKO, GALIMA PA
DIRBTI ALIEJUS • Konun<a<

Chicagos Technologijos | t ti kontroles
Institutas skelbia, kad gali-il(ilj dar n „.mesiu. Dabar 
ma pastatyti 30 sintetinio veikiantis |(i|į:,s pasibaigs 
aliejaus dirbtuvių ir garniu- ;• d |kj t:> |aįk„ 
ti per dieną 250,000 bačkų konL„.esas „ebesuspės , ri- 
ahejaus i? natūralinių du.ių.Įimti pauja biliu? todėl da-

iabar

Instituto mokslininkai yra 
numatę ir vietas, kur reikė
tų statyti dirbtuves. Tiek 
aliejaus pridėjus prie iška
samo natūralinio aliejaus 
patenkintų krašto pareika
lavimus.

naują
bar veikiantis bilius bus 
pratęstas vienam mėnesiui.

PAKELIA PAŠALPĄ STU-; 
DENTAMS VETERANAMS'

Prezidentas T romanas
pasirašė bilių apie padidini
mą pagalbos mokslus einan
tiems buvusiems karo daly
viams. Seniau studentai ve
teranai gaudavo per mėne
sį pavieniai 65 dolerius, o 
vedusieji 90 dolerių. Dabar 
gaus pavieniai 75 dol., o su 

dolerius.

UŽMUŠĖ 23 ARABUS, 
SUŽEIDĖ 40

Žydai šį pirmadienį už
mušė Palestinoj 23 arabus, 

= o 40 sužeidė. Taip skelbia 
žydų karo organizacija 
“Hagana”.

LĖKS 1500 MYLIŲ PER 
VALANDĄ

Aviacijos mokslininkai 
sako su dabar statomais

SVETIMI “LOBĖS” VEI
KIA VVASHINGTONE
Kongresmonas Stefan iš 

Nebraskos sako kokios tai
naujausiais bandomais oi- svetimos valstybės agentai

AMERIKOJE DAUG 
“SKURDO MOKYKLŲ”
Nacion alinė švietimo*žiaus 

, vens

o per tą laiką bus aptaitasi— jb- 
ir priimtas naujas bilius. :per metus tam reikalui bus

-------------- išleista 217 milionų doleriu
SAKOSI ESĄS 139 METŲ daugiau.

AMŽIAUS j
Turkas Veli Sahiboglu 

sakosi turis 139 metus am-
AMERIKA DĖKOJA POR

TUGALIJAI UŽ BAZES
ir giriasi, kad jis gy-* Portugalija sutiko užleis- 

už Zaro Aga. ti Amerikai oro bazes Azo- 
13 metų su-Du salose, Atlanto vandeny

no viduryje dar keliems- .i —i..
Niekas negali

ilgiau

laivinis bus galima skristi 
1590 mylių per valandą, ar
ba dvigubai greičiau, negu 
eina garsas.

NORI SAMDYTI TIKTAI 
GIRTUOKLIUS

“Girtuokliai geriau dirba 
ir jie dirba greičiau”, sako 
vienas automobiliu taisymo 
įmonės savininkas Louis- 
villc, Ky. mieste. Jis idėjoj 
laikraščius skelbimą, kad 
nori samdyti girtuoklius. 
Žinoma, sako tas savinin
kas, kada žmogus dirba, jis 
m turi būti girtas. Bet kurs

norėjo jį •'paveikti”, kad jis 
balsuotų už paskolų davimą 
svetimoms valstybėms. Jis 
atsisakęs dėl to kalbėtis su 

•tais agentais.

Draugija skelbia, kad Ame
rikoje yra labai daug mo-Įkurs mirė prit^ 13 metų su- 
kyklų tiek skurdžių, apleis-1 laukęs 169 metų amžiaus.

„ . „ tų, kad j«. yra tikrds “skui-'Niekas negali U» seno t»-|"£?“?•. AĮSSS 22T
Montreale “Le Combat” ir,vežė vaiką j Daniją ir tenldo mokyklos” Ta draugija ko amžiaus latiknnti. nes sybe viešai išreiškė padėką
kita “Le Progress de Ville- mažiukas Neils Rebholz'apgailestauja, kad Amerikai jam gimus niekas metrikų Portugalijai uz jos sinlin-darbininkas po darlio neis- 
ray”. Sako, laikraščiai varė lauks vizos įvažiuoti į Ame- neskiria užtenkamai lėšų nevedė, todėl galima jam gą bendradarl 
bolševikų propagandą. riką. mokykloms palaikyti. tikėti ar netikėti. i bazių išlaikyme. (laibo yra

tų lenkia stikliuko, tas ir prie 
darbo via “lėtas”

FORMANAMS DRAU
DŽIA JUNGTIS Į UNIJAS

Aukščiausias teismas ir 
Nacionalinė Darbo Santy
kių Komisija savo patvar
kymuose patvirtino Taft- 
Hartley biliaus draudimą 
formanams dėtis į unijas. 
Bilius sako. formanai yra 
darbdavių atstovai, jie* turi 
atstovauti savininkų intere
sus, o todėl negali dėtis į 
unijas, kaip darbininkai.



Poslapis Antras N.i va ari.} »“ J- H«- m.

s APŽVALGA
SLAPTOS

KIEČIU DERYBOS 
BERLYNE

RUSU-AMERI- tiesų, jei su Rusija galima 
susitaikinti ir visus nesusi
pratimus išlyginti, ui kam 
reikalingas Marška? pla-

Vusario mėnesio pradžio
je Berlyne susitiko Ameri
kos ir Knsijl S aUKŠt. ya:'~.- 
gunai ir visai slaptai kalbė
josi apie išlyginimą ginčų 
tarp Arr.ertk s ir Kaaj s. 
Kaip paprastai, slaptu se de
rybose galima kalbėti “visa. 
atvirai' : tokiuose pasitari
muose nėra reikalo 
pro langą", kad

Ra. ei

nas? Ar neverčiau tokiame 
atsitikime būt 
pa i broliškai 
tym< >' 
trūksta.

Stalino diktatūra, pasišo
vus siekti pasaulio riešpa-i

tų visai Euro- 
imtis aL-ista- 

Tašei, įtarimu ne-

ravimo, seka akla savo;

oubiisą Kaip

pirm.taKuno
s •. _. 

ir Hitleris

Hitlerio dio’o-
't... LS

moKd ii ir
patenkinus ar propagandos-ir ‘“taitangum . 
sumetimais. Todėl ir^Berly- durnu" ir “s ibtamu".
r.o pasitarimai ouvo atviri, 
nors sunku butų pasakyti, 
kad jie buvo širdingi.

Birmos žinios apie slap
tas rusų-amerikiečių dery
bas paskelbė laikraštis "Bu
siness A eek . -J is sako. Ra t 
iniciatyva išėjo iš rusų. Ru
sai pasiūlė susėsti prie štai 
ir pasiKalbėti. Kaip galima 
butų išspręsti ginčus be rė
kavimu. be oronagandos.

oet sartu ųs grasina, spiau- 
...... ... i-. • I

vargšai demokratai galvas
. .. . ' x..

' t ! .... B .. i
a se atsa.-u. u i -Kriti—' 

- .' . ..
Po Be i;, r. į a.-itariKtą.

. k i - i-va i s i 5a- 
iei Stalinas nori taikos. I 
.- u. - ■ ■ - •
P - u; į... . sosar-

. .

be užsipuldinėjimų. Ameri- ties. riėi Kieti • s ^vieni
jimo m

Tik vieno <
spėliojimuose 
ko ir niekas i

Riecia; su tuo sutiko.
Slaptose derybose daly

vavo iš Amerikos pusės Ri>- 
bert D. Murphy. o iš rusų 
pusės dalyvavo aukštas Ino — būtent, apie Ameri-j 
maršalo Sokolovskio pata-|kos aiškią užsieni k j m

rusės iškeltų. 
dėi Europos ir; 

pagal; 
Čarteri. Tnuman,.

-.y a visuose 
niekas nesą-; 

oie tai nema-

rėjas.
Slaptos

ne nutarė.
derybos nieko 

nieko neišspren
dė. nei viena nei kita puse

Kuri is 
re i kala v; 
pasaulio 
Atlanto

:us 
tvarkvroo

jokių pasižadėjimų nedavė. į 1- punktų, Xmarias Lai.-- - 
Bet tai buvo "atviras" išsi- ir panašins gražius 
aiškinimas, kaip galima bu- dus.
tų prieiti prie susitarimo.| Jei rusai susitartų su, 
Todėl, jei Rusija mano rim- amerikiečiais. tai jų susita- 
tai keisti savo politiką, tai | rimų siena eitų palei geleži- ’ 
bėgoje kelių mėnesių bus nę uždangą, arba remtųsi 
daugiau tokių slaptų susi-!esama padėtimi. Kiek ilgai 
uostymų ir. pagaliau, pa-;toks susitarimas veiktu, tai 
šauliui bus paskelbta nau- jau bu
diena, kad Amerika įr Rusi- bačkos
ja prieina prie pastovaus --------
susitarimo.

Berlyno derybos labai pri-* 
mena 1938-1939 metus. Ta-! 
da irgi oras buvo pritvin
kęs. propaganda dirbo, i 
ginkiavimasis ėjo. bet slap
tų dervbu tada

KELEIVIS, 50. BOSTON

SAKO AMERIKAI TRUKS ALIEJAUS

Vidaus reikalų sekretorius Julius A. Krug (dešinėj) 
ir kasyklų viršininkas James Boyd (kairėj) liudijo 
senate, kad Amerika vis labiau ir labiau išsemia sa
vo aliejaus atsargas žemėje ir greitu laiku aliejų 
reikės importuoti iš užsienių arba gaminti jį krašte 
kratiniu budu. J. A. Krug sako. aliejaus trukumas 

yru musų saugumo “Achileso kulnis“, arba silpniau
siu vieta.

galėtų sutrukdyti aliejaus 
vabenimą milžiniškomis a- 
liejau.- dūdomis is kasyklų 
i Persijos įlankos ii Vidur
žemių juos uostus.

—o—
Aliejaus trukumą galima . .

;bulų bu.:,tyli. paginti siti- B«a» Nervuojas, 
Įtetinio aliejaus gamyba.1
[Vokiečiai per karą parodė. Iu_j 
Į kad sintetinis aliejus pilnaiAeI 
pavaduoja natūralini alie
jų. Bet pastatymas didelių 
sintetinio aliejaus dirbtu
vių reikalauja daug plieno,

ir vargu galė
tų aliejaus trukumą visai 
pašalinti. Dabartiniu metu 
jau yra -upianuota ya-taty- 
ti dvi sintetinio aliejaus 
dirbtuves, viena Tėvas, kita 
Kan.-a.- valstijose. \ iena 

nėr dieną 8,000

1 .u iko. pinigų

| Kan.-a.- 
•gamins

Kas Savaite
Silpnos arabų tautos lai- 

AmeriKOS biržos nerims- ko galingą Ameriką ne už 
Kainos krenta, kyla ir gerklės, bet už aliejaus pai- 

ritasi žemyn. Amerikos pų pagavu>ios ir Amerika 
biržas pasekė Paryžius, nori trauktis nuo savo siū
lu,rulonas, Svdnev, Brisba- lynu,. O Jungtines Tautos 

Manila* Kas atsitiko? Palestinoj susilaukia darne ir

Aliejus - Pasaulio 
Politikos Centras

būt, mirtino 
neilgoj, bet 
užvetuotoj“

kad niekas nežino, vieno ir, gal 
Vieni spėja, kad valdžia smūgio savo 
tyčia sustaluiė javų užpilki- žiauriai rusų 
mus, • kad kainas nurnušus. istorijoj.
Kiti sako. ateinančių metų šūvis Pro Šąli 
derlius Europoje numato- Amerikos * valdžios pa- 
mas geras, o todėl sumažės ^^elbti slaptieji Hitlerio- 
I adus ir nebebus galima de- Stalino susitarimai buvo 
vyniu kailiu nuo alkanų Maudus antausis Maskvos

T-aigl.

bačkų aliejaus, o kita—lo.-. žmonių. lHeriL
nuo alkanų 
Iš to. girdi. valdžiai. Plepus propagan

dos meisteriai Maskvoje 
apie oesiaitman- rrk sa.aite> buvo be žado. 

krizio ženklus. Kits Įsi- pa2ranau jie atsipeikėjo ir 
au ir artėjantį karą. pajei<lo savo propagandos 

Kodėl biržose Rainos šūvį. Maskva sako, ne ji 
jos bus lašelis reikalingoj Įkartais kyla ar krenta, ,-un- kalta dėl hitlerinio karo, 
aliejaus juroje. ku pasakyti. To nežino tik- bet Amerika. Anglija ir

Daug rimtesni atrodo rai nei spekuliantai, nei Franeija! Maskva žada net
projektai gaminti -intetini ekonomijos profesoriai. Bet "dokumentus’ paskelbti, 

į aliejų iš angiių. bet čia rti-i Amerikos vartotojai žino Išeina taip. Maskvos vy- 
ikaias susiduria su techm-, vieną dalyką — kainas jau'fai su stora dokumen-
' kos patobulinimu. Kad ga-jsenai laika.- ruxeti_ žemyn buože ffal o atd_ 
imyba butų užtenkamai pigi Jei tai nedaroma kainų pne -Rėje grasin^ į^d h- jie 
lir. virs to, pastatymas tiz- žiūros keliu, vartotojams įada nors paleis dokumen. 
renkamai daug dirbtuvių priimtinas yra ir biržų “ner-
pareikalautų labai daug vingumas“. Tegu .-au ner- 

vuojasi. by tik maistas at-

©O) bačkų. Jos gamins alie
jų iš natūralinių dujų ir 
pradės gamybą 1950 me
tais. Bet kaip matome iš pa
minėtu gamvbos skaičių.

birža 
kiti 
čio 
kalba

"pesimistiška". Dar 
dba apie besiartinan-

plieno ir laiko.
Todėl Amerika, ar ji nori pigtų... 

ar ne, turi kreipti savo akist.T •- 
|į viduriniųjų Rytų aliejaus 
1 šaltinius. O todėl ir Ameri
kos sienos dabar vra nusi-

nors paleis 
tų bundulį į Ameriką ir 
Angliją. I faktus Maskva 
atsako šmeižtais ir grasini
mais.

O tuo tarpu milionai 
žmonių skaito ir per radio 
girdi slaptuosius Hitlerio- 
Štalino susitarimus. Skaito, 
girdi ir iš visos širdies pra-

Taf” H- rlev deda lygiai nek^<:i dve^ je\ banditų kurie susitąrę pra
dėjo didžiąją žmonių sker- 
dvne.

Taft-Haitley bilius drau
džia unijoms leisti pinigus 

, Apolitinei kovai. Unijos sa-
n.elusio- .m:. _Oxi prie Tigio R( varžo piliečiu konsti- 
ir Eufrato, kur kadaise sa-Į,
ko buvęs žemiškasis Ado- 

A F.
. auvęs 
mo ir Ievos rojus.Amerikoje trūksta aiie- mės gelmės bus sausai iš 

jaus. Tas trukumas nėra čiulptos ir aliejaus jose ne- 
‘‘suktų kapitalistų" išmis- bebus.
.a.-, /.ad Kainas su.-.ėlus ir Aliejaus pareikalavimas ATSIUSTA PAMINĖTI 

T Į žmonėms devynius kailius kasmet auga. o aliejaus at- --------
nulupus, bet tai

tuc-mes teises, o todėl tame
Į patvarkyme 
!biiius via priešinga.- 
tucijai.

Ginčas dabar pereina į
' iL-

Konsti-

T , •r. 1.' • -

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

• •

J. Glovackui. Montreaie
—Tamstos laišką persiusi
me musu koresn<Kdentui.

i auksciausią Klausimas Vietoje
Vienas republikoniškas

alies teismą. 
11-12 nu- Praeitą savaitę “grand ju- 
Socialde-

yra "nuo- saigos mažėja. Kokios iš to “Ateities Keliu" 
seka išvados .Amerikos po- meriai. Lietuvos ry patraukė CIO unijų pir- laikraštis kelia tokį klausi-

Kasdien Amerikos aiie- litikoje? Išvados labai svar- mekratu Partijos užsienių mininką Philip Murray į mą: jei prezidentas Truma-
aKasyki*.- iškasa iš že- bios. Amerika aliejaus rei- delegacijos leidinys. teismą už sulaužymą Taft- nas siūlo kovoti prieš rasinę
nes gelmių 5,300.000 bac- kale vis labiau ir labiau at-i Šiame dvigubame nr. yra^Hartley biliaus. P. Murray diskriminaciją, tai kodėl

ras faktas"

kų aliejaus. Tai yra rekor- siduria toj pat padėty, ko- įdėti straipsniai: 1. Londo- ir CIO unijos tyčia tą įsta- musų armijoj juodveidžiai
ainis -kaičius. Tiek aiie- kioj yra Anglija, kuri savo no Konferencijai Pasibai- tymą sulaužė, kad teismas kareiviai yra atskiriami nuo
jaus Amerika niekada neiš- aliejaus visai neturi ir turibmus: 2. Mikolaičiko Kelias Turėtų progos pasakyta, ar baltųjų ir tarnauja atskiro-
ka-Ka Bet ali-jaus vis- visą aliejų gauti iš užsienių. Atgal; 3. P. A. Maceinos kongresas gali piliečių susi- ?e dalyse ? Argi vyriausybė

oradeda nepritekti.. Aliejaus trukumas priver- “Socialinės Demokratijos" būrimams atimti teisę lais- neturi galios ir be kongre
są

prieiti pr.e susitarimo, 
paties Hitlerio atstovai

kad dabar tė Amerika ieškoti aliejau- proga; 4. Balti,- - Valstvbiu vai kalbėti, agituoti ir poli- ?o patvarkymo panaikinti
" i-K-j-- - ------ . - r> i* ' i____ jK,...................................:*> ..D: :Klausios a-: Federacija: 5. Budingos tinėj kovoj dalyvauti ? Per-

šaulyje*Nuotaikos Vakaruo.-e: b. nai vasara P. Murray unijų 
Rytuo- Profesinių Organi z a c i j ų, vardu pasisakė už vieną 
ir Ira- Krizė Francnririda • 7 Ral_ -kandiduSa Marvland- 

aliejaus

segregaciją armijoj?
Klausimas atrodo 

Praeita
visai

xar.c:ją. mes tuoj jį persių-
nasiai susiuostė su Stalino ’ i r2"
atstovais ir pasekmėje, po’fdom* ' * " ** 
ilgu slaotu .................... '•pasiaisKinimu ir

iU ga^..

buy naujų automobilių. O metėsi su vyriausybės
da<v r.:: m ilių ganu. bu įminimu ir pritarimu. Arabu “Jaunasis Socialdeirokra- kilo byla. o unijos tiki.
ka.-'d-n išmeta po kelias- -raštai šiandien yra labai ta,T’» Lietuvių Socialdemo- aukščiausias teismas

daugiai žinių''-7-:mts *uk.-tančių nauju svarbus aliejaus šaltinis ne kratinio Jaunimo leidžia- g’r-
apie Jūsų brolio žuvimą, sutomomiiuderybų, nasaofe išgirdo,į vZkad Suli-a, ir Hhieri, Č ' S " ~ : -K K’- 

kitara !L° sutikimo, jo adreso siusitarė. {" —.„v., jo
Berlyno pasitarimų tiks-LJ^ ' ums negalėsim

las buvo išsiaiškinti.*ar ga-j" '________ _
įima tarp Rusijos ir Ameri-' 
kos "įtakų sferų" pravesti- 
kur nors pastovią sieną. .Jei i 
galima, jei abi pusės atsisa-! 
ko kišti nosį į nesavą “įta-Į 
kos sferą", tai visi kiti gin
čai butų lengva išspręsti.
Bet jei negalima susitarti 
dėi sienų, tada ir menkes- 
r-č> svarbos klausimai daro
si sunkiai išsprendžiami.

Ką sakė rusų atstovai A- 
merikos diplomatui, tai yra 
paslaptis. Amerikos spau
doje girdisi spėliojimų, kad 
Rusijos diktatūra bandė 
“pačiupinėti" Ameriką, ar 
ji jau yra pribrendusi nau
jam Miunchenui. Jaltai ar 
Potsdamui. Jei rusai pajus
tų, kad Amerika nestos i 
karą dėl Graikijos, graikų 
likimas butų greit "išsuręs- 
tas ir tas kraštas atsidurtų 
už geležinės uždangos. Tas 
pats yra su Turkija. Kinija.
Korėja. Jei Amerika sako

ir tą “ne yra

ŠIUO . ture; o 
i dabar

-- ! PO
PRAKIŠO RINKIMUS

Airijos ministerių pirmi
ninkas Eamonn de Valerą.

pasiry-J savaitę 
negavo 
mente.

