
KELEIVIS 
DARBO ŽMONIŲ LAURAITIS

Amerikoje ................................ 63.00
Pietų Amerikoje ..................... 3.50
Kanadoje ................................ 3.60

Paaai Motut
Amerikoje ................................ 81.60
Pietų Amerikoje ...................... 1.76
Kanadoje ................................ .
Apskelbimų kainu klauskite Išlika.
Kreipiantis ra kokiais non reikalais
adresuokite:

K E L B 1 ▼ 1 8 
636 Broadw«y, Se. Bostsa 27,

KELEIVIS
SO. BOSTON, GRUODŽIO DECEMBER 29 D., 1948.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Boa* QU-ce at Boston, Mass., under the Act ef Mareh 3, W7».

THE TPAVELER----------------- ^ZrJH~LlTHUANiAN VVEEKLY

NO. 52. Keleivio Telefonas: 
SO 8-3071

Olandija ir Izraelis Neklauso ! 
Jungtinių Tautų I

Olandai Baigia Likviduoti Indoneziją — Izraelio Kariuo- j 
menė Puola Arabus — Jungtinių Tautų Įsakymas Lieka, 
Popietyje — Tarptautine Organizacija Dar Kartą Paro-
dė Savo Bejėgi

Olandija praneša, kad 
“policijos akcija” Indonezi
jos respublikoje jau pasi
baigė, tvarka toje respubli
koje esanti atstatyta, visi 
žymesnieji Indonezijos mie
stai yra okupuoti, o Indone
zijos vadai areštuoti ir kur 
tai išvežti. Jungtinių Tautų 
organizacijos saugumo ta
ryba įsakė olandams tuoj 
pat sulaikyti karo veiksmus 
ir paleisti Indonezijos va
dus, bet Olandija atsakė, 
kad jos santykiai su Indo
nezija yra jos “vidaus rei
kalas” ir Jungtinių Tautų 
organizacija neturi kištis į 
jos vidaus reikalą.

Čankaisekas Pa
skelbtas Krimina

listu I
Kinijos komunistai pa

skelbė Kinijos vadą Čan- 
kaišeką ir dar 44 kitus Ki
nijos vadus “karo krimina
listais” ir žada juos nubau
sti. Komunistai žada vi
siems jiems duoti “teisingą 
bausmę” už tai, kad jie drį
so kariauti prieš komunis
tus. “Kriminalistų” sąrašas 
yra gana ilgas ir žinoma, 
sąrašas yra tik dėl svieto 
akių, nes “teisingą bausmę” 
gaus ne tik Į sąrašą įtrauk
tieji, bet ir visi kiti Kinijos

AMER1KOS MARINAI IŠSIKELIA ŠANCHAJUJE

Didelis laivas iškelia Amerikos marinus didžiajame Kinijos uoste Šanchajuje 
“saugoti amerikiečių interesų”. Šiame laive atplaukė 695 marinai, garsus jūsų 
kareiviai, kurie dabos, kad Kinijos komunistai visai neišvarytų amerikiečių 
iš Kinijos žemių.. l)asie^® su J.un?' vadai, kurie pasirodys kuo

tinių Tautų organizacija ir 
kitas nykštukas, naujai gi
musi Izraelio respublika, 
kuri praeitos savaitės gale 
pradėjo karo veiksmus 
prieš arabus Negev dyku
mos srityje. Jungtinių Tau
tų tarpininkas Palestinoj,
Amerikos diplomatas Dr.
R. Bunche, pranešė saugu
mo tarybai, kad žydai su
laužė karo paliaubų įsaky
mą ir pradėjo pulti arabus.

Jungtinių Tautų organi
zacija dar kartą pasirodė
bejėgė ką nors padaryti, mos srityje ir iš ten prasi- 
kad išlaikius taiką pasaulyj dėjo mūšiai ir kitose fronto

nors neįtikę komunistams. 
Patys komunistai sako, kad 
“sąrašas nėra galutinas”.

Šventoj Žemėj Vėl 
Eina Karas

Prieš pat Kalėdas Pales- 
*1 tino j vėf prasidėjo kruvinas 

karas tarp žydų- ir arabų. 
Kūčių dieną pagal Egipto 
nusiskun d i m ą Jungtinių 
Tautų organizacijai, žydų 
kariuomenė pradėjo pulti 
egyptiečius Negev dyku-

1948 METŲ SVARBIEJI ĮVYKIAI
Sausio Mėnuo ' Gegužės Mėnuo

4 d. Burma atgavo visišką 10 d. Korėjoj rinkimus laimė- 
nepriklausomybę. jo nepriklausomybės salininkai

30 d. Indijos nepriklausomy- į ir sudarė Korėjos valdžią.
hės tėvas, Mohandas K. Gan- 
dhi, žuvo nuo žmogžudžio ku-
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Truman Sako, Sovietų Rusija 
Negerbia Sutarčių

: 80-asis Kongresą* Susirenka Atsisveikinti—Naujas Kon- 
gresa* iš Pirmo* Dienos Turės Suiikirtimų — Prezidento 
Įvesdinimas Bu* Labai Iškilminga* — Trumanas Sako, 
Rusija Visai Negerbia Sutarčių.

Sumner Welles Sun
kiai Serga

Buvęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas, žymus A- 
merikos diplomatas Sumner 
^Velles praeitą sekmadieni 
ankstį rytą buvo atrastas be 
sąmonės 2 mylios nuo savo 
namų Oxen Hill farmos, 
Marylando valstijoj prie 
Washingtono. Nuvežtas į li- 

atgavo sąmonę,

Šį penktadienį susirenka 
į paskutinį posėdį 80-asis 
kongresas. Jis posėdžiaus 
trumpai, paskirs kelpinigius 
nebeišrinktiems kongresmo- 
nams ir senatoriams ir išsi
skirstys. Pirmadienį prade
da posėdžiauti naujasis 81- 
asis kongresas, kurs išklau
sys prezidento pranešimo ir 
iš pirmos dienos turės nu
statyti savo vidaus tvarką.

Kongrese kils smarkių

je. Ta organizacija negali 
suvaldyti net tokių silpnų 
valstybių, kaip Izraelis ir 
Olandija, o kur iškyla kivir
čai taip didžiųjų valstybių, 
Jungtinių Tautų organizaci
ja nieko net ir nutarti ne
gali.

‘Eikite Pag Patį
Velnią”
Bolševikiški Kalėdų Linkė

jimai Vakarams
Iš bolševikų valdomos 

Prahos Čechoslovakijoj at
ėjo kapitalistiniams Vaka
rams

vietose. Per Kalėdų šventes 
visoj žydiškoj Palestinoj 
buvo paskelbtas privalo
mas užtamsinimas, kad 
priešų orlaiviai negalėtų 
daužjdi žydų miestų. Arabų 
valstybės tariasi vėl pradė
ti karą prieš žydus, nes žy
dai nesilaiko Jungtinių Tau
tų įsakymo nekariauti ir 
vienaip vien puldinėja ara
bus, kur tik jie jaučiasi sti
presni.

14 d. 
skelbė

lipkos. pat gavo Am1
Vasario Mėnuo j pripažinimą.

2 d. Prezidentas Trumanas į 25 d. Genera 
siūlo išleisti “Civiliu Teisių Bi-j nija pasirašė 
liu“ ir užtikrinti visiems pilie- Į sutartį ir pakelt 
čiams lygias teises. Pietinės j susitarimas bu 
valstijos protestuoja. ! kitoms pramonė

25 d. čechoslovakijoj komu- uždarbius, 
nistai padarė perversmą ir įve- Birželio Mėnuo 
dė tame krašte savo diktatūrą. 7 d. šešios vy 
Čechoslovakija atsidūrė galuti-Į susitarė dėl vai: 
nai už. “geležinės uždangos“. jos tvarkymo. 
Kovo Mėnuo į 11 d. Amerii

10 d. čechoslovakijos užsie- ėmė Venderber? 
nių reikalų ministeris Jonas! zoliuci ją, kad 
Masarikas “iššoko pro langą“ ir Vakarų Eur <« 
užsimušė. Spėjama, kad jis pro-J jungą.

Rugpiučio Mėnuo
2 d. Rusijos diktaturius Sta

linas turėjo pasimatymą su Va
karų atstovais ir pažadėjo susi
tarti dėl Berlyno blokados nu
ėmimo, bet apsimelavo.

3 d. Whittaker Chambers į- 
nepriklagsoma ir tuoj vardijo buvusi aukštą Valsty

be facto" ■ bės departamento tarnautoji,
i Alger Hiss, kaipo Maskvos šni- 

tors kom pa- i pą 
darbininkais

gomnę jis atgavo sąmonę, ivongiese kus smaiKių 
bet pasirodo, kad jis nusa- ginčų nustatant kongreso įs- 
lė rankas ir kojas. Sako, tatymų leidimo tvarką, 
kad diplomatas ankstį rytą Svarbiausias kongreso dar- 

..........................bar yra atliekamas komisi
jose, o komisijoms pirmi
ninkauti, pagal seniau vei
kusią tvarką, išrenkami se-

__  _____ _______ niausieji kongreso nariai.
kaipo “geros kaimynystės” Todėl komisijoms vadovau- 

.....  ... p^nka dažnai tokie na
riai, kurie yra pažangių įs-

išėjo pasivaikščioti ir dėl 
širdies smūgio pergriuvo ir 
beveik nesušalę.

Amerikos politikoj Sum
ner Welles yra žinomas.

Izraeli* valstybė pasi-j

arbius. Tas 
pavyzdys ir 
lonėms kelti

rbė

MOKSLININKAI BĖGA IŠ 
SOVIETŲ AKADEMIJOS

Nesenai garsus Amerikos 
nepaprasti kalėdiniai į biologijos mokslininkas R.

linkėjimai. Kalėdų dieną 
Prahos parlamento kalbėto
jas Oldrich John per radio 
sakė: “Tegul (Vakarų vals
tybės ) laikosi atominės 
bombos dievaičio, jei tas 
duoda joms malonumą; Te
gu jos susijungia su savo 
buvusiais priešais vokie
čiais, jei tas joms patinka; 
Tegu jos eina pas patį vel
nią, jei jos ten jaučiasi na-• y“mie

ALASKA YRA DiDELIA 
ME PAVOJUJE

Pavojingiausia vieta Ame
rikos gynime yra Alaska, 
kur milžiniškoj teritorijoj 
tėra tiktai 80,000 žmonių ir 
labai mažai kareiviu. Tuo 
tarpu Sovietų Rusija turi 
savo Tolimuose Rytuose ne

J. Muller pasitraukė iš So
vietų Akademijos, kurioje 
jis buvo “nariu korespon
dentu”. Amerikos moksli
ninkas sakė, kad Sovietų 
valdžią išniekino mokslą, 
pripažindama “šarlatano 
Lysenkos” mokslą, kaipo 
vienintelį neklaidingą. Da
bar tą pat padarė ir anglų 
mokslininkas Sir Henry 
Dale, Sovietų Akademijos 
“garbės narys”. Jis pasi
traukė dėl tos pat priežas
ties, kad Sovietų rėžime 
mokslas nėra laisvas ir kad 
buvimas tokioj vergų aka
demijoj negali buti joki 
garbė.

testuodamas prieš savo krašto 
pavergimą tą padarė.

17 d. Penkios Vakarų Euro
pos valstybės pasirašė karo su
tartį bendrai gintis prieš Sovie
tų imperializmą.
Bahndžio Mėnuo

2 d. Kongresas priėmė taksų 
sumažinimo bilių ir prieš prezi
dento veto įstatymas įsigalėjo. 
Taksai buvo sumažinti $4,800,- 
000.000.

3 d. Prezidentas Trumanas 
pasirašė įstatymą apie davimą 
Europos kraštams ekonominės 
pagalbos, pagal “Marshallo pia 
ną“.

9 d. Kolumbijos sostinėje 
Bogotoj, posėdžiaujant visų A- 
merikos respublikų atstovams, 
įvyko kruvinos riaušės, kuriose 
žuvo keli šimtai žmonių.

18 d. Italijos rinkimuose ko
munistai ir jų bendrakeleiviai 
nesurinko nė 40 nuošimčių bal
sų. Bolševikų viltys įtraukti 
Italiją į rusų “įtakos sferą” su
smuko.

19 d. Kongres 
šaukimo į karino!

24 d. Keptoj 
Philadelphijoj 
wey ir gub. Vi 
tais prezidento

24 d. Rusija^ 
j miesto blokai 
kelių ir visokį 
valstybių susi#^ 
tu. Vakarai pra 
prekes į Berlyną Į

28 d. Komiai 
Jugoslavijos di, 
“trockistu” ir nr 
agitaciją.
Liepos Mėnuo

15 d. Pernoki*! 
ladelphijoi i*t2 
Trumano ir su
dėtinas preziden^

18 d. Palestino 
nai sulaikytas -I'1, 
toms tarpininkauJ

26 d. Prez. Tr! 
kė kongresą į 
ją ir pasiulė pri ii 
litinę ir ekonomių

PER ŠVENTES ŽUVO 
480 ŽMONIŲ

Per Kalėdų šventes visoj 
mažiau, kaip 200 modernia- Amerikoj buvo daug viso-
kų submarinų ir gali mesti 
prieš silpnai ginamą Alas- 
ką dideles karo jėgas. Alas- 
kos okupavimas rusams ne
būtų sunkus, bet išvaryti

kių nelaimių. Daugiausiai 
žmonių žuvo automobilių 
nelaimėse ant kelių, kur 
mirtį rado 265 žmonės. Ne
mažai žmonių žuvo gaisrų

juos is Alaskos butų labai, nelaimėse per šventes, o ki- 
sunku dėl krašto platumo ir tus ištiko kitokios nelaimės 
dėl šalto klimato. 1 bešventinant Kalėdas.

politikos vykdytojas santy
kiuose su Lotynų Amerikos 
kaimynais, o lietuviams jis 
žinomas tuo, kad jis paskel
bi Amerikos protestą prieš 
Baltijos salių begėdišką 
okupaciją 1940 metais, ka- 
aa runų araiiJOš iiZčiTic Lic= 
tuvą, Latviją ir Estiją. 
Sumner Welles buvo auto
rius Atlanto Čarterio, kurio 
vėliau Amerika atsižadėjo.Rugsėjo Mėnuo

3 d. Eduardas Benešąs, be 
kovos užleidęs valdžią Čecho
slovakijoj bolševikams, mirt 3 
mėnesiai po jo išvarymo iš pre-

. zidento vietos.
Londone: 17 d. žydų teroristai nušovė

nė? į Palestinoj Jung. Tautų .tarpi
ninką Folke Bernadotte ir pran
cūzų pulkininką A. Serrot.

21 d. Paryžiuje prasidėjo 
Jungtinių Tautų seimo posė
džiai.
Spalių Mėnuo

4 d. Vakaru valstybės Berly
no blokados klausimą iškėlė 
Jungtinių Tautų saugumo tary
boje.

25 d. Rusija “vetuoja” Jung
tinių Tautų kompromisinį pla
ną Berlyno blokadai užbaigti.

30 d. Pirmieji išvietintieji 
žmonės atvyksta į Ameriką pa
gal kongreso priimtą DP bilių.

31 d. Kinijos komunistai pa
ėmė Mandžurijos svarbiausią 
miestą Mukdeną ir pradėjo 
veržtis pirmyn.
Lapkričio Mėnuo

2 d. Prezidento rinkimus lai
mėjo demokratų partijos kan
didatai. Trumanas ir Barkley 
Išrinkta demokratų dauguma 
kongrese.

12 d. Tarptautinis teismas 
pasmerkė 7 japonų vadus mir
ti, o 18 vadų ilgiems metams 
kalėti.

30 d. Rusija sudarė rytinėj 
Berlyno dalyje grynai bolševi
kišką miesto valdžią.

senatas pri-> 
siūlytą re-

lerika rems 
rišką są-

priėmė vyrų 
:nę bilių.
Jonų partija 
įtė gub. De- 

kandida- 
imams. 
leda Berlyno 
įtraukė gelž- 

Į Vakarų 
su mies- 

ia gabenti 
■o keliu, 
įas paskelbė 
įtorių Tito 
įėjo prieš ji

partija Phi - į 
prezidento 

irk ley kandi - 
rinkimams.
karas laiki - 
tinėms Tau-

’anas susau- 
įprastą sesi- 

iti plačią po- 
programa.

Laimingų Nauju "Keleivio” Stabas.

Visiems "Keleivio“ Skaitytojams, Platintojamg, 

Rėmėjams ir Btndradarbiamg Linkim

Kongresas Svarstys 
Atlanto Paktą

Jau kelios savaitės Wa- 
shingtone eina pasitarimai 
tarp Amerikos ir Vakarų 
Europos kraštų dėl sudary
mo Siaurės Atlanto Karo 
Sąjungos. Karo sutarties 
projektas jau yra baigiamas 
ruošti ir dabar prie tos su
tarties apsvarstymo jau pri
traukiami ir kongreso at
stovai, kad jie iš anksto su
sipažintų su tos karo su
tarties nuostatais, kad vė
liau kongrese nekiltų be
reikalingų ginčų ir aiškini
mosi.

Šiaurės Atlanto Karo Są
junga bus nukreipta prieš 
Sovietų Rusiją, kurios im
perializmas ir kaimynų 
kraštų grobimas privertė 
Ameriką ir kitus kraštus su
sirūpinti dėl gynimosi.

tatymų priešininkai. Pažan
gieji kongresmonai bandys 
pakeisti komisijų rinkimų 
tvarką. Senate pažangieji 
senatoriai nori iš pirmos 
dienos ankamvti senatorių 
“*veto teisę”, kuri reiškiasi 
neaprėžtu “filibusteriavi- 
mu” arba kalbėjimu be jo
kio apribojimo. Nuo to, 
kaip pažangiesiems seksis 
pertvarkyti kongreso darbo 
tvarką pareis ir naujųjų įs
tatymų leidimas.

Ateinančios savaitės pra
džioje prezidentas Truma
nas bus įvesdintas preziden
to pareigoms ateinantiems 
4 metams. įvesdinimo iškil
mės ruošiamos labai puoš
nios ir visa sostinė turės di
džiausias iškilmes.

Šį pirmadienį prez. Tru
manas, kalbėdamas Kansas 
City, užsiminė ir apie Ame
rikos užsienių politiką. Jis 
sakė, kad Amerika sieks 
taikos, bet labai apgailesta
vo, jog Rusija laikosi tokios 
moralinės sistemos, kuri 
“nėra joki moralė” ir pa
brėžė, kad “Sovietų vyriau
sybei sutartys nėra šven
tos”, kitaip tariant, Rusijos 
žodžiui negalima pasitikėti, 
nes ji laužo sutartis.

Prezidentas dar sakė, kad 
“kai kurie” Rusijos vadai 
nori baigti “šaltąjį karą”, 
bet jis nesakė kurie tie va
dai yra.

Gruodžio Mėnuo
3 d. Amerikoj atrasti iš Val

stybes departamento šnipų pa
vogti slapti dokumentai VV.
Chambers farmoje ištuštinta
me arbūze.

10 d. Vakarų Europos kraš 
tai, Kanada ir J. A. Valstybės 
pradeda Washingtone deryba? 
dėl sudarymo karo sąjungos.

12 d. Jung. Tautų seimas bai
gė posėdžius Paryžiuje.

15 d. Teismas apkaltino Al
ger Hiss šnipinėjime Rusijos 
naudai.

19 d. Olandijos kariuomenė 
įsiveržė į Indonezijos respubli
ką ir ją okupavo.

23 d. Japonijoj pakarti karo 
vadai, jų tarpe buvęs Japoni
jos ministeriu pirmininkas To
jo ir šeši kiti karo vadai.

28 d. Egypte jaunas ”mago- 
metonų brolijos" narys studen
tas nušovė penkiais revolverio riškai pagalbai, kad Europa 
šūviais ministeriu pirmininką galėtų gintis nuo Rusijos 
M. F. Nokraši Paša, 60 metų. imperializmo.

Saitas Karas Kai
nuos 15 Bilionų

Baltojo Namo atstovai 
sakė kongreso vadams, kad 
ateinančiais metais Ameri
ka turės išleisti Europos 
ūkio atstatymui 15 bilionų 
dolerių. Pinigai bus skiria
mi pagal Marshallo planą, 
kaip jau kongreso vra nu
tarta, bet 80-asis kongresas 
paskyrė pinigus tiktai pir
miesiems metams, o nauja
sis kongresas turės skirti pi
nigus ateinantiems metams 
Marshall planui vykdyti. 
Ateinančiais metais Euro
pos stiprinimui bus išleista 
apie 5 bilionus • doleriu ka-
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J APŽVALGA
tus”. Įstabiausias dalykas 
Stalino imperijos susidary
me yra tas, kad tos imperi-

Kinija jau nurašoma į A- jos daugumą jam padova-j 
merikas užsienių politikos nojo Amerikos užsienių po-

voJoi m i

KINUA “NURAŠYTA J 
NUOSTOLIUS”

nuostolius. 450 milionų 
žmonių pateks į Rusijos 
“įtakos sferą”, o Amerikos 
malinai Kinijos pakraš
čiuose saugos “musų inte
resus”, jei bolševikiška Ki
nija leis jiems tą daryti.

Kada Amerika nurašo 
kurią -nors tautą į savo 
“nuostolius”, Rusija tą tau
tą tuoj pat užrašo į savo 
“laimėjimus”. Toki jau yra 
“dvejų pasaulių” faktiška 
būklė, kad ką vienas pasau
lio galiūnas — Amerika — 
praranda, tą antras galiū
nas—Rusija— atranda.

Amerikos užsienių politi
kos vadai gana lengva šir
dimi “nurašė” Kiniją. Jei 
butų tiktai Kinija, “nurašo
ma į nuostolius”, tą galima 
butų vadinti nauju eksperi
mentu. Bet tokių nurašymų 
buvo daug ir visi jie sustip
rino Rusiją. Kodėl Kinijoj 
turėtų būti kitaip?

Pažiūrėkime, kokias tau
tas Amerika jau yra nura-

litikos vadai, atsižadėdami j 
Atlanto Čanerio principų ir 
skubiai rašydami i savo j 
knygas vis naujus ir naudus 
“nuostolius”.

DP ĮSTATYMO KEI
TIMAS

Naujas kongresas, pagal 
visų žymesnių kongresmo-j 
nų ir senatorių pasisakymą,! 
imsis keisti D. P. Įstatymą, 
pagal kuri i Ameriką Įsilei
džiama 205,000 išvietintų
jų žmonių iš Europos sto-j 
vykių.

Dabartinio Įstatymo kriti
kai sako, kad Įstatymas yra 
“antisemitiškas ir antikata- 
Kkiškas”. Taip tą Įstatymą 
charakterizavo ir preziden
tas Trumanas. kalbėdamas 
Bostone prieš rinkimus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

HAITI RESPUBLIKOJE DIDELIS SKURDAS

Jungtiniu Tautų organizacija pasiuntė ekonominę, m isi ją i Haiti respubliką iš
tirt’ kaip galinta pakelti to kraštelio ūki. kad skurdas sumažėtų. Paveiksle 
matyti vaizdas iš Haiti sostinės turgaus. Port-au-Prince, kur moterys nešioja 
visokius sunkumus ant galvos užsidėjusius.

Darbas ir Biznis Izraelyje r
Žvdai Palestinoj Įvedė liūs _. .

modemišką pramonę, dar- organizacijos niekad nebu- 
Įdomuf kad katalikai dėlįbo unijas ir darbininkų ko- ^o stiprios nes n^rejo 

to įstatymo “antikatalikiš-; operatyvus. Kai kūne tų daug ', To?*
kūmo” * visai nesiskundžia.1 kooperatyvų tun savo biz- ai abu dai bininką a.gos bu 
Skundžiasi žydai dėl vienos nio Įstaigas Žydai atlieka vo ma^snes n daug vaikų 
priežasties: Įstatymas nu-Į įvairiausius darbus Palesti-s buvo samdoma arabų fab

«iu«i i savo nuostolius ir mato Įleisti Į Ameriką tuos noj: prie laivų, plieno
I -- - -- išvietintuosius žmones, ku- metalo fabrikuose, e.ektros

jie yra statytojai

nors ji vadinasi koalicija.
Ministerio pirmininko pa- 
eikas eina David Bengu- 

rion, kuris kartu yra ir Sio- 
unijų skvrius. Arabu nistu pirmininkas.

' ’ C. C. A. U.

Pastas Atpigina Pa 
ketu Siuntimą

atidavusi į totalitarinės Ma
skvos diktatūros globą. A- 
merikos nuostoliai atrodo 
šitaip:

Albanija sa vienu milionų 
žmonių;

Bulgarija su 7 milionais 
žmonių;

Čechoslovakiją su 15 milio
nų žmonių;

Estija su 1,200,000 žmonių;
Jugoslavija su 17 milionų 

žmonių. Tas kraštas bando da- 
dab ištrukti iš Maskvos glo
bos.

Kinija su 450 milionų žmo
nių;

Latvija su 2 milionais žmo-

Naujieji Metai čiusių po platų pasaulį
Dar vieni metai nusirito Į LIETUVIŲ šventė, 

i praeiti, nešdami Į “istoriją” Vasario šešioliktoji yra 
žmonių viltis ir lūkesčius, DEMOKRATIŠKA musų 
tautų skriaudas ir nejvyk- liaudies laisvės šventė. Ją 
dytus siekimus. Stovime minėdami prisiminsime pa- 

: Naujų Metų angoje ir klau- vergtą ir žiauraus okupan- 
i šiame save, ką duos Nau- , to teriojamą Lietuvą, prisi- 
i jieji Metai? minsime pavergtus Lietu-
I Ar atneš jie visų trokšta- vos darbininkus ir vaLstie- 
mą teisingą taiką? Ar duos j čius, musų brolius, kenčian- 

1 ramybę geros valios žmo- čius baisią Maskvos dikta- 
nėms? Ar duos pavergtoms' turos priespaudą. Prisimin- 
tautoms laisvę? , sintie ir tuos musų brolius,

Atsakymo i tokius klausi-kurie dešimtimis tūkstančių 
mus žmonės nežino. Ir ge- kko išvaryti i žiauną Sibi- 

1 rai, kad nežino, nes žinoda- Į’° prievartos darbų vergi- 
į mi, kokie nemalonumai mus
laukia, mes gyventume be- Kieti Prieš Olandiją! 

i viltėj baimėj. Tik nežinia Amerikos užsienių politi- 
j yra musų vilčių pagrindas. • Ra žada būti “kieta” prieš 

Maloniems skaitytojams mažiukę Olandiją už jos 
Naujų Metų proga linkime negerą pasielgimą Indone- 
turėti geriausių vilčių, su- zijoj. Marshallo plano pa
laukti laimės ir džiaugsmo, galba Olandų Indijai jau 
o visi turėkime vilties, kad sulaikyta, Jungtinių Tautų 
ir visa Lietuvių tauta nau- plepalinga mašina jau už- 
jais metais sulauks laimin- sukta, o kai kurie žmonės 

sako, kad Amerika bandys 
; sujungti visas “antikomuni- 

karoi stines jėgas Azijoj” prieš...
vadai gruodžio 22 d., buvo 01andiją- 
pakarti Tokio kalėjime. | .K“J> atrw1o„ apfkomu-
H J 1 nistimu jėgų jungimas

matome Kini- 
kavimas prieš

pasalu uz-! ..—— -.p. nykštukus Ame; 
‘ ; nkos milžinui neatneš nei

.1 naudos nei prestižo.
Japonų karo kriminalistai T . . .H * - Jei Amerika tikrai nore-

■ tų jungti “antikomunisti- 
, nes jėgas” bet kur, tai ko- 
1 dėl nejungti tas jėgas prieš 
Maskvą? Tai butų priešas

gesnio likimo.
Pergalė ar Kartuvės?

Septyni Japonijos

'f abrik?'dien vienodi įstatymai sau- nų pakietų siuntimas į Vo-'džioje japonai iš pas 
Kiose 1H4O m. gruoa o — . pramonininkai. goja visus darbininkus ir kietiją yra atpigintas. Į A- puolė Pearl Harbor.
du ^)Opta2teirldo^tOTvkto- nl1922 m! Phinehas Rutten- nėia skirtumų algose. merikos ir Anglijos okupuo-
se bėgyje 1946 ir 1947 me- berg įvedė elektrą į Palesti- Beveik visos žydų darbo tas Vokietijos zonas uz vie- buvo nuteisti tarptautinio

apleisti kraštą, kad tuo bu- sės Novomeisky Įsteigė ben- ’?20 m. konferencijoj, ku- keti po 9 centus uz starą. kad karo kriminalistai yri
du sudarius daugiau sunku- drovę mineralams iš Mirų- noj dalyvavo 81 vyrų ir Galima siųsti pakietus iki baudžiami ne tiek uz papiį
mu “Vakarams” žvdai bė- sios Juros semti. Abieju šių moterų. Šiądien Hista- 22 svarų. dytus kriminalus, kiek uziš Unki> ’ K bendrovių darbininkė va- druth” turi 2»o,000 narių įr Ant .visų pakietų, reikią
prisiminimu karo metu. ka-i landos, algos ir darbo sąly- yra stipriausi organizaei- būtinai Pameti U S.
da hitleriniai žvėrys iuos gos yra puikios. • ja vBOje ramybėje, lr iie rarc.el PaK1«ą' Kriminalistai Maskvoje juk

rinkų ir jų nebus pažymėti, kaipo u. 
daugiau ne- S. Cift Parcel”, tai už juos

karo
pat

pralaimėjimą. Tokie 
ir net šlykštesni karo

hitleriniai žvėrys juos g°s .vri r-------  , i>AA »
naikino, dėl labai* sunkių .Bet ne kiekvienas mdust- ^00,040 dari 
ekonominių sąlygų ir dėl rialistas sutinka ivesti tin-, šeimos sutrai 
krašte jaučiamo
tizmo. Bet pa

nėra baudžiami? O jei ja 
ponai butu kara laimėje, tai

vertas Amerikos ir toki po
litika tikrai pasitarnautų 
pasaulio laisvei.
Asmens Garbe

Ar matėte kur laikraš-"k T y—v z-» * y-. ly ]
viuu?e mcivsihiiius anigčii-

vius, kad žymus Amerikos 
mokslininkas, Dr. Edward

j piancuzų okupuotą v o-

mų;
Lenkija su 25 milionais žmo-’ priįmtą DP bilTu 

niu; - - - - -
Lietuva .i..ow.Wv e„.o-. £>^1 priežasties

i-- er *r kritikuoja dabar vt____  . _ _ _
Mongolija su 700,000 zmo- ti Įstatymą. O tariamas ista-• tai rimtų darbo pro- tadruth” ;.;)dr»u(izia savo . . ... 

nių; tymo “antikatalikiškumas” blemų nėra. narių sveikatą, tiri senatvės dovanų pa-
Rumunija su 20,000,000, pridedamas tik tuo tiksiu. Turkijos valdžia, kuri vai- pensijas, bedamės aprlrau- kietus įeikia mokėti po 10c. 

kad daugiau paveikus Į vi- dė Palestiną iki 1917 m.J dą ir tvarko tfeikų darbą 
suomenę, o ne todėl, kad visai nesirūpino darbinin- valandas, algasl<laibo sąly 
įstatymas daro diskrimina-i kais. Palestina ir neturėjo gas, etc. Į 
ciją prieš katalikus. didelės darbininkų klasės. “Histadrnth" lagino dar

Kalbant apie DP biliaus Turkai nesirūpino ir ara- bininkų grupes jisteigti . „ +
pakeitimą kritikai sąmonin- bais bežemiais, kuriuos so gamintojų Į vartotoją P° 14 cenc4 uz svar^ 
gai užmiršta, kad žydai tu- žemės savininkai išnaudojo, kooperatyvus. tKooperaty- 
ri kur pasidėti iš DP stovy- Bežemiai turėjo nuomoti vai yra i airiaėbų rusių: 
kių. Susikūrė Izraelio vals-’zeni?: jie turėjo atiduoti daržovėms. pie»<, produk- 
tybė, kuri be ceremonijų Pus? savo Javil uz nuomą ir tams ir naminiams paukš- 
“išvietino” iš žydiškos Pa- mokėti didelius nuošimčius čiams pa;davinėti miestuo- 
lestinos dalies 300,000 ara- už sėklas ir Įrankius. Britų se. Daug “Histadrutho” Į- 
bu ir tuo budu natuštino administracija, kuri valdė monių bt o išvystyta tuo

žmonių;
Rytine Vokietija su 20 mi

lionų žmonių;
Suomija su 3.800,000 žmo

nių;
šiaurinė Korėja su 10,000,- 

000 žmonių;
Vengrija su 10,000.000 žmo

nių.

už svarą. Bet ir ant tų pa
kietų reikia pažymėti, kad 
tai “U. S. Gift Parcel”, nes 
be tokio pažymėjimo i pran- 
cuzų zoną pakietai kainuos

su Kariaujančių sami onai- 
sis bus: Pergalė ar Kartu
vės!
Absoliučiai Nepasiruošęs’

Žinomas Amerikos žurna-

yieną nan pranešė spaudos 
žiniai, kad komisijos pasi
elgimas su Dr. Condon bu
vo “unfair”. Kovo 1 d. 1948 
metų ta pati komisija buvo 
paskelbusi, kad Dr. Condon

Palengvinkime tremtinių 
naštą, sušelpkime juos! Au
kas siųskite:
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 G ra r. d st.,

Brooklyn 11, N. Y.

listas,_ Edgar A. Mowrer,! vra “silpniausioji grandis 
paraše labai įdomią knygą musu atominiame saugu- 
apie Amerikos užsienių po- ”* — - ... &

’ litikos klaidžiojimus. Kny
ga vadinasi “The Night- 
mare of American Foreign 
Policy”.

Knyga daro labai gerą Įs
pūdi jau vien tuo, kad joje 
nėra jaltinių šliūžių knygo
se Įprastų saldžiarugščių 
Roosevelto administracijos 
klaidų garbinimo. Knygoje

me”. Tada tą kaltinimą 
spauda išnešiojo po visą 
plačią Ameriką.

Per ištisus 10 mėnesių ko- 
n. i j o^ kaltinimas buvo ne

atšauktas ir Dr. Condon ne
gavo progos prieš tą komi
siją pasiaiškinti.

Praeitą savaitę iškilo ir 
kitas panašus “incidentas’

Čia neįskaitome tų rusiš
kų laimėjimų, kurie buvo 
pripažinti Rusijai Rytų Eu- 
rojoj (Curzon linija, Besą 
rabi ja
Bukovina 
niai
Rusijos 
buvo pripažinti Rusijai iš 
Japonijos teritorijų (Kuri
lų salos, pusė Sachalino ir 
Kinijos kąsniai).

Jei sudėlioti visus rusų 
pavergtų kraštų gyventojus* 
gaunasi milžiniškas skai
čius, 585 milionai žmonių 
Įvairiausių tautų priklauso
mų nuo Maskvos diktatūros 
valios.

Jei prie to skaičiaus pri
dėti pačios Rusijos gyven
tojus, tai gausime 760 mi
lionų žmonių, kurie šian
dien sudaro “sovietišką im
periją”. Maskvos valdovo 
paunksmėj jau yra trečda
lis musų žemės gyventojų! 
Nei Hitleris, nei Japonijos 
agresoriai niekada negalė
jo nė svajoti tokią “pasauli
nę imperiją” sukurti, kokią 
sukurė Kaukazo batsiuvio 
vaikas Stalinas.

tas, ir jie niekad neįvedė pradėjo kurti pramonę Pa- 
tokių Įstatymų ūkininkų ir lestinoj. t
darbininkų apsaugai Pales- Privatinės Įmonė.' samdo 
tinoj, kokią turėjo pačioj darbininkus; kitų Įmonių 
Anglijoj. ! patys darbi ninkai yra savi-

Žvdų darbininkams Pa-’ninkai: dar kitose pramo- 
iestina yra sava tėvynė, irinininkai yra partneriai su j 

Jei žydai skundžiasi, tai norėjo kuogreičiausia darbininku organizacijomis, 
tik todėl, kad jie mielai no-iv?M pagerinti. Kada vai- Augar; žydų pramonei, 
retų gauti sau ypatingų pri- ^žia jiems nedavė jokios arabų pramonė irgi pradė- 
vilegijų Įvažiavimui i Ame- paramos, jie susiorganiza- j° Plėstis. Pasirodė arabų 
riką. Jų norą galima" supra- vo» £auti apsaugos iš | kapitalistinė klasė ir arabų 
sti, bet mes nematome jam amątų unijų. Nors amatų j darbo žmonių klasė. Arabai 
jokio pateisinimo. Jei lietu-: uniJos buvo organizuotos darbininkai steigia darbo 
viai DP butų žydų padėtyje darbininkų labui, jos!unU^?- nors jos nėra taip
:-------it- ’ • * • - tačiau padėjo ir arabams. gerai organizuotos kaip žv-

Arabai galėjo stoti i specia- dų.
Izraelio valstybėje dar-į

Keitusi į Izraeli, ir pagal 
dabartini Įstatymą, žiūrint 
kiek žydų DP atvyksta, vi
sai neatrodo, kad žydai bu
tų skriaudžiami. Jų atvyks
ta didesnis nuošimtis, negu
jų yra stovyklose.• - „ _ **

ir galėtų vykti i savo kraš
tą gyventi, kaip žydai DP 
gali vykti Į Izraeli, jokios 
lietuvių DP problemos iš vi
so nebūtų.

Bet dabartinis I)P įstaty
mas turi kitų didelių truku
mų, kuriuos kongresas galė
tų pašalinti. Įstatymas yra 
“biurokratų rojus”. Jo pa~

vėžio greitumu. Per šešius
! mėnesius, kai Įstatymas vei
kia, tiktai 1 nuošimtis nu
matytų Įleisti žmonių galė
jo čia atvykti.

bas ir biznis užima svar
biausią vietą.