.t kelių ir vi- tik Anglijai 
risią aliejaus. Kas.pai. bet ir J. 

iš seniau automobili
juo naudojasi.

ir visai Euro- 
A. Valstvbėms.

mas. nr. 3.

ion. Taip
; Iš to fakto seka viena is 

..•P6.“!vada. kad Amerika žūt būt
nrg-H -‘žieisti. arabų Kraštų Lietuva . -.ų .1. IVma.. oĮtpton^ itiltinm Irimai----- '

,ų Konstitucines teises.
tu Kadrilius!

nuo
Leningra

*L r ' , , . Sovietu Kadrilius
draugų leidinyje Rusija valosi 

įdėt. straipsniai: 1. Paneu-;žaazinį i;akos-.

egaciją tos valstijos 
nacionalinėj gvardijoj. Ko- 
dėi ne visoj armijoj ir ko- 

'dėl ne visose valstijose?
Tas laikraštis ne be pa-

__  ^Va -mato tyčiojasi, kad gera vra
ropa (idėja ir galimybė; 2. de“ėšrkom^zitoiiai“^i‘vo nekęsti, 'bet dar

,Musų praeitą R..Bieliniu;papeikinlą g kompanijos^“ P®Clam nenUS*'
• o? soeia.i,tir.io .ųoė- vadovybės už nesilaikymai' negali užleisti arabu kraštu i !wi;‘ ..U7',; ..g K, ' - palikimą iš Komp 

- aliejaus šaltinių kuriai not< Ki'le. vadovybės už nesila
Kitai pasauho galybei Jei PasauIėžiura ir PoIitika; 4. ’ ? ?-urin e ’

* Rusija nori veržtis į vįdu-JTpnn’mai < ^iiv-r d |muziKCS Kurmiuose.

Karo ir
Namų šildymą 

aliejum; vra Kiek brange
■ Vat?' riniuosius Rytus per Turki-Įgesnu-. nereiKalauia jokio 

‘darbo, yra švarus ir 
,ro visi metėsi Įvesti 
namus šildvrr.a

ją ir Graikiją, arba per ira 
Ka' na. Amerika turi pastoti 

.sa P Rusijai kelia. Amerika re-
T. d ei dabar' dlu/datS jr f
aliejaus i '• Kg? “g ceuutas. J. uz tų
dvmui -n į valstybių augumą stotų į

* ... . ikovą ir ginklais. Stotų ne iš
Aliejaus pareikalavimas,meilės prie turkų ar graikų, 

padidėjo daugiau. negu’bet kad apsaugojus aliejaus 
aliejaus gamyba. Aliejaus maltinius nuo Rusijos pasi- 
pareikaiavim.ą padidino ir!kesinimų.
meSis'T“; riS iį‘k.° j?*! Tas faktas yra labai svar- 
ri Xid4nT n?; b'enK,n- bus. Rvtu Europoj, kur gy- 
ear-r.a A??lka‘a'!‘T^ivena Ino milionų žmonių.
gal.ma .-u dailina,. AmOTikof politikai gana ra-

sąžine nusileido Rusi- 
be y-kio rimto priešini-

r>o

parei ka ia vi mą 
Ju daugiau tanke 

Į.ų '.aivų aliejui gabenti).; 
oet ir jų. pasirodo, nespė-i

jam? pristatyti, 
Tokios vra

kiek
rokios yra a 

kūmo pdežasty.,. 

Aliejaus reikalu

Teoriniai Socializmo 
grindai i straipsny? 
rasi: 5. PPS Kongre 
rašteje, vertinimas Le 
socialdemokratu purti-os si.;niuose. skaitė 
važiavimo ir tarimų, ir eile-e;rtį he saiko. 
trumpesnių straipsnių, ir.-' 
formacijų ir polemikos

savo Prieš "Trečiąją"
Iš- Philip Murray. CIO unijų

PASIEKĖ AUKŠČIAUSIO 
KALNO VIRŠŪNE

Penki vyrai praeitą sa
vaitę užlipo i aukščiausio 
Amerikos kaino viršūne. 
Tas kalnas yra Aconcagua. 
Argentinos Anduose ir turi

-• • ,23.081 Dėda aukštumo Ppn-
'•eikė- r vyrai Pasinė kalno.. . mosi. Turkijoj ir Graikijoj.'- - * -

a nejaus tru- >kur „^3^ eįna apįe porų
dešimtų milionų žmonių, 

žinovai Amerika tvirtai stovi už
per 16 metų išbuvęs vyriau- pranašauja, kad nėr 10 me- turku ir m aikų nenriklau- 
sybės priešakyje, praeitą tų Amerika išsems savo ‘somybę.

seimo rinkiniuose aliejaus atsargas žemėje.’ Aliejaus faktas matosi ir 
daugumos parla- Tio-a. tie žinovai priduria. Palestino- klausime. Jei ten 

/ries rinkimus jis kar, atsargos bus išsemtos, nesipainiotu aliejus. Pales- 
skelbė, jei io tarti ia nebaus jei nebus sunešti n™,u s..t’ Hc-T.imuc rti’m dauv

vir-
trečiadienį. 

viršūne
unę praeitą

Acancagua kalno 
mažai kas yra pasiekęs, nes 
kalnas yra labai sunkiai i- 
kopiamas.

pareiga trecią partija suskaldys pa
žangiųjų jėgas ir padės 

Bet staliniško mene reakcingų prezi-
neturėtu nusiminti. Iš e,n komunistai to nori.

bet ką iš to gaus Amerikos 
darbininkai?

sėjai
tes pat Rusijos praneša, 
kad baleto vedėja šachovs- 
kaia sugalvojo piršti m-. Reakcija valdžioje reikš.
sams naują, grynai stalinis-, kad Taft-Hartlev bilius liks 
ką šoki. vadinamą "sovie- galioje. Reakcij*a nestabili- 
tų kadriliu“. Raitija tam:zu<>s musų ūkiško gyveni- 
pritaria. Greit ir mes i-vysi-;mo. Ji nepagerins socialini! 

i draudme Bimbą su Prūseika šo 
kant "sovietų kadriliu’ 
kaitomis su “kazoku“?

nepagerins socialinių 
( imo. Reakcija steng- 

pa--sis susmukdyti darbininku 
organizacijas.

\\ aliuviniai niekdžiugiai 
ėlioja. kad po reakcijos. 

1952 metais, bus išrinktas 
liberalas prezidentas. Bet

Palestinos Mazgas
Palestina nutarta padaly

ti. bet pasirodo, kari pada
lijimas nebus galima pra-

; . ... t . ..|B. Murray sako, kad po re-
Tokios žinios ateina is akcijos šeimininkavimo dar 

Mashingtono. Amerikos vy- bininkai nedaug uniju kon- 
riausybė siūlė Palestiną su- vencijų 1952 metais* betu- 
skaklyti, o dabar \\ asr.ing- rėš.

!tonas svarsto, kaip geriau j q

ne
žūsi ginklais paremti, tada 
“įtakų sferų siena bus

U r-U 5keIbė' Jei dVP’t’Janegau, jei nebus surasti nauji"ša7- tinos”kiauslnils butų 
visų pasitarimų niekas neis-,daugumos, jis pasitrauks. Urnai žemėje. Todėl tegu ne lengviau išsprendžiamas.

hnvA bU?* kaiP l'' lkl,Bet.dabar kalbama, kad jis P^r 10. bet tiktai per 20 ar Bet maišo-i aliejus ir drums muštynėse jau žuvo ________ v ....... ........v
... .. P^s^šeng? prie savo pam- •>*• metų aliejaus atsargos čia aiškia valstybių politi- žmonės. Tiek aukų krito bė norėtu, kad pakeitimas P***'binkime 4rai 

spėlioji- jos pritraukti kurią nors bus išsemtos, faktas visvien ką. Vienoje kongreso ko- nuo Jungtinių Tautų seimo UN nutarimo galima butų kaimynu*
šiolei buvo.

Yra_ ir kitokių
mų.

PALESTINOJ AUKU 
SKAIČIUS AUGA

palestinos žvdų-arabų butų tą Jungtinių Tautų nu-1 
1187 tarimą pakeisti? Vyriausy-1

užsisakyti 
Metams $3.00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Artinasi Du Bankietai mą apie komunistų veikimo 
lhooklyno lietuviai turėsi- suvaržymų, tai ir Brookly- 

me gerus bankietus. Pirmas'no Bimbos pasekėjai vaiky
tus Lietuvių Socialdemo- • čio ja Grand strytu tartumei 
kratų 19 kuopos, kuris į- katinukai uodegas pasibru- 
vyks vasario 28 d. Lietuvių kę ir jau garsiai nesiler- 
Piliečių Kliube, o antras! muo ja, nors kai kada mato- 
bankieias bus LDD 7 kuo-imi labai gerai paėmę ‘‘ant
pos, balandžio 10 d., Lietu-! drąsos”. !
vių Atletų Kliube, 168 Mar-! “Amerikos” Spaustuvė Jau
cy avė., Brooklyne. Abiejų* Įrengiama
bankietų bilietai plačiai Į Savaitraščio “Amerikos ’
skleidžiami. Spaustuvės mašinos jau pra-

v dėta sustatyti nuosavamOperete, Choro Koncerto. namg n7 Grand st Broo_
. ?. ,7V. aie, Lie- kĮyne pjž savaitės kitos

iecJM kliube įvyko Spaufstuvė pradės veikti ir
Biooklyno Lietuvių Opeie- Įaixiagtig })US vėl leidžia- 
tes ( noro koncertas. Publi-
ka netilpo i salę ir daugelis_________
turėjo grižti namo.

Gabios mokytojos Hei- 
leen Hermanienės pastan
gomis, choristai buvo tinka
mai prirengti ir programą 
išpildė gerai.

liudėdami INDAI MELDŽIASI PRIE gandhi pelenų

BINGHAMTON, N. Y.

Prieš išbarstant Mohandas. K. G 
upių, šimtai tūkstančių inuusų ėjo 
paruoštas kaistas
eina prie atviro

nahi, nužudytojo Indijos vado Įielenus virš 
melstis prie jo pelenų. Paveiksle matyti 

su pelenais, vir.-uj padėta Gandhi fotografija, o žmonės pri- 
lango ir nusilenkia prieš savo vado pelenus.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Minės Lietuvos Laisvės 
Šventę

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas musų koloni- 

Operetės choras nėra joj Įvyks vasario 22 dieną 
skaitlingas. Jame dainuoja š. m. 2:30 valandą po pietų 
13 merginų ir 17 vyrų, liet Lietuvių svetainėje 315
jų visų balsai gerai išlavinti Clinton Street.
ir labai gražiai dainuoja. Rengia Binghamtono Lie- 
Patartina, kad ir kitų kolų- tuvių Taryba. Programa sū
niju lietuvių organizacijos sidės iš kalbų ir koncertinės 
Operetės Chorą pasikviestų dalies.
koncertuoti. Kalbės Alena Devenienė,

. --oi- plačiai žinoma visuomenės
Jurgm« Balus darbuotoja, nesenai sugrj-

r ^r*0 a- d’ .-•'a],a‘c’ žūsi iš Europos, ji plačiai Grand Parad.se sa ej. Broo- tremįin
klyne, .vyko švento Jurgio Tai ; ųkalb/s vie.
Drauguos metinis balius. tos kiebonas*' kun Emiljus 
Grojo du Pavvdzio orkest- Krancevidus. Koncertinę 
ra. ir publikos ypatinga. ali išpildys ėV
jaunimo, buvo labai daug. - e - f j

Bridgeporto Padangėje
—— ——-

Protestas Prieš Korės- ir Labdaros Draugijos ko- 
pcndcnciją ‘respondenciją, bet iš jos iš-

■ Gerbiama “Keleivio" Re- leidžiame keletą žodžių ir 
dakcija:— užgaunančių posakių, kurie

i Vasario 4 d. “Keleivio”.visai nepadeda išaiškinti 
laidoje tilpo iš Bridgeport, teisybę. Korespondencijoje 

iCcnn., korespondencija, po nebuvo Įvardyta nė viena 
; antgalvėliu: “Nemokamas draugija. Iš prisiųsto atitai- 
i Turkių Balius”. Ir kadangi symo ir protesto sunku su- 
I korespondencijoje veik iš- prasti, ar tie svečiai, kurie 
tisai prasilenkiama su teisy- Naujų Metų kliubo vaišėse 
be, todėl Lietuvių Jaunų baliavojo, už tas vaišes rac- 
Vyrų Draugystės laikytame kėjo ar ne. Jei jie mokėjo, 
susirinkime, vasario 8 d., j korespondentas suklydo, 

į 1948 m., padaryta tarimas jei ne — korespondentas 
i kreipiantis su protestu prieš buvo teisus.
ta žmogų, kuris pasirašė!--------------
slapyvardžiu—“Narys”. ! PHILADELPHIA, PA.

Pirmiausia: Lietuviu Jau-'Scci.lden»kra*ą Prakalbo- 
nų Vyrų Draugystes ruošto- s£ K,I5i5 Krėvį.Mickevi- 
je Naujų Metų pasitikimo £ius Rima Cerkdiuniraė 

ir Juozas Glaveskas. 
ne,į Kovo 7 d. sekmadienį, 

’uo' 2:30 vai. po pietų Philadel- 
phijoj Įvyks svarbios pra

drovės reikalai bus 
” aprašomi ir 
tiesioginiai

vyje•VIS

“Kelei-!
“Kelei-i

ateis i sve

BALTIMORE, MD.

vakarienėje niekas negavo 
“nemokamai” valgyti nti!i 
gerti. Vakarienė buvo 
šiama plačia skale ir butų 
užtekę visko veik 
draugystės nariams. Komi
sija buvo išrinkta direkto
rių susirinkime ir draugys
tės susirinkime patvirtinta. 
Taipgi bent dvi savaitės 
prieš vakarienę buvo vi
siems draugystės nariams 
išsiuntinėti specialiai už- 
kvietimai. O kad tuom tar
pu blogas oras užgriuvo, 
tad čia nei kokie “raudoni” 

‘rudi” žmonės nėra H
kalti.

i kalbos. Rengia jas Lietuvių
Socialdemokratų Sąjungos 
pirmoji kuopa. Prakalbos Į- 
vyks Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, 928-36 E. Moya- 

" mensing avė.
Kalbės rašytojas Vin- as

Krėvė-Mickevičius, Univer- 
sity of Pennsylvania kalbų 
dėstytojas, Rima Čerkeliu- 
nienė, nesenai atvykv.si iš 

Į Europos ir Juozas Gloves- 
kas, LSS centro narys.

Visi Philadelphijos hetu-

savo dvasią ir pats persitik
rinti, kaip atrodo rusiškas 
“socializmas” praktikoje. 

Jis nuvažiavo, pagyveno.
Kaip Mirė Kazimieras 

Baltrušaitis
Baltimorėj mirė Kazimie- radikališkai pagijo ir grjzo 

Baltrušaitis, 77 metų namo visai sveikutėlis. Ma
name šėrininkų susirinki-‘amžiaus žmogus. Jis mirė skvoj F. E. Beal lankė “Le
me buvo nutarta, kad di-; dideliame skurde, bet po jo nino mokyklą”, kurioje jam 
rekcija gali manadžerj pa-: mirties buvo rasta $3,085 buvo duota proga pažinti 
skirti, tad L. Brazauskas; padėti jo
buvo išrinktas manadžeriu-; bankuose . _ . . - .
mi, o J. Užupis užėmė pre-įkiuose. Jis gyveno pas A. L. siekimai. Tas amerikietis 
zidento vietą. Šėrininkal Linką ir jo šeimininkė pa- bolševikas Rusijoj greit pa- 
nieko negali sakvti, nes val-'sakoja. kad prieš kuri laiką matė “didžiausią istorijos 
dvbos rinkimuose L. Bra- Baltrušaitis buvo susižeidęs suktybę .Nesenai jis 
zauskas ir J. Užupis gavo krisdamas iš lovos, jis sir- knygą, užvaldytą 
lvgu balsų skaičių. go, bet gydytojo neleido jai rian Journey ’ ir joje gnez

tainę. Board direktorių susi 
rinkime valdyboj padaryta;

!-■permainų. Kadangi meti-Iras

vardu trijuose Rusijos tvarką ir buvo 
ir valdžios če- kinami lusų revoliucijos pa

ais- r.ei

Juozapo parapijos choras.
Lietuviškos Filmos vadovaujant vargonininkei 

šeštadieni ir sekmadienį, Borothy Indulis, 
vasario 21 ir 22 dienas Lie- Tad visi Binghamtono ir 
tuvių Piliečių Kliube. 280 apielinkės lietuviai prašomi 
Union avė., Brooklyne, bro- atvykti ir dalyvauti Lietu
kai Motuzai-Beleckai rodys vos Nepriklausomybės mi-ivo surengus iškilmingą ban- 
garsines spalvuotas lietu- nėjimo šventėje. ' | kietą priėmimui antro sa
viškas filmas, kurios yra la- Musų senąją tėvynę nu-paulinio karo lietuvių man- 

’chesteriečių veteranų. Jau
nuoliai buvo pamylėti ir ap-

dų, bet yra ir baisių šiurpu- moję ją visai pavergti ir 
lingu scenų, parodančių lie- išbraukti iš žemėlapio. Mu
tinių pergyventas baisias su pareiga vieningai gelbė- 
tragedijas Europoje. Filmos ti savo tautą nuo pavergi-

bai Įdomios pamatyti. Fil- siaubė karo audra ir naiki
ntose yra labai gražių vaiz- na žiaurus okupantai, pasi-

bus rodomos vakarais.
Vedybų Sukaktis

Vasario 7 d. vakare, Pilie
čių Kliube buvo surengtas 
bankietas Prano ir Onos 
Gražių 25 metų vedybų ju
biliejų paminėti. Svotu bu
vo laidotuvių direktorius

mo, nuo išnaikinimo ir at 
kovoti jai laisvę ir nepri
klausomybę. Rengėjai.

MANCHESTER, CONN.

išleido
‘Proleta-

Kitas dalykas: J 
draugystės valdybą 
į roporcionaliai Įvairių 
vių žmonės, o nariai 
pat yra Įvairių pažvalgų. b
Nario” baimė, kad jam vi

musųĮviai kviečiasi gausiai atsi- 
Įeinaj lankyti i šitas svarbias pra-
sr°-> kalbas, 
taip

Rengėjai.

Jokiu giminių tas keis- irgi pasiskelbė ir sakosi, | balsavimo budu. Taipgi,

dovanoti.
B-vės Koresp.

LACONIA, N. H.

Lietuvis Nušovė Lietuvį
Anądien į kriminalinę po

liciją atėjo jaunas lietuvis, 
27 metų amžiaus karo vete- 

W iortz»L- mxrc_
k i ir pasisakė

▼ ▼ IVirVJlVZ TT K—

nušovęs savo
jaunystės draugą, su kuriuo

tuolis nepaliko. Seniau jis!kad jjs dabai- dirbąs, kad bent Per pastaruosius porą jį? kartu tai-navo kariuome- ii-i ' a_ _ 'i, . i__„i___it: . __ motu tui*vw> vtilnvnn« u....:._ i* i?: • nr i

Lietuvių Bendrovės susi 
rinkimas Įvyko š. m. 24 d.

Povilas Gustas, svočia Ane-
lė Vasikauskienė. Publikos .. valdyba išdavė raportą 
buvo apie 200 ir visi gerai 1S metinio Bendrovės veiki- 
pavaišinti. m?- Paaiškėjo kad perei-

. . ,, ... ta’? metais, apsimokėjus iš-
Užgavėnių Vaisęs ]aida.s uždarbio nedaug li-

Vasano 10 d. vakare, ko. ” ’
Antano ir Elenos Povilans- kės
kų užeigoje ir salėje Įvyko atlyginimo. Užlai k y m a * 
Užgavėnių vaišės. Kurie tik svetainės daug daugiau kai- 
atsilankė, visi buvo parai- nuoja negu pirmiau Tad 
sinti blynais n kitais skanu- nutarta kad draugijos-šėri- 

yi- ninkės turės mokėti už susi
rinkimus, kaip ir pirmiau

mynais. Vaišės buvo 
siems nemokamos.

metų, nei tarpe valdybos, 
nei narių tarpe jokių politi
nių “rietenų” nesigirdi ir 
nėra.

Pagalinus i valdybą ar i 
komisijas žmonės labai ne
noriai apsiima, ir jeigu lai
ke tokių rinkimų kai kam

nej ir kariavo Italijoj, Wal- 
ter TumonĮ. Jis prisipažino, 
kad buvęs girtas ir net ne
beatsimenąs, kiek šūvių pa
leidęs i TumonĮ.

Tmr.onis, karo veteranas, 
sužeistas mūšiuose prie 
Cassino, mirė nuo žaizdų li-

turejo viena broli, bet tas į Amerikos demokratija ne
yra miręs. K itų giminių jis .susilauktų rusiškos vergijos, 
nepaliko, ar bent jie yra ne-1 Pats F. E. Beal dabar gyve- 

New Yorke. bet Lavvren- 
kai kurie darbininkai ji 

dar atsimena, kaipo griežtą 
komunistą, kuriam Ameri
ka atrodė baisus kraštas. 
Palyginimas Amerikos ir 
Rusijos tvarkos jam išėjo Į 
sveikatą. Toks žmogus, ku
ris savo akimis matė Rusi-! 
jos tvarką ir nėra sąmonin
gai oarsidavęs, Ivolsevizmo 

nebesirgs. M. S.

A. B. žinomi. Jis buvo vedęs. |na 
Tas šykštus žmogus buvojee 

gerai prasilavinęs. Dabar 
mirė ir visas jo turtas pali
ko miestui ar kokiems nors 
advokatams. Gyventi pus
badžiu. ubagaujant, ir lai
kyti pasidėjus banke apie 4 
tūkstančius dolerių, tai tik
rai reikia būti šykštam. Ve-

Rudzinskienė daro Ied^ 
biznį mašinomis

Smagu pranešti, kad vie
na “Keleivio” skaitytojų, 
būtent p. Liudvika Rudzin
skienė, daro čia labai ijon;s Baltrušaitis, mato- 
sekmingą ledo bizni, ir tam maj5 buvo iš kieto lietuviš- 
darbui šįmet ji vartoja mil- ko medžio. Liūdna, kad 
žinišką “buldozerį”, kuris žmogus savo užbadautas 
nuvalo žemes ir pašalina iš sutaupas paliko nei šiaip 
kelio visokias kliūtis. Ledas nej tain. L. Kasinskas.
vra plaunamas iš ežero ir _________
kraunamas i ledaunes vasa-

atrodo, kad žmogus “raudo- goninėj. Jis gyveno 545 N. 
nas” ar “rudas” — kiekvie- i2th st. Jis buvo irgi 27 me

tu amžiaus.nas turi teisę perstatyti kan
didatą be “spalvos”... 

Primetimas kokiems

uga

GARDNER, MASS.

mokėdavo. Taipgi svetim-.
__  taučių organizacijoms bus

Brooklyno lietuviški ko- pakeltas mokestis, už pa-| 
munistai buvo dideli akv- kaip vestuvių ir
plėšos. Karčiamose prie >l.aiP visokius pasilinksmi- 
baių keldavo didžiausius nir^},s-
lermus garbindami Staliną ^tų metų Bendrovės val- 
ir jo budelišką diktatūrą. (*ybon įėjo: prez. L. Bra- 
Dabar, kuomet Amerikos zauskas,^ vice prez.—J. Už
spaudą smalkiai smerkia HP18, 12”-—J* Krauzaitis,
komunizmą ir kelia klausi- J* Litvinskas, už

rašų rast.—A. Biretta, iždo 
glob. — A. Petronis ir A.

Lietuviškas Kremlius 
Liūdnas

Mat, di augi jos sėrinin- rai, kada jis būna pardavi- 
susmnkimus laikė be nėjamas svaiais.

Prie ledo p. Rudzinskienė 
pridėjo dar ir malkų bizni, 
taip kad jos darbininkai tu
ri darbo per apskritus me
tus.

Jei kam reikėtų nulyginti

LAWRENCE, MASS.

Nuvažiavo ir Pagijo
Vienas Lavvrence buvęs1 

gyventojas ir radikališkas 
darbininku unijų veikėjas, 
Fred E. Beal. buvo susiža
vėjęs rusiška tvarka ir buvo 
i ats išvykęs i Rusiją gyven- 

Amerikos ko-
žemę arba iškasti pamatus 
ji sakosi galėtų nebrangiai ti- Ji? buvo 
savo “buldozeriu” patai- munistų j-artijos naiys ir 
nauti. Korės o. važiavo i Rusiją pastiprinti

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IK KILTA

Visokią Gėrimą, Alau*, 
gardžiai pagamintą VaL 

gią ir Uikandžią
čia gaunama ir “Keleivta” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREEJ

Šiurpa, Board direktoriai— 
K. Bočys ir A. Kalkauskas,
kontrolės komisija _  A
Tvaronaitis ir A. Šokas.

Po susirinkimo buvo šėri
ninkų, kliubo narių ir šiaiir 
svečių. Prie skanių valgiu ir 
gėrimų visi linksminosi.*

-o-
Sausio 1 d., 1948 m. Board 

direktoriai turėjo savo susi
rinkimą. Po apkalbėjimo 
bėgančių reikalų buvo nu
tarta pasirinkti “Keleivį” 
už organą, svarbesni Ben-

“KELEIVIO'’ KALENDORIUS

“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informaci jų, 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
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt kol da neissibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

“Keleivis”
«3« E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

žmogžudystės priežastis 
girtuoklystė ir mote- 

progresy viams', kad iiejriškė. Jaunystės draugai 
“nujojo” 5 tūkstančius do-i pradėjo nebesutikti, ' kada 
lerių draugystės turto. Tai(W. Tumonis pradėjęs girtis, 
irgi apsilenkia su teisybe: kad jis galis bet kada pari
tuos 5 tūkstančius iš banko Jioti Wienckowskio mergi

ni per tam tūlą laiką išsiimdi-' ną- k® to kilo barniai ir muš- 
s nėjo dievobaimingas as- tynės, o vėliau ir žmogžudy- 

muo ir susektas tai darant’^tė.^
—suspėjo gesu nusinuodyti. į Karčiamoj sužeistas Tu- 
O po to buvo iškilmingai su monis buvo nugabentas i li- 
bažnvtinėmis apeigomis pa- goninę ir ten mirė, o Wienc 
laidotas. Įkowskis po to visą naktį ir

Todėl patartina “Nariui” dieną kur tai slapstėsi ir tik 
"ieną nuėjo pasiduoti 

persitikrint ar ži- policijai. Taip liūdnai pasi-

tai, buvo

Čia pas mus .yra keletas 
pašalpinių draugijų. Viena 
didžiausių yra Lietuvos Su- 
nu Draugija. Jos nariai yra 
vieni vyrai ir visokiu pa
kraipų, be skirtumo tikybi
nių ir politiniu įsitikinimu.
'iVi'inbčdarv,"a,ikad čia rašant korespondenciją paeitą die 

vi.a beda yia, Kad ,įsotinai persitikrint ar ži- policijaiaugusieji nenori į ią dėtis 
o senesnieji vis mažėja. Bu
tų gerai, kad tėvai paragin 
tų savo vaikus
prie tos lieti
jos. Jaunieji dažnai prisira
šo prie svetimtautiškų orga 
nizacijų, manydami, kad 
ios geresnės už lietuviškas.
Bet, kiek aš suprantu, tai 
ios visai nėra geresnės ar 
prašmatnesnės už musų lie
tuviškas organizacijas.

Lietuvos Sūnų Draugija 
urėjo savo mėnesinį susi
rinkimą vasario 2 d. ir nu
tarė rengti vakarienę. Išrin-'įj’ .*• 
ko komitetą ir dabar tas 
komitetas praneša, kad va
karienė Įvyks šeštadienį. 
vasario-February 28 d. Lie
tuvių Piliečių Kliubo i atal- 
pose. Pradžia 6:30 vai. va
kare.

Taigi, Lietuvos Sūnų Dr- 
stė kviečia visus dalyvauti 
šiame parengime. Kviečia
me narius ir nenarius, o ne- 
narius prašome prisidėti ir

n ios yra teisingos.
Baigiant, paminėtina, kad te 

kuVrtrririiSvtiim5nima draug-vstė turi
j?*.sal? y

baigė jaunų dienų draugys-
Kazys Viliu*.

kliui-ą su baru; kaip vieti
niai geros valios lietuviai,' 
taip ir atvykę iš kitur, turi 
tinkamą užeigą pasikalbėti.' 
truputį išsigerti
tyti su 
draugais.

Čia pribuvę svečiai

AŠ MAČIAU IŠDUOTĄ 
LENKIJĄ

Tokiu pavadinimu kny
gą parašė buvęs Amerikos 

•K*’}}1 n pasirna- ambasadorius Lenkijoje, 
pazjstamais bei Arthur Bliss Lane. Jis sako,

lt

.. kad Lenkijos likimas buvo 
, ■. V nulemtas. Teherane, kur
kitur, ras jauną, energingą Ro(..,.eVeltas ir Churchillis
'J|n. . lu’n ga.-pai.iniU, !U,jko užleisti Stalinui 
Kazimierą ((harles) Baro-!,
IĮ, ir bus tinkamai

apie
pusę Lenkijos teritorijų, o 

pa\a’- cajutjnaj Lenkiios likimas
r . . . T ,, buvo išspręstas Jaltoje, kur1 Oetuvią Jaunų Vyrų ,as Ia£ r RooseveItaį

Draugystes įgaliotos dnek-Churchin sutik„ 
torių sekretorius,

P. Baranauskas.
Lenkijai

primesti Maskvos pastatytų 
lėlių valdžią.

Redakcijos prierašas: De-! Buvęs Amerikos diplo- 
dame “Lietuvių Jaunų Vy- matas sako. kad Amerika ir 
rų Nacionalinės švietimosi Angliia išdavė Lenkiją Ru-
----------------------------------- sijai, bet tuo Rusijos neuž-
prie musų draugijos. Ko- gerino. Jos padėio sunai- 
miteto vardu, kinti vieno sąjungininko

Aleks Y»ka. nepriklausomybę.

Parad.se


KELEIVIS, SO. BOSTONPubpis Ketvirtas

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DixieMaištas
Jungtiniu \ alstybių “tirs-Ta nelaiminga rekonstruk-

atrodo baisus dalykas U’ 
pamanyti. Štai kiek yra ne
gru kai kuriose pietinėse 
valstijose:

vėl

negrų baltųjų

tų partijos konvenciją ir vardo, neturi įtakos ir nie-j\ ę 
atsimesti nuo prezidento kaip negali Įleisti giliau į’f 

, Trumam» ir o programos! šaknų. Iš tų laikų liko “car- Virrinia 
Kadaise pietinės valstijos pet-bagger’’ vardas, kurs’ 

buvo sutarusios atsimesti reiškia politini avantiūristą.
ryti savo Pilietinis karas Ameriko-

—Maike. aš 
pas tave.

—0 ką pasakysi, tėve?
—Norėčiau paklausti ta

vęs kelių daiktų. Visų pir
ma pasakyk man. kodėl da
bar po Stalino saule uždrau
sta žmonėms juoktis?

—O kas tėvui sakė apie 
tai?

—Apie tai buvo gazieto- 
se rašvta. Sako. Berlyne 
trys amerikonai nuėjo i rus- 
kių zoną pasivaikščioti. Tu< 
tarpu ėjo strapaliuodamas 
girtas bulšių generolas ir 
parvirto ant saidvoko. A- 
merikonai pradėjo juoktis. 
Tuojau juos apspito .-uskių 
kareiviai ir nuvarė i savo 
štabą. Tenai visus juos už
darė i laktipą. Nors kitą 
dieną juos paleido, ai? Įsa
kė. kad daugiau iš Staline 
generolų r.esi’uoktų. Taig' 
pasakyk, kodėl bolševiką" 
bijosi juoko?

— Kai tėvas nukeli .u-d : 
Brooklyną. tai pastatyk šit; 
klausimą Bimbai.

,o da iiedep«'* ta-

įr atėjau f rotys. tėve. Senovėj pas
juos ir našlės eidavo i lieps-įkad anglai 
n<
v

nuo unijos ir sudalą“
Konfederaciją. Iš to nuta
rimo tada kilo žiaurus vals
tijų karas, kuris tęsėsi per 
keturius metus ir pareikala
vo galybės auku. Istorijoj 
tas pirmasis “Dixie maiš
tas” yra žinomas, kaipo “pi
lietinis kaias”. nors, iš tik
rųjų, tai nebuvo pilietinis 
karas, bet karas tarp pieti
nių ir šiaurinių valstijų.

Dabar pavojus naujos 
karo maišaties yra praėjęs 
Pietinės valstijos nebegal
voja atsimesti nuo Unijos.
Bet priešingumas tari) “šau
tų” ir jankių vis dar jaučia
mas. Per karą. kada Ame
rikos kareiviai stovėdavo vo toks skaudus 
Anglijoj, žmonės ten per 

i nežinojimą kartais visus 
1 amerikiečius į avadindavo
“jankiais”. Pietų kareiviai 
šituo pavadinimu baisiai 
Įsižeisdavo ir sakydavo, 

neturi suprati-

karas Ameriko
je buvo kilęs dėl vergijos 
klausinio. Pietinėse valsti
jose vergų darbas buvo nau
dojamas medvilnės planta
cijose. Kai Amerikos žmo
nės kovojo už savo nepri
klausomybę. tos nepriklau
somybės skelbėjai Įrašė Į iš
kilmingus dokumentus gar
sius žodžius apie visų žmo
nių lygybę. Bet jie užmiršo 
pasakyti, kad ir negrai yra 
žmonės! Todėl negrai pali-

981,298 2,590,325 
814,164 1,085.640 
661,440 2,016,333' 

Kaip matome, tokioje 
Mississippi valstijoj negrai, 
galėtų gal ir paimti valsti-' 
jos valdžią, jei jie turėtų vi
sas lygias teises. Todėl toje, 
valstijoj ir negrų “ėdikai” 
yra stipriausieji.

Kitos priežastis yra eko
nominės, psichologinės ir 
prietaru. Visų tų priežasčių 
šaknys siekia vergijos laikų 
ir, iš dalies, rekonstrukcijos 
laikotarpio.

Palengva betgi Amerika 
kratosi rasinės nelygybės ir 
žingsnis po žingsnio eina

k<> x orgijoj. Bet nepriklau-|p,-ie visiškos piliečių lygy- 
somybės kovotojai ir kure-iį^ Sunkus tai kelias, nely- 
jai manė. kad vergija greit; mi< Upt iim pin.'imn. 
bus panaikinta. Jų laikais
vergijos klausimas ir nebu-

D. B.

—O_ o ar
vo"

—Kodėl 
tuoti ?

—Sakai, kodėl? Ogi gal 
todėl, kad Amerika rikiuo
jasi prie vainos su Rusija, 
tai nori apsiklynyt nuo Sta
lino penktakojų. Eisleris 
jau sėdi uždarytas kasi •- 
gamėj ii- tuoj bus ištaraba- 
nytas kur pipirai auga. Da
bar uždarė mnai ir kitą Sta
lino leitenančiuką. tai Džia- 
ną Wil)iamsoną. Sakoma, 
kad ir jam reikės važiuot 
ant kiauro ši po už devyne- 
rių marių, kad negalėtu su 
gryžti. Taigi gali būt. M ai 
ke, kad ir mūsiškiems Mas
kvos garbintojams pradė; 
imti už apykaklės. Bet ieig 
tu nenori man šitų reikalu 
aiškinti, tai aš turiu tau ki
tą klausimą. Pasakyk. ai 
teisybė, kad Indijoj buvr 
nušautas Gandis, ką indą: 
šventuoju laikė?

—Teisybė.
—Tai turbūt jis nebuvę 

šventas.
—Kodėl?
-Juk švento negalėtų 

fiušauti.
—Krikščionys, tėve. savo 

Kristų irgi laiko šventuoiu: 
o ar jis nebuvo nukankin
tas?

—Ju rait, Maik. Kai ka
da ir šventam gali būt 
smertis. Ale ar teisybė, kad 
Gandžio sūnūs nušautą sa
vo tėvą sudegino ant laužo?

—Teisybė ir tas.
—Tai kodėl jis ji degi

no?
—Deginti numirėlius, tai 

senas Indijos žmonių pa-

jį turėtų depor-

Jis pasida
rė toks vėliau, kada pieti
nėse valstijose buvo pradė
ta auginti medvilnė, prie 
kurios dirbo negrai vergai. 
Vergijos panaikinimas “gre-

Iš GYVENIMO

Andai viena mergaitė at
ėjo Į krautuvę, kurios savi
ninkas vra lietuvis.

jankiais bkartu su mirusiais savo w-i kiais, nenori būti i putoję bažnyčiose aiškino.

—Maike, 
rosi!v., a ai

sė” sugriauti turtuolių plan- tuvninkas. žinodamas, 
tacijas, todėl tie turtuoliai (ta mergaitė yra lietuvių
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GRĮŽTA 1$ HAWAJŲ INSPEKCIJOS

Generolas Mark Clark, pagarsėjęs karo vadas, grįž
ta iš mėnesi laiką užsitęsusius inspekcijos Ha\vajų 
salose, kur jis tikrino Amerikos pasiruošimą atrem
ti priešu puolimus. Generolas M. Clark sako, Ame
rikai trūksta kareivių ir būtinai reikia Įvesti visuoti
na jaunuomenės karišką apmokinimą. Generolas pa
rodytas, kada jis eina iš laivo San Francisco uoste.

DARBO LAUKEiliepė.
Tada krautuvninkas tą 

pati pakartojo angliškai. 
Mergaitė, pasisakius ko 
atėjo, pridūrė:

—Aš irgi biskj moku lie
tuviškai. Aš žinau kaip

Farptautiniame darbinin- vienos totalitarinės valsty- 
judėjime reikia skaityti bės valdžios ir tarp laisvų 

Įvykiu Francijos darbininkų organizacijų, 
unijų persitvarkymą. Fran- WFTU galutinas suaižė- 

pa- euzųC. G. T. (Confėdėra- jimas Įvyks greitu laiku, kai 
ition Gėnėrale du Travail) susirinks 16-os valstybių 

—Na, o kaip? skelbėsi turinti apie 6 mi- darbininkų unijos apsvars-
—Ačiū. ’lionus narių, o jos vadovy- tyti Marshall plano svarbą
—O kaip daugiau? bė buvo patekusi Į komuni- Europos atstatymui. Tada
—Nežinau. Istų partijos rankas. Praeitų ir Amerikos CIO unijos, ku-
Jeigu mergaitė iki dešim- metų gale “mažuma” pake- rios pasisakė už Marshall 

ties metų amžiaus teismo-jie maištą prieš komunistų | ianą, turės skiltis nuo Mu
ko tik “ačiū’’ pasakyti lic-į vadovybę ir iš karto vienas skvos vadovaujamos WF- 

ij jtuviškai. tai neperdėsiu pa-Į milionas darbininkų atsime- TU.
—o—

vienas milionas jau pavirto Amerikos Darbo Federa- 
, . i du milionu ir naujai susi- cija šias dienas užėmė labai

nekrikš- . “"‘f'4*'"" .Is lsllPR įdaręs unijų centras (Force įdomią poziciją krašto gy-
čioniškas dalykas ir... eko-Į ?'.ena ,a-P,S1' Į Ouvriėr: » yra tikras, kad nimo klausime. Iki šiolei
nominiai kenksmingas. 1 ;,e< U’lne P° dauguma Amerikos unijos buvo pasi-

c ... organizuotų Francijos dar- sakiusios prieš priverstiną 
orce Ouvriė- jaunuomenės karišką apmo

ksima (UMT). Dabar Dar-

valstybės pagrin-į sakyti dėkų.
tęs demokratų partijoj, kuri 1 amatas ir kas drįstų 

i Amerikos pietuose šeimi-iti

dėt
bi
!i pradėt rėkti...

— Bet ar i žeme
i - mv,
šalininku geriau__ i.renKa sieK

Jijkų 
į dideliu

pietuose neturi buržuazija, baltieji skur- 
ir vos-ne-vos su- džiai ir turtuoliai visi vienu 
tiek baisų, bet tų balsu stovėjo už vergiją.

šiaurinės valstijos, kur 
laisvi faimeriai

Z,nSlBik?.'? aš noriu, ka<lk£lltV-V'?nime
ĮKio svono. Tas paeina iš to.A.viavo .
|kad prezidentas A. Linkui-i laisvi pramonės darbininkai sakęs, kad toje šeimoje lie- tė nuo C. (L T. Dabar ta 
:nas. kurs vadovavo Unijai liovėjo už vergijos panai- 
J dietinio karu metais, buvoi^bumą. Vergų darbas jų 

akyse buvo gėda.

mane užkastų.
—Užkastas i žemę tėvas

galėsi pereiti i kokį prastą 
gyvūną. ,

‘ -Ką tu čia dabar šneki?į^‘ju;;,KVJ,Vt. *"?>
- Ogi štai ką: daleiskiin.į -d" ^11?z,.a\ , ni-’?dkad tėvas bus’ užkastas ir!?“?”’? alininkas. J,s ka- 

išleido ir vergu
tapines hus paverstos dir-i L. mm.’ Į komo laikų pietų

republikonų partija

tėvas busi užkasta? .. ,. ,
avirsi i trąša, ilgainiui tos - j2.-;'-' ^paverstos (Iir. 'slal-"ln'"W’ 

jam u lauku ir iš tos trąšos' 
šaugs kopūstas. Gerai, jei- 
ą kopūstą suvalgys natsi-• C * * y 9 11 \*lSO^š Iarmerys; bet kas bus. jei-;..,. • .. '
tu tą kopūstą suės farmeriol -a'/’* uz demokratu)zys'; Vietoj vyčių genero- 
:o. tada turėsime oži.