Dabar Izraelio valstybę 
valdo laikinoji vyriausybė, 
kuri buvo sudaryta 19481

Jei kongresas pašalintų P1??1-1 ces žės 14 d. Greitu

BARA DARBININKUS Mdiuu tai uiiiiiiiu. Mivgo e „ni: i .... ...
klaidos vadinamos klaido- drumsų'jXląeUi.r"n-

ce^ Duggan vardą, kurs nu
sižudė ar buvo nužudytas 
New Yorke gruodžio 20 d. 
Ar jis kaltas? — to dar nie
kas nežino.

i mis, o ne kokiais tai kitais, 
i Shervvoodo, Byrnes ir pa
našių'Jaltos išpažintojų mė
giamais vardais.

Apie vieną iš svarbiausių 
Amerikos “apyzerių”, Roo
sevelto artimą patarėją 
Harry Hopkins, E. A. Mow- 
rer sako, kad jis buvo “ab
soliučiai nepasii-uošęs” už
sienių politikai. Kitaip ta
riant, apie užsienių politi
ką nieko neišmanė, bet ją 
vedė... žiūrėdamas savo bo
sui Į akis ir atspėdamas jo 
valią...

Vieši kaltinimai be irody- 
mij inešą i reikalingą šnipų 
gaudymą iabai negardu 
prieskonį.
“Eikit Pa. Velnią”

Čechoslovakijos bolševi
kai per savo radio “pasvei
kino” Vakarus ir Kalėdų 
proga palinkėjo Amerikai, 
Anglijai ir Prancūzijai “eiti
pas patį velnią”, šitokie

____ .“griežti” čechiškų lėlių lin-
vos nepriklausomybės šven- sukelia juoko,
tė, Vasario šešioliktoji. Mažiau juoko betgi kelia

Vasario 16-oji
Nebetoli tradicinė Lietu-

Visos lietuviškos koloni
jos ruošiasi tą šventę pami-

Vengrijos bolševikų pasi
mojimas likviduoti katali-

Stalino imperija turi Xra painijs, be
lio kojas. Ji yra per daug 
iipurpusi, kad ją be karo 
butų galima išlaikyti, o bu- 
•taame kare ir pati Rusija 
gaU sugriūti ir pergyventi 
savo naujus “maišaties me

nėti, ruošia prakalbas, au- !"! vadovybę,
kų rinkliavas, priims protes- X™/™ bolševikai areštavo 
tus, reikalavimus ir pagal kardinolą Mindszenty ir 
savo išgales paminės musų: j ^ad Jis šnipas, iš- 
tautos Laisvės Dieną. * davikas ir juodojo turgaus 

Palinkėsime, kad nebūtų ^Pekuhantas . Atrodo, kad 
nė vienos lietuviškos kolo-' a^.,vos lėlės BudapeSte 
nijos, kur Vasario šešiolik-'£e tik yra budeliai, bet Ir 
toji nebūtų paminėta. Tebu-! kvailoki žmonės... 
nie ta diena VISŲ išsimė-Į

laiku žada susirinkti Izrae-. General Electric Corpora- 
lio Steigiamas Seimas, ku- tion direktorius, Charles E.

tuos tikrus Įstatymo truku
mus, jis padarytų gerą dar
bą. Bet jei kongresas šalins ris parašys Izraelio respub- Wilson, aiškina vienai kon- 

tus, ir garantijų davėjus, ir biliaus “antisemitizmą ir likai konstituciją ir išrinks greso komisijai, kad darbi- 
norinčius atvykti DP. Įsi-' antikatalikiškumą”, tai Įs•« P^ovią valdžią. ninku išpusti reikalavimai
leidžiamųjų DP skaičius tatymas visai nepagerės ir' Laikinoji vyriausybė yra pakelia išdirbinių kainas ir 
yra per daug mažas, o įsta- tik politikieriai turės pro- sudanta daugiausia iš Šio- “nuskriaudžia” šėrininkus, 
tymo vykdymas eina tiktai gos gražiai pakalbėti. organizacijos vadų, nes sumažina pelnus.

talo apsunkina ir valdinin-
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPE1KLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pittsburgho Naujienos
Miestas Nusiprausė turi 17,000 dirbtuvių kami-

Du kartu savo gyvenime tburnai,
buvau Pittsburghe ir abu Yien- ^en^1- . cnvartn
kartu tos miestas i mane pa- 300,000 tonu
kX buvS S ’ A B tokio aAgliy kie,

oačiamekaro fluStvie la- kk) užtenlcamai ?umų 
pačiame Kaio įkarštyje, Ka pačiam miestui, bet1
da visos Pittsburgho dirbtu- ^įaT^pielinkei užter- 
ves dubo rankoves pasu-ar A- H

ėjusios visokius karo reik-i į, b h švarintam vii-
Sės ±on? suJdtaL įninku buvo paskirtos 77 
aprūkęs, zmone. sjoriini. t amžiaus Carnegie 
dangus tamsus, lyg debesį- Tecgnologijos lnstituto pr0- 
tnis aptrauktos. Man, pasi- fesorius įJB. Ely. Jis žmė-
taike ten būti saulėtomis j <jar|J0 energingai ir grei- 
dienomis, bet saules visai & & - ?
nemačiau. Išvažiavau tada
iš to miesto ir išsivežiau

tu laiku galėjo parodyti gy
ventojams savo darbo re-:

, j ♦. • zultatus. Štai keletas prie-iĮspūdį, kad tai \ra darbštus kurios padėjo mies-į
skruzdėlynas, bet aDŠvarinti: ,
iki ausų. Apie tą murzinu-į visiems gelžkeliams buvo-

P"eš .įvažiuojanti 
tame mieste \ lakas, kas tik traukiniams j miestą pereiti

SNIEGAS, GALVIJAI, TAI TIKRAS KALĖDŲ VAIZDAS

St. Gearges bažnyčia New Yorke paruošė Betlėjaus Stainelę su gyvais gyvu
liais, o iškritęs sniegas sudarė tikrą Kalėdų vaizdą, kaip mes jį sau prisime
name iš musų jaunų dienų, kad Stainclėj matydavome visokius gyvulėliu? 
prie šieno ėdžių.

Tremtiniu Klausimu
LIETUVIAMS DAR REI- ganizacijomis. Išdavoj Ver- 
KIA 20,000 GARANTIJŲ! mont gubernatorius sukvie-

--------- tė tų organizacijų atstovus į
Iki šio laiko BALF imi- posėdi, kur buvo priimtas 

gracijos skyriaus darbas rė- mano pasiūlymas dėl lietu- 
mėsi daugiausia tarpininką- vių D. P. įkurdinimo Ver- 

j vimu tarp giminių ir pažįs- mont valstijoje, 
tarnų, kurie davė darbo ir BALF įstaiga turi oficia- 
buto garantijas, kad tremti- ių kvietimą keliems šim- 
niai galėtų pasiekti Ameri- tams ūkininkų šiomis sąly- 

iką. Tokių garantijų jau už-igomis:
pildyta daugiau, kaip ketu-’ Valstija aprūpina darbu 
riems tūkstančiams šeimų, ir butu, daliai žada apmo
kąs sudarys virš dešimts keti kelionės išlaidas trau- 
tukstančių asmenų. Aišku, kiniu, bet labdaros * organi' 
kad iš to skaičiaus dalis at- žarijos turi duoti garanti- 
puls, nes gyvenimo sąlygos'ją, kad atvykę nebus visuo- 
stovykiose per 4 metus bu-i menei našta (public char- 
vo sunkios ir daugeliui pa ! ge). Tačiau tam reikia kelių 
kirsta sveikata, o selekto- tūkstančių dolerių kaucijos 
riai parenka tik visai svei-: (užstato), kad jeigu kas iš

balta, greit pasidarydavo 
juoda, ar bent “murzina”. į dizelio motorais varomus
kT -.......... * u- •« i -z ’ garvežius ir tuo vienu pa-Nespejai išsitraukti is kiše- - fvarkymu apie ketvirtadalis 
nes nosinę, kaip ji pasida . pittsburgho dūmų buvo “iš
rydavo brudna , o. kai pa- WaSlfVtA nps ftttshureha
braukdavai su nosine per 
kaktą ar sprandą, tai nosi-

blaškyta”, nes į Pittsburghą 
kasdien ateina tūkstančiai 

i traukinių ir jie paleisdavonė tuoj pasidarydavo ne- aum)}
svari- Miesto “prausikas” įkal-Dabar vėl apsilankiau 
Pittsburghe maždaug tame 
pačiame metų laike, kaip 
1943 metais ir koks skirtu
mas ! Pittsburghas nusi
prausė, susišukavo ir atrodo 
visai “normališkas” mies-

binėjimu ir spaudimu para
gino dirbtuves įvesti page
rintą anglių deginimą savo 
krosnyse ir veik visos dirb
tuvės sutiko ir įtaisė viso
kius pagerinimus krosnyse. 
Kai kurios dirbtuvės išlei-tas, nors dirbtuvės dirba, do net p0 kelis milionus do 

plieną lieja, geleži kala n į jerį naujįems anglių degi 
darbai ema visais garais. įtaiįms padaryti. Tie

Dabar Pittsburghe matosi 
šviesių namų, šviežiai dažy
tų arba garais nupraustų, 
oras švarus, ar bent ne toks 
įtiodina^, koks būdavo se
niau. Pasiteiravau pas vieti-

kus asmenis.
Todėl daug buvo prasyta,

kad lietuviai pildytų blan
kas ne vien pažįstamiems ir

tų atvykusių susirgtų ar į- 
vyktų nelaimė, butų lėšų 
staigiai pagėlbėti.

Taip pat kai kurie sve-
giminėms, bet ir nepažįsta- timtaučiai ūkininkai sutin----- — . .. . ka jjduoįį garantiją, jei kas

kitas apmokės kelionės iš
laidas traukiniu. Vėl reikia 
kelių tūkstančių dolerių 
ttaukinio bilietams pirkti.

Čia turėtų BALF padėti. 
Bet mes, šiandien tam lėšų 
neturime. Bendros BALFo 
lėšos yra labai sumažėju- 
sios, kurių užtenka tiktai 
kukliai tremtinių šalpai 
vykdyti ir administracijos 
išlaidoms padengti. 0 čia 
yra realus, būtinas reikalas 
ir jam turi būti lėšų.

Visuomenė turėtų čia sku
biai ateiti į pagalbą. Mes 
turime suprasti, kad kuo 
daugiau išgelbėsime žmonių 
iš Vokietijos, tuo mažės šal
pos išlaidos, nes mažės šel
piamųjų skaičius.

Yra galimvhįų įr kitose 
Valstijose atsiekti panašių 
rezultatų. Tuo budu mes 
patrigubintume garantijų 
skaičių ir galėtume tikėtis 
didesnio Skaičiaus lietuvių.

Todėl kreipdama į tai 
musų visuomenės dėmesį, 
prašau siųsti BALFui infor
macijų iš savų valstijų (sta
tės) apie galimumus įkur
dinti ten lietuvius ūkinin
kus ir lėšų tam tikslui, nes

• rniems, nes kitaip neišnau-
! dosime mums skirtos kvo-■draugams J. ir A. Buivy-Įti, Susirinkimas Įvyks lietu- AtVllkc Ld& ^os‘ iV^u,ms re?^la dar bent

darns, F ir B. Spudžiams, K. vių svetainėj, 24 Galway 20,000 darbo ir buto garan-
ir U. Križanauskams, J. ir st., Manchester, Conn. Kvie- lUVlfll 1 rCnlilrllOl

pagerinimai pašalino dau 
gumą durnų iš dirbtuvių ka
minų.

Gyventojams buvo “pa
tarta” namų krosnyse varto-; 
ti antracitą, kurs duoda ma

nius žmones, kas pasidarė, žai durnų, arba vartoti “per- 
kad juodasis Pittsburghas dirbtas” minkštąsias anglis, 
pasidarė šviesus miestas? • kurios mažiau orą užteršia.
M

rijų.
Reikalas skubus, negali-O. Šleiviams, J. ir E. Da- į čia visus 

binsonams, J. ir L. Šlei- Bendrovė* Valdyba.
viams, A. ir M. Yorkams. -------------
U. Balas, O. Genienei, A. ABERDEEN, WASH.
Svvingle, J. Rimavičiui, V. ------- -
Kalveliui, Billy Waltonui, Mirė G. G. Slein-Stalcioni* Mlg31 ir dUO(aais - -,
J. Peterson, A. Mačioniui ir Lapkričio 23 d. ėia mirė su dukrelėm Daiva ir Indre- lalmes- 
vienam Atletų Klubo na-’senas Aberdeen gyventojas judjta-
riui, kurio pavardę, deja’ G. G. Stein-Stakionis, išgy- j^a ir Algirdas Bud- 
pamiršau. Ačiū draugui M. venęs musų mies.e 36 me- reckaj- 
Ragauskui iš Paterson, N.J. tus. Velionis paėjo iš Lietu- Veronika Bulvičienė;

vos nuo Biržų ir buvo iš irena h. Kristupas Dau- 
amato siuvėjas. To amato girdai ir sūnūs Tomas; 
jis dar Lietuvoje išsimokė ir Aldona ir Algirdas Dvsai 
čia turėjo vyriški; drabužių jr dukrelė Asta; 
krautuvę. Maria ir Valteris Freima-

Velionis paliko didelia- nas su sūnumis Eduardas, 
me nuliudime rudei) ir su-,povnas jr Arnoldas; 
nų Orny, o Lietuije paliko Saliomėja Henrikas Id- 
jo motina, bro J Joną.' n Zelevičivs, sūnūs Augusti- 
daugiau giminiu £ Rag jr dlykrejė Teresė;

Tebūnie jam ----
menkos žemelė .Rareckas;

čkhmidt Eugenijus Kazamecka;
Aldona ir Dr. Pranas Ma

už aplankymą ir noriu pa
dėkoti visiems prieteliams, 
kurie prisiuntė man užuo
jautos ir padrąsinimo laiš
kų.

Per penkis -mėnesius aš 
sirgau ir gulėjau pas mano 
švogerį, kurio šeimai, Sta
nislovui ir Onai Žurliams,
tariu širdingą ačiū. Aš ge- 

an paaiškino, kad mies-LNe visi lygiai noriai, bet rai žinau, kad turėti ligonį 
tas priėmė “vonią”, arba,; pagaliau ir eilinis pilietis; namuose per tokį ilgą laiką 
kitaip pasakius, miesto vai- sutiko prisidėti prie savo yra didelė našta visai šei-
džia nutarė miestą apvaly- miesto apšvarinimo ir tuo mai. Todėl aš ypatingai su
ti ir tą sėkmingai padarė, budu žymiai buvo suma-! prantu jų kantrybę ir nuo

nooiat’i’nto lzo/t *7intQ L< Civrlirmo Tl*7 Vo tiV monn 5ii».Man buvo paaiškinta, kad į žinta durnų kiekis iš namų 
tokį nutarimą miesto vak, Daugiausiai priešinami 
džia padarė maždaug prieš; miesto nuprausimui skal-

širdumą, už ką tik mano šir
dingu dėkingumu tegaliu 

_ a .... jiems atsilyginti,
pusantrų mėty ir per tokį byklų savininkai, kurie gal Dabar jau pradedu vaikš- 
trumpą laiką miestą tikrai!ir turėjo pagrindo būti ne- -- -

patenkinti. Mat, kai mies
tas pasidarė švaresnis, tai
skalbykloms sumažėjo dar-; baigoje pradėti dirbti, nors 

durnus, kad jie neterštų oro. bų. , šiuo tarpu vis dar esu Dr.
Durnus iš dirbtuvių kaminų Kada sumažėjo durnų, ta- Robert F. Warren priežiu- 
galima neišleisti Į orą, bet' da namų savininkai prade- roję.
juos galima sudeginti, nes'jo ir savo namus prausti ir Tardamas dar kartą ačiū 
durnai yra nekas kitas, dabar Pittsburghe matosi s visiems draugams už jų ge- 
kaip nesudegusių anglių daug dažytų ar nupraustų rą širdį, kartu pranešu, kad 
dalelės. Jei pagerini anglių namų. Miestas iš juodo pa-į reikalui esant man rašytų 
deginimą, tai durnų suma- sidarė margas, kaip ir visi mano senuoju adresu (P. 
žėja. Pittsburgho miestas kiti didmiesčiai. Kriaučiukas Box 343, Sta-

Tai taip juodžiausias A-(ten Island I, N. Y.). Lin- 
merikos miestas nusiprausė,! kėdamas visiems mano prie- 
apsišvarino ir su atsidusėji- Į teliams laimingų Naujų Me- 
mu atsikratė murzino mies-į tų lieku širdingai dėkoda- 
to vardo. S. Bertuti*. mas,

----------------- Povilą* Kriaučiuka*.

atprausė
Šių dienų technika jau

senai moka, kaip sunaikinti

čioti ir jau persikėliau gy
venti į mano senąją vietą. 
Tikiu sausio mėnesio pa-

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaanamas ir “Keleivis*’ 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

BROOKLYN, N. Y.

Mano Padėka
Tariu širdingą ačiū

MANCHESTER, CONN.

Gruodžio mėn. 21 d. laivu me laukt, nes ne mes vieni,o 
“Mal inę Fiasher” atvyko. taip pat ir kitos tautos nori 
į New Yorko uostą šie lie- įvažiuoti, ir suprantama, 
tuviai D. P.: kas pirmas pampins dau-

Olga ir Juozas Audėnai! tie daugiau

Pakalbink bia trius pa- žeika ir dukrelė Marija; 
»i*kelbti “Keleir pa- Eleanora Navickaitė 
garsinti »avo bia tarp lie- Juozas Navickas;

D. P. įstatyme yra viena 
įvažiavimą palengvinanti 
aplinkybė, būtent, žemės 
ūkio darbininkai turi pirme
nybę įvažiuoti į Ameriką.

Imigracijos ir įkurdinimo 
komitetas stengiasi sudaryti 
sąlygas įvažiuoti tiems, ku
rie neturi nei tų gerų gimi
nių ir oažistamų, bet turi 
įvažiavimui atatink amas 
kvalifikacijas.

Tam tikslui buvau dele
guota į Vermont valstiją, 

Joana ir Jonas Karys- kuriai daugiausia trūksta 
žemės ūkio darbininkų, kad 
ištirčiau galimumą gauti 
ten garantijų iš svetimtau
čių ūkininkų per Valstijų 

ir D. P. komisijas.
Tariaus su State Employ- 

ment komisija, Farm Bu- 
reau,

Klemensas Praleika; 
Elena ir Kazimieras Sčes- 

nulevičius;
Prof. Balys Vitkus; 
Vladislava ir Vincas Vit

kus, sūnūs Eduardas; 
Gražina Vokietaitytė;

Stote Development be )ėš neįmanoma rimta. 
Commission ir jvainy Baz |piina žodž- . /
nycių, labdaros ir darbo or- grac.ija į Amerika. ’

Rostislavas ir Irena Be-
Anela ir Antanas Šimkus: į .,y ’ Brasatienė. 

su sūnumis Algimantas,1 - — -
Rimgaudąs, Kęstutis ir Vy
tautas ;

Stefania Skučas;
Elena ir Antanas

Ona ir Juozas Kašuba su 
sūnumis Romualdu ir Jonu;

Operos dirigentas Vytau-ęe
tas Marijošius, žmona Kot-

, , i- ir .'!ryna Steponaitytė - Mari jo-aus n- duzreles Veronika ir ^enž į/ vaikįčiai Elena,
* c j r j Marijus ir Gražina;Vladas Sudmahs: ; EleJonora ir Vytautas Ma-

Antonia ir Simas Suzie-, jr d -kre,fe Mir.
Gelis, sūnus Aloyzas, Anta- • Giedra. 
™AiSlt"ias-’ ZygimUnta? Augustinas’ Mikšys;

gracija į Ameriką.
Alena £

BALF Imigracijos ji-"' 
įkurdinimo Komiteto 
Pirmininkė.

Musų tėvų kraštas Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
va buvo ir bus laisva. Lietu- 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!

Elena ir Bronius Pernara- 
vičiai ir dukra Gražina.

Elena ir Jurgis Strazdas 
ir sūnūs Virgilhis, dukrelės

Aibei tas Svisclavskas;
Janina Tumasonytė;
Mykolas Untulis;

Jauna, artis ka^suL^kSr^
m tt papra Mykolas žemaitis.
i >se neru ‘ v ♦ ‘l * v i Atvykstančius pasitiko iriOe, Pc, Vtauto, Zenkevičius. ; suteik« jiems patarnavimus!
i d karu Į Giuodžio 23 d. laivu BALF’o atstovai: Reikalų 

Vedėjas Petras MinkunasJ*

Manchesterio Lietuvių: _____
siems mano draugams, ku- Bendrovės vyrų sėrininkų tas, Scott H. 
rie manęs nepamiršo nelai-i mebrns susmnkmias įvyks štai vaidina fi’Jp1 
mės valandoje ir lankė ma-į^V810 (Januaiy) 8 d., 7:30 pestingo jauniklio
ne daug sykiu ligoninėj ir! vakare. Kviečiami visi šėri- Kalėdas jis su 1 e v 4 .
paskui man ilgai gydantis: nin^ai dalyvauti. Bus ren- važiavo į kita mas ną n- po- Mat me- Marlm atvyko į 
namuose, Linden, N. J. 1 kama valdyba, ir šiaip yra licija jį sulaikė w • važiavi orko uostą šie lietu

Noriu ypatingai padėkoti' dau? svarbių reikalų aptar- mą girtame sto>'F- viai:
Ona Valaitienė 
Kruze.

ir Juozas I B

ŽODYNAS
Angliškai * Lietoviėkas ir 

Lietuviškai - Angliška* 
A. LALIO žodyną* 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 

Pinigus siųskit su užsakymą:
DR. D. PILKA 

546 E. Broad way
South Boston 27,

Neužmirškit Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashlaml Avė., Chicago 9, Ulinoi*
AID OVERSEAS, INC. siundą Maisto siaatinins i visss 4 Vokietijos zonas ir kitas Earopes 

iUrras SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimu. Jei adresatas nesuraa- 
pinigai gr*ži narni siuntėjai. Pristatymas tranką Ura 12-18 dien*.
uu Stasdamt ėekj ar pinigu orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR CAVtJO AD- 
- KrĖrrv numerius ir jv kainas, aid overseas, inc.

Bamspos •andėliaose, o užsakymai ii CMcagos siunčiami AIR MAIL-SPECIAL DE- 
Mainto paraoiimaa yra akrikulturos ir sveikatos departamoat* priežiūroje.

asaMahas ar organizacijoms, ažsakant ii karto didesnį siuntinių skaičių duo-
LIYERY

P*'

SIUNTINYS Nr. 4—*7.1®
2 sv. 3 O7.s. kiaulinių tauku 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. 2 ozs. margarinu
1 sv. 1 oi. šokolado
2 gabalai tualetinio muih
14 ozą. (1 dėžutė) kond. pi' m>

SIUNTINYS Nr.
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. presuoto marmėk,
2 sv. degintos kavos 
2 sv. 3 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margariną

SIUNTINYS Nr. 1—47.M 
2 IT. J os. kiaalinių tautkų 
2 iv. rykytų lašinių
2 iv <€• I*ossTken. bekono 
1 it. 2 ou

SIUNTINYS Nr. 2—
2 sv. 3 ozs. kiaulinių Uukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. ozs. margarino 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 

i 1 sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 3—47.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. ®~$2S0 
8 sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7-47» 
3 sv. rūkytų lažinių 
2 sv. 3 ozą. kiaulinių »ukų 
2 sv. 3 oss. margą^n 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

SIUNTINYS V. «— 
i s\'4 kvietinių miltų 
' >XjL7_ ozs. cukraus 
MMNHUls Nr. a— 

rūkytų la.-i i i 
marmelado

1 sv. kakavos
4 7 ozą, cukrau-- ___
' SlUNTlfcf š”\r. įft— .‘6.80
2 sv. rūkytų lašiniu
2 sv. 3 ozs. kiauliniu iau’ ų 
2 sv. 3 ozv. margarino 
2 kavos

sv. 1 oz. žokolado
' MUh,riW<’Nr."
; sv. kavos 
4 sv- 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozą, mir ir i I ru-.pų
' <!t M‘lNYs šr >
2 ry. rūkytų lažiniu
2 sv- 3 oss. kimi nų
3 «v- kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 sv SVa

1

SIUNTINYS Nr. 13—$X3O 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino

į 1 sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs, syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus 
2 sv. 3 ozs. ryžių 
’i sv. kakavos
1 dėžutė kond. gr jotinės

SIUNTINYS Nr. 14 -36.40
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 15—35.5* 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. 2 ozs. syrupo 
1 sv. presuoto marmaledo
1 dėžutė kepeninės pastos 

I 1 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžutė kond. grietinės 
t* sv. kakavos 
•A sv. saldainių “bonbon”

SI 1 NTfNYS Nr. 16—35.25 
1 sv. 2 oz. kiaulinių taukų

1 1 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. margarino

j 1 sv. presuoto marmelado 
1 sv. kavos 
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 17—35.45 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų

’ 1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado 
I sv. degintos I avoa
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų 

į 2 sv. 3 ozs. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus

PASTABA, čia nustatytos 
sinnėisnt j kitos kraštus n “ 
siuntinį specialioms ižlsidoms

SIUNTINYS Nr. 18—33.6*
I s”, rūkytų lašinių 
I sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. h'—3».95
2 s v. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. lukytų lašinių
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
2 sv. 3 ozs. margarino 
2 sv. presuoto marmelado

! 4 sv. kavos 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo

PINIGU SIUNTIMAS 
Už $4.50 išmokam DM 50,

gi už 38-'»o išmokam DM |100. 
Siųskite pinigus Vokietijon.

kainos stuntiaiams į Vokietijų-. 
. pridėti 46 centų ai kiekvienų 
padengti.



SO. BOSTON

'asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

t -

Civilizacijos Galas
Visokie žmonės dabar 

kalba apie musų “civiliza
cijos galų”. Vienas anglų 
istorikas, Arnold Toynbee, 
parašė net storų knygą apie 
“civilizac i j o s bandymų ’
(Civilization on Trial). Tas 
pagarsėjęs istorikas suran- 
kio o žinias apie 20 iar ku
siu civilizacijų, kurios visos _ .. ....
žuvo dėl karu ir dėl viduji- pis, kada piliečiai daugiau
nio išsigimimo. Tas istori- rūpindavosi arklių lenkty-
kas duoda visokių gerų pa- nėmis, kaip jų civilizacijai
tarimų musų laikų civiliza- .gresiančiu pavoju įs turkų.
ci'os atsakomingiems žmo- Bizantijoj žmonės mėgda-
nėms, ka iie turėtų daryti, vo pasidalyti i “partijas”* * • •• • __ _

laiku nesigailėjo “perspėji
mų” dėl ;ų civilizacijų liki
mo. bet rezultatai buvo to-' 
kie, karl tu civilizacijų lie
kanos tiktai senų laikų mie
stų griuvėsiuose beatranda
mos...

Šias dienas, 32 amerikie
čiai žurnalistai buvo pa
kviesti i nepaprastas vaišes 
i Merida miestų, Jukatano 

. provincijoj, Meksikoje. Jie 
nuvažiavo apsilankvti, o to

________ . • miesto valdyba davė ameri-
— Alou Maik! Kaip jau- tai mainosi. Ve, seniau bol- kiečiams progos pavažiuoti 

tiesi po šventų Kalėdų? ševikai garbino Trockį kaip i netoli to miesto esančius
—Kaip visada, tėve. koki šventų Jurgi, o dabar Maja civilizacijos likučius.
—Ar gavai plotkelių ant kai Ku

kučių? . {jis .
—Nemačiau, tėve. nei ku- Taigi . .

čių, nei plotkelių. bar jau to nėra. Taip ir su

duoti gero pelno ir gali pa
pildyti jų dolerių atsargas.

Grenlandija yra danij 
kultūros kraštas. Keleivis, 

civilizacijoms. Pavyzdžiui, į ten pakliuvęs, pamatys eu- 
iš graikų ir romėnų civiliza-' ropėjiškus namus ir moder- 
cijos Ūko musų šių dienų ; niškus namų įrengimus,
civilizacijai labai rimti pa- : Mažuose miesteliuose žmo- 
grindai ir galima visai nm- nės, nežiūrint į šaltų klima
tai kalbėti, kad musų civili- tą, turi visus moderniškos 
zacija yra tiktai graikų-ro- civilizacijos patogumus. Bet 
mėnų civilizacijos tąsa. veik visi Grenlandijos gy- 

Kadaise Bizantijos civili- ventojai yra danų valdžios 
zacijoj buvo toks laikotar- tarnautojai, nes žvejyba, 

prekyba, susisiekimas, sta
tyba ir mainos ten yra val
džios rankose. Tiktai krio
lito kasvklos ten yra per 
pus valdžios ir privačių sa
vininkų rankose.

Gyventojų Grenlandija 
seniau turėjo apie 17 tuks- 
‘ančių eskimosų ir šiek tiek 
euro iečių. Bet dabar danų 
gyventojų skaičius ten žy- 
miai yra padidėjęs

tu 2C-ies žuvusių civilizaci-l jojikas yra geresni... 
iu audresnės galvos savo Anųdien nuėjau į beisbo-

«------ io rungtynes ir nors aš nesu Tarp Amerikos ir Dani-
toks istorikas, bet pasiju- ,os Aar tebėra neišsorestas
tau besąs Bizantijoj, nes 
milžiniška publika aiškiai 
buvo pasidalijusi i dvi “par

jos dar tebėra neišspręstas 
klausimas dėl amerikiečiu 
bazių Grenlandijoj. Danai 
sako, kad dabar “nacių pa
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PAVASARIS ARIZONOJE

—Tai kodėl?

bjas . Vieni saukia uz vie- vojus” praėjo, todėl ameri- 
nų lygų’, kiti drasko gerk-, kiečiai turėtų atsitraukti iš 
les uz kitų “lygą , o as, ku-; Grenlandijos bazių ir pa- 
nam ir viena ir kita lyga kraštą danams tvar-
tiek pat tereiškia, sėdėjau. kytt j. A Valstybės

blaivininkų susaide. Seniau tų laikų gudrybėmis. Praė- 
• •' * *— — -0 tik 700 metų ir Maja in-—Todėl, kad Amerikoje i turėjom pinigų, tai galėjom _ ~

tokie dalvkai ne madoj. ir pasilinksminti per Kale- di-onų civilizacijos likučių
—Ju rong. Plotkelės da-' das, o dabar neturim. Jeigu 

...................... kokia dešimkė, tai
reikia ieškoti Jukatan pro
vincijos džunglėse. kur tarp

kaip apglušęs ir jaučiausi 
patekęs į visai man svetimą 
pasaulį. Atrodo, kad šis tas

bar labai madoj. Net ir bol- ir yra kokia dešimke, 
ševikai šimet darė kučias! reikia čėdyt, kad butų uz. vešlių tropikų ginų galima 

ką mišias užpirkti. dar atrasti dvejų kadaise
sapna-! —Gerai, kad tėvas užsi- gražių miestų griuvėsius.

nurodo, kad 1947 metais 
į-ugsėjo mėnesį visos Šiau- 

. .. rėš ir Pietų Amerikos vals-
civilizacijos tybės nutarė Grenlandiją 

išsilaikė iki musų laikų ir įtraukti į Amerikos gynimo 
sportiška dvasia vis dar yra ZOną. Į tų “gynimo zonų”

. . . .Heina ne tik Grenlandija,
. Jodei nėra ko nusiminti, bet jr anglų, prancūzų ir 
jei ir musu civilizacijai ka- olandų kolonijos Amerikos 
da nors ateis kaput. Kas teritorijose.
nors iš jos visvien pasiliks . , .
busimoms, tolimoms civili-, Žiunnt į žemėlapi atro- 
zacijoms ir mes nebusime do» kad Grenlandija vra vi- 
visai be pėdsakų išnykę iš sai Amerikos pašonėj. Bet 
šios ašarų .pakalnės... skrendant orlaivių iš New

J. Str. Yorko į Grenlandijų reikia 
keliauti 1,840 mylių, o iš

Phoenix mieste, Arizonoje, per Kalėdas buvo suruoš
ta pavasarinių madų paroda. Oras ten šiltas, tikrai 
pavasariškas. Phoenix miestas norėjo pasirodyti ne 
tiktai su naujomis pavasario madomis, bet ir su sa
vo šiltu klimatu, ypač kai dabar daug kur oras atša
lo ir kailinių prašo.

ĮVAIRENYBĖS
Vienu tarpu lapkritis Karalius Harol III įkūrė 

(November) buvo devintas miestą Oslo, kuris dabar 
metų mėnuo. November žo yra Norvegijos sostinė, 
dis paeina iš lotynų kalbos —o—
žodžio novem — kas reiš- Pittsburghą lanko penkio- 
kia devyni. lika skirtingų kompanijų

—o— traukinių kasdien.
Yellowstone National Par

kas užima 3472 keturkam
pes mylias žemės plotą.

—o—

su plotkelėm.
—Tėvas, turbut, . ...va;? f minei apie misiąs. As jau Abiejų miestų griuvėsiai
_ Ne sapnavau, ale gir- senai norėjau paklausti, ką daro nepaprastą Įspūdį.

dėjau per radiją. Vienas reiškia mišių užpirkimas? Ten užtinkami dešimties 
bolševikas porijo, kad šį- —Olrait, Maike, aš galiu aukštų namų griuvėsiai, ku- 
met Lietuvoj Kalėdos buvo tau šitą bizni raidavei išvi- ne kadaise buvo miestų pa- 
apvaikščiojamos labai krik- rOzyt. Daleiskim, tau reikia puošimas, o dabar yra tik- 
ščioniškai: su plotkelėm, su įį švento Juozapo kokios apleisti griuvėsiai, negy- 
kisielium ir kitokiom gėry-! lockos — nori gaut mergi- VĮ praeities puikybes liudi-
bėm. Na, tai pasakyk, kas-.na? pinigų ar šiaip kokios, ninkai... . ! šia pasauli
gi tenai galėjo plotkeles, patiekos. Turėdamas tokį Amenkos indijonai buvo i ggj 
kepti, jeigu ne bolševikai? reikalą, tu turi nunešt kuni-į sukūrę ir daugiau civilizaci-; ’ arba

—O kada tėvas apie tai grui kokią penkinę ir papra- J°s.c.e.nt,V’ desnė ūži
girdėjai? Išvt, kad "atlaikytų mišiasšių dienų Meksikoje, ir; ^idesn,

—Pereitą nedėldienį, vai-Į ant tos intencijos. l!?ka indl^ony civilizacijų: . j
ke. —Tai kas iš to bus? i šių dienų Peni respublikoje. .

—Bet pereitą nedėldienį, —Ogi bus tas, ko tu no-j

ŽALIOSIOS ŽEMES 
TIRTAI

Apie to Imą Grenlandiją 
AmerikojeVnažai ką žino- 

gerai žino tik 
iai. kurie per! 
vėjo karo ba-Į 
d romuose.

me. Apie 
tie ameri 
karų ter, 
zėse, ar 

Grenlan

valstiją —
Kad ir musų civilizacijai Laba: didli Grenlandi

Kopenhageno, Danijoj, tų 
pačių Grenlandijos vietų 
galima pasiekti nulėkus

Justina*.1.440 mvliu.------ —-----

IS GYVENIMO

Paprasti degtukai tapo iš- 
įasti Anglijoje prieš 100 
metų.

Gyvūnas, vadinamas ane-j PrezidentZceMBe Wa-
Į11?06’., a Pana^n? ?uga- ghjngtonę pirmas kabinetas 
lui. Išrodo lyg gelių kru- 
mas. Tarpsta jurų dugne.

—o—
Sir Francis Drake išplau-į Ariami

Penkių metų Elzikė “pa
dėjo” darbuotis tėvui, kurs 

vra didžiau- tįsyje taisė suoliuką. Mer-
sala, ji turi vis lindo tėvui I akis! 

mvlias nio- su visokiausiais klausimais, i 
30 kartų di- Pagaliau tėvui nusibodo at- 

tuvą ir 3 kar- i sakinėti j jos klausimus ir
už pačią di- J*s sako:

A. Valstybių —Nutilk valandėlei.
:xas. —Ne, — atsiliepė dukre-

Lietuvoj buvo dar Kalėdos, rėjai. Jeigu mergos, tai gau- kada. nors ateis galas, abe-! įos plotai yrj padengti am 
Siur, Maike. si mergą; o jeigu pinigų, jonių gal daug nėra, nes nė žinu sniegu |r ledais. BetA'*'! i * • “ * *1* • • . J* 1 •' I- ■, kokiu budu tas tai prabagotėsi. . viena senovės civilizacija

rolsevikas galėjo žinoti, —Jeigu taip, tėve, tai nebuvo amžina, tai kodėl 
kaip Lietuvoj išrodė Kalė- mes abu galim pralobti. Aš j mūsiškė turėtų buti išimtis?

os, .eigų jis kalbėjo apie gausiu pasiskolinti penkinę? Vienas amerikietis, jau 
tei tą pačią dieną? o tėvas nunešk ją klebonui miręs prancūzų kilmės ra- ureniar.iijoj ■ vienaip vien

—Jis sake kad tas buvo ir užpirk mišias, kad šven- šytojas Stephen Vincent daugėja. 1
parakta Bimbos gazietoj. tas Juozapas duotų mud-; Renet yra parašęs labai gra-j Grer.iandįjai vra Danijos

—1 ai dar zioplesms me- viem po tūkstanti dolerių, žią apysakaitę, užvardintą valdoma. Pe^ karą, kada
ias, teve. Bet su kunigu tėvas turi pa-!“prie ‘ Babilionijos Vande- “ ~ '

—Kodėl tu taip misnm? į daryt raštišką sutartį, kad nų”, kurioje jis vaizduoja 
— lodeh teve, kad ta; ištikrųjų jis mums tokią su-: mūsiškio New Yorko griū

tim bos gazieta turėjo mą iš švento Juozapo išpra- vėsius, kain jie atrodvs bu-
but parašyta dar keliom šys. O jeigu jo mišios niekosimiems dvidešimtkelinto-

Ia 1 n o ___ . . . a a a ••

lė, — aš neturiu nutilti, aš 
esu moteris!

tos didžiulės I salos pakraš- —Laba naktis!—moteris 
čiai, ypač pitiniai pakraš- Pasakė išeidama iš krautu
vai, yra žmfcių gyvenami! vės- .........
ir dabar gyvAtojų skaičiusi ~kanl tu linkėjai “labos

nakties”?— paklausė vyras 
iš paskos eidamas.
—Sau ir kitiems, — atsakė 
žmona.