—Ka< 
žinosi!...

—Spardytis nereikia, tė
ve, nes {lietingi žmonės ne- 
sispardo. V erčiau apsispręs
ti. kaip geriau laidotis. Jei

tuvystė yra 
Anądien

užgesusi.

Vergijos 
Nuo Lin-jbar senai 
valstijos ; baigtas ir kas

yra <1 ristu
ūkių” partija <šiandien 

lėtinės valstijos, j Rusijoj 
vyras”, stojai bet ,r ten 
partiją. i vergi ją Įvedė.

klausimas da- 
yra išspręstas, 

šiandien be
stovėti už vergiją?

.... . ■. iit«ic.- uniju
l i • aP>1" Ouvriėre > vkrovus, kaip Kalėdų dedu-i 

Įkas. Eina ji ir stena ir vos i 
glėbį paneša. O tos dėžės ir!blanku bus 
tie ryšuliai, viens i viena.>,e-
kits i kitą pusę slysta 
ranku. Apgailėtinai po Francijos unijų į ersitvar- bo Federacija savo nusista- 

kymas.tuo vra svarbus, kad tymą pakeitė ir sako, kraš- 
;ių 1° gyvenime turi būti užtik

rintas pirmoje eilėje, dargi 
kurie vado- >^i dėlto nebūtų galima mo- 
susidariusiam kesnių mažinti!
tiktai pasekė Darbo Federacija nesiūlo

tik bolševikiškoj . l’^-lkymas.tuo vra svarbus, kadvergija dar laikosijt?,?’^.^"?.:’'5’ j'?1?. "Ijo iniciariva iri,į., iš pačių 
‘U valdžia, kuri ta l,n,’.dai Liniukų. Socialistai ii

ginasi prieš
Pilietinio karo metu de-: PasaulĮ, kad jokios vergijos 

mokratų partija laikėsi “ne-i-H nežinanti...
Vienok vergijos laikų pa

likimas dar ir šiandien A- 
merikoje jaučiamas. Vergi
jos palikimas yra ir dabar

as tau sj.irsiu, tai lulraliai". Demokratų parti
jos vadai tada buvo suskilę, 
kaip ir visas klastas. Pieti
nių valstijų demokratai va
dovavo tų valstijų karui "aujai bręstantis “Dixie 

Iprieš I ni;ą. o šiaurinių vai- maištas , kurs greičiausiai 
nenori ta; ti ožiu, tai pasi- sti.ių demokratai rėmė. kad
rink krematoriją. kaip pa
darė garsusis indu Gandhi. 

—Gud-bai. Maike.

AUSTRIJOS LIETUVIAI 
DĖKOJA AMERIKIE

ČIAMS.

Mes. Piedo apielinkės ir 
stovyklos tremtiniai, pat.v- 
e iš vietinio Raudonojo 

Kryžiaus pirmininko prane- 
imo visuotiniame susirinki

me š. m. sausio 25 d. apie 
gausias Amerikos Beturiu 
aukas mums. nuoširdžiai 
dėko’ame Jums. Tik 
rausiu auku dėka mes gale 
’ume žvmiai pagerinti savo 
kurdžią. pilną visokiu ne- 

pritek
nešti 
venini 
Jum>
darni, reiškiame 
ateity, kol mes 
rišku gyvenimu 
sime, mus paremsite

ir iabai nenorėdami, Lin- 
kolno pastangas išlaikyti 
U nijos vienybę. Bet demo
kratai t<> karo eigoje vi- 
siūlė taikinimąsi. kompro
misą ir nenorėjo visai nu
traukti santykių -u {lietinė
mis valstybėmis. Demokra
tams l n i jo į tas nesunku 
buvo daryti, nes jie buvo 
opozici.oj. o visa administ
racija ir konkre ti dauguma 
buvo republikonų rankose.

Pietines valstijos ypatin
gai nusistatė pr:c- republi- 
konus ne tiek dėl paties ka- 

,ro. kurį {lietinė- valstijos 
j pralaimėjo ir su tuo faktu 
turėjo susigyventi. Buvo 

kita priežastis

prie savo sodybos. Čia su 
koja. dideliu vargu atidarė 
vartelius. Vyras atidaręs 
buto duris pasitiko ją. Ji 
uždususi ir paraudusi vos- 
tik neperpuolė tarpduiyje 
su visu glėbiu.
dėžes paleidusi

pasibaigs seilių taškymu. | į<u, 
Dabartinio pietų nepasiten-! 
Kinimo, i riežastis yra prezi- 
Jento 'i rumano pasiūlyta 
programa, kuri reikalauja: 
Rausti linčiuotojus, naikinti 
diskriminaciją ir duoti vi
siems piliečiams, juodiems 
’r baltiems, lygias balsavi
mo teises. “Tirštųjų” pietų 
baltieji žmonės šitos pro
gramos bi jo. kaip jų bočiai 
bijojo \<igijos panaikini
mo. Bet bijo toli gražu n? 
visi. ''i ra ir pietuose daug 
širdingų liberalų, kurie Įsi
tikinusiai stovi už visišką 
visų piliečių lygybę. Jie tai 
ir parems prezidento Tru
mam) programą.

Kodėl pietinės valstijos

sindikaiistai. 
vau ja naujai 

y uniju cviurtii 
' dailar? ininkus. Jie turėjo juos jokio plano, kaip krašto gy- 

•asekti. nes darbininkai de- venimas turi būti užtikrin-

Kai kurias 
iš rankų ji 

sušuko rūsčiu balsu.
—Tu dar šaipaisi. Tu ni<‘-jrinkti 

man nepadedi.
.—Kam taip daug pirkai 

visko iš sykio, — pastebėjo 
vyras.

—Tau visko perdaug, tu. 
idiote!

—Reikėjo visą storą nu- 
irkti. tuomet nebūtų reikė- 
ę nesti — pasakė vyras.

Nesenai, 
o’ 
tn
niego nulipdė ”snow man", 

uždėjo jam kepurę ii- Įterpė 
\vpkę. O jų keturių'metu 
aikutis šokinėjo aplink ir
Ižiaugėsi tuo nauju, nepa
prastu sutvėrimu.

Ant rytojaus saulutei pa
kilus ir gerokai šildant snie
gas pradėjo tirpti. Atbėgo 
tas pats vaikutis ir išgąstin
gu balsu i mane prabilo: 

Eik, eik čion laukan.

F
šimtimis tūkstančių pradė- tas« Ket darbininkai pripa- 
jo trauktis iš komunistų ve- rista, kad krašto gynimas 
damos G. G,. T. ir “mažu- dabartinėj tarptautinėj bu
mo-“ vadai turėjo pasi- klėj yra pirmos eilės reika- 

arba likti komuni-Jas. Šitas patriotiškas unijų 
tų belaisviais bendrose pasisakymas bus šaltas

vanduo ant galvų politikie
riams, kurie “rinkimu me-

unijose, arba stoti priešaky
je naujo judėjimo.

Svarbiausia darbininkui, 
man to ; riežastis buvo ta. 
kad komunistų partija ban-; 
dė darbininkų unijas pa
naudoti ' elitinei kovai Ku- LIETUVOS KONSULATO 
'ijos interesuose. Francijos PAIEŠKOMI ASMENYS

avo didžiausiu 
i vinių skaito laimėti 
■mus, o ne ka kita.

,tais užda
ri n k i-
Apž.

Nesenai, vieną dieną gc- darbininkai nepanorėjo bu- _____
kai pasnigus, kaimynas,!-i Rusijos diktatūros irau- rvtruonis i>tra> n- pr; 
įtiko prašomas, iš minkšto’kiais ir atsimetė nuo komu- K!” 'aL R,,kisk,°

nistų vadovavimo.
—o—

larptautinė Unijų Sakin
ta (WFTU) ‘ *
• ienas. Anglijos unijos iš-

anas ,s 
SfV veno

Ratlz.f yiciu- iš Karmėlavos «al.. 
< hi.-ac-jje ar Elizahet. >unus \ niro.

Lamanauskas Mvkoias, Raltimore, 
MH.. W S. I'ulton avė.

i • • — Romanouski John, 1‘lyniouth. Pa.,
oaigia Savoj 160 Ccntcr avė.

Sakalauskas Pranas iš Plynių km..

larniiiinKų nusist a t y m a 
link Marshall plano. Komu 
nistinė vadovybės 
ma ta nasiulvma atmetė

Mieli. 
Šakalienė -

Pankelio vai.. Marijona iš 
ap.. Bostone

daugu-Į^^^
Vilkaitė
Rokiškio

' oėiutė Teofilė 
kaviškio an.

iš Kybartų. Vil-

pasipelnyti. Tie laikai A- neapykantoj ar, teisingiau jau buvo sukniubęs, kepu- .vra tuščias 
Dr. J. Jakštas, merikos istorijoje vadinami sakant, rasinei “puikybėj” rė užsmukus ant akiu ir vienybės n" • • * • z •_ a. • r f ««* ««•*** 1

, . kad unijų įntema- Kuktiškių vai., Utenoj ap.
snowman Cionalas ta klausimą svars- Tnmenas Kazys iš Pandėlio vai., 

tytų, nes tas parodytų, kad
sno\v man” terptautinė uniju vienybė aP; ..

vrtrlic .. le*L/imieji arba apie juos žinantie-
z.o’ii». .JOKIOS ji maloniai prašomi atsiliepti j: 

negali būti tarp Uthuania
Sekretorius, A. Veseli*. “Rekonstrukcijos” metais, išaugusiems žmonėms tai lypkė išpuolus. J. D. t. unijų, kurios priklauso nuo Nei YorKt

— - - --■
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Vienybėje Galybe
(Laiškas iš Vokietijos) joms įsigyti. Todėl šiandien 
Tai šūkis didelio vpatin- ir menkos vertės vokiečių 

gai Europoje išbujojusio [na»kes tremtiniams vis 
kooperacijos judėjimo. Lie- dangstą.
tuvoį prieš karą jis taip pat

lai i būti
nieko 
pakel-

Žinomas posakis daigi 
kad “vienas kvailys

tai tas klausimas 
ir cento nevertas 
nesverti, bet jis yra 
tas”.
sako,

ir

tiek

MANEVRUOSE sužeistas marinas
—» 1

sparčiai plėtėsi. .Juk n uz 
jurv buvo žinomas ‘Pieno
centras”, kuris net Londono 
rinkoj išgarsino musų svies
tą: “Linas”, kuris musų u- 
kininko išaugintiems linams

Vieno tokio kooperatyvo 
pavyzdys gali būti ir Augs
burgo stovyklos kooperaty
vas, kurio visuotinas susi
rinkimas Įvyko vakar. Jis 
Įsteigtas 1947 m. liepos m. 
26 d., dabar turi 118 narių.

iškovojo pasaulio rinkoj 2e- ° stovykloj yra apie 1200 
ra vardą: “Lietūkis”, kuris gyventojų Kooperatyvą 
per miestu miesteliu žemės Pia(Jejo darbą su 11,700 
ūkio ir vartotojų ko^peraty- m?rkl1* ^P^J0 (pajus 200 
vus aprūpino vartotojus i- ,niM’ o šiandien jo kapitaaprūpino
vairiausiomis prekėmis 
riausiomis sąlygomis ir

• ias jau kelis kartus padidė- 
jo. Iš savo 6 mėn. darbo 
I elno jis paskyrė Lietuvos 

Nebe reikalo kai kuriose išlaisvinimo fondui 4,300
srityse privatiniai pirkliai, mk., stovyklos kulturos- 
daugumoj ne lietuvių tauty- švietimo reikalams 8,000 
bė
kad
nebėgai

Nemaža šito judėjimo šitos sumos butų patekusios 
veiklių dalyvių šiandien at- atskirų spekuliantų kiše- 
sidurė tremty. Čia sąlygos nėn, o šiandien jos tenka 
ir reikalai, aišku, kitoki, b( t bendriems visuomenės rei- 
šukis — vienybėj gahbė— kalams. 0 kokios sumos pa
čia gal dar labiau reikšmių- liko pačių narių ir pirkėjų 
gas. kišenėse dėl kooperatyvo "

Ir tikrai reik džiaugtis, vestos kainų mažinimo po- 
kad tremtiniai gerai su- litikcs, sunku yra pasakyti, 
pranta vienybės reikšme bet nėra abejonės, kad jos

gali pakelti (duoti) 
klausimų, kad ir dvidešimts 
išminčių nepajėgs atsaky
ti”.

Kitas reikalas butų dėl to 
“bendrai ’. Kada aš buvau 
jaunas, mes sakydavom ši
taip: “Aplamai, man tas;
reikalas nepatinka . Vėliau, 
kalbos žinovai pradėjo j 
mums aiškinti, kad “apla
mai” netinka tokiame posa
kyje ir ta žodi buvo visai is 
kalbos išjoję (atleiskit, žir
geliai juodbėrėliai), o vie
toj aplamai siūlė sakyti 
“bendrai”. Dabar “bend
rai” atgyveno savo dienas 
ir tokie pat kalbos autorite
tai (orenybės, sakydavor- £

KALBOS D AL YKAI
Vieną dieną labai maloni;dos yra aiškesnė, spalvin- 

i kaimynė pakvietė mane gesnė, suprantamesnė, nes, 
i “ant pietų”. Sėdėjau už sta- ko žodžiais nepasakome.
| lo, valgiau, kalbėjausi, ta- paryškiname ir atbaigiame 
įčiau visiškai nesijaučiau, veido mimika, rankų, gal- 
ikad bučiau “ant pietų”. To- vos judesiais ar balso tona- 
Jdėl kitą kartą, kada pasitai-Įcija. Rašto kalboje tų pa- 
kys tokia proga, eisiu jau galbinių formų panaudoti 

'pietauti. Taip žymiai bus negalime. Todėl kiekvienas, 
geriau ir lietuviškiau. kuris betką rašo, privalo

Parėjęs i namus, perver- atidžiai parinkti žodžius, 
čiau kelis lietuviškus laik-juos tinkamai suderinti, — 
raščius, ir žiuriu, kad su kad išeitų aiški, supranta- 
tais “ant”, “pas”, “po”... neima, sklandi mintis. Žmogus 
viskas tvarkoj. Kad tai yra Įgali būti kupinas gražiau

is, buvo pradėję skųstis, mk., Raud. Kryžiui—2,000 Į kadaise‘ pa•.ana gffza P'1 
id dėl kooperatyvų jie jau'mk ir tt. “aplamai , o “bendrai \ai
.‘begali gyventi. ' Jei ne kooperatyvas visos loti kitokiuose posakiuose.

tiesa, kiekvienas skaityto
jas įsitikins perskaitęs šiuos 
pavyzdžius: 1. Jei nors sy
kį ant metų kas juos aplan
ko, jų akys tuoj prašvinta. 
2. Todėl visų kliubėčių yra 
pareiga pribūti ant to svar
baus susirinkimo. 3. ...čia

siu minčių, idėjų, žinių, bet 
jeigu jis nesugebės visa tai 
tinkamai išreikšti ir per
duoti kitiems, — nieko jis 
nesudomins, nepatrauks. 
Gi kad ir tobuliausiai iš
reikšti vaizdai (žodžiu, raš
tu, muzika, spalvomis...)

politiniais reikalais burda-

buvo koncertas, surengtas yra netekę didelės dalies 
draugijų po komunistų va- grožio ir aiškumo, kada yra 
dovybe. 4. ...turi jau įsigijęs įvelkami į išorines formas, 
namą po numeriu... 5. BuvoįPoetas J. Aleksandriškis la- 
svečių nuo vietos siuvėjųįb^i gražiai viename savo 
uni jos. 6. Pas daugelį žmo-j eilėraštyje sako, kad “žodis 
nių yra susidariusi nuomo- yra žiedas pumpure nuvy

tęs, jis numiršta į pasauli 
pakeliui”. Čia irgi yra at- 
spindis žmogaus tragizmo, 
tačiau nepamirškime, kad 
geri norai, valia, darbštu
mas dažnai stebuklus daro.

B. Ž.

i ; -Ūmuose, išsikeliant Į pakraštį, vienas marinas bu
vo sunkiai sužeistas. Du draugai ir vienas jurinin- 
ki . ii gabena i laivo ligoninę. Nelaimėj pratimuose 
bir-o sužeista virš 20 marinų, kada vienas laivukas 
dėl audros apvirto.

Yra žmonių, kurie kai-!----------------------------—.——— ------------------------------
boję ieško logikos. Tai yra 
klaida. Kalba nesilaiko lo
gikos, bet tiktai biologijos 
dėsnių. Kaip galima “logiš
kai” išaiškinti, kad “Jonas 

Ona gėrė. svirne kiaurą 
naktį”? Lietuviai 
paužia “kiaurą
toki “kiaura naktis” gal tin -550 ketvirtaines mylias, o siems nemalonių reikalavi-

KUR ŽMONES GYVENA BAIMĖJE

Unija yra ir visas pilietinesPietų Afrikos Unija yra ir visas pilietines teises, 
įkeista valstybė. -Ji yra dide- Negrų tarpe ten vis labiau 
i lė savo plotu, bet labai auga reikalavimas duoti i 

kartais Į marga savo gyventojų są- jiems balsavimo teisę. Juo-

ori ~ Ri “kiaura naktis’ gai Hk
,uida- yra dideles,, nes.pradėjus. , k , ju kiwneJe. 
JK-s, .kooperatyvui veikti ir Ppva-£ ; nįktb-iieka visai

naktį”. bet įstatu. Jos plotas turi 472,- se kyla ir daugiau baltie-

miesi apie musų VI 
šalpos — apie Raudonąjį tiniai vertelgos buvo P1’*ver" i nekiauri 
Kryžių, kultūriniais ir ki- sti kainas mažint. Koopera-į 
tais bendrais gyvenimo rei-įtyvo priešakyje stovi seni! Didelis 
kalais apie Tremtinių Ben-į patyrę kooperatininkai —

jei pridėti ir kadaise buvu- mų. 
šią vokiečių ‘ Liet-Vakarių 

'Afriką”, tai jos plotas bus

druomenės Sąjungą. Bet ir 
ekonominėj srity nepamirš 
tas minėtas šūkis, nes atski
rų stovyklų gyventojai jav 
yra susibūrę į vartotojų ko
operatyvus, kurie savo na
rius ir nenarius aprūpina 
reikalingomis prekėmis.

J. Butkus ir kt.

1948 m. sausio
Žemaitis.

26 d.

Kas Mums Rašoma

Teisybė UNRRA, o dabar 
IRO duoda šiokį toki išlai
kymą, bet tai nepakanka, 
kiekvienas būtinai tini ką kurie pasirodo 
nors pridurti, ką nors prasi-1” 
manyti.

Užjūry gyvenant sunku 
Įsivaizduoti kaip čia pas 
mus nieko nėra. Negalima 
gauti paprasčiausių dalykų.
Ar tamstos patikėsite, kad 
pav., tokiame Muenchene 
(800.000 gyv.), ai- Augs
burge (150.000 gyv.) ai- kur 
kitur ištisą dieną iš’akstai 
beieškodamas, sakysim, kad 
ir sąsiuvinio, plunksnos ar 
kurio kito mažmožio ir daž
nai negali rasti — ką besą-į 
kyti apie didesnius dalykus.
O gyvam žmogui juk reikia 
ir šio ir to, todėl ir tenka 
kreiptis į tuos, kurie suuos-

Eilinio Žmogau* Pastabos ,
Nesu kalbininkas, bet vesu 

man įdomu skaityti straips
nelius kalbos klausimais.

Keleivyje”.
Gera gauti patarimų, kaip 
rašyti ir kalbėti, kad butu 
lietuviškiau.

nė... 7. Namas parsiduoda iš 
priežasties partnerių išsi
skyrimo. 8. Kiti vėl, iš ben
dros simpatijos prie Lietu
vos, nebuvo linkę kritiškai 
žiūrėti į Lietuvos valstybės 

i tvarkymąsi.
Baitųjų spaudoje ir visuo-į Atsiprašau, — Lietuvoje 
enėj eina diskusijos, kaipilabai panašiai kalbėdavo... 

lietuviu kalbos:r.’,:“;,, ir kokiu budu “spręsti" juo- žydai. Dažnai mes įtardavo-
autoritetas, profesorius Jai)-’ ToV’o<e žemė< platybėseklausimV *ra 1azan“ >ne, kad jie sąmoningai juo- 
lonskis, mėgdavo sakyti’vvpn; n baltM žmonių, kurie no- kiasi iš musų kalbos.