—Aha, žinau.
ta, Grenlandija buvo"Ame-i ~tu žinai? 
rikos •jloboje’’. Po karo1 ~Nagi, tave Petras lauks

Danija buvo ifecių okunuo-

susidėjo iš Thomas Jeffer- 
son, Benjamin Franklin, 
Robert Livingston, John 

_______ ir Rntrpr Shęrman.
kė iš Anglijos kelionėn ap-
link žemę 1577 metais. . Tam tikras < autoritetas

_ . • ~~°— , , tvirtina, kad musų nume-
Taip vadinamas aphthal- riai 1, 2, 3 ir tt paeina iš 

moseope instrumentas yra Indijos. Vakaiu pasauliuioVioc 2_ X* __ • •vartojamas
vidui.

tyrimui akies jie jau žinomi apie 2000 
metu.

-o-

dienom pries Kalėdas. Reiš- mums neatneš, tuomet jis 
kia, ką ji rašė apie Kalėdas, turės mums tą penkinę šu
tai buvo jos pačios sugalvo-• grąžinti. Ar gerai? 
tas melas. . —Ne, Maike, kunigas ant

bet Bimba galėjo gauti jto nepristos. Matai, šventas 
žinių iš paties Stalino. Juozapas gali kaltais mišių 

—Stalinas, tėve, kaip gy-! neišklausyti.
vas nėra Lietuvoje buvęs ir —Tokiam atsitikime ku-j fcUs draudžiama juos lanky- 
kaip žmones tenai gyvena, Į nigas nieko nenustos. Juk ti, nes iie darys labai slė- 
j!s nedaug težino. Ypač jis teisingi biznieriai visi taip gįamą įspūdį. ’ S. V. Benet

sios civilizacijos kūrėjams, 
kurie lankys to miesto mil
žino griuvėsius ir ieškos 
juose... geležies savo gink 
Iams. Sako, tuos griuvėsius 
galės lankyti tiktai dvasiš
kiai, o eiliniams žmonėms

danai ;en vėl šeimininkau
ja, be; amerikiečiai ir da
bar da tebeturi Grenlandi
joj savo karo bazes, nes 
strateginė Grenla n d i j o s 
reikšmė vra labai didelė.

Iki šiolei Grenlandija bu-

uz vartų...
-o-

Anot National Geography Pirma šioje šalyje Re- 
Society pirmas kupranuga- Institucija, kurioje
rių importas i Australiją yisok^ šaldros ir laidokai 
buvęs 1840 m." Dvidešimt' buvo mokinanti i kaip dorai 
metų vėliau pora tuzinų tų ventl 11 įstatymus gerbti, 
gyvulių vėl buvę įgabentailkurta 1824 metais, 
iš Indijos. O dabar jų pri- . ... —°~ T „
vysę tiek daug, kad gyven-L Istori?kas Liberty Bell, 
tojai, ypač farmeriai, jau ku,;s įtruko skelbdamas 
nebepakenčia, nes nuėda ir kra?J-° . nepriklausomybę, 
nutrypia visas geresnes ga- gandas1 Independence Hali 
nykias. Todėl valdžia buvo; ade I^13’ ’r sveria 
priversta išleisti patvarky- svarų.
mą šaudyt juos.

—o—
Gal niekur pasauly nėra 

tokios vietos kur paukščių 
tiek daug susirenka, kaip i 
prie Peru ir Ekvadoriaus 
jurų pakraščių, ypač ant sa
lų Labos de Tiena ir La
bos de Afuera. Per apskri
tus metus ant minėtų salų 
milionai paukščių pelikanų 
gyvena ir veisiasi. Būna at-

—Jonas nevidonas!
—Koks Jonas? — atsilie

pė kita moteris, irgi našliu-
kė’ XT . T i , • sitikimų, kad tų paukščių

Nagi, Jonas Balakn-, nutunia tiek dano- kad tnč-
vo žinoma, kaipo žuvų eks i nas» ~ .paaislcino pirmoji, 
porto raštas. Ten daug , 7 T,a^ kuo jis tau nusi 
žvejų, kurie gaudo žuvis ka^° •
banginius, ruonius ir kitu

nutupia tiek daug, kad tuš 
čio lopelio žemės nesimato. 

—o—

J. D. T.

TREMTINIS PRAŠO LAIK- 
RAšflO.

Jurgis Burba, kuris gyvena. 
Vokietijoj, rašo. kad jis laba; 
mėgstąs “Keleivį" skaityti, l>et 
negalįs jį užsiprenumeruoti, nes 
pinigų neturįs. Todėl jis prašo 
mus paskelbti šitokį jo laišką:

“Brangus ‘Keleivio’ darbuoto
jai. dovanokit už mano drąsu
mą, kad drįstu kreiptis į jus su 
savo prašymu. Aš labai norė
čiau gauti ‘Keleivį.1 Taigi, ar

negalėjo žinoti kaip Lietu- daro. Pavyzdžiui, užsisakyk 
voje bus švenčiamos Kalė- pas krautuvninką porą ba 
dos, kuomet Kalėdų tenai - - - -
dar nebuvo.

—Jes, Maike, išrodo, kad 
čia tavo teisybė. Išrodo, 
kad tas Stalino balione me
lavo per savo radijušą.

—Na, tiek to, tėve, apie
tą “radijušą”. Man butų į-___________ _
domiau išgirsti, kaip tėvas į dar pamislysiu. 
praleidai šių metų Kalė
das? Ar galva ne skauda?

—Nuo ko ji gali skaudėt,
Maike, kad niekas neužfun- 
dijo.

pasakoja, kad kartą atsira
do vienas diąsuolis, kurs ir

tų ir užmokėk uz juos. Jei- nebūdamas pašventintas į 
gu jis tų batų negalės pri- kunigus, drįso persikelti per 
statyt, jis mielu noru pini-' Upę įr aplankė “dievo 
gus sugrąžins. Kitaip tėvas jWASH” miesto didingus 
galėtum apskųsti jį už suk-j griuvėsius ir ta proga ūžti 
,tybę. _  ko viename aukštame pa

Jes, Maike, išrodo kad 
čia tavo teisybė. Palauk, aš

SVEIKINIMAS!
Sveikinu draugus, pažys- į

state tikrai nepaprastų da
1ykR-....

Civilizacijos nėra amži
nos ir tie, kurie šiandien 
dejuoja susiėmę savo gal-
vas dėl musų civilizacijoj

tarnus u* visus “Keleivio JL k > 7 uai
—Bet tėvas, rodos, pri- skaitytojus susilaukus Nau-Si.^j ? ,.• ^,?s’ 

klausai prie blaivininkų jų Metų. Linkiu visiems ge- kad rejkja (^ju^ ° ma”a’

__________ , Civilizacijos visiškai gal
Cbicago, III. ir nežųsta. Iš kiekvienos jų 

- vis kas nnrs lieka busimoms

blaivininkų jų Metų. Linkiu visiems ge- 
draugijos, kuri kasmet per riausios kloties.
Kalėc las pasigerdavo. 1 J. J. Pranckus,

—Seniau, Maike, buvo
- vlskns kitaip, ale čėsai grei-

—Vakar susitarėme vaka
re važiuoti “ant raido”. Vi

ja turi ir kitų turtų. Ji turi valandą aš jo laukiau 
Kriolito monopolį, arba mi- P.er l’^tų, bet veltui. O vė- 
neralo. kurs yra naudoja-* !,au’ J.1® važiuoja su
mas aliuminijaus išdirbys- klta;. . 1 begėdis...— dejuo- 
’tėje. Ten kasamas varys, o! Jąnciai užbaigė savo nusi- 
praeitą vasarą danų tyrinę-1 skundimus motems. 
tojai i tinėj Grenlandijoj JĮ „
atrado "dideles atsargas švi- Motina pasilenke nueluos-
no ir šiek tiek urano rudų. su zJurkstu verkiančio 

vaiko asaras. Bet vaikas 
stumdamas motinos ranką 
šalin sako;

—Kam tu šluostai

jurų gyvius. Bet Grenlandi

Švino ten rasta, pagal danų 
tyrinėtoją Dr. Lauge Koch, 
apie vieną milionų tonų at
sargų. veik visai žynės pa; 
riršiuje. Kasti j® labai 
lengva, bet jo išgaienimas 
butų labai sunkus, fes pri- 
važiavimaa laivais prie ry
tinės (irenlandijos įra ga- 
'imas t;į<tai 2 mėneįiu per 
metus. Bet danai mar >, kad
švino lesyklos pili iiems Mjimn Vaji).

Vienintelė moteris, Skla-1 neatsiras tokių ‘Keleivio’ skai-
dowska-Curie, yra gavus 
dvi Nobelio dovanas. Abi 
už mokslo atsiekimus.

—0—Valstija Utah pavadinta 
indijonų genties Ute vardu.

—o—
Didžiausi gelžkeliams pa

būklų statymo įmonė įkur
ta Altoona, Pa., 1849 m. 
kaip tik tuo laiku, kada bu 
vo paleista pirmas Alleghe- 
ny traukinys. Ta įmonė ir 
šiandien yra didžiausia pa
saulyje.

tytojų-prietelių. kuris sutiktų 
man jį užrašyti? Bučiau labai 
dėkingas! Iš visų laikraščių ‘Ke
leivis’ man yra mylimiausis.”

“Kelevis” Vokietijon kainuo
ja metams. Taigi, jei kas
prisius pažymėdamas,
kad tai už ''Keleivį” Jurgiui 
Burbai, tai mes jam laikraštį 
užrašysim. Administraeija.

Parodyk duosnumą musų 
tautos nelaimėje, nepagai
lėk dienos uždarbio tremti
nių šalpai. Aukas siųskite:
v-m HthfuaAnian-Re,ief

Calveston, Texas, nikėjo fund of Amen«*.
105 Grand st,

Brooklyn 11K_N. Y.

man
ašaras, kuomet aš dar nepa
baigiau verkti. J. D. T.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą.
Paremki tad, lietuvi, auko- , -
mis Antrąjį Lietuvos Gel- ? J90? m- Tada žuvo

- - 5000 žmonių.

Didelė nelaimė įvyko
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nai dalyvaujame esamų or-J 
ganizacijų darbe ii dalinai 
taip vadinamų “Tremtinių 
ratelių” veikloje.

Aš negaliu suprasti, ko
dėl gerb. E. L. atrodo, kad 
žmonės atsidurusieji bend
roje nelaimėje, išgyvenę ka
ro baisumus, skurdą ir ba 
dą, sunkų stovyklini gyve
nimą atvykę Amerikon bū
tinai turi pasiskleisti po

Polemika ir Kritika
DEL STRAIPSNIO DP IR AMERIKOS LIETUVIAI

Šių metų gruodžio 15 d. i laiko tik vienas kitas įstojo 
“Keleivio” nr. 50 Polemi-įį esamas organizacijas ir, 
kos ir Kritikos skyriuje E. kodėl savo įstojimu neįnešė 
L. smerkia naujuosius atei-j “nieko naujo”? kaip E. L. 
vius-tremtinius už naujų or- savo straipsnyje pažymi, 
ganizacijų — tremtinių ra-i O atsakymą galėčiau
Ulių — steigimą ir veiklą,' duoti štai kokį: Ateivis isė-J ^Snas^organizacras,”kaip
kuri žalinga esančioms or- jęs vargingo gyvenimo ir 
ganizacijoms. i stovyklų mokyklą yra ap-

Esu “tremtinių ratelio” i dairus. Jį neįtikinsi gra- 
narys ir Amerikoje gyvenuj žiom kalbom, programom ir 
vos vienerius metus. Savo ir; obalsiais. Jis patikės darbui 
daugelio naujų ateivių pa- ir veiklai, kurią patirs pats 
žiūras “tremtinių ratelių” ir asmeniškai. O esamų orga-

“žydo bitės” ir neturi teisės 
laisvai be pasmerkimo susi
rinkti, pasidalinti bendrais 
rūpesčiais, bei mintimis sa
vo ratelyje? Kiek žinau, i 
šioje laisvės šalyje yra susi-

- — — -- ------ . , . .. ... .. . . organizavę I ir II karo ve-
esamų lietuviškų organiza- mzacijų veiklos pažinimui teranai sudarydami savo 
cijų atžvilgiu pasistengsiu reikia bent kelenų metų klutu< ir ;ų nfekas nekalti
na išdėstyti. Gal po to ir laiko, nes pasirinkimas, rei- kad jie gavo organį^. 
E. L. nuomonė kiek pasi !kia pripažinti, p-a didelis..cį- kenkia kitiems! 
keis. Ateivis nenon pasidaryti Mums tremtiniams nėra

Laiko tarpas, kuris skiria “katalikiško sparno reikalo kurti naujas organi-;
senuosius ir naujuosius at-;nizacijų nariu, kad vėliau
eivius, yra maždaug 25—45 
metai. Tai yra žmonės dvie
jų skirtingų kartų. Naujieji

patektų kitų pažiūrų lietu
vių nemalonėn ir dėl tos 
pat priežasties pasidaryti

ateiviai užaugę laisvoje žy- sandariečiu ar kuo~ kitu, 
dineioje Lietuvoje išugdė [kad užsitrauktų bažnyčios 
savyje atatinkamą būdą,į rūstybės ir pan. Dalyvavi- 
bel pažiūras. Tuo tarpu se- mas ekonominėje, bei tauti- 
nieji ateiviai išvyko iš skur- j nėję savidraudos organiza- 
džios ir caro pavergtos Lie-į ei joje SLA gal ir yra nau- 
tuvos prieš 25-45 metus, j dingas, bet pirmaisiais gy- 
Amerikoniškas gyvenimo į venimo metais Amerikoje 
bodą* ir galvosena per šį. ateiviui yra per brangus, 
laikotarpį paveikė tuos; nes esant nariu reikia mo 
žmones savaip. Ir štai da- i keti įnašus, o išlaidų atei 
bar likimas suvedė tos pat į vis, gyvenimo verčiamas, 
tautos sūnūs ir dukteris su'labai vengia.
skirtingom pažiūrom, gyve- Kun. Dagio suorganizuo- 
nimo budais ir kultūra be- j ta SLA kuopa iširo ne dėl 
veik vienon pastogėn. Šiuos i ateivių nepritarimo ar ne
senuosius ir naujuosius atei- Į noro dalyvauti esamoje or- 
vius jungia bendra Tėvų ganizacijoje, bet dėl ne|s-

zacnas, nes mus jau suorga
nizavo ir sujungė bendras 
likimas. Mes neturime, nei 
organizacinių nuostatų, nei 
kitų organizacijomis charak
teringų programų bei for
malumų.

Musų tarpe yra žmonių 
skirtingom pažiūrom, ta
čiau mes keliame ir nagri-, 
nė jame klausimus, kurie 
mus jungia ir yra artimi vi-

BOSTON
GAISRININKAI DIRBA PAVOJINGĄ DARBĄ

Gaisrininkų darbas yra pavojingas. Paveiksle matyti didelis gaisras Philadel
phijoj, kur dega baldų krautuvė. Gaisrininkams begesinant gaisrą namo sto
gas įgriuvo ir sužeidė 8 gaisrininkus. Paveikslo dešinėj matyti, kaip sužeisti 
gaisrininkai gabenami žemyn iš degančio namo.

T » » v 'Į* t'Laiškai t s tremties vietą kitur tevažiuoja su 
šeimomis... Viso geriausio 
Tamstoms A. M.

siems lietuviams ir vengia- “Muitininkai ir Farizėjai... ! tai pradėsime dairytis į Au- 
me kalbėti klausimais, ku-Į Pasiėmė Sau” straliją, nes iš IRO duoda-
rie mus skirtų. 

Mielas E. L! aš labai į-
vertinu Tamstos sielojimą- 
si ir nerimą, nes pats ma
tau, kad jei j esamas orga
nizacijas nebus įpilta jauno

Draugai J. Januškiai iš 
Stoughton, Mass. mums pri
davė laišką iš Vokietijo“ '

mo maisto pakanka vos 
dviem dienom, o savaitė 
turi septynias dienas. Taigi

VADAS” BE 
GALVOS

Žemė, bet skiria Europinė 
ir Amerikoniška kultūra, 
bei 25-45 m. laiko tarpas. !

Turiu atvirai prisipažinti, 
kad amerikoniškas gyveni
mas, bei pažiūros žymiai 
skiriasi nuo europinių. Pir
momis dienomis ateiviui at
rodo daug kas nesupranta
ma ir keista. Amerikonišką 
gyvenimą bei kultūrą pa- 
žwtr,”bėi įsigyventi per me
tus laiko neįmanoma. Tam 
reikia 5-10 metų, o gal ir 
daugiau

tengimo sumokėti duokles. 
O tai yra labai suprantama. 
Atvykusieji ateiviai dau
giausiai su šeimom ir ma
žamečiais vaikais yra atva
žiavę už kelionę įsiskolinę 
po $500—800. Kuriantis 
visko reikia, o pragyveni 
mas žymiai pabrangęs taip 
kad dirbant šeimoje vienam 
ir vidutiniškai uždirbant 40 
—45 dol. per savaitę ir mo* 
kant skolą, vos įmanoma

Pietų ir Centralinėj Ame-
nuo rašytojo P. A., kuriame dvejų dienų ir tai nepilnas rikoj kariški perversmai yra ir pridėti
t k «kaitom-' davinys tenka įsskirstyti “kasdieninis” įvykis. Šias

. • "'in i-’ * septynioms dienoms, o uz- dienas teko įkaityti “N. Y.
kraujo, Ui po 10—lo metų Didžiai ge: .namas. sidirbti po naujos valiutos Times” kvietimą važiuoti į
jos visos žlugs. Tačiau aš Štai jau trecias.siuntine-į įvedimo> niekur negalima. Centralinę Ameriką pasišil- 

hs įs P^iek^ J?* Kai kurie, vargais negalais dytį Kalėdų proga ii f kaipo
mingai , , . t:rdintra,’|tuid darbo ir gauna mėnesi- ypatingas turistų viliojimas,
tijoj, uz ką ubai sndingai nj atlvednima 120 vokišku kari neu

esu tikras, kad bent pusė 
esamų organizacijų turės 
laikui bėgant susilikviduoti, . , .
nes jos daugumoje turi la-j dėkuoju... Tiktai labai ge
bai panašias programas ir i ros širdies žmogus gali taip
__ • _ xll_ J-l 1 J ______ ’    ~ z-4-t Sti neri o yvi o o

rono agentai bandė sukurs
tyti karininkų perversmą, 
bet tą pat jie darė ir pada*

Į rė Peru ir Bolivijos respub- 
! likose...