• • a • . '. * ' k^vena nuolaKnegras sulyginti teisė-.tiek to—grįžkime prie
tontetai yra lietuviško kai-!nėj baimėj! Keista rodosi. se su »altaisiais. Bet tokių su tiesiogines temos.

Ki, gi jiems bijoti? J™ No>iu atkreipti geri), skai-
Pietų Afrikos gyventojai . J jtytojų dėmėsi į tai, kokiu

nuolatinėj baimėj vie os“ 'budu turėtų būti* aukščiau
todėl, kad jų milžiniškas Vienas negras savo bai-įcituoti pavyzdžiai išreikšti, 
kraštas yra “baltų žmonių mę dėl ateities išreiškė ši-1 kad butų sklandu, taisyk- 
valdomas". O tų baltųjų taip: “Aš bijau, kad jei ka-'linga, lietuviška: 1. Jeigu 
žmonių ten yra mažiau tri- da nors baltieji žmonės at-įbetkas per metus (metų bė-
jų milionu. Visi kiti gyven- gimins žmoniškumą, jie at-igyje) kartą juos aplanko,)

Bet
mu-

Bet negalėč su visais pa-į 
tarimais sutikti. Imkime tą

mo piemenys. Tuo jis norė
davo pasakyti, kad kalbi
ninkų darbas yra tyrinėti, į gyvena 
KAIP žmonės kalba ir iš*

Į GYVOS kalbos jie turi iš
kalbos taisykles. Kai

mo piemenys buvo autorite
tai todėl, kad jie mažiausiai
turėjo reikalų su sveti-,tojai yra juodi ir tie juo- 
momis kalbomis kaiban-Llū*ii pvver.toiai netyri pi

ečiais žmonėmis, todėl jųjjįet'įnių teisių” Juodieji ne
įkalba buvo, palyginti, gry-; renka atstovų i parlamen- 
na- 'tą; jie nevaldo miestų: jie

neturi savo valdininku.Bet aš ir tiems kaimo au-
pinigų sukėlimą”. Kodėl toritetams nelabai norėčiau 

i negalima susirinkime su-įtikėti. Kada dirbau viena-
Patys baltieji yra ne vie

nos tautybės. Maždaug pu- 
jei žmonės me kaime, tc-n mažas pieme- i sė jų yra “afrikanderiai”. 

sako, galima i niukas ateidavo mane šauk-'arba būrai, kurie yra olan- 
galima su-Jti valgyti ir iš tolo rėkda-Jdu kilmė

“Jonai.

kelti pinigų, 
duoda? B. Ž. 
sukelti dulkes,
kelti vaikus į vežimą, betlvo: 
kaip sukelti pinigus masi
niame lietuvių susirinkime?

Bet mes pinigus “kelia
me” ir “sukeliame”. Kada

jų akys tuoj prašvinta. 2.jKT^in5°? 
Todėl visų klubo narių (ne rzin,s 
“kliubėtis” ar “kliubimn- 
kas”: taip pat ne “kliu- 
bas”) yra pareiga atvykti į 
tą susirinkimą. 3. ...čia buvo 
surengtas koncertas vado-

......................... j vaujant komunistams. 4.
Federalinė policija (kBI)j jurj jau Įsigijęs namą... 

suėmė šešius lakūnus, kurie,|gatvėje. 5? Buvo svečiu iš 
pagal policijos ...

ras mus galutinai 
sius juos nekęsti.

pasvvzu-
St. V.

POLICIJA SUĖMĖ ŠE
ŠIUS LAKŪNUS

žmonės parodo kuriam nors j tokį 
reikalui gerą širdį, tai kar-į 
tais ir gana daug sukelia- Į 
me. Taip darėme ir visai

eik pusryčių, 
košė atšals”. Tas pats vai
kas, kai ateidavo šaukti pie
tų, sakydavo: “Jonai, sku
bėk ant pietų”. Suvaikyk tu 

autoritetą”.
Jonas Girdlainis.

r SbL olandu -P°, 1JOS Pr1a,?e?1!n^: i vietinės siuvėjų unijos (ne-? n Kama oianaų buvo-išvykę su orlaiviais )■ galima sakyti vietos siuvė- 
T',,co Venecuela ir ten turėjo da-Jju unija: tokios unijos dar

to prekių šaltinius ir jas pa-(nežinojome, kad pinigu ne
siūlo. bet... tokiomis kaino-įgalima sukelti, 
mis, kad, kaip sakoma, ii T
bočių būdamas atsiminsi. į Atrodo keista,w bet taip. 

Šitos aplinkybės ir paska- pat keista yra. kada parėjęs
namo girtas vyras “sukelia 
peklą’’. Tegu jam kas pa
aiškina, kad peklos jis ne- 

o pekla na-j 
yra. Galima 

nesantaiką.

tino burtis i kooperatyvus.
Amerikiečių zonoj jų jau 
yra 13, o Anglų zonoi, ro
dos, 4. Visi jie savo keliu'gali “sukelti”, 
yra susibūrę i Kooperatyvų; muose visvien
Sąjungą. Jų darbo sąlygos sukelti ginčus, __
sunkios, bet jie dirba ir nesutikimus ir panašius da-| 
nuolat stiprėja. Jie žymiai lvkus, tai pinigus, rodos.! 
numušė kainas ir tuo budu dar lengviau sukelti, 
sutaupė tremtiniams daugį Atrodo, kad galima kelti, i 
markių, kurios jau daug pakelti ir sukelti daiktus, 
kam visai baigiasi ir iau kurie visai neturi svorio, 
daug kas nebeturi šaltinių Jei kas “kelia klausimą”.

Tikra Teisybė

AI’IE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

T«»k.a knyga tik ka išė.io iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis." Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisyla's apie ją beveik niekas užsieny nežino 
_ nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktaturą fak
tu šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

MOTINA IR KŪDIKIS

kalbos tarme. Kita puse 
baltųjų yra anglų kalbos 
žmonės, bet gana mišrios' 
rasinės kilmės. Lietuviams 
Įdomu bus žinoti, kad Pietų 
Afrikoje gyvena virš 40 
tūkstančių Lietuvos žydų?

Angliškai kalbantieji ir 
“afrikanderiai”, kaipo bal
ti žmonės, naudojasi lygio
mis teisėmis. Jų kalbos yra 
valstybinės kalbos. Bet 
prieš kiekvieną pilnateisį 
balta žmogų Pietų Afrikoje 
vra TRYS juodi ir betei
siai žmonės. 0 kas bus, jei 
juodieji pareikalaus sau 
lygių teisių? Kas bus, jei 
įie ne tik pareikalaus, bet 
ir panorės tas teises sau pa
siimti? Ką darys tada bal
tieji milžiniško krašto sei
mininkai?

Ne mažesnėj baimėj gy
vena ir juodieji to didelio 
krašto gyventojai. Jie gy
vena baimėj netekti uždar
biu ir diiomo. nes jie milži
niškoj daugumoje yra pa
rasto darbo darbininkai, 

lie dirba kasyklose, dirbtu
vėse, farmose. Kai kurie 
uodieji yra farmeriai. 

stuose juodieji

lvvauti revoliucijos sukeli- Į pasaulyje nėra buvę ir būti 
me. Lakūnai buvę 

pei
bombarduoti

daugelio žmonių nuomonė). 
7. Namas yra parduodamas

Lakūnai buvę pasam-i negali). 6. žmonėse yra su- 
eiversmininkų ir tu- sidariusi nuomonė... (arba:dyti

įėjo bombarduoti iš orol<jaUoelįs 
Caracas mieste Venecuelos1 
valdžios pastatus. Visi su
imtieji lakūnai bus traukia
mi į teismą už sulaužymą 
Amerikos neutralumo akto.

M ie- 
su-;

sikimšę. Juodųjų vaikai ne
turi užtenkamai mokyklų ir 
iš kiekvienos dešimties neg- 

Mis-!rų vaiku šed visai nelanko: 
jokiu mokyklų, nes jų trūk
sta. Ekonominis skurdas ir 
baimė netekti darbo spau-

gyvena

636 Broadway-
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mas*.

žmonių mano;

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS
Adomaitis Stasys ir žmona iš Kal

tinėnų vai., Tauragės ap., Chicagoje.
Ališauskas Aleksandra iš Balbie

riškio vai.
Andriukaitė Marija, duktė Pran

ciškos Andriukaitienės - Bataitytės, 
ištekėjo už advokato, gyv. Chicagoje 
ar NeN Yorke.

Avižienius Juozas ir Stasys ir se
suo Žvingilienė Ona, iš Liudvinavo 
vai., Mariampolės ap., Brooklyne.

Rabenskaitė Halina.
Bagdonas Edmundas ir Bagdonie

nė — Piščikienė Ona.
Bakunienė - Šedaitė Ona, Chica

goje.
Balėiutienč - Miklovaitė Marijona, 

iš Naumiesčio vai. gyv. Chicagoje.
Barkelaitė - Razmienė Barbora iš

todėl, kad partneriai išsi 
skyrė: arba, partneriams iš
siskyrus, namas yra par
duodamas

p., Chicagoje.
Pranas, iš Šilalės vai.,

Tauragės ap.
Beriseviėiutė Zose iš Aluntos vai., 

Utenos ap., ištekėjusi.
Budcr Charley (tikroji pavardė: 

Narkevičius Sergijunas), ir motina 
Žvingilicnė Ona, iš Liudvinavo vai., 
.Mariampolės ap., Brooklyn, N. V.

Čepaitis Antanas, Jonas ir Stasys 
iš Smilgių vai., Panevėžio ap.

čerakavičius Antanas, sūnūs Izi
doriaus.

Oainauskienė Barbora iš Grinkiš
kio vai., Kėdainių ap., Chicagoje.

Greičytė Ona, iš Seredžiaus vai., 
ištekėjusi.

Grubis - Paslavičiutė Elena ir Gru 
bis Aleksas, Elena ir Jurgis, iš Lin
kuvos vai., Šiaulių ap.

Ibenskienė - Padavičiutė Monika 
ir vyras Mykolas Ibenskis, gyv. Chi
cagoje Lincoln avė., abu iš Ylakių 
vai.. Mažeikių ap.

Ivanauskas Jonas, baigęs gimnazi
jų Ukmergėje, gyveno Columbus, O., 
IMI E. 13th avė.

Jakaitis Kazimieras iš Raudonės 
vai.

Jasaitė - Jonela Petronėlė ir jos 
motina Marijona Jasienė - Mikalau
skaitė gyv. Cleveland. Ohio.

Jasienė - Mikalauskaitė Marijona

VĖL VAIKŠTO

. - .ir jos duktė Petronėlė Jonela, Cle-
(JOklU budu nelveland. Ohio.

parsiduoda, nes namas pats'koį7i^lisv^^e.gim- Ameri'
1 Į arsiduotl negali,   ji turi) Jazdauskas Ignas, gini. Ameriko-
kas nors parduoti. Pairi-’«'ven^ Mosėdžio vai., Kretingos 

gyv. far-duoti gali tiktai pats Žmo-Į Jokšus, iš Mažeikių ap.,
gus kam nors). 8. Kiti vėl,' '"VLiljevas™’1 vSfe Juozapas iš 
simpatizuodami Lietuvai, 'Anykščių vai.. Utenos ap.

__iz • • Vinkšnvtės, dukterys Juo7x>, išncblKO linRę... K.3ip J3U Pandėlio vai.. Rokiškio ap., Omaha,
pastebėjote šis paskutinysis . .. . ., Ieškomieji arba apie juos -z.inantic- VI VISaiS atžvilgiais suvel- jį maloniai prašomi atsiliepti j: 
tas. Consalate General of IJthuania

- i-' i u • 41 W. S2nd Street,Gyvo žodžio kalba visa- Ncw York 24, n. y.

Jauna “G. I. nuotaka” iš 
Anglijos. Irene Petifurd iš
tekėjo už Amerikos karei
vio ir gyveno su juo 
souri valstijoj. Su vyru j: 
nesutiko ir pabėgo nuo jo i
kartu pasiėmė 1r°savo dvejų džia juoduosius Pietų Afri-imctų mergyte is Plymton,! 
metų dukrelę Virginia. kos gyventoji 
Missouri valstijos įstatymai1 Pietų Afiikys neg. ai via 
draudžia išvežti vaiką iš gabus žmones. .Jie ua i
Įvalstijos ribų be tėvo suti- lenktiniuoti . ...Limo/ bet šita jauna motina visokiuose arėtuose. Galę- S'te buvo paklydus, g.noje 
— •• . ... (>j|, lenktynių su tai- 51 nusalę ko)ą taip skau-

,-tybės gyveni- džiai, kad ją reikėjo nu- 
rėtų mokyk ų piauti.

Pasigriebusi savo lėlę 
meškiuką. Irma Santos,

ir
6;

Mass. daro ,urmus žings
nius po pritaisymo jai dirb
tinos kojos. Jos koja buvo 

baltaisiais nupiauta dėl nušalimo. Mer

pasijuokė iš įstatymo ir sa- tų .u<‘ 
kosi esanti laiminga su savo taisiais 

• vaiku be “žiauraus” vvro. me. jei
ir vai 
iie

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,<KHM>0.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraiMų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose’mie- 
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $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 ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.



lh>*» ĖTi FIV1S SO. BOSTON Na 7. Vacaritf 18 d., iūi8 m.

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Abejonės ir Pasitikėjimas 
Savimi

> rie savo pasiryžimu ir kant
rybe yra nustebinę pasauli: 
bet aš noriu paraginti, kati 
ir jus. mieli šio skyriaus 
skaitytojai bei skaitytojos, 

! mėgintuniet sustiprinti savo 
valią ir ryžtingai dirbtumet 

i geresniam rvtojui. visados 
atsimindami tą reikšmingą 

'posaki: “Kas gali daugiau
sia kentėti, tas gali geriau- 

Isią darbą atlikti.”
Ona B. Kubilius.

‘‘Žmogau, pažink save, o į jone ir rūpesčiai.a • 1 1 __ f_______ ' 1-7pamatysi, koks galingas: k i darba bedirbtum. dirbk

IEVUTĖ KOCKE- 
Taigi, FELLERIENĖ

Zl-esi!“ taip pasakęs senove*įsu paaunejiuiu i. i 30 metų lietuvaitė Ievutė
graikų galvočius Sokratas. imu. Tada seksis. Paulekiutė aną dien ište-

Dr. N. Beale sako. jog j General Motors aęroteeh-, j.^jo už turtingiausio Ame- 
žmogus turi savy tiek ato-jnikos inžinieriai pripažino, rjkos kavalieriaus, Win- 
minės energijos, kad galėtų; kad samanė bitė (buir.ole- rb!op Rockefeller. garsiojo 
ja didžiausi miestą sugriau- bee> negali skraidyt, nes jujin 0 Rockefellerio sunė- 
ti.

Taigi, jei
kaip tą energiją pavartoti-ir svoris: tačiau samane to mėjo. kaip gera artistė “To- 
geriems tikslams, jis galėtų (nežino ir skrenda, visai ne-p>acco Roa(j“ įr -You can’t 
nugalėti bet kokią kliūti sa- paisydama _ ką apie ją manoįtake r with you" veikalų 

\aidinime. Bostone prieš

žmogus žinotu
skraidymo principui Prl_e^" į no. Ievutė Paulekiutė se- 
tarauja ir jos kūno sudėtis j pjau buvo artistė, ji pasižy-

vo gyvenime. Deja. nepasi
tikėjimas savimi, abejonės, 
neleidžia jam to padaryti.

Mokslo vyrai sako, kad 
jeigu žmogus Įsikalbės, kad 
jis negali nieko gera pada
ryti, tai jis nieko gera ir ne
padarys. nes abejonė laikys ^uVu" rišt toj/7>a8al^ 
ji savo nagais, kaip voras nXkė- t.Ka; dat 
musę. Abejonė yra didžiau- 
sis žmogaus priešas, o pasi
tikėjimas — geriausis (Įran
gas. Žmogus privalo pasi- Ir būdamas aklas. Milto- 
rinkti. kuriuo keliu eiti. .Jei- nas parašė “Prarastą Rojų 

(Paradise Lošti tikrai ge
nialų kurini.

Arba paimkim YYinstoną 
Churchillą. kuris būdamas 
vaiku pargriuvo ir taip su
sižeidė. kad išgulėjo ligoni
nėj 48 valandas be sąmo
nės. Gydytojai sakė. kad jis 
niekad nepasveiks ir nega-

orlaivių žinovai. Ji daro 
aerctechnikoj stačiai nesu
prantamą stebuklą, ačiū sa
vo drąsai ir pasitikėjimui j (jar prįe< tai metė Ievutės 
savimi. i Paulekiutė* varda ir vadi-

Taip yra ir su žmonėmis. Į nosi Eva Pauj Greit jai at- 
Pavyzdžiui. paimkime J91111 įsibodo Bostono milionie- 
Miltoną. vieną is garsiau- rjus j,. j; nuVvko i Reno 

-Jis

porą metų ji ištekėjo 
turtuolio Richard Sears,

uz
bet

IEVUTĖ PAULEKIUTĖ GARSIOJE SCENOJE

Artistė Ieva Paulekiutė pagarsėjo “Tobacco 
vaidinime. Paveiksle matyti ją “Peail” rolėje, 
vaidino skarmale mergaitę. Dabar ji pagar 
kad ištekėjo už milionieriaus Rockefellerio.

Road” 
kur ji 

įgarsėjo tuo,

Tarybinio Piliečio Diena
M. BUK ŠA įjos kamendoriaus meilės 

1 nuotykiais, diaugas Zok- 
lyg už tėvų nuodėmes.(Tęsinys)

Draugas Pampuska, kaip 3’’T . 1 • ’ 1,, nuo mažu au dienu ėjo petvisuomet atydus ir pašiau- j . . j 1n ■ bi-yvenima kaip gruodo Regus. pagavo jo alkūnę ir pa-7? e
s* audė, žodžio netardami
I ra ag 
kritusiais

Pamoušl ui . t a p 
įrodo.

liu. Nelengvai jam seKesi 
pradžios mokykloje, dar 
sunkiau gimnazijoj, kurios

ili daugiau-pasakė: “Kas 
šia kentėti, tas gali 
šia savo darba atlikt; .

genau-

gu jis žengs pasitikėjimo 
keliu, jis nueis Į laimę: o 
jeigu jis tupčios abejonei, 
jis prapuis.

Tiesa, jeigu žmogus yra 
silpno budo. ne ryžtingas, 
jam labai sunku kovoti su 
abejone, nes baimė ji silp
nina. Tik drąsa žmogų stip
rina. Suprantama, tas ne
reiškia, kad jis turi paimti

tiri
nuo jo atsiskyrė. Po to ji Į 
vadinosi Barbara Sears, ar
ba tiktai Barbara ir dabar 
jai pavyko pajungti meilės gimė 
ryšiais turtingiausią Ameri
kos viengungi. 36 metų pi
nigų magnatą, žibalo ir ki
tokių gervbiu
YY'inthrop Rockefeller.