Iš visų Pietų Amerikos 
Į kraštų pati stipriausia yra 
į Brazilija, o pati turtingiau
sių šiuo metu yra Argenti
na. Brazilija yra portugalų 
kultūros kraštas, o visos ki
tos Pietų Amerikos respub
likos yra ispanų kalbos ir 
kultūros kraštai. Ypač arti
mos visais žvilgsniais yra 
Argentinos, Urugvajaus ir 
Čili respublikos. Kodėl tos 
respublikos nesudaro ko
kios artimesnės federacijos, 
ar dargi nesusijungia į vie
ną valstybę, tą gal tik isto
rija ir geografija gali išaiš
kinti, arba gal režimų skir
tingumas, o ne kas kita.

Dažni perversmai Pietų 
ir Centralinėj Amerikoj jau 
yra pagimdę galybę visokių 
“džiokų”. Gražiausias man 

Į atrodo toks:
Vienoj respublikoje “tau

tos vadai” taip dažnai kei
tėsi, kad pagaliau iždui 
pradėjo nebeužtekti pinigų 
vis naujas stovylas “prezi
dentams” statyti. Todėl bu
vo sugalvota pastatyti dide
lę, generolo uniforma pa
puošta stovylą visai be gal
vos. Prie tos stovylos gali
ma buvo pridėti bet kokią 
galvą. Po to iždo našta tuoj 
pat palengvėjo, nes po kiek
vieno perversmo bereikėjo 
tiktai padirbti naują galvą 

prie tos pačios
tautos vado” stovylos...

V. S.

nį atlyginimą 120 vokiškų pridėtas pažadas, kad poli 
markių, bet iš jų 90 markių įiniai perversmai gali paį- 
atsiskaito IRO ir į rankas vairinti turistų kelionę...

ATOMAI APJAKINO 
PENKIS MOKSLI

NINKUS

veikia tik todėl, kad savo j pasišvęsti ištiesdamas na- teduoda tiktai 30 markių, o; Ne visi perversmai ir “Lo- 
laku atsirado patriotų—en-'galbos ranką savo tautie- - - —-—’• —....................
tuziastų norinčių dirbti lie
tuvišką darbą ir savo darbo 
įamžinimui kiekviena gru
pė pasivadindavo skirtingu 
vardu.

Aš taip pat neabejoju.

ciui, kurs tėra nei gimine 
nei asmeniškas pažįstamas. 
Bėgdami su vaikais per sveti

iš tų pinigų tegali nusipirk tynų” Amerikoj pavyksta.

prasimaitinti ir dėlto saugoj, kad organizacijos su rys 
mas kiekvienas doleris. Iš kesngm programom išliks ir
Bostonan atvykusių ateivių

Naujieji ateiviai labai ge-• veįk kiekvienoje " šeimoje 
rai žino, kad Amerikoje yra vyras dirba dieną, o žmona
daugiau lietuviškų organi
zacijų, kaip jų reikia ir ži
no taip pat, kad vienos pa
sišovusios tarnauti popie
žiui, kitos kitiems valdo
vams, o dalis yra grynai 
kultūrinio,, bei tautinio po
būdžio. Žino ateiviai, kad i sįa susitvarkyti geriau, bet 
nereikia steigti naujų orga-įtaį yra išimtis. Aš manau, 
nizacijų, o reikia įeiti į se- kad gerbiamas E. L, rašy-

naktį, kad pasikeisdami ga
lėtų prižiūrėti vaikus. Tuo 
budu abu dirbdami sudaro 
60—70 dol. per savaitę ir 
tuo užtikrina sau materiali
nį gyvenimo pagrindą. Yra 
vienas kitas, kuriam pavyk-

nųjų eiles ir padėti dirbti 
lietuvišką darbą.

New Yorko tremtinių nu
tarimas nekurti atskirų or
ganizacijų yra remiamas,

damas savo straipsnį, tik
riausiai šių sunkių ateivio 
gyvenimo sąlygų neįverti
no.

Mes dėl to nesiskundžia-

ti tiktai 2 svaru riebalų. Iš 
tų likusių pinigų reikia ir 

. . už batų pataisymą sumokė-
mus kraštus įamateme, kad j^bus pasitaisyti... Vi-
tik žmones Jp pūslėtomis j j kitoks gyvenimas trem-; šakyje stovi prezidentas 
rankomis gJ| taip hi dingai ■ vr;i tjerns_ kuriuos ai! viajo Pnii'niio

Visai nesenai Čili respubli
koje karininkai buvo susi
tarę nuversti demokratišką

Vienas atominės energi
jos komisijos daktaras pra
neša, kad penki mokslinin
kai, kurie darė visokius 
bandymus su atomų skal
dymu, apjako. Spėjama,

šalies vaklžią, kurios prie- Kan J1® ąpjaK© oei .arani-
! - ... nių spinduliavimų. Tie

mokslininkai dirbo ne karorankomis g-a i-aioįruingait tyje tiems, kuriuos gi- Gonzalez Videla. Policija mokslininkai dirbo ne karo 
atjausti a F10 nelaimę ir mjnės paremia siuntinėliais tą karininkų sąmokslą su-l dirbtuvėse, bet mokyklose. 
neisuasaky-Jvargą... iįš Amerikos. Mes, brangio- sekė ir čili respublikos Pie- Spėjama, kad jie darė ban

dėtą tabaką ji, dėka jums, turim ir apsi- chavičiai atsidūrė kalėji- dymus su blogai apsaugo- 
inkai ir fari- auti ir apsirengti. Tik labai į me. Buvo suimtas ir seniau
sau. atnešę i nemalonu, kad mes, būda- buvęs Čili prezidentu, gene- 

ėli su kitais; mi sveiki ir galėdami dirb- rolas Carlos Ibanez, kursi 
ypkę, i kurią ti ir užsidirbti sau pragyve- norėjo “gelbėti tėvynę” nuo;

negresiančio bolševizmo pa- į 
vojaus.

Čili socialistų partija šias 
dienas

neišpasakyj,
Pakietėli 

vokiečių md) 
ziejai pasiė: 
namus siur 
daiktais ir. 
jau nebuve 
važiavę;

į jas mes visi naujieji atei
viai įsijungsime kiekvienas 
pagal savo įsitikinimus ir 
skonį.

O kol kas, brangus senos 
’ kartos patriotai, — senieji 

ateiviai, turėkite kantrybės vaziavęs 
bent 5 metams, kol mes su;Į „ J' ‘ 
tvarkysime savo asmenini ir5 
gyvenimą, kol išbluks mus' 
jungianti dar taip netolima 
bendra praeitis, kol apsi
prasime su amerikoniško! 
gyvenimo ypatumais ir į jį 
įsigyvensime.

Nenusiminkite ir neteiski-

so buvo Ta 
gramų), ne?’ 
tiek galimi 
ją-

Dėl nuvaz 
riką, tai mes

visų naujų ateivių. Bostono. me, nes žinome, kad kitaip 
“tremtinių ratelyje” per pir-i ir buti negali ir esame pasi- 
mą susirinkimą man buvo. ryžę nerugodami pirmoje 
pareikšta, kad “Tremtiniu eilėje: išmokėti skolas, pa-
ratelis” nėra atskira orga
nizacija, bet yra vien pri

dėti siuntiniais likusiems 
artimiesiems Vokietijoje ir.

vatus susibūrimas tremtiniu: tai darome išleisdami ne 
“ mažiau $10 per mėnesį, su

tvarkyti savo naują Įizdą: 
bei užtikrinti materialinį

_____  šeimos saugumą ligos atvė-
buvo paragintas įsijungti į ju. Visa tai atima iš musų 
esamas organizacijas. Kyla visą energiją, bei laiką. Li- 
klausimas, kodėl per metus kusiu laisvu laiku mes dali-

saviems reikalams aptarti, 
bei pasidalinti mintimis, ku
rie savo bendru likimu yra 
artimi. Ir kiekvienas ateivis

te per griežtai, jei kartais 
vieni kitų nesuprasime. Dėl K 
to nebusite kalti nei jus se
nieji ateiviai, nei mes, nau
jieji. Kaltas pats gyveni
mas. Taip buvo, taip ir bus. į ?? 
Jaunoji kaita nevisuomet KietlJ°J 
supranta senąją, nes jauno
ji kaita eina naujais ke
liais ! E. M.

Dorchester, Mass.

PRANEŠIMAS

akis išės... j< 
gai vežtu, 
pakliūtų t:kt| 
lis lietuviu

Tai
miai kapo] 
ruošdamies 
pagarba.

Tikra TeUybe

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei- 
vs” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapiu skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

H oe Broad way
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

AID OVER.SEAS, Ine., 4851 
South Ashland avė., Chicago 9, 
III., praneša lietuviškajai visuo
menei, kad šalia siuntinių siun
timo. atidarė ir pinigų persiun
timo skyrių šitokiomis rato- 
mis: įmokant $4.50 musų rašti
nėje, mes Vokietijoje išmokam 
50 markių: gi už $8.50 išmoka
me Vokietijoje 100 markių. Pi
nigų užsakymo tvarka vra ta
pati, kaip ir siuntinių, būtent_
galima užsakyti laišku iš visų 
Amerikos bei Kanados vietų 
prisiunčiant pinigus čekiu, mo
ney orderiu ar kitaip. Gavėjui 
pinigai bus įteikti laike 8-10 
dienų.

Kadangi naujoji Vokietijos 
markė turi vertę, už kurią jau 
daug ką galima nusipirkti vie
toje. mes raginame tautiečius 
pasiųsti pinigų giminėms 
draugams jų reikalams

“Pasimatyt
Ateities

“Keleivio’
Skelps

tais įrankiais.

TITO VARGAI EINA 
DIDYN

Jugoslavijos diktatoriaus 
' Tito rėžimas braška dėl 

paskelbė protestą!ekonominių sunkumų. Dita- 
prieš Argentinos Perono il-p1"1?® vykdomas^ “penkių 
gus pirštus kaimynų kraš- me^V planas uždeda vi- 

Griiime N»mn” i tuose. Tame susirinkime,i s3?1.. I?stui didelę naštą, o 
rs , .. kuriame buvo priimtas pro-! va.k?tieclal. yra pnesmgi tam
Drg. N. Trumpickas is testas prieš generoio pero. režimui ir nenon valdžiai

kimšti. Nu- nimą, kaip visi, turime pra
eitinę (per 6 syti paramos ir apsunkinti 
skiau protestą! kitus žmones... Su širdin- 

gramų (iš vi-:gaiš sveikinimais, K. R. 
ktos idėta 500 ---------
įkė, kad tik į 
jsti Į Vokieti-!

i

ivimo i Ame- 
?ia Vokietijoj 

ir sakome: 
ces — rasa ir 
ju ir tvarkin

ei i Ameriką

“Teg&lvojame Tik Vieną:

Akron, Ohio, mums prisiun
tė savo giminaičio laišką iš 
Vokietijos, kuriame randa
me įdomių dalykų. Rašo:

Mano didelė

no agentu veikimą čili teri- PHsve^iųi atiduoti duoną ir 
torijoj, dalyvavo ir sočia-1 kltus. savo produktus. Ko- 
listas švietimo ministeris. mumstmiai kaimynai boi- 

Argentinos “didinga” Pe-! K°tuoja.Tito valdžią, o “Va- 
. .. ... . ele ir; iono valdžia tuoj pat prade-; h,**"31 neskubina duoti

koks trečda-inuosirdl, Padeka Jums- Su’ jo per spaudą kampaniją 7,to režimui pagalbą. Mas- 
prantu labai gerai, jog rei-Į prieš Cili vyriausybę ir ypa- kva atvirai saukia jugosla- 
kia iš šio krašto išvažiuoti, I tinaai nri#*š tai kari k u i™ v- v,us nuversti “išdavikiška[veriančių Vo-

ri, dabar ra-, , ...
„ne malkas, n<? ka.l.¥ J3“.™?1 i’0"0"1
iemavoti... Su;mi' !e'kla . tlk vl«n« k?rt.« 

p ą rusui daugiau patempti, ir
' pradės visi kalbėtis ne|dingasis Perbnas ir jo Ie- 

s_ ^UNO konferencijose, betjvutė.

LĮ tingai prieš tai, kad kaimy- 
:1" ninės šalies ministeris “drį

so” dalyvauti mitinge, ku
riame buvo pasmerktas di

Tito valdžią”.

Negalime buti ramus, jei 
broliai tebevargsta! Aukas 
siųskite:

laušimas” Tai baisu. As dau-. čili socialistai į Argenti-! United Lithuanian Relief
l , u.- £eli kartų mačiau ir labai į nos valdiškos spaudos triuk- Fund of America,

• Ja Md !gera! Pažina“’ kas y.ra ka- Šmavimą atsiliepė, kad nei 105 Gra"d st.,
k‘ ras, Ras yra bombos ir pan. tiktai čili respublikoje Pe

mums pnf’Jd c įdomų n d- ir tačiau aš visai nebijau!____ _____________ '____
gą savo c i maičio laišką, karo, jo net laukiu, nes tik 
kuriame skaf ome: po karo mes rišime namo.

Brangi Tel iie, sveikina- Truputį daugeliui keista, 
me Jus visus... Perspekty- nesuprantama, kad mes vis 
vos mums nu1 ažiuoti greitai tebegalvojame apie karą ir 
į Ameriką iri pasimatyti su namo grįžimą. Musų dau- 
jumis yra didėlis, dideli? at-į geliui visai svetima, kur

Brooklyn II, N. Y.

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

eitie- klausirrias, o laikras- nors išvažiuoti ir visam am 
čiai. kurie rašo, kad ves i žiui apsigyventi. Mes be- 
mėnesĮ po oJK)0 ar 10,0*>0 veik visi, kurie šiandien pa- 
dipukų, yra graži pasaka, siekiame Ameriką, Kanadą 
kokią močiutė pne ar Australiją bei kitus kraš-
lopšelio roredama tižmig- tus, tegalvojame tik vieną: 
dyti sav<» mažuliuką... Mes po kelių metų grįšime na 
gyvenime argo mokyklą mo, nors ten butų tik pele- 
esame i?W .tokią, kokios nai jp vargas... Nežinau, 
niekas, tokiose sąlygose ga] būt man ir neteks išva- 
nebuvęs. :’S?ab nė įsivaiz-; žiuoti (iš Europos). Aš ren- 
duoti. Todėl dar turėsime giuos čia pasilikti ir per; 
ta'-rryl" - |w au ti R patį karą: esu vienas, be

ri, imieracija j Amerika seimos’ todel m,rtlS 
Aid Oversra,.. į,cs tokia. »aip iki man tik vienam. J mano,

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/s formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Bro*dway, So. Boston 27, Masą.

ir
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Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONKNt

/

Naujiems Metams

Ii vėl vieną žingsni arėki;: lemos karsto, 
štai. nužengėn; gaivas senatvei nulenkę, 
ir mirti tą didįjį žemės galiūną, 
ištiesę rankas paslaptingai pasveikinom.

Ir juokiamės, krykštaujam. Ivg pirmą kartą 
išvydę pasauli žiedais vainikuotą, 
lyg pirmą dar kartą šioj žemėj užgimę 
ir plūstančiu ašarų amžiais nematę.

O, Metai Naujieji! -Jus paslaptį didžią 
mums atnešėt glėbyje savo miglotame...
Ar amžių gyvenimo vilti saldžiausiąją, 
ar taurę mirties, neįspėjo to niekas!...

Ar amžių gyvenimo viltį saldžiausiąją. 
ar taurę mirties, neįspėjo to niekas!...
Ir džiaugias todėl milijonai širdžių, 
ir šypsosi akys, lyg tūkstančiai saulių...

O, Metai Naujieji! Per amžinus amžius 
vis sveikinam Jus su džiaugsmu iškilmingu; 
ir vėliai per amžius keiksmu Jus palydime, 
kai iau paskutinį kart leidžiasi saulė...

K. Bajerčius.

Nauju Metu Papročiai

kiekvienas sveikas medis. 
Manoma, kad iš to išsivystė 
taipgi paprotys puošti na
muose eglaites per Naujus 
Metus (Amerikoje jos puo
šiamos t>er Kalėdas, ir prie 
to dar čia ant durų iš lauko 
pusės kabinami žalių šakų 

, vainikai I.
Musų laikais Naujuosius 

! Metus apvaikščioja visos
• tautos, bet kiekviena jų pa- 
i žymi tai vis kitokiais bu
dais.

Pei-sai tą dieną lanko 
vieni kitus ir dalijasi dažy
tais kiaušiniais, kaip lietu
viai daro per Velykas. Kiau 

, šiais, matote, reiškia pra- 
' džią naujo gyvenimo, todėl 
i jis yra tinkamas naujiem?
! metams simbolis.

Francuzijoj ir Ispanijo'
, taipgi vra priimta dalintis
• dovanomis, tik ne kiauši
niais. Žmonės tenai lanko

, vieni kitus ir nuneša bet ko- 
' kių dovanėlių. Per Naujus 
Metus tenai daugiau išdali
nama dovanų, negu per Ka
lėdas. Prieš Kalėdas pas 
francuzus tiktai vaikai pa
stato ant žemės savo kur- 

! peš, į kurias tėvai įdeda 
■ saldainių ar kitokių dova
nėlių.

Seniau ir Anglijoj buvo 
labai madoj per Naujus Me
tus aplankyti viens kitą ir 
nunešti kokių nors dovanų. 
Vyriausis tokio lankymosi 
tikslas buvo pasveikinti sa
vo draugus ir

ALIARMAS

Buvęs paratrupeiis Edvvard Lada, iš Newark, N. J., 
matyti nusitraukęs su viena vokietaite. Uršule 
Sehmiht. Tas vyras dabar kur tai dingo už geležinės 
uždangos ir niekaip jo negalima surasti. Pasirodo, 
kad jis turėjo bent dvi vokietaites, su kuriomis vedė 
romansus. Viena jo širdies prietelka buvo rusų oku- 
puotoj miesto dalyje ir, matomai, jis nuėjo už gele
žinės uždangos meilės ieškoti, o dabar amerikiečiu 
policija jo paties ieško.
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(Tęsinys) , daugiausia su kuprinėmis
Pirmąjį priešaliarmio sig-Įąnt pečių ir su sudedamo- 

nalą, paprastai po keleto? /nis kėdutėmis rankose. Vi- 
minueių sekdavo antras, bet si spausdavo viena linkme 
atsitikdavo ir taip, ypač vė-—į štolen.
Jiau, kad iš karto būdavo Dviratininkai skambinda- 
duodamas aliarmas, arba vo, reikalaudami kelio, au-
atsitikdavo net taip, kad 
pirma pasirodydavo orlai
viai ir pradėdavo griausti 
priešlėktuvinė, o sirenos te- 
pradėdavo rėkti, kai viskas 
nutildavo.

Iš pradžių darbas įmonė
je būdavo nutraukiamas jau 
priešaliarmio metu. Bet vė- 

* liau, aliarmams vis dažnė- 
;ant, buvo nurodyta įmonė
se darbą nutraukti tik aliar
mą paskelbus.