VAIKŲ DERLIUS

Amerikoje

visai kitoki, negu

Pernai metais 
3 milionai

jimo yra 
'seniau.
' Seniau reikėjo naujiems

tuks-'ate*v'ams 0 su hu
sitais, tai kaip pakliuvo. Da

bar reikia butų, reikia var
tojimo reikmenų (vaikai iki 
17 metų negamina, bet val- 

jgo ir daug drabužių sune- 
įšioja); miestų “tėvai’’ turi 
i galybes rupesnių dėl pri- 

reikalingo skai-

lės nieko 
chiilas at; 
sibrėžęs

veikti. 
;<ik ė:

savo

Bet Chur-

722
tančiai vaikų. Tokio “re
kordinio” vaikų derliaus 
Amerikoje nėra buvę. Paly- 

karaliuką. j ginus su prieškariniais rae- 
rJ1“” į tais, dabar vaikų gimsta'

Šita istorija pati per sa-Įapie vieną milioną dau- 
ve yra mažai Įdomi. Turtin- Į giau.
gas kavalierius vedė kito' Daug vaiku — daug ru-« - - , ,,

! turtuolio ex-žmoną, tai. 10- pesniu. Bet vaiky padaugė- *?ok\ klų Žodžiu, na
t. , - 1 .* turaiinis gvventoju daugeji-jimas padidina ir gyvento- mas sutog-(1Meli^ ,.e^aį.

vimus ir ju negalima nepa-
A. P.

savaiį kabinetą. Ties kabi- skuidųs! /uo> b dėjo lai- 
neto durimis dar kartą su- ramgesniu draugų neslepia- 
simetė, išspaudė ant veido Įna pašaipa, jam nie’u n - 
linksmą mina ir iėjo vidun, >i.altan’ keršijusi uz nelie- 
—draugė Raiša' neturėjo «*»mM autoritetų pažeidimą.
pastebėti, kad ii draskė ko- P l'as .40į?U ls l". 
misaro paleistieji piktie i brendo įsitikinimas, kad pa- 
YPlni-i 1 - ggyjjg sudarė prieš jį są-

e , s * | mokslą ir ji be matomų
Ant stalo draugas Genti- priežasžių žlugdo, 

ia rado gulinti: valstybinio,/^ baigusiam ketuiįas 
planavimo komisijos pirmi-^ ases’ Zokniui buvo nuio- 
ninko kvietimą dalyvauti J1-vtO8 seminarijos duiy>. 
komisijos posėdyje šjan.j bet ji> jau iš užsikirtimo ne- 
dien, šeštą valandą, komi-Prausė ir nuėjo savais ke- 
sariato proforgo praneši-/iais- Ir jam atrodė, kad 
mą, kad šiandien, ketvirtąIPne visii J° m^omų n; ne
valančią šaukiamas tarnau-,1}131011?3 priešu prindejo 
tojų mitingas soclenktynių ■ ^a!.vienas, tiek pat negai 
reikalui ir aštuntą valandą iįestmgas, kaip ir vi.- 
politkalinių komitetas mies- V1S1 1ie sutartinai ni 
to salėje kvietė mitingą
Smetonos režimo aukoms 
pagerbti. Tai buvo jo šios 
dienos kalvarijos artimiau
sios “stacijos”. Iš jų pasku
tinė, atrodo, turėjo būti ir 
pati sunkiausia, jei tik pla
navimo komisijos pirminiu--matomojo paviršiaus. Is 
kas jo neišgelbės. ;P? kelių metų vienoj ko

dos. ir viskas. Bet toie isto

statvmo ru-:

rijoj yra ir Įdomių dalykų, i jų skaičių krašte? Dabai 
Kadaise Chicagoje jauna Amerikoje jau yra virš 144! , - •

Xš esu už- Ievutė Paulekiutė buvo iš-imįiįonų gyventojų, o 1950/ 
gyvenimuil?TnKta "Miss Lithuania”, metais gyventojų skaičius' 

pasieks 150! MEILĖ.

są rodyt. Anaiptol ne. As suiaiKys nuo tu pianų ’ ĮTaip toli. taip toli atgal.
čia kalbu ne apie tokią urą- pRpo • Lhuic;:u.<t> T umvį- ; - p't" ,' , ? ur/^Sear* Padaugėjimas gimimu yra Kaip niekas atminti negai. sa. As tunu galvoje stmna kejo savimi ir nugalėjo vi- įe. i»et ciaoar, mis Jseais, & - • . daina
ymnoaiK valia nacirvžima kliūti* buvusio Ievutes VVTO moti-!PaiaiJTia *5raSlU1.\ ° . D^na- Jau skambėjo dainažmogau, 'alią, panryzimą .a kliūti.. nasakndama laikrašti ;-Juo daugiau vaiku, JUO dau- Taip meilė ant svieto sena.kūrybini darba dirbti. Na, o kas nėra girdėjęs PasaRodama iaikiartm < darbininku '

Ano-hi raęvtnias: Rernard anie Pastoura0 Ji* buvo *u- cinkams ame savo ex-mar- "-lau,.U t>U. aa Oininkų,Anglų rašytojas Bernai d apie rasteuią. .Jis ovvo su ^venima ir prietikiu* 0 reikalui esant ir kareivių.' KurShaw sako. kad ne sunkus paraliziuota* ir gydytojai c1^ gy\enimą 11 piietiRius.į
darbas nuvaro žmogų per- sakė. kad jis galis bet kuria:‘ako>i nežinanti, kaip jos(

tiek
isi kiti.

jie sutartinai rito jam 
akmenis po kojom. Vadis- 
tinio režimo metais paban
dė Įsiterpti i valdininkų ei
les; bet ir iš jų greitai iškri
to. Užsikirto ir Zoknys 
prieš nedraugingą pasauli 
ir urnai dingo iš gyvenimo 

Išniro 
omu-

—Buk'geras/ drauge pir- nistl^ byloJ 11 už niekus da
mininke, — be žodžiu pa- vo *m?tus sunkaus kalėji- 
prašė draugas Gentiia? :mo- Is^ iš kalėjimo Zok- 

* 4 įnys vėl kur dingo ir vėl iš-
KT ... , . „ . niro, jau iš po sovietinio
Neatiaidi drauge Raiša tanko, visai susiformavęs, 

vėl puolė draugą.viršininką. visai pal"uoštas, pirmą kar
uli >u tokiu pat įnirtimu re- »a savo gyvenime pajutęs 
įeravo rastą po rašto, tary- pO kojom žemę, kietas, pa- 

, tum nuo to pareitų socialis- siruošęs suvesti su ned rau
linio pasaulio likimas. Tik gįnga aplinkuma ir savas
po geros valandos draugas sąskaius' naujos santvarkos 
Gentila buvo gatavas “ 
savo sekretore.

su. _ lemuose ir jos uždaviniu
d..................... 11 drauge linijoj. Visais atvejais buvo
Raiša įssmesdino vykdyti, 

įkas buvo padai-ytina pačia- 
| me komisariate, 
į Po to
, ovmo

savas žmogus.
• —Aš norėčiau su Tamsta

... , , i pakalbėti dėl kai kuriu
atėjo miškų pluk- Tamstos bendradarbiu. — 

, , f«feienta> ir taikiu tarė jis lėtu, tartum sau kal- 
budu dėstė savas, kartu ir bančiu balsu. Pas 
draugo viršininko neisbren- p,joUžėjo

{('.amas bėdas. .. (Ho, kuriam tikroji vieta
Po to užėjo Alytaus mis-'Mickevičiaus gatvėj (sun

kų urėdas, ramus mišku kil|jų darbų kalėjimas Kau- 
kvepiąs žmogus, ir taip pat „ei. Nežinau, ar Tamsta 
pasakojo, kad viskas pas jį • įuos pastebi, bet

• eina gana šleivai, o priežas-, ku; 
ičių — šimtai, ir

liko jau mirę laikai, 
musų nesiekia mintis, 
buvo jau meiliam* takai.

vaikai išaugs, jie Kur 
lupesnio ne tiktai Ten 

ir visam
sudaro
'tėvams 

bu_itui.
Darba* žmogui reikalin- dės kol ateis mirtis Kain VD IPaulekas ar N’eveckasL . Štai keletas rupesniu, ku- uaipa. žmogui leiKann uę. , koi atei. mi.u.. t\aip ži k huvu*’’ rie atsiranda su padaugeju-

gas tam kaip ir valgis, kuns mokslininkas, jis dirbo die- 11 “pzino, kut ios ouuu. ci^iein •
stiprina žmogų. Tuo tarpu na ir naktį, dalydama^marti gimė t-'u-„ siu vaikų skaičių.

anksti Į kapus, bet rūpės- dieną kristi nuo apopleksi- pavardė buvo iki piiTnuių 
abejonės ir nepasitikė- jos. Bet Pasteuras rankų vestuvių (Paulekiutė ar Ne- 

savimi. nenuleido ir nelaukė atsisė- veckaitė), kas jos tėvas
ciai,
jimas

abejonė* ir rūpesčiai ėda mokslinius eksperimentus 
jo sveikatą kaip trandis. žmonijos labui. Ji* buvo 

Longfellotv pasakė; “Nuo kritikuojama* iš visų pusių 
darbo žmogus gali pasilsėti, ir turėjo daug nukentėti, ta- 
bet nuo abejonės ir njpes- čiau jo pasitikėjimas Savi
čių poilsio nėra”. mi ir ištvermė nugalėjo vis-

Dirbti bet koki darbą, jei ką ir laimėjo garbės 
atlieki ji sąžiningai, nėra ką.

bet kraš- Mėnulis ir tvki naktis

(Chicagoj ar
Is tikrųjų, jaunoji Mrs.: Trūksta butų, o kiekvie- 

E. Rockefeller yra Julio nas naujai atėjęs i ši svietą . . . 
Pauleko duktė. Ji gimė Lo- vaikas turi rasti pastogę ir ba>min^s 
veli. Ilk. kur ios tėvas buvo,jaunos šeimos turi kaip / t
angliakasys. 1920 metais tė- nors Įsikurti. Juo daugiau m •c> 01 
vai buvo parvažiavę i Lie- vaiku, iuo daugiau reikia 

vaini- luva ir parsivežė 4 metu Ie- butu? Dabar visi žinome,' 
vute. Lietuvoje jie ukinin- kacf butų trūksta, o vaikų:

Kad rūkas ant žemės jau gult 
Ant savo nusleido sparnų. 
Svajonėn galėjai Įpult
Jau vien tik nuo meilės dainų.

mus čia 
visokio šlamšte-

sarmata. Darbas tačiau ne- Permaža čia vietos, kad kavo Kalvarijoj. -1920 me- skaičiaus padidėjimas tą 
siseks. jeigu tave slėgs abe- suminėti visu* žmones, ku- tais Jėvai ir duktė grižo A- butų trukumą dar labiau

GRAŽI JŪRATĖ SU MAŽIUKU

S;,u)b | šildosi graži jurmergė su mažiuku savo vaiku
čiu, lyg tarsi pasakoje. Bet tai nėra pasaka, o tiktai 
muvuj aktorka Glynis Johns, kuri vaidino vienoje 
f Urnoje pasakiškąją jurų mergaitę. Žuvies uodegas 
aktorkai ir vaikučiui pritaisė muviu meisteriai.

; p, ? 0K - -■» •;.W ‘t , .. ’ c •■ •'■■?•

merikon. Vėliau tėvai išsi- didina 
skyrė ir Paulekienė ištekėjo 

' už Petro Nevecko ir gyve- 1946 metais Amerikoje 
buvo pastatyti 437 tūkstan
čiai

ir šiandien nebus 
r.ė vienas žmogus;

iudna širdims, 
ir žmonės negims.

I?

virsinm- 
pravartu butų žinoti. 

..... I05 V1.sos, Tikras Smetonos žirgynas.
• puola jį kaip susitarusios, Kai kuriuos tu poneliu na- 
,kad greičiau nukamuotų ;žistu iš senesniii laiku ‘ 
i L rėdo nusakymu, viskas'simenu kaipo tolius ‘
Į dėl to kliūva, kad viskas įva(io palydovus,
! naujai daroma, neparuoštai J berods norėtų

--------  .nesuderintai įsakymai lyte'.tarybiniu abraku.
Sveika, drg. Michelso-,J.1^ 0 vykdyti nėra kam.5 Kalbėjo kaip nuobodžia 

nienė; (Gentila norėjo barti draugą sąskajtą vartydamas ir ne-
Ar jau sveikatėlė į agerė- ’^t. r)et šiandien ’ laukdamas Gentilos reakci- ■ tas

Be meilės

LAIŠKAS MOTERŲ 
SKYRIUI.

ir at- 
tautos 

o dabar 
pasišerti ir

į no Chicagoje. Ievutės tėvas 
; ir dabar gy 
ton. Pa. Juliu:
liau dar kartą buvo išvažia- neužtenka'.' Statyba dabar.f'- 
vęs į Lietuva, bet ten gvve- dar nP;3ĮvHnft to h-ukumo i-“-g s -e.g -' • ,- ? ano tiktai vienu* metu* ir , F nei‘y sir?° ’™Kan?°’ziuje važinėtis. Yistiek bu-.,, . „tiktai Menus metu. kurs 5USK|are del sustabdy- A.au manjuf atvažiuoti į blokštas

mo statybos kai o metais, P druivnįos koncer-Į artėjo darbo die-
naujos seimos ir geras vai-Der nt.atsarguma pa-»Pos ^abiS. Į kabinetą Įėjo 

- - ' • • ? ’ komisariato kadru viršinin-

vvena Washin<y- nau}y /utų. 1947 me- j0 po op€racijų? aš jau la-ta? nėj°: urėdas kalbėjo Įjos, pradėjo
iu* Ptuleka* vė tH1S '?lk^ ^P'.0 9a/a_ ’bai pasiilgau bostoniečių, Jam ?uPtantama kalba, jam'

a- tyta 0/6 tuKstanciai. Bet to jat)aj ^jta žiema ir per- suprantamu jausmu ir tuo 
ji nuginklavo. Tegu iki kito 
'karto! Gentila pats

grižo vėl i Ameriką, kur 
1944 metais ji 
ty’oę.

gavo pi lie seimos ir
_ derlius reikalauja daug gjvdau ant led()

JOS GIMTADIENIS 16 D. [^'st^i' "nl

naujų butų kasmet!į Sėdėdama namie skaitau
Tik ka «užinoiau k-d *io e\ s®,c‘ar^1s hutų jaįkraščius, o jau Moterų
iik Ką .užmojau, Kad .10 trukumas dabar dar tik qkvr;uiP t-ii rei eikit A* no* 

skyriaus skaitytojos ir visų oradedarr -s išlyginti o 'i -j- 1 ™ e/utes ne-
oraki'niu *umanvmu rėmė- P1 -e ‘ m «,, raleidziu. Man labai pa-piahi.ni į sumanymų leme- naujorns laųnorr.s šeimoms Marcelės Janulienė*los drauges Kazimieros reikįa nauju butu ’tlk0 Marce*es Janul.enes
Kuzbarskienes is Bndge- ' -----  * 1

GIMTADIENIS 16 D. 
VASARIO.

ku ir susizei- 
koncerto ir

per-

kas, draugas Zoknys. įėjo 
'kaip ir netyčia, ir kaip ir 
nesvarbiu reikalu. Prieš tris 
savaites jis tokiu pat budu 
Įėjo Į pati komisariatą, ma
ža kieno pastebėtas ir pa
keitė ankstyv’esni kadru vir-

Dai- įninką, entuziastingą" bol-
vvaterio gimtadienis pripuo- Kada lietuviai 
lė vasario 16 d., kartu su Ameriką važiuoti, 
Lietuvos Nepriklausomybės '< 1880 metus, šitame 
diena. Kazimiera Kuzbars

j eilės “Darbininkams__ __
pradėjo Ina”. Jau seniai tokių pra-Į^71^’. ,)et žioplą viršinin 

apie kilnių eilių neskaičiau. .Jei , a’ kūnam pro pirštus daug 
krašte visos moterys taip sveikai!, 38 ^a^2° Pasmukti netin

buvo gyventojų 50 milionų! protautų, gal kiek sumažė-

ę. savo įaiKu ji 
vra davusi nemaža paramos 
Lietuvos socialdem o k r a -

Į pasauli valdyti”. Tai yra 
gvven- teisingiausia nuomonė iš

veik tris kartus!
________ „ , Seniau Amerikos

tams ir Amerikos Lietuviu tojų skaičius daugėjo iš at- visų tame klausime lasytų 
Kongresui. eivių, kurių čia važiuodavo straipsnių. Draugiškai,

po milioną ir daugiau kas-' Anelė Liutkuvienė.Šio skyriaus vedėja ta . , .
proga sveikina draugę Kuz- met. Dabar gyventojai dau-| .
barskienę, linkėdama jai goja i.* “natūralinio” prie- Amerikoje 
sveikai sulaukti dar daug auglio. Todėl dabar ir ru- kolegijas n_ 
gimtadienių! pesniai iš gyventojų daugė- lanko 2,338,226 studentai.

' karnas. Draugas Zoknys tu
rėjo atitaisyti pirmtakuno 
neakylumą.

Jau po savaitės laiko ko 
misariatas pajuto, kad nau
ja šluota kitaip šluoja. Po 
antros savaitės Zoknys jau 
turėjo nusistovėjusią* ates
taciją, —- rami kiaulė gilią 
šaknį knisa. Ir jau buvo ži
noma kai kas iš jo biografi

rodyti “Sme
tonos žirgyną”, atskirai iš
vesdamas kiekv iena su 
trumpa “metrika” ir trum
pu, nupelnų sąrašu. Žinios 
atrodė, kiek draugas Genti
la nusimanė, išimtinai tiks
lios ir mušė i opiausias vie
tas. Čia buvo ir buvęs kari
ninkas, ir jaunalietuvių va
das, buvusio aparato žmo
nės ir net vienas sekimo 
agentas. Tuo tarpu nrisirin- 
ko šešis.

—Ir dar čia Tamsta turi 
vieną tipą, kuriuo verta su
sidomėti,—jis poterius kal
bėdamas gali gyva žmogų 
valgyti, -- dėstė Zoknys? ' 

(Bus daugiau)
Didysis

SAPNININKAS 
Su Salemono Galva

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

Gaunamas “Keleivio” knygy- 
“KELEIVIS“

___ metais J08; Neaiškios kilmės, kurią
universitetus ^aj kas siejo su linksmo, la-
i bai gyvenimiško B. parapi-’*3® Broadway, S. Boston, Maus.

siais
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Iš Plataus Pasaulio
Manitoha’'. Naujos, svetai
nės adresas yra: Winaipeg, 
Man. 240 Manitoba avė.

Svetainės iškilmingus ati- 
darymas Įvyks vasano 29 d. 
Atidarymo iškilmėms, tui e-Bulgarai Šaudo Airijos Parlamentas

Istambule ir Sofijoj pa-’ Galutinas 
skelbta, kad bulgarų prieš- Airijos _
lėtuvinės kanuolės numušė muose davė de Valera par-'vaus Winnipego majoras n 
du turkų orlaivius. \ ienas tijai 68 vietas parlamente ir s daug Įvairių darbininkiškų 
turkų lakūnas Įkrito i jurą opozicijos partijoms 79 vie-J organizacijų atstovų., 
su orlaiviu ir prigėrė, o ki- tas. De Yaleros partijaiičiame visus musų miesto.ir 
tas buvo sužeistas ir nusi-truksta 6 atstovų iki dau-japielinkės lietuvius gausiai 
leido bulgarų teritorijoj.'gumos. Po 16 metu valdy- j susirinkti Į musų iškilmes. 
Bulgarai'Sako, turkų oriai- mo be pertrūkio de Valeru 
viai perskrido bulgarą leri-:turės tartis su kitomis par-

as baisų skaitymas ‘ rime koncertą, jo pradžia 7 
parlamento rinki-i vai. vakare. Iškilmėse daly-

torijų ir neklausė Įsakymo Į tijomis, arba trauktis iš vy-
giĮZti į savo teritoriją. i iausybės.

Francuzų-Italų Unija
Italijos vyriausybė pa-

Taika Indonezijoj
Jungtiniu Tautu komisijai

tvirtino planą sudaryti mui-!tarpininkaujant, Olandija 
tų uniją tarp Francijos iriir Indonezijos respublika 
Italijos. Tam planui pritarė Į pasirašė taikos sutarti ir
ir Francijos vyriausybė. 
Jau paskirtos komisijos, 
kurios aiškina, kada muitų 
unija galima bus Įgyvendin
ti. Muitų suvienodinimas už 
ims eilę metų laiko ir bus 
Įvestas palaipsniui.

Indonezija, kaipo dalis 
Jungtinių Indonezijos Val
stybių, gauna visišką laisvę 
tvarkyti savo vidaus reika
lus be jokio kišimosi iš 
olandu nusės.

Danų Mokslininkas
Geriausias Danijos atomi

nės energijos žinovas, mok
slininkas Niels Bohr, atvyk
sta i Ameriką, kur jis dirbs 
Princeton universitete. Per 
karą Niels Bohr pabėgo nuo 
nacių ir atvyko i Ameriką, 
kur jis prisidėjo prie atomi
nės bombos išradimo.

Korėjos Ateitis
Jungtinių Tautų komisija 

Korėjai tvarkyti ilgai svars
tė, ką ji turi daryti, bet nie
ko negalėjo nutarti. Komi
sija negalėjo nieko nuveikti 
todėl, kad rusai jos net ne-

Graikų Partizanai
Susirėmimuose su parti 

zanais prie Salonikų miesto 
buvo paimtas i nelaisvę vie
nas politinis partizanų ko
misaras. Jis sako, graikų 
partizanams yra duotas Įsa
kymas žudyti kiekvieną A- 
merikos karininką, kurs bus 
pagautas su graikų kariuo
menės kareiviais.

Musų kliubas naują sve
taine pasistatė todėl, kad 
senoji nebeatitiko miesto 
patvarkymams. Senoji sve
tainė buvo Įsigyta 1938 me
tais, o kada buvo įsakyta ją 
neįdirbti, tai kliubas nutarė 
pristatyti prie senojo namo 
visai naują svetainę. Nau
jos svetainės pastatymas 
kainavo kliubui .810,000. 
Pinigai buvo sukelti pasko
lomis. Tikime su geru lie
tuvių pagalba skolas atmo
kėti.

Tad visi prašomi } musų 
svetainės atidarymą vasario 
29 d. 7 vai. vakare, musų 
kliubo patalpose, 240 Mani
toba avė.

Kliubo Komitetas.

Amerikos Balsuotojai
šių metų Amerikos prezi-

KorespondencijoS
DETROIT, MICH.

Jau
Musų Žinios
trys savaitės, kaip

dento ir kongreso rinkimuo- musų miesto industrijoj ne- 
se galės dalyvauti K) milio- teko darbo virs 200,000
nu balsuotojų daugiau, ne
gu 1940 metais. Šiais metais

darbininkų. Sako, dėl natū
ralinio geso ir aliejaus tru-

Įleido i šiaurinę Korėją. To-'amžiaus, o 1940 metais to 
dėl komisija nutarė "nieko'kiu pilnateisiu piliečiu būvi

PALEST’NOS TERORO AUKOS

Paveiksle matyti kelios teroro aukos Palestinoj, kur 
nežinomi piktadariai išsprogdino Jaruzalėje “Pales
tino Post’’ dienraščio namą ir sužeidė virš 20 žmonių. 
Narnas buvo išsprogdintas taip: prie jo privažiavo 
sprogstamos medžiagos prikrautas sunkvežimis, šo
feris pabėgo, o vežimas su dinamitu išsprogo ir su
ardė narna.

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ TRIJŲ DERYBAS’

Mvkolo Šliakio. kuris gyvena t hica- 
goj. .Malonėkit atsišaukti, nes turiu

J. Slakis,
Street,

H. ų., Canada.
Sovietu Rusija atsiuntė —ZZZf

griežtą protestą prieš Anie- c Labutyčių tjų
likos, Anglijos ir Francijos i- '-v.ra,s,
derybas dėl Vokietijos ūkio .;p> A»av<,s vai c. vsu/w i-a- 
tvarkymo ir trijų vakarinių nuiy’ū sūnūs, kam tremtinys. Ma
žonų sujungimo. Rusija sa-,’"’
ko, Vakarų valstybės laužo 
Potsdamo susitarimą, o to
dėl Rusija visai nebos, ką 
Vakarų valstybės nutars 
dėl Vokietijos ateities.

.arijų reikalu.
Dv 1 eek 

.Muiitreai •>,
se-

\1OS 1S 
A lavos

sūnūs, karo tremtiny:
_ a lresa-:

Antanas \ aina,
1166 I-ifth st., Detroit 26, Mich.

Paieškau Augusto Gavėno, kilusio 
iš Suti* u kaulio, Kidulių valsčiaus, 
Šakių apskritu*'. Jis at važiavo. K.i- 
nailoii l:>26 ar 1927 metais. Turiu la
kai svarbu reikalų. l*rašau atsi
šaukti ar ji pažįstančių man praneš
ti jo adresų. ’ ‘1

Adolfas Ruzas,
Magratb, Altą, Canada.NAUJAS GYVENIMAS 

IR SVEIKATA
Aš išradau tokį maistų, kuris ste-• I’air-kuu Alenos l.ostytčs iš Sta- 

bėtinai liuosuoja vidurius. Ir tai tik- kių ir Antano Rinkevičiaus iš Šven
ta tiesa. Daugelis žmonių man už tai driskių. 1 ui iu svarbų reikalų, pra- 
dėja. Už savo patarimų aš imu $1.06. jau atsiliept. < ‘ f
Amerikoj tas reikalinga visiems—Į B. Simonavicius,
jauniems ir seniems. Parašykit man, 92 l’lainfield si., Pioviuence ■>, K. 1.
laiškų, dįėkit Sl.no ir štampų už 3c. 1----- ——----------- ——
Kožnam patarsiu per laiškų. Garun-; Paieškau lHiminiko 
tuoju, kad daugiau jokių vaistų vi- mos, Įlavinančio nuo 
dūriams liuosuoti nereikės. Rašykit <-ji, Kaimo.

OO .aršiuo auresu;
M. MACIONIS, 

Shipman st_ .\f*ar« 2. N. J.

M. ŽUKA1ČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDELIS

335 Dean Bark, Spencerport, N. V.

PAAIŠKINIMAS: Del
skelbiamų knygų prašome 
patį skelbėjų, ••keleivio" 
racija jų nepardavinėja.

aukščiau 
kreipus i 
admmist-

Mišeikių ir šei- 
Eržvilko, Buta- 

l’rašau atsiliepti jį patį 
kas apie j; žino pranešti. « i I

B. Simoriavičius,
92 Plainfield st., ITovidenee 9, R. I.

ATSIVEDIMAI
draugės atn
ešu dar ne

turiu ūkį, prašau 
atsiliept., kuri mylėtų gyventi ant 
ūkės. Mano -antrašas: (1°)

A. Tamosiunas,
St. Edouard, Altą, Canada.

I Paieškau apsivednnui 
: žiaus tarp 40 ir 48. As 
i vedęs šen 1 ,-rnis

gali apsaugoti nuo apsilei- lių “Keleivio“ kalendorių, 
dusios administracijos sau- ha jis yra geriausias lietu- 
valės. Tas pasirodė ir susto- viskas kalendorius. Iš kaino 
jus darbams dirbtuvėse dėl'tariu ačiū. Su pagarba,

----------- . , I Paieškau moteries už šeimininkę.
Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos,. paUl.įau laišku aprašysiu. Vienam 

• $l-*°; nuobodus gyvenimas. turiu namus 
knyge- įr j,erų amatų.

................................................. . 75c; George Baronas
Kaktas į laimingesnį gyvenimų 1.00: 11059 |>odge Rd. 2, VanDyke, Mich.
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin----------------------------------------------- ----- —

į’aieškau sau gaspadinės, kuri

gražiais celuloido apdarais 
..Vainikėlis, maža maldų 
lė

no-
tarmos. .Jei sutik- 
ir apsivesti. Gaii 

r 00 metų amžiaus. 
Meškauskas, (8)

Bierpont, Ohio.

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

su apie 20 paveikslų ............... G0c ' sim. tai galėsim
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 1.75 
Kaip duktė gyveno pustynėj 25c 
lluktė Marių, graži apysaka 25c 
Lengvas Budas išmokt angliškos

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

li’ ka ......................................................... 25c v (
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė 

............................... 25c.

Peter Sen»vaitis,
Detroit, Mich.

geso nepristatymo. Dirbtu
vių bosai, pasinaudodami 
darbo susitrukdymu, pradė
jo skirstyti darbininkus i! 
patinkamus ir "negerus”,! 
vienus pašaukia Į darbą! 
greičiau, kitus ilgiau laiko 
be darbo. Bet unija ir čia 
padarė tvarką ir neleidžia 
bosams sauvaliauti ir skirs
tyti darbininkų i "gerus”, 
kurie bosams fundija, ir i 
“blogus”, kurie nenori kas- 
tytis dėl bosų patenkinimo. 
Stipra unija yra 
kalinga.

l.ut tarp 5b 
Wm.

: R. D. 2,
į’aieškau apsivedimui draugės nuo 

.50 iki 55 metų amžiaus, kad butų 
linksmo budo ir kad turėtų šiek tiek 

Aš esu 55 metų amžiaus ir 
esu pasiturintįs. Plačiau parašysiu 
per laiškus. Tikėjimas

Gerbiama redakcija, 
Užsisakau “Keleivi 

prašau prisiųsti kalendorių 
o dolerį su puse skiriu Mai
klo Tėvui tegul išsigeria su 
zakristijonu porą šnapsuku. 
Viso siunčiu $5. Su pagar-

Piemenukas, žiemos pasa- nesvarbu. Ra-
Gudru.-kos ...................................»
Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkos. jų šeimyniš

kas gyvenimas ir mirtis su 1-5 pa
veikslų ......................................... 30c

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

tas ............................................... 10c
Saalės ritulas, su jos visomis pla- 

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiemos pasa-
k* -................................ 2Bc

Erodas, boba ir velniškas tiltas :;5c i 
Virėja, kepėja namų, dalintoja 1.00 i
Burykla ir burtininkas ........... :i5c:
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

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

lais . ................................................. 25c j
Reginys, gražių pasakų knyga 3,5c 
Pamokslų, spyčių, monologu, juo

kų .......................... 1...................... :;0c'
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai-! **e,

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

Grigo Kalėdos

- ' svti: -J. J.
74 E. 3rd st., Se

<8>
Boston 27, Mass.

galės balsuoti 93,941,000! kūmo dirbtuvės negali dirb- 
amerikiečiu viri 21 metu ti.

“Puiki” vakacija darbi
ninkams tokiame šaltyje, 
kada pragyvenimo reikme
nys baisiai yra iškilę, o 
ypač kuras. O tų “vakaci- 
iu” galo dar nesimato. Ne-i 
pristatymas dirbtuvėms ge-l 
so ir aiiėjauš yra ne kas ki-' 

[tas, kaip kieno tai apsilei- 
! d imas, o darbininkams iš to

o
Tuose

skaičiuose matosi Amerikos 
gyventojų padidėjimas.

nenutarti ir važiuoti na- tiktai 83,996,629. 
mo. O Korėjos ateitis lieka 
neaiški.

___ < ir___ r__/Naujienos is j\anaaos
TORONTO, ONT. Šiaip tuo tarpu musų pa-(dideli nuostoliai.

Į dangėje nieko naujo, nieko 
ypatingo, visi, kiek jėgos ir 
laikas leidžia, dirbam

Socialdemokratai Veikia,
Platina “Tikrą Teisybę”
Vasario mėn. 1 d. turėjo- tam ir jaučiamės palenk 

me socialdemokratų kuopos Ai, kad mus papildo jauno 
susirinkimą, kurs, leiskite ir ryžtingos jėgos 
pasidžiaugti, praėjo labai Kovo mėn. turėsime vie- 
iaukioie ii

Musų miesto gatvėkarių
, kru-|ir busų transportacija kelias 
mkin- dienas buvo visai susitruk-

ba, Mrs. Monica Kulick,
Marenisco, Mich.

būtinai rei-
M. L. B.

naudingoje nuo
taikoje, gal būt todėl, kad 
Įstojo i musų bendrą šeimą 
du naujai atvykę iš Vokieti
jos jaunuoliai ir kiti trys 
pasižadėjo Įstoti sekantį su
sirinkimą.

Turime keletą jaunuolių {Lietuvoje 
ir miškuose, su jais palaiko- Įmckr; 
me susirašinėjimą, o kuo
met jie baigs darbo šutai' 
be abejo, atvyks Į Toronto 
ir bus musu nariai.

šas prakalbas, kuriose kal
bės nesenai iš Vokietijos 
atvykęs drg. Petrelis, buvęs! 
mokytoju Lietuvoje. .Jis la-‘ 
bai malonus ir simpatingas, 
musų žmogus. Nuosekliai ir 
įimtai kalba ir. sako, jau

džiusi. Administracija dėl 
to kaltino busų šoferius, sa-1 suplyšusias 
kė, kad jie “sabotažu“ užsi
ima, neva tai norėdami gau
ti didesnes algas.

Vėliau paaiškėjo, kad 
darbininkai visai nebuvo 
kalti. Pasirodė, kad busai 
per ilgą laiką visai nebuvo Įmetą

oi •. . • n i •dkaiiytojŲ Baisai

Gerbiamieji.
Priduodu $5 už "Keleivi”! Su pagarba 

metams, už kalendorių 194c 
metams ir už knygą apie 
Rusiją, o likęs doleris Mai
klo Tėvui, kad pasitaisytų 

kelnes.
Mrs. Eva Baris,

So. Boston. Mass.

Gerbiant iausias Tėve.
žinau, kad esate geras ke

liauninkas, todėl nepatingėkit 
lankyti musų miestą ir prista
tyti man i stuba “KeĮęįrt’’ per 
metus laiko. Atnešk ir ta dideliI •

i sapnininką mano moterei, kad

į’aieškau gyvenimo drauga, kad 
r.cbutų jaunesnis kaip 50 metų ir ne
meilesnis kaip <>5 metai ir kad turėtų 

i kokį turtų susitaupius. Aš turiu nuo
savybes ir <su linksnio budo ir my
liu gražų gyvenimą. Su pirmu laišku 
prašau siųsti paveiksiu kurį sugrą
žinsiu pagal pareikalavimą. Prašau 
rašyti sekančiu adresu: (t?)

Kaidy R. Mankos
Box 110, Schenectady, N. Y.

,1

ii žinotu visus gerus sapnus.
J. Baravikas.

Auburn. Mass.

Į’aieškau ap įvedimui gerai pamo
kyto žmogaus, gerai žinančią anglų 
Įęjdha, ne jaunesnio kaip 50 metų 
amžiaus. Aš apie save suteiksiu ži
nių per laišką. Aš gyvenu Mass. val
stijoj. Adresuokit taip: (7)

Mrs. J. K.,
030 Broadway, So. Boston 27, Mass.

JIE MOKA GREITAI 
POSĖDŽIAUTI

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIIIV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senę, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
I.EGŪLO Ointment. Jų gydomos 

■ ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 

, tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžit} 
, nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamas PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATIILETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilas 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EtiU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.56. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 
orderį į: (D»>

f,0(. LEGULO. Dept. 2.
4Š17 M. Htn Street, 

CICERO 56. ILL.

ir šen. jaunikis 35c i
Jyptlivill P 1 i M n 111 Itomiriia •-Keliautojai į Palestiną .... 35c ■neįuiių ananių komisija ŽOLfes ARBATOS formoje i

Visos žolės yra paskirais pakeliais,Japonijai prižiūrėti praeitą
..... , ! Savaitę SUsirinko i posėdi. su .lietuv.,škais >r angliškais nurody-
A< Kiek pavėlavau su at- T. -j-- t t * J _ i * ma,s, ka|P Jas vartoti.‘ posėdžiai O 44 sekunde.' Nuo nervu sugedimo,įlvffinimu uz ateinančiu • • i • * *11VJ.1IIUI1U u . n. 1Ssi?kirste. Per ta trumpa

« t<il “ i* i . .i .. ......................... , . T> - t -į,.,^; posėdi komisija tiktai pataisomi, tai kaip užėjo sal- siunčiu $6. bė- uz laikiasą

Gerbiamieji.

Šis susirinkimas taipgi 
nutarė išplatinti 50 egzem
pliorių nauiai išleistos kny
gos “Tikra Teisybė apie So-

WINNIPEG, MAN.

Atidarome Naują Svetainę
Winnipego lietuviai gali 

vietų Rusija“. Tad malonė- j pasidžiaugti savo nauja
kitę tieg prisiųsti mano var-,sve^aine» kurią pastatė “Ča
du. ‘ inadian Lithuanian Club of

Skaitykit Naujienas •••

^•avoltmioVo krašto "išmestų) lietuviu, galimas daiktas, yri 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai- Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. __ • • » •NAUJIENOS tiems ihrfetintiems lietuviam, tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus gimimu ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistu kurie vaizdžiai piešia tuos tragingusjvykius, ku
riuos teko* išgyventi Lietuvai per paskutiniu, šešerius rnetu^ 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščią “liaudies seimo“ nnkimų komediją. n«- oaapącųją. pradžios, o paskui “rudosios oku-žmonišką terorą
P*C'skaiwdami,'NAUJIENAS, J#J patirsite apie luos Golgotos 
kelius? kuriais teko keliauti lūkslsnčiams lietuviu, bėgusi, | 
’*k NAu"“EioSl“Jrurir|abailOįSmių°?i<5lų. kurie bus nuolat

98.00; ui Chieafoa rib^kaina metams 98.00;Chicagoj metamsšešiems mėnesiams JS.
8IŲSK1TK CEKJ ARBA M0NEY ORDERI ADRESU:

naujienos
17M 8a. Hatotod Street, Chicago 8, DL

kad visą tą ginčą išaiškin
tų. Besiaiškinant pasirodė, 
kad darbininkai nekalti ir 
jie vėl buvo priimti i darbą. 
Ar visi, patirti dar neteko. 
Unija, tyrinėdama vairuo
tojų ginčą su administraci
ja, patvarkė, kad vairuoto
jai visai neimtų iš garažių 
nesutaisytų busų, nes vai
ruotojas turi užtenkamai 
darbo gerą busą vairuoda
mas,. jis turi priimti užmo- 
kesni iš keleivių, turi sekti 
syiesas, pranešinėti kelei
viams, prie kokios stoties 
busas privažiuoja ir todėl, 
jei busas yra netvarkoje, tai 
:o darbas pasidaro nebe
įmanomas.

—o—
Musų miesto transporta- 

ęijos administracija planuo
ji pakelti važmą, vietoje 
dešimtuko ji norėtų imti 13 

Visai dar nesenai 
buvo pakeltas nuo 

” iki 10 centų. Jei tas ad
ministracijos siūlymas pra
eis, tai pragyvenimas mums 
ir vėl pašoks j virių, nes 
transportacija suėda daug 
darbininko pinigų.

—0—Atsitikimas su busų vai
ruotojais parodė, kaip svar-

abiem, kad atvažiavo pas 
mane namo ir užraše man 
laikrašti "Keleivi . ^an, 
laikraštis labai patinka.; 
Tėvo ir Maikio istorijos vi-j 
sada idomios. o labiausiai 
laikraštis patinka mano šei
mynai. Kaip tik pareinant 
namo iš darbo, tuoj žiuri-' 
me, kokias naujienas atne-j 
nė .Vaikis su Tėvu. Geros 
sveikatos abiem. , J

Su pagarba. G. Kul»s į 
Ozone Bark. L. I., N. V

jai prižiūrėti buvo Įkurta 
tam. kad ii duotu patarimus 
generolui McArthur’ui, kaip 
vaidyti Japoniją.

Gerbiamieji,
Siunčiu pinigus už 

leivi” ir prašau man pra-i 
nešti, kad juos gavote. Ašį 
“Keleivi” jau skaitau 3bi 
metus ir mvliu ii geriau už, 
visus kitus laikraščius. Su (
pagarba. J-

B»(i,iklyn, N. i..

“K e-i

išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu-lipos ................................ x5c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. GOc 

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

tmos, palengvina atsikosėt ir varo a Japoni- laukan visokį brudą nuo plaučių 60c 
,,-zx Nuo širdies ir vandeninės 60c

Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge
rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei

UNIJOS UŽ PAGALBĄ

dukėms tinginį paakstina
Plaukų tonikas, ugdiua gerai plau

kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo_ slinkimo ir pražilimo .... 60c 

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

Nuo kietų vidurių ...................
Kraujo valytojas, valo kraują __
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c 
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c 
(■imdos tonikas, pataiso nevaisin-

............ ; .............................. 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų . 6O<
Del sumenkėjimo, eik kudyn X5c 
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1 60 
Mastis stabdo bile niežulį .. 1.25 
Seneliu ir nervuotų arbata dėl tu. 

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
Lietuviška Trajanka O. 75. dides-n® ................................. S 1.06
Nuo neuralgijos, neuritu. Šita ar

bata prašalina ant rankų ir kojų su-5
suktus guzus ............................... $1.75!

Ramunėliai, tikrai lietuviškai kve-'
P'ą. ............................................... o.3 ;

Liepos žiedai, kvepia kaip medus
Trukžolių šaknys 6.35, Pelunas
.. x. ............................... 0.25
Nuo užsisenėjusio bronchitis 0.85 
Orderius išsiunčiame tuojau, kaip t 

gaunam** u . mokesnį, arba pasiunčia-į 
me P- r>. I).. tai užsimokėsit. ka 
pačtorius atneš. aip

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginsenjr šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus siulrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
n jusiu nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai- 

V' pogi geras nuo du
sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėliu varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dienini šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
linga vaisią arba apsauga nuo 
visokiu ligų ir jaunystės palai
kymo. Gin-eng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
nį: jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00. pusė sva- 

kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam Į 
namus.

M. ŽI KAITIS.
335 Dean Perk. Spencerporl. N. Y.

paieškojuuaF
Gerbiamieji.
Siunčiu 5 dolerius ir no

rėčiau, kad jus savo laik- 
iastj naHŲstu pj,..iapie Marshall planą
migiam ’shmtėte: ^ųjų .unijų vardu siūlė,
mia ‘ i b 'Ku su geraisj^ad Europai butų duodama 

Anna Gauskas,; Į kalba jos ūkini atstatyti 
Chicairo, III. ’r nuo bolševizmo apsiginti. 

_ _ Į J. Carey perskaitė senato
riams ir Philip Murray laiš-

(TO unijų sekretorius- 
kafininkas, James Carey, 
liudijo senato komisijoj 

ir cii-

i Vokietiią. 
linkėjimais.

I*šk-.it šie asmenų: Antano Sta-i, SŠ14> (H>
naičio ir Oskaro Vagnerio; abudu iš ' ‘
Šakių apskrities. Sintautų valsčiau^.
As esu iš to paties valsčiaus, Skard
upių kaimo. Elena Antanavičiut* 
vyru Gudaitienė, adresas toks;

U'ehncn Ižtger. Post offen 16.
Oldenburg, British Zone, Germany.

po

_____ ___  ___ Gerbia ina
bu darbininkams yra^ turėti Siunčiu pin f 
savo stiprią uniją, kuri juos rasti ir kalenu 'iu.

redakcija,
už laik- kurs irgi pasisako uz 
Aš m v- Marshall planą.

Paieškau sesers dukters, Julės Mo
zūraitės. kilusios iš Oškavilių kaimo,' 
Gižų parapijos. Gyvena Argentinoj 
ar Brazilijoj. Paieškai) taipgi brolio,!

AEXANDER’S CO.
411 W. Broadwav 

So. Boston 27. Mass.
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Vietinės Žinios
Bostono Lietučiui Dideliame Susikau

pime Minėjo Vasario 16-tą.

Sudėjo Lietuvos Vadavimui susirinks daugiau, ne> kai 
$1,396.50 I kurios organizacijos yra pa-

Bostono lietuviai praeitą sužadėjusios prisidėti prie 
sekmadieni pripildė didžiu- Lietuvos vadavimo \a.iau?. 
lę High Šchool mokyklos Stambiausią auką susinn- 
svetaine. Susirinko virš tuk- kime Įteikė Lietuvai Remti 
stančio žmonių i musu tra- Draugijos Bostono skyrius, 
dicinę šventę ir su dideliu kurs is savo iždo ii nanu
susikaupimu minėjo Lietu- atnešė 310 dolerių auką. 
vos nepriklausomybės pa-1 Susirinkimas i visus daly- 
skelbimo sukaktuves. jvius padarė gilų Įspūdi n

Masiniame susirinkime, vieningas lietuvių pasisaky- 
kalbėjo kongresmonas -John paliks visų atmintyje, kaipo 
F. Kennedv? Jis sakėsi 1939 j mas už teisingą taiką ir už 
metais lankęs Lietuvą ir musų kilmės krašto nepri
matęs, kaip tas kraštas da- klausomybę. S. d.
rė dideli progresą. Per ka-į--------------
ra Amerika padarė didele CAMBRIDGE LIETUVIAI 
klaidą, kad duodama Rusi-; MINĖJO VASARIO 16-ą 
jai 11 su viršum bilionų! Sekmadieni Cambridge, 
nuomos-paskolos pagalbą lietuvių organizacijos buvo;
neišsiderėjo iš jos. kad ma
žųjų tautų nepriklausomy
bė butų atstatyta. Dabar 
Amerika savo klaidą nors 
iš dalies 'gali išlyginti pri
imdama lietuvius tremtinius 
j Ameriką.

Kongresmonas -L F. Ken- 
nedy sako, nereikia savęs 
apgaudinėti, Lietuvos lais
vės atgavimas bus labai 
sunkus. Bet jis turi vilties, 
kad Lietuva ir vėl bus lais
va, nepriklausoma.

Susirinkime kalbėjo Dr. 
Kazlauskas, adv. A. O. 
Sballna. kun. Borevičius, -L 
Arlauskas, estų atstovas ir 
kiti. Susirinkimui pirminin
kavo adv. J. Grigalius ir 
adv. K. Kalinauskas. Bai
giant susirinkimą buvo pri
imta plati rezoliucija, kuri 
išdėsto lietuviu pageidavi-

ukvietusios viešą lietuvių 
susirinkimą Į Cambridge 
Lietuvių Kliubą paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves. Susirinkime kai 
bėjo "Keleivio” redaktorius 
J. Januškis apie nepriklau
somybės kovų istoriją, o 
tremtiniai V. Končius, S. 
Jakutis ir V. Kasinskas pa
pasakojo apie karo metus’ 
ir okupacijas Lietuvoje.

Dainininkė Mrs. E. High- 
Vinciunaitė. akompanuo
jant p-lei A. Tataroniutei 
gražiai padainavo kelias 
dainas ir ypatingai publi-

IŠ LIETUVAI REMTI
DRAUGIJOS SUSIRIN

KIMO
Davė 310 dolerių Lietuvos 

Vajui
Praeitą šeštadieni Įvyko; 

L. Remti Draugijos Bostono j 
skyriaus narių susirinkimas. 
Buvo išklausyti pranešimai 
iš L. R. D. seimo. Įvykusio 
Bostone, vasario 1 d. ir iš
klausyta pranešimas iš bu
vusios skyriaus vakarienės. 
Dėl blogo oro vakarienė 
mažai žmonių tesutraukė. 
todėl ir pelno iš jos liko 
tiktai 331. Laike seimo de
legatu vaišės ir aukos davė 
$31.60.

L. R. Draugijos seimas 
kvietė skyrius ir narius dė
tis prie Lietuvos vadavimo 
vajaus. Pats seimas tam 
reikalui paskyrė iš savo iž
do $200. Bostono skyrius 
nutarė neatsilikti ir iš savo 
iždo tam reikalui irgi pa
skyrė 3200. o susirinkime 
dalyvavusieji nariai dar su
metė $110. Tokiu budu Bo
stono skyrius i Lietuvos va
davimo vajų dėjosi su $310.

Šimtą dolerių sudėjo šie 
nariai: Antonina ir Jurgis 
Kropai — $20: po $15 davė 
Jonas Jankauskas ir J. .Ja
nuškis: po $10 davė J. Tui- 
nila ir Tumavičiai: po $5—
J. Vasys. M. V. Bratėnienė, 
S. Jokubauskas. K. Vileišis.
K. Mereškevičius ir W. 
Anesta: J. Januškevičius 
davė $3: S. Čiaupa, S. Ja

ukutis ir A. Svilas davė po
$2 ir V. Končius—$1.

Nutarta dar pasiųsti mai
sto pakietus tremtiniams, 
kurie ypatingai yra reika
lingi pagalbos. Tam reika-

namo sprogimas UŽMUŠĖ jo vaikus

Jose Lopez (kairėj) liūdnai žiuri Į savo namo griu
vėsius, McNally sodyboj, Noivvalk. Calif., kur geso 
pečiaus sprogimas išardė visą namą ir užmušė du jo 
vaikučius, o kitus du sunkiai sužeidė.

Sako, Lengva Žmones į 

Apgaudinėti
Pirmadienj miesto polici

ja suėmė buvusį dorcheste- 
! rietj, Edmund G. Dunn,
• kurs jau senai buvo ieško
mas. Jis sukčiavo platinda
mas padirbtus čekius ir išvi
liojo iš žmonių daug pini
gų. Policijai sukčius paaiš
kino, kad netikins čekius 
išleisti yra labai lengva. 
Žmonės tiki popieriukui su 
parašu, nors lengv ai galėtų 
persitikrinti, ar už to po
pieriuko yra pinigai ar ne.

Ledo Laukas Atslenka 
Artyn

Juroje netoli Province- 
tovvn pasirodė didelis “ledo 

' laukas“, 35 ketvirtainių 
Įmyliu ploto. Tas didžiulis 
;ledo laukas plaukia artyn 
prie Cape Cod ir, sako, gali 
pridaryti daug nuostolių, 
jei jura pradės ledą stumti 
i pakraštį. “Ledo lauke” 

;yra didelių ledynių, iškilu- 
j šių Į viršų daugiau, kaip 20 
pėdų. Eina kalbos, kad le- 

1 do laukas bus bombomis

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitėo pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Ta voro

Flood Sųuare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prvp.

628 E. Broadway. So. Bostone
Tel. ŠOU 4HX

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service 

Ketvirtis and Co.
VVatches - Je»elrv 
Radios - Electrical

- OianMMKis 
Appliance*

379 W. Broad* ay.
Tel. ŠOU

So.
4649

Ko.s ton

BORIS BEVERAGE CO.

mus Amerikos 
Susirinkimą

“Dainos” choras, 
dovaujamas p-lės

Rengiasi Važiuoti į Kon- Geso Dirbtuvėj Ginčas 
certą Norvvoode Baigtas

Daug bostoniškių rengia- Everett geso dirbtuvėj' daužomas.
si vasario 29 d. vykti i Nor- darbininkų ginčas su daro-.' —-------------
woodą, kur LSS 133 kuopa daviais pasibaigė ir pasira-. SLA 358 kp. Susirinkimas 
rengia gražų koncertą. Dai- syta nauja darbo sutartis. Dorchesterio SLA 359 kp. 
nuos “Dainos” choras vado- Mass. gubernatorius ši pir- susirinkimas Įvyks penkta- 

madieni dirbtuvę grąžino dieni, vasario 20, 8 vai. va- 
savininkams. Darbininkai kare, Kliubo patalpose, 
iškovojo sau 13 centų Į va- 1810 Dorchester avė. Pra- 
landą uždarbių pakėlimą ir šome narius atsilankyti ir 
išsiderėjo daugiau atosto- užsimokėti duokles. Bus ra
gų. Dirbtuvė nuo sausio 30 portas apie SLA rengiamą 
d. buvo valstijos rankose, seimą. Valdyba,
nes streikas grėsė nutraukti
geso pristatymą i namus.

vaujamas muzikos mokyto
jos p-lės A. Tataroniutės.

. .Jui pradžiai paskirta $62.-, o 
kai patiko "Tykiai, tykiai ;60t arba tie pinigai, kurie,
Nemunėlis teka...” iliko iš vakarienės ir delega-|Prašo

Pintai py je taij) kalbų da-,tų vaišių. Pakietus pasiųsti!
udėjo $73.30 Lietu-Į pasiėmė‘p. J. Vasys. Nutar-’ M. J. Tobin 

vos vadavimo reikalams.’ta istoti i vietini BALF 
Aukavo: J. \ mciunas—$5:|skvriu. imokėti $i

Choras Norvvoode pasi
rodys su naujomis ir bosto- 
niškiams gal jau girdėto
mis dainomis. Gražios dai
nos mėgėjai žada nepra
leisti progos ir nuvykti Į 
gerų kaimynų noi-vvoodiškių 
koncertą.

Koncertas Norvvoode bus 
Lietuvių Bendrovės salėje, 
13 St. George st. Pradžia 

po pietų. Rengėjai 
nesivėluoti.

Penkių Centų Fėras 
Nebegrįš

Massachusetts seimelis šį 
pirmadienį nubalsavo krei
ptis į prezidentą Trumaną, 
kad Amerika dėtų visas pa
stangas priimti * Airiją į

vai.
Musų valstijos seimelis Jungt. Tautų organizaciją, 

nutarė atmesti pasiūlymą, 
kad gatvėkariu kompanija

lvviai

.T nVr nr/viii i 7 o n i crjtiu i.- —’Z ,
■yriausybei. aukavo — \. Kasinskas, B. 

paįvairino inciunas, Metrikevičia, ir 
kurs va- Anardo Chingo: Po $1 da- 

A. Tata- vė: J. Barišauskas, M. Dar-

«91 •?- i siui tas delegatas
ir pa- 

nUo draii-
igijos J. Januškevičius.

Smarkiai 
tikuoja Curley

Buvęs guberną t or

Kri-

i u s,
Maunce J. Tobin, dernokra- 
tų partijos žmogus.

vėl įvestų penkių centų fė- 
rą trumpo susisiekimo lini
jose, kaip tai buvo seniau. 
Penkių centų fėras mirė ir,’ 
tur būt, nebegrįš.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Tclef.: ŠOU 3141.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-K 

334 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

roniutės padainavo keturias 
dainas ir ypatingai padarė 
i klausytojus gilų Įspūdi su 
daina "Ten. kur Nemunas 
banguoja”, o vėliau "Gabi
jos” choras vedamas muzi
ko J. Dirvelio labai Įspū
dingai padainavo kelias 
dainas ir ypatingai Į klau
sytojus paveikė gražiai išsi
mokyta ir ilgesio pilna dai
na “Leiskit i tėvynę.”

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Bro»dway
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So- Boston 0948
37 ORIOUE STREET 

West Rosbury. M«m.
Tel. Parkway 1233-W

JEIGU REIKIA PAGAL
BOS IŠPILDYME

INCOME TAX
blankų, kreipkitės pas 
John J, Roman ir Sunu:

vakarais, nuo 6 iki 9 valandos; 
šeštadieniais, nuo 1 iki 9 vai., 

adv. F. J. Bagočiaus ofise, 
302 W. Broadu’ay, So. Bostone.

(8)

. ,___ ________ smar-
Aptarus dvejų nesenai įkiai kritikuoja kitą demo-

atvykusių lietuvių šeimynų į kratų partijos veikėją, mu- _________
sunkią padėti nutarta iš-jsų miesto majorą James M. j tų Sąjungos 6o kp. susirin 

p .. . mokėti joms iš skyriaus iž-» Curley. Tobin sako, Curley|kimas Įvyks šeštadienį, va-
i .Pagalbos po $10. P. J. drumsčia demokratų parti- sal io 21 d . 5 vai. vak. “Ke- 

ją. siūlydamas išstatyti kan- leivio" patalpose. Visi drau- 
didatu į prezidentą genero- gai yra prašomi būtinai da
lą McArthurą. Tobin sakoj lyvauti. Turime svarbių rei-Į 

. _ . jis nebus delegatu nuo de-j^alų. Valdyba.
*520. mokratų partijos į konven-i _________

Draugijos skyrius numa-’ciją, jei Massachusetts dele-į 
tė rengti pikniką ir pavedė jgacijai vadovaus majoras j 
dviem nariams pasiteirauti Curley.

Musų valstijos demokratų 
tarpe eina rietenos

ris, M. Karlonienė. Yan- 
kauskienė, M.
A. Martin, J. Aukštuolienė
I). Aukštuolis. P. M aleikie-jlui dar paaukavo $20. To
ne Julija \ inciumenė. Ba-idėl kalbamoms šeimoms 
biliene, O. S.. "Keleivio’(bus išmokėta pagalbos po 
senas skaitytojas. Lužaitie- $30
nė. Y. Kriaučiūnas. B. Krai-

‘Tuinila tam pačiam reika-

vis> Klimas. Januškis.
F. \ aigauskas. K. Zabitis,

Į D. Mikidskis, J. Klimavičia,
1 Dambrauskas, E. Botvins- 

Protarpyje tarp kalbų bu-Į^enč. L. Marčiulienė, S. 
vo renkamos aukos ir pa-i Pabuba, T. Karlonis, G. 
čiame mitinge buvo sudėta ’Motušaitis ir J. Andrevvs. 
1.396 doleriai. Bet auku dar Iš prakalbu vpatingai rei-

Į &
Minku Radio •!ns-°- pafi!koiimus- kai»

dėl vietos.
Susirinkime daly v a v o 

apie 20 narių. Lietuvai Rem 
!.ti Draugijos j’ėga ir gyvu- 
Įmas yra ne dideliame narių 
skaičiuje. bet tų narių1 valstijoj. Iš 
darbštume ir pasiaukavime. i publikonai

LSS 60 Kp. Susirinkimas.
Lietuviu Socialdemokra-

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Kor{>ora-
ne tik" C1J°S programa ateinant) ne- 

tai dėl prezidento rinkimų J dėldienį iš WORL stoties, 
het iie nesutinka dėl naši-! kllOClklių, tarp 9:30 ir 

10:30 ryto bus tokia:

KONCERTE DALYVAUS:
jis, kaipo gelžkelietis. Kau
no stotyje matė gabenant 
tūkstančius lietuvių Į Sibi
ro tremti, kaip žmonės bu
vo kemšami i gyvulinius va
gonus, kurių langus jis pats, 
kaipo Kauno gelžkelių dirb 
tuvių šaltkalvis, prieš žmo
nių vežimą padėjo užkali
nėti, šiurpulingi jo pasako
jimai padarė didelio įspū
džio Į klausytojus.

Buvęs.

Kugelio Vakaras
Dorchesterio L. Piliečių 

kliubas rengia kugelio va
karą, su gaidžiais lietuviš
kais užkandžiais, muzika ir 
šokiais Kliubo patalpose 
1810 Dorchester avė., Dor- 
chestere (netoli Ashmont 

i Station ). įžanga 50c.
Rengėjai.

Todėl malonu yra pranešti 
apie jos darbus ir užsimoji
mus. Reporteris.

bet jie nesutinka dėl pasi 
skirstymo vietomis mieste ir 

dalies todėl re- 
juos skaudžiai

sulupo
kimus.

1. Muzika.
2. Norwoodo Lietuvių 

per paskutinius rin- Vyro Choras vad. S. Paurai.
Į 3. Pasaka apie Magdutę.
i Po programos parašykite 

Bus Įspūdingas Radio Susi- .savo jyudžius ir nusiųskit
Koncertą * rinkimas Trečiadienį Į šiuo adresu: W0RL Sta-

Pp. Minku radio koncer-j, ^čiadieni, vasario 18 tion Lithuanian Program, 
tas bus kovo 7 d. Gavin mo-!d'fvyks 031,103 draugijos 216 Tremont st, Boston, 
kyklos svetainėje, So. Bos-
tone. Kaip matyti iš jau pa
skelbtos programos koncer
tas bus labai margas ir į jį 
bus Įpinta trumpas vaidini
mas ir komiškų dainų, bus 
smuikininkai ir dainoriai, 
bus solo ir choro dainų. Pa
prastai radio koncertai su
traukia didelę minią kJau- 
•^>3° j n. o rengėjai tikisi sve
čių ir iš tolimesnių apielin- 
kiu.

DR. ROSENGARD ATI
DARĖ OFISĄ

David E. Rosengard, M. 
D., praneša, kad 26 sausio 
atidaręs medicinos ofisą 
prie 414 W. Broaduay, 
kampas F streeto, South Bo
stone.

Dr. Rosengard yra gimęs 
ir augęs So. Bostone, pra
leidęs 2 metu Carney Ligo
ninėj ir 1 metus L.vnno Li
goninėj. Prieš tai jisai vedė 
Broadtvay Pharmacv ant 
kampo D ir Broadtvay. Po i 
to jisai įstojo laivyno medi-i 
kų korpusan, iš kurio nese
nai buvo paliuosuotas. Jis; 
supranta truputį ir lietuviš
kai. (7)

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320 |

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

m HARVARD STREET
karna, laman SU arto teatrai B< 

CAMBRIDGE. MASS.

I narių susirinkimas Dr. D. Mass., pranešdami savo įs-
Pilkos namuose. Pradžia 8 pūdžius, o skelbimus prašo- 
val. vakare. Bus atskaita iŠ me siųsti į 502 East Broad-, 
koncerto-vakarienės. way, So. Boston 27, Mass. i

Valdyba. Steponas Minkus

JUOZAS STALINAS
— arba —

K«ip Kaukazo Razbaininkaa Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUDIO.
480 Roybton Boston, Mass.

Tel. KENmorc 3571
Namų, ELIot 8222

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nu* 9 rytu iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryt* Iki 13

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

vakar*

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. himhal RuiMing 

kambarys 203
BOSTON. Tlcf. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
8PSCIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ 
Dar* Kraujo Patikrinim*

Valandoe:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.

TURĖKIT FONIŲ
PaaidaryUt rekerdą ant 
Gsy Rekarėeria Nssji Crsuley 
Radijai ir Fonagrafa t'aasaies.

Dabar tik Xnpi«iata Ki

Tokią brošiūrą yra pirašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 ccnt. (Jaunama "Ke
leivio" knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

Jaunas Vyras Nužudė 
Mergaitę

Laurence J. Reddy, 21 
metų nesenai vedęs vyru
kas, šį pirmadienį buvo su
imtas, atvestas į Salem 
teismą ir kaltinamas nužu
dęs jauną, 17 metų mergai
tę, Beatriče Blanchard. Ta 

žmogžudystė įvyko 
nakčia. Jauna

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

PriešDavė $109,000 Kovai 
Vėžį

Amerikos Draugija Kovai 
Irena lai- pjješ Vėžį davė šimtą tūks

tančių doleriu Massachu-[šiurpi 
setts General Hospital tęsti šeštadienį

Smuikininkai l iš kairės į 
dešinę) Alicė 
Longin Buinis, i 
tanavičiutė-VVilliamson da
lyvaus Lietuvių Radio Korp.
14 metų sukaktuvių koncer- tyrinėjimams 
te ir komedijoj

Plevokiutė,

apie vėžio Ii-mergaitė buvo atrasta su
jos galva sudau-

"1 pirmadieni, {duodama sa- žyta su sunkiu elektrikiniu >,aba-nink,d . nedei,.., ko- v(, auRą dl^ugija |)rosu namuose
vo <-tą. 3-cią \a.. po pietų, svarbą kovoti prieš vėžį ir me. Bylos klausimas nukel- 
Patrick E. Gavin Mokyklos daryti tyrinėjimus, kad ta tas iki kovo 12 d., o kaltina- 
Salėj, So. Bostone. liga butų nugalėta; masis laikomas kalėjime.

Gyvieji ^kis tai sumai įteiktas badyta ir

$158.00
Ateikit Pažiarėti 

Darbas Garantuotas ant 
Ra4ij« ir RaSija-PMagraf«

Dabar Radiją Pardavimas 
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30

Soutb Boston Radio
Service Center
<32 E. Bfuadaay

prie Lincoln Šchool
Tel. ŠOU 2446

r.
C v t.

prieinama

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

Perkraastom
čia pat ir į to- j 
Urnas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

BROADWAY.
80. BOSTON. MASS. 

Tai. 8OUtb Boaton 4618