Aš, kaip ir kiti darbinin
kai, į šitą parėdymą iš pra
džių nekreipiau dėmesio. 
Bet vieną biaurią dieną 
priešaliarmio metu, beklam- 
pindamas slėptuvių linkui, 
gatvėje susiduriau su inži
nierių Mayeriu, einančiu 
dirbtuvės linkui. Jis, mane 
pamatęs, išpūtė akis. Aš pa
sisveikinau ir paklausiau:

—Atsiprašau, pone inži
nieriau, ar tai buvo prieš- 
aliarmis ar aliarmis?

I
i .

tomobiliai trimituo d a v o, 
pleškėdami iš miesto, trau
kiniai švilpdavo, apleisda
mi stotį. Visus juos perrėk
davo sirenos savo klaikiu 
balsu.

Kartais prie viso šito dar 
prisidėdavo orlaivių dūzgi
mas ir priešlėktuvinių pa
trankų griaudimas...

Aliarminis Traukiny*
^ Kaip jau minėjau, pra

džioje priešaliarmio metu 
išvažiuodavome iš miesto. 
Paprastai, remizėje stovė
davo važiavimui paruoštas 
tramvajaus sąstatas. Pasi
girdus signalui, dirbtuvės 
darbininkai, rusų belaisviai 
su savo sargybiniu ir visi 
kiti remizėje pasimaišę 
žmonės, skubėdavo į jį. Po 
kelių minučių traukinys pa
sijudindavo ir išvažiuodavo 
iš miesto. Paprastai, jis su
stodavo prieš Bergheimoprieš w___

m-, . - stotelę, kokį porą kilomet-
-i . 1 ,PnesaIiarmis.—pa-irų už miesto, kur nors tarp 

aiškino Mayens. — Darbą i medžių.
galima nutraukti tik aliar-i Bet kaitą pasitaikė taip, 
mo metu. kad bevažiuojant tapo pa-

—Man tai buvo neaišku, skelbtas aliarmas ir srovė
kirtimi i >"* «er5s kloties SS YienasR .laik,lį ' 
leidžiami metais Dovanos nrie būtent Marųuis de

Chastellux, rašo. Kad Naujų 
Metų naktį ties jo langais 
susirinko apie 100 jaunų 
vyrų, iššovė kelis kartus iš

žį ir nueiti savo draugų ap
lankyti. Net visai nepažįsta- .------- auanirc u srove
mi japonai susitikę sveiki- tariau, apsigręždamas.!tapo išjungta. Traukinys 
naši ir linki vieni kitiems Mayeris pirma, aš iš pas- paliko bestovįs atvirame 
visokios laimės naujiems J k°s, nuėjome į dirbtuvę, lauke...

Bet dirbtuvė buvo tuščia

smakais: Dovanos prie
duodamos dėlto.

.ii atsiradi. Kai kas ją akre-^naujus metus“ bus atsira- į LT'
dituoja kiniečiams, kiti se- dusi iš metinių sezonų per-i J
novės germanams, dar kiti mainos. Tokią bent prasmę Toks paprotys buvo at- šautuvų ir pradėjo belstis Į juos tęsiasi, tris dienas,
romėnams. Iš to jau aišku, šita šventė turėjo seniau vežtas ir Amerikon. Kai at- duris. Ir jie atsitraukė tik*
kad tai nėra bažnytinė pas germanus. Vokietijoj vykę čionai olandai įkūrė į tada, kai narni savininkas: . Amerikiečiai šiandien ^„uues— Da-, ameNn™. va<r««„c tu,..... .... Naująjį Amsterdamą, kuris leido jiems i^rti jo, mar-l^nto Naujus Metus dau-1 klausė nustebęs \ uTtoi ^Rirsdavo st^

dabar vadinasi New ^orko kvzo Chastelli\. wna ^-'.giausia banketais, muzikai __.. . . j.„_i___  _
vardu, pirmieji to miesto
gyventojai Naujų Metų die-' išsigerti.

Naujieji Metai yra labai viais --------- , įcuus metais, uo
sena švente, taip sena, kad aukštyn fajetverkai ir tt. 110 buv0 duo(Jar 
nėra tikrų žinių kada ir kur kaip rodos, mintis svęsti nuoširdesni 
ii atsirado. Kai kas la akre- “nauius metus bus atsira- ___ ...

VVSS A A X. A V V* *-• * * J V 1 i i IMS*
šventė, ypač ne krikščionis- žiema prasideda apie lap- 
kųjų bažnytininkų išradi- kričio vidurį. Apie tą laiką 
mas. laukų derlius būna jau nu-• • v ___ — • y • •»

metams, šita šventė pas

pa-

, . ....---- ----- —Protarpiais krito šlapias
i<aip iššluota —- net Grind- ■ sniegas ir visą laiką stovėti 
leno nebuvo likę... i ore atrodė liūdnoka. Taigi,

•Kur yra žmonės?-—pa- • apleisdavome vagonus tik
kyzo Chastefl4x, vyną ir' ^aus^a . banketais, muzika Į 
pridėjo dar pimgų daugiau šokiais. Kai laikrodžiai

W |-----7--— » V
—Aš nežinau,—atsakiau,i orlaivių dūzgimas, o pa- 

—greičiausia, jie taip pat skui vėl grįždavome atgal, 
sumaišė signalus... Bet kartą, mums bestovint

Netrukus po to įmonėje P^e vag°nib tas dūzgimas
Amerikoj jau P.e madoj "ii buvo □ sufauktas susirinki-1 P»««* toks piktas kad 

’ ... J’ i mas drausmei pakelti, bet Pne mane stovis Mayens
— t . aiškiai išblyško ir, nebojant

šlapio sniego ir purvo, išsi
tiesė ra ve. Jį pasekėme visi.

Taip puldinėjome keletą 
kartų, bet, galų gale, viskas 
aprimo ir vėl sugrįžome į 
vagonus. Bet vos spėjome 
patogiai atsisėsti, kaip pasi

muša
puola

12-tą valandą, visi 
bučiuotis. Dovanos

per Naujus Metas šiandien: ^UVQ

tiems laimingų Nauju Me- 
tęsia jas kelias dienas.'Su-'Tai. senų metų pabaiga ir tą. Ir New Yorko gy^ento-
stoja visi darbai, užsidaro: ?au« Pra<!?la- Tat budavo jai laikėsi tos mados dar .,------------ ------------
krautuvės, žmonės apsiren- jau lapkričio pabaigoje. per ilgus metus. Dabar jau ėjo nuo taverncsfcrie taver-

- • taįs ]aikai5;j> užmiršta. Dabar jau retai nos, nuo namoBie namo,:
kas i»- ranku viens kitam visiems linkėjo! laimingų 

ė išsiger-i 
aš išė-1 

lemačiau 
n tik gir-

-----------------------— 7 ----------------------- —r ——

gia naujom drapanom Bet romėnai u*i» ,Ras ir ranka ---- - —------ - -- —
jau niekas naujų metų ir ;

' riepuolamai ti. Ir kai kitą die 
tiems visokių laimių nau-i ti jon, naujus metus čia pra- Paž>’stami pasako: jau į gatvę, ai
jiems metams. Yra priimta dėta švęsti 1-mą sausio die- — "aPP> New i ear ir nieko daugiau, k 
duoti ir dovanų ta proga. ną.
Eidamas pas kaimyną pa-; Nors laikas buvo pakeis- 
linkėti sėkmingų naujų me- tas, bet Naujų Metų prasmė 
tu, kinietis paprastai nune- pasiliko ta pati: seniems 
ša jam dėžutę arbatos. To- metams pasibaigus, prasi

“The šame to you.’’ i tuoklius.
Sentimentalumas Ameri- Kaip sakėm laukščiau,,

koje miršta. Ar tai reiškia kiekviena v.uta Į šiandien 
progresą, ar išsigimimą, apvaikščioja Na®us Me- 
sunku pasakyti. Į tus kitaip. Francui joj Nau-j

kia dovana reiškia gerą der- deda nauji. Pas romėnus! Kalbant apie Naujų Metii jiejĮ Metai a daiig didės-i 
tiktai tam, buvo dar paprotys dalintis i Papročius, negalima nepa- nė sveųtė, ?gu Kalėdos

i • w • «« • iii i Ti k* i 1 L*’’

_ , 2 Naujų Metų pra- ’ ^dijonai. Kaip tas papro- • vietą. . . .
spalvotose liktamėse; var- sidės naujas gyvenimas,Ras atsirado, mes; Škotijoj jo senų laikų 
tai papuošiami įvairiaspal- taip kaip po žiemos atgija i bet Lilijana yra užsilikę- madoje “open

I Custom
j .“Cherokee _-------- -  o__  ________r. _ ,
; nė apvaikščioja Naujus Me-Staras, kad asmuo, kuris pir
itus labai iškilmingai. Tą . mūrinis pa-rikius šeimyną 
dieną, kuomet prasideda ir palinkės ai “laimingų 
tariamieji naujieji metai,! Naujų Metu." bus laimin- 

t jie užkuria milžiniškus lau- i gas per išties metus. Todėl 
žus ir sudegina ant jų visas! kiekviena? -nai stengiasi 
senąsias savo drapanas iri būti, kaip tai sako. “pir- 
baidus. Jų grįtelės rupestin- mūrinė ko.;i." kai laikrodis

MINI 107 METŲ SUKAKTUVES

Mrs. Mary A. Kilworth, iš Exira, la., minėjo savo 
107 metų gyvenimo sukaktuves. Ta senutė atvyko 
iš Anglijos dar prieš pilietinį Amerikos karą ir dar 
atsimena, kaip apie jos namus Exiroj indijonai bas- 
tydavosii. Ji gyvena farmoje, o jos vyras jau miręs 
42 metai. Ji vis dar gyva ir darbuojasi apie namus.

gai išvalomos. Seni židiniai išmuša 12-ų valandą.
užgesinami; pelenai pašali-1 Eidami - vienų n 
narni; jų vietoj kui iamos kitus, škoL: visuom< 
naujos ugnys. x—- — —
' Rytojaus dieną praside
da iškilmės. Kiekvienas ap
sirengia naujais drabužiais; 
išverdami švieži komai; - uaui„
galvos papuošiamos naujais ęliaua iš b4.kos. 
karoliais ir plunksnomis. Japonai apvaikščioja
visa, kas tik sena, metama XT ” ‘ ‘ * -----
šalin, kad matytųsi, jog se
nieji metai jau pasibaigė.

“Per tris ar keturias die
nas skamba indijonų muzi-

namų į 
visuomet ne

šasi su savi pyrago ir stip
raus eliau>. kiekvienuose 
namuos* :ninkui duoda
ma nągnyht truputį to py
rago ii ,.imti gurkšni

Naujus Ale-/ labai iškil 
mingai. \ artai papuošiami 
žaliom^ jr bambuko
sakoeii-. o .įfšum durų pri-

----------------- kabinėjarr.a raudonų vėžių
ka, eina puotos ir ceremo-iir raBO'jr.u aisiu. panaši n j ningi šokiai. Kaimynė nedideliu.; oi an-iu£L ‘~ ---- ; Kaimynis
kiems kaimeliams daromi 
vizitai. Belaisviai paleidžia
mi. Visi džiaugiasi, kad 
prasideda nauji metai.”

_ .. ančiukus.-♦ *yis‘ . <nibusas ir ve 
ziai pa? .;ap,.nus reiškia il- 
?ą © vc-niną, ištvermę

lsėjome. Paskui dirbtuvėje 
iškėlė juodą lentą, kurioje 

VALGIAI Odelėmis raidėmis buvo 
parašyta, kad iš darbo pasi- 

, traukt; galima tik aliarmo 
' metuSkanus Maltos Mė«os 

Kepsnys
Svaras maltos jautienos. 
Puodukas duonos trupiniu
3 šaukštai muštardos.
2 šaukštai krienu. 
Smulkiai sukapota
svogūnas.

Išplaktas kiaušinis,
šaukštukas \Vorcestershiie 
soso.

4 šaukštai kečiupo. 
Druskos ir pipirą.
Viską gerai sumaišiu

įmetu. , - L----- 7 ’ —r! Pamažu prie tu pęriodiš-' ?1‘"do sprogimaikai hp-iboJz,• -• perioais- lJr mes V1S1 k>eveik automatai n kratom; anS allar^ tiškai išsitiesėm ant grindų, 
taip įpratome, kad jausda- __ :
vomės kaip iš vėžių išmesti,

(kai kartais sąjungininku 
vidutinis oro pajėgos nepasirodyda-

• \°* ,K°ks ilgas tada būdavo

Birančių stiklų tarškėjimas, 
vėjo dvelktelėjimas ir —vėl 
viskas nutylo...

Tačiau mes dar ilgokai
/21'bo laikas! Kaip pamažu ffulajorae kaip*sustingę, ir 
Jis slinkdavo!. : pradėjome judėti tik tada,

Bet mes taip pat pykdą- kai lauke pasigirdo balsai, 
vome, kai aliarmai kartais' Atsikėlę pamatėme, kad vi- 

i būdavo ne darbo metu, ar į si vagono langai buvo išbi- 
su- Blogiausi būdavo reję, ant sėdynių ir ant grin-

: naktiniai uliormni i

MISS 1349

Filmų artistė Marie Wil-

. .--- Y mateli Ul<XU
įrriegojus eiti į darbą. Lai- nos juodos dėmės — bom- 

mei tokių aliarmų būdavo! išraustos duobės. Bombų
į aiškiai taikyta į mus...

Šiaip aliarmais mes buvo-
me patenkinti ir laukdavo
me jų. Tai aišku, nes jie 
musų 10 valandų darbo lai
ką sutrumpindavo iki 4-5 
,valandų, o atlyginimą vis 
tiek gaudavome už pilną 
laiką. Taigi skųstis neturė
jome ko...

Taip, pavyzdžiui, jei aliar
mas Drasidėdavo 11 valan
dą ir trukdavo iki 2, Ui 
grįždavome 2:30, valandą 
pietums — 3:30, taip kad 
telikdavo laiko užeiti į įmo
nę ir apsisukti, o kartais ir 
to nelikdavo.

Pradėjus darbo metu si
renoms staugti, aš pirmiau
sia bėgdavau į baraką pasi
imti palto ir portfelio. Port
felyje buvo mano brangiau
si daiktai: lietuviškų laši
nių gabalas, foto aparatas 
ir vienos knygos rankraš
tis... Iš čia bėgdavau į što- 
įen, į traukinį, arba — tai

gą ______
---------------- laii#; gi vaisiai reiškia ge»

iaip pat ne prosalį bus rusfr’kus. * _________ - - ___ r,________

m1 a,!?_aI’ kaip! ;aiP bot son jau iš anksto pasirėdė, Ja« retas atvejis — iš mies-

Tuo tarpu atbėgusi viena 
musų darbininkė susijaudi
nusi pasakojo, kad netolie
se prie tilto esąs užmuštas 
žmogus: jam bombos spro
gimo išmestas akmuo kris
damas pralaužė galvą. Pa
sirodė, tai butą svetimšalio 
darbininko — prancūzo... 
Mes tą kartą tepatvrėme 
baimės.

Po šito elektrinį tramvajų 
pakeitė siaurojo geležinke
lio traukiniu su garvežiu. 
Jis darbo metu stovėjo ne
toli dirbtuvės esančioje sto
tyje—Itzlinge. Dabar aliar
mo metu visi bėgte bėgda
vome Į jį ir stengdavomės 
kuo greičiausiai patekti į 
vagoną, kad gauti vietos 
atsisėsti.

(Bus daugiau)

Kad skalbiniai žiemos 
metu neprišaltų prie šniūro, 
pinn negu juos džiausi, su 
skuduru sumirkytu į uksusą

m * “ T*“1’ aip jis gali būt, son jau iš anKsto pasireoe. ovvcjis — is mies-
J1. Metai buvo ap- J suvil gę? ir nuskuręs, Nauju kaip 1949 metų laimės pra-:to- ,Ara^koje va-. Meto progą japonas būtina}j nažas ir linki mums Lai- ,.^a^v’ė8 tuomet būdavo:o^uuuiu sunnrayra j 

dinamai? kolonistų laikais. turliiž?ivirK‘-; naują drabu- mingų Naujų Metų. pilnos skubančių žmonių,'nubrauk per šniūrą.
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Iš Plataus Pasaulio
{■tyti tą gerą laikrašti. Su pa-!

garba

Japonų Parlamentas
Japonijos ministerių pir į

T

KELEIVIS. SO. BOSTON

Edw. Levanas
Camden, N. J.l

Gerbiama administracija,
Atnaujinu prenumeratą 

pri-
Kanados Importas

Kanados vyriausybė pa- ateinantiems metams,
mininkas, S’nigeru \oshida,!naikino visą eilę importo,siunčiu $4. Tebus 3 už laik-
praeitą savaitę paleido par 
lamentą ir paskelbė naujus 
rinkimus. Japonų vyriausy
bė paleido parlamentą to
dėl, kad parlameto daugu
ma pareiškė vyriausybei ne
pasitikėjimą.

Če cnijos Teismai
Cechoslovakijos bolševi

kiška valdžia nutarė “iš pa
matų pertvarkyti” visus 
krašto teismus, kad iššlavus 
iš jų visus komunistams ne
patinkamus teisėjus. Po “re
formos’’ teismai bus pada
ryti diktatoriškos valdžios 
Įrankiu kraštui laikyti pa
klusnybėje.

Turkijos Laivynas
Amerikos karo laivynas 

perleido Turkijai dar du 
karo laivu naikintuvu (de- 
stroyers), tuo sustiprinda
mas turkų pajėgumą gintis 
prieš rusų galimą puolimą. 
Turkai jau yra gavę daug 
Amerikos povandeninių ir 
kitokių karo laivų ir jų ar
mija vienaip vien yra stip
rinama.

suvaržymų. Kanada sako, rasti, 50c. už kalendorių 
kad dabar ji turi daugiau 1949 metams, o 50c. tai ma- 
J. A. Valstybių dolerių h ! no Kalėdų dovana MaikioĮ 
todėl gali leisti daugiau pre Tėvui. Su geriausiais linkė- 
kių Įgabenti iš J. A. V. Ka-’jimais
nada daug daugiau prekių 
atsigabena iš Amerikos, ne
gu išveža i musu

E. Šiurmaiticnž
E. Carnegie, Pa.

Puslapis Septinta*

Smerkia Perversmus
Valstybės departamentas 

praneša visoms Lotynų A- 
merikos respublikoms, kad 
Washingtonas labai “apgai
lestauja” tą faktą, jog lo
tynų Amerikos kraštuose 
vėl reiškiasi kariškų per
versmų epidemija. Pervers
mai nesenai Įvyko EI Salva
dore, Kosta-Rikoj, Peru, 
Venecueloj, Paragvajuje ir 
Bolivijoj.

Guamo Pilietybė
Pacifiko salos Guam gy

ventojai nori gauti pripaži
nimą jiems J. A. Valstybių 
pilietybės. Salos parlamen
tas nutarė kreiptis Į Wash- 
ingtoną su prašymu, kad 
Amerikos kongresas pripa
žintų visiems Guam gyven
tojams Amerikos pilietybę.

Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu $23 money or-i

deri. 3 dql. skiriami prenu-'į 
meratai atnaujinti, o 20 do-, 
lerių* malonėkite perduoti j 
išvietin tiems lietuviams, 
kaipo artimo meilės kalėdi-i 
nę dovaną. Linkėdamas vi-, 
siems šviesesnės ateities lie- į 
ku Jūsų John Zavist j

Los Angeles, Calif.!

Gerbiamieji,
Siunčiu S 10.50 ir prašau; 

siuntinėti “Keleivi” tris me-; 
tus ir pasiųsti kalendorių.! 
Su pagarba

Stanley Casper
Pontiac, Mich.

Italijos Unijos
Italijos darbininkų unijo

se eina judėjimas prieš ko
munistų vadovavimą unijo
se. Darbininkai reiškia di
delio nepasitenkinimo, kad 
unijų bolševikiški vadai iš
veda darbininkus i pakarto
tinus streikus ne darbininkų 
interesuose, bet grynai ko
munistų politikos sumeti
mais.

Ruhro Policija
Vakarų valstybės baigė 

susitarti dėl Ruhro srities 
pramonės priežiūros. Sutar
ta, kad tarptautinė komisi
ja prižiūrės tos srities pra
monę ir tam reikalui bus Į-

SENIįJ KAULŲ TYRINĖTOJAS

Smithsonian instituto Washingtone, D. C. vienas 
mokslininkas, Dr. Marshall T. Newman rodo gal mi
liono metų senumo beždžionžmogio kaulus. Kaulai 
buvo atrasti Transvaal provincijoj, pietinėj Afrikoj.

JUOKAI
Teisme

Prieš šviesų teisėjo veidą 
buvo pašauktas valkata, 
kurį policija sugavo už val
katavimą ir atvilko Į teis
mą nuteisti. Teisėjas pažiu-Gerbiama redakcija, . .

Aš labai norėč, kad mano Tėjo Į valkatą ir sako: 
namus ir vėl lankytų MaikisĮ __^.r
su Tėvu. Siunčiu $4 ant ba
tų, kad neužmirštų ateiti 
ant Kalėdų ir tegu atneša 
man kalendorių. Aš čia tu
riu jau pora tremtinių, ku
rie nori gauti pilietybės po-
pieras, tai tegu gabusis; —Tiesa, — šviesiausias 
Maikis atneša jiems knygų- į teisėjau, — atsiliepė nuže- 
tę Kaip tapti Suvienytų mintai valkata, šventa tie- 
Aalstijų piliečiu. Jei liks a§ tik du dolerius esu

KNYGŲ MĖGĖJŲ 
DĖMESIUI

Siūlome įsigyti tremtyje išleistų 
šių įdomių knygų:

1. Koestlerio: ~NuMs ir Begalybė", 
romanas iš Sovietų Sąjungos vadų

■ likimo, 196 p. Kaina $1.00.
2. V. Krėvės: *'Raganius", aprašy- 

• mas iš prieškarinių laikų Lietuvos 
I sodžiaus gyvenimo, premijuota kny- 
1 ga, 192 p. Kaina 82 centai.

N. .Uažalaitės - Krūminienės:!

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

Gaunam daug paklausimų, 
kiek reikia mokėti už paieškoji
mus. Taigi pranešam, kad už 
giminiu paieškojimus, jeigu jieuy - 1 *
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai- 

3. M. .uažalaitės - ivrumimenės:' f -- ..„nt I*.;™, naieš
-Apversta Valtis." novelės. 200 psl. lom P° '*> paies-
Kaina 70c. • kojimas ilgesnis kaip 25 žo-

4. V. Minkuno: -Anglų Kalbos
Skaitymai.” su tarimu 
ls4 psl. Kaina 80c.

5. Įlipi. inž. Pr. Drąsučio: “Elekt
ros Insteliatoriaus Vadovėlis," 190 p. 
su 154 braižiniais. Kaina $1.50.

6. Pulgio Andriušiaus verstas 
“Oonkichoias," kelionės humoristi
niai nuotykiai, 12x psl. Kaina 50c.

7. Vinco Pietario: “Algimantas", 
11 t., istorinė apysaka, 306 psl. Kai
na $ 1.00.

Norintieji sigyti šių knygų, kreip
kitės:

A. MAČIONIS,
58-67 Fresh Pond Rd.. 

Maspeth, N. Y.

kojimas ilgesnis kaip 
ir "žodynėliu, džiai, tai tada skaitom po 3 cen

tus nuo kiekvieno žodžio.

ŽOLES ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraujų nuo visokių nešvaru
mų .................................................. 60c.

Nuo išgąsčio, bemiegės, galvos ir 
sprando skaudėjimų, ausyse ūži
mo ................................................... 85c.

Nuo kosulio, dusulio bei astmos 60c.
Vyriškumo pataisymui ............ $1.25
Nuo užsisenėjusio kataro, Hey-fea- 

ver ar rose catharh ................$1.25dorius, todėl trauk, draugu , ~.... ..............
zi, trauk iš visu iėcru. trauk ' Sunkių mėnesinių sureguliavimas 75c. . ” y o-’ ..i_ ... o:,. o;nors
mei..

ir truki dėlto gautu-

AUSTRALIJOJ BAISIAI 
KARŠTOS KALĖDOS

Australijoj šiais metais 
buvo tokios kaištos Kalė- 

tau nėra sarmata <'<£rf?ad Sidney
valkiotis be darbo, tingb,™^,?as‘"lal..eJ° »Juras 

ubagauti maudytis. Švenčių metu ju-
Aš esu tikras! kad tu nelaimi«-
metais dar nesi uždirbės nėi... . uskendo, o
niauti ir 
Aš esu 1
metais dar nesi uždirbęs nėi „.j , - , .vieno dolerio garbingu bu-į ą 2mo^ sudrasRe rykliai.
du’ 'PER DIENĄ NUGABENO

6099 TONAS

kurta tarptautinė policija, . _ . _ ,__________ ____
kuri dabos, kad vokiečiai' ^oc. tai tegu bus Tėvui ant! įdirbęs garbingai ir tuos 
neprasilenktų su Vakaru i tabaxo. Su pagarba į gavau už tai, kad už Tams-
aliantų patvarkymais dėl! Cecilija Primeau tą balsuočiau...
gamybos. Detroit, Mich.

Gerbiami Tamstos,
Prisiunčiu $7 Tėvui, nes

girdėjau, kad jau puspa-
, ,, - . „j,. į džiai prakiuro, Tecm naši-youhold my cop.es o_r _«.e-

Skaitytojų Balsai

vie-

Norint kad paieškojimas tili>- 
tų daugiau kaip vieną syki. už 
kiekvieną sekantį syki reikia 
primokėti po 50 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimams, kaip farmų 
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.

Užmokestį geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoji
mu. Saugiausis būdas pinigams 
siųsti yra pašto money orderiai 
arba taip vadinamos Postai 
Notės.

Jeigu kam paštas toli. tai pi
nigus galima siųsti ir popie'ri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiųsti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra
šome nesiųsti Air Mail štampų.

Kanados pašto ženkleliai 
mums visai negalioja.

Administracija

Pailių arbata 85c. Mostis .... $1.25 
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo, 

tarpina ir varo laukan akmenė
lius ................................................   60c.

Nesišlapyk bemiegant ................ 60c.
Trajankos šaknys dėl arielkos $1.00 
Valnija vidurius gera arbata 60c.
Nuo sutukimo eik kudyn ____ 85c.
Nuo cukrinės ligos (Diabetas) 85c. 
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .. 75c. 
Nuo visokių išbėrimų pimples $1.00 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų ap

saugoja pražįlimų ir slinkimų 60c. 
Nuo surūgusio pilvo heart-burn 85c. 
Nuo nemalonio kvapo iš burnos 85e. 
Nuo vandeninė ir širdies ligų 60c. 
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų 

panašių, šita arbata netik užeina 
kelių šioms ligoms, bet ištarpina 
susuktus guzus ant sąnarių var
tojant per kokį laika ............ $1.75

' Tyra mostis stabdo bile kokį nie- 
* Žulį ir galima vartot bile kur $1.25 

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių 60 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 

15 skirtingų pasveikinimų. Tu
zinas 40c. 3 už $1.00.

Žolės yra sudėtos į pakelius su nu
rodymais kaip vartoti. (52)

M. ZVKAITIS, 335 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis maldų knyga pa
veiksluotas mišių maldos celuloi- 
dos gražiais viršais. Tilžės spau
dos ................................................. $1.75

Vainikėlis mažesnė, paveiksluotos 
mišios juodais apdarais .... 75c.

oimiją su o*? |7»Tc;xsi£;s, su :ss:s^ 
kinimu ką jie ženklina, su ap
skaitymu ką jie reiškia .... $2.25

Nebijok mirti, nes iš jos nebėgsi 60c. 
Saulės ir visa dangiška planeta ir 

jų kelionė vienos aplink kitą 50c. 
Celibatas, neženotų kunigų ... 
Sawizloras didis klasterius

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra- 
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Per Kalėdas, nuo gruo
džio 25 iki gruodžio 26 d. 
Amerikos ir Anglijos trans
porto orlaiviai nugabeno Į 
rusų užblokuotą Berlyną 
6099 tonas visokių prekių. 
Per 24 valandas ten nuskry- 
do 705 orlaiviai su prekė
mis.

Vaiko Nuomonė
Vienas penkių metų ber

niukas baisiai mėgo viso
kius klausimus duoti tėvui. 
Pasakyk jam kodėl, kaip,! NAUDINGOS KNYGOS

- _ ---------- - —o------- '--r y y y , j, • ,ST01“t3 !•»•»»«»», gydymas ligųoblę, nes atrodo, kad ture- kokiu budi ll’ tt. Pa- šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuvis-
sime su generolo vyčių vais-; ??liau, tėvas neapsikentęsĮ ^"^įcTp
ku eiti mušti bolševikų. Aš: Jam ĮT. sa^°: , j i^^'surinktn/r apdar>'tt’ *1-25
prašau atnaujinti manoĮ vai..gi, jei as k«na • ....... 35c. u.o.s ^onus .. «c.
prenumeratą ir noriu Kalė- i bučiau SU tiek \iausimu lm- aus,s Anglų Kalbos Mokytojas, ' Raginis gražios pasakos ............ 35c.

myliu Noriu ir- Kalendo- Money for reneu al of ray du dovanai * užsakyti mano dęs.mano tėvu,j akis, aš ngu-M*. į ........ £į 5S ’&
m\nu. Aonu n Kdienno subscnption \vill be sent to• mamai metams “Keleivi” i bučiau gavęs į kaili ir bu-; ptkJo,akaip ostl kozyrom ,š P'ni- k3'”?® »r planetų nutarimai

tannės Spėjimas ir Planetos 25c

Gerbiamieji,
Gavau žinią, kad Maikio įeivis” until I get a perma- 

Tėvo batai jau nuplyšo. Tai- nent address in Japan. ’Vou 
gi siunčiu penkis dolerius can keep on sending them 
ir tegul senas generolas at- until about the 22nd of the 
važiuoja pas mane naujais I month.
batais apsiavęs. Aš ji labai

iliepė 
tum sa-

Perkant visas kartu, $2.00. Atski- 
(52)

30c.
35c.

Gerbiamas redaktoriau, 
Čia prisiunčiu $5 ir pra

šau siųsti jūsų gerą laikraštį 
žemiau paduotu adresu ma
no tetai, Mrs. Anna Mar- 
cinkev i ei u s, Cambridge, 
Mass. Už vieną dolerį at
siųskite knygų, o vienas Ii

quite a bit from it. 
Very tiuly yours,

Joseph F. Paulauski
Monterev, Calif.

Kaa jinai su seniu susipa-
Ižintų, jinai pergyveno bol
ševikų gerovę ii- paspruko i 
Vokietiją, o iš ten pasiekė 
šią šąli. Ji turėtų Maikio

rai, pilna kaina.
PAUL MIKALAUSKAS

klausimu! 184 Crold Street,Klausimų • 27 Mass
daugį —------------------------------

lengviau butų <ia >ar i mano! PRAŠALINKIM KARUS! 
klausimus ats&iiteti. j K^^mir^iuT*rp^ot-nės---AnRl’’i U. S. A. pilietybės. 

Lietuvių Naujienas” 
Kaina tik $1.00 me-

Du lenkai Llflasi Vaišu-f „ lietuvi v naujienos (°2)
332 N. 6-th sL, Philadelphia, Pa.

25c.
Naujausia didelė sapnų knyga $1.75 
Detroito muštynės už dalinimą la-

_lr----------------v-. --
25c. 
25c. 
25c.

Gerbiamieji,
Siunčiu S6 už “Keleivį 

dviems skaitytojams, J. 
kęs doleris tegul bus Maikio Norvaišai ir A. Povilanskui. 
Tėvui kučioms dėl sližikų. Mes žinome, bus Nauji Me- 
kad pavalgytų tikrai lietu- tai, tai Maikio Tėvui reikia 
viškai. Su pagarba naujų batų, kad galėtų ne

Anna Ručinskas tik pas mus i Camden a.tei- 
E

Ar Yra 0?oi icija? 
i lenkai Lll as 
apie Maskv »s

j skaitydamas 
( kožną mėnesį, 
tams.

Tėvui daug ką papasakoti aP,e MasV ’s agento 
apie bolševikų pyragus. ! Bierut’o valdžą.i Pagaliau PAIEŠKOJIMAI

S ko. I j Paieškomas Antanas Tribes,
---rasaKyk ra>, ar musųivenęs apie Bostoną ir Nevv Jer^,,

krašte Vl-a k-Cil onnzicii^ ° ,kllęs iš šimoniy kaimo, Pasvalio /n e, < * M °P°Z1C1JaĮ Į31**3'® apskričio. Paieško Jono
’ 1T1SU npstnfv-fori Banloc vo- Siratavicinus Unnc .»__

A. J. Ruzas
Magrath, Canada.

Sveikas Tėve,
Aš buvau supykęs ant ta-! ' q

ęs, kad tu pas mane nebu-' visoj m^ų
! Hna“ o™“’ Z £e7 ‘k“ad!garėį''lanlytiivaį Novemberio 26. Gal bu- 
-J2T. ’ .vfeus lietuvils. kurie su , ??> ™n? "«g1nes per daug .-Aš galiu .»

Bear Sir pranta darbininkų reikalus: išmetęs, kad pa lydai, 'le- ti, — sako antai
sYnce l'am leaving for U katrie dar neturi tai^^ jie: 1, At,

Japan on the 27th of De- kalingopa i^^Nov^ £ne 4> Ji’ 5»
cember I vvould likę to have vio . Patanu visiem, .kai . A§ Uu jdedu ------

! antenkonck, rubli, pusę uz Maskvos vaido

TUSU pastatytam -! tautos va-' Siratavičiaus, kuris gyvjna Anglijoj, 
dui? * : Jls pats ar kas apie jį žino, malonės

[atsiliepti šiuo adresu:
Eva Chamo,erjai J Janette avė., Binghamton, N. Y.

Paieškau savo brolio Juozo Pau-

galiu ri* išvardy-
lenką1' — Kasilauskų ir Overlingų, kuriuos 

► V rr o, ęiteejau gyvenant Vokietijoj. Mel- ’I AU, oi ožiu jų pačių arba juos žinančiųjų ir fil Tip pranešti man jų adresus.
' ’ Ona Paulikaitė Usonienė,

15749 Strathmoore, Detroit 27. Mich.
»

šalyje!

pelių prie liet. bažnyčios 
Duktė marių, graži pasaka .
Karvės ir sūrių padarymas 
Kaip duktė gyveno pustynėje 
Neužmokamas žiedas, graži pas. 35c.
Gudrus piemenukas .................... 25c.
Lengvas būdas išmokt angliškos

kalbos be kito pagalbos .... 35c. 
Girtuoklių gadzinkos ir gyveninis 30c 
Istorija Seno ir Naujo su paveik. 25c. 
Juokų vežimas ir ar paeini iš mon-

kės ir kiti monologai ............ 35c.
Nojaus Arka žingeiedųs skait. 25c. 
Keliautojai į šventą žemę Jeruz. 35c. 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugot 35c 
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

žmogų priveda ......................... 25c.
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti 25c. 
Patarimai vyrams ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais $2.50 
Praloto Olšausko gyvenimas su

meiluže ir jos pasmaugimas 25c. 
Pekla, kur ji yra? ir kam reika

linga su kankinimo paveikslais 35c 
Raktas į laimingesnį gyvenimą $1.00 
Ragana, gražios apysakos .... 35c. 
Rymo Popiežius ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis .................... $1.50
Velnias kapitonas 3-jų tomų $1.50 
Kabalas laimių nutarimas .... 15c. 
Lietuviška gaspadinė su 450 re

ceptų ..........................

NUO UiSISENfeJUSlV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skandžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pasalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nno džiastančios ir suskilnsiee 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse

M. ZUKAITIS. 335 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

00 arba atsiųskite money 
! orderį į: (16-9)

(52)

LEGULO. Itept. Z. 
4847 W. 14th Street.

CICERO 54. ILL.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. __
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00 
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimų 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, N«w York 1, N. Y.

kalendorių, o pusę tau ant 
į ruginės, 2le vaktuokis, kad 
daugiau nepaklystum, bo 

!jau nedirbu 11 mėnesių ir 
! laukiu tavęs, kad turėč su 
! kuo pasikalbėti. Sudieu, Tė
ve. V. Lubinck&s

Brooklyn, N. Y.

nai skatina c 
dirbti, vis daugi 
nuolat dirbti, nes 

—Darbininkai
te sau, tai yra J ___ v

jus esate gasFBdcriai, o 
todėl dirbkite, dirbkite ’ 
dirbkite...

Povilas Sleivys, kuris dabar randasi amzi- si Vokietijoj, paieško Amerikoje gy-' 
rbininkus venaPS1,° S3V<> dėdės, Kazimiero S.ei- j- i • Y10’ k,lus>?. ’š Mažuolių kaimo, Pašu-

švės valsčiaus, Kėdainių apskrities. 
Kas apie Kazimierą Sleivį žino, ma
lonės pranešti man šiuo adresu:

Felix Szatynski,
Greenpoint Avė.,

Schenectady, N. Y.

dirbti ir 
ie sako: 
us dirba 
y valsty 1721

(D

AUTORIŲ IR BESIDO
MINČIŲ TEATRŲ DĖ

MESIUI!

Pranešu, kad jau išleista 
K. S. Stanislavskio “AK
TORIAUS SAVIRUOŠA”- 
A. Jakševičiaus vertimas, 
li ra laida. Knyga atspaus
ta rotorium, 300 didelio 
formato psl. Dėl užsakymų 
kreiptis šiuo adresu:

Mekas Adolfas
DP Camp, Mattenberg
16. Kassel-Oberzwehren
Germany, U. S. Zone.

Paieškau brolio Jono Urbono, gy
venusio Urbonų kaime, Garliavos pa
rapijoj. Jau 7 metai kaip negaunu 
ruo J° ,a'škų iš Lietuvos. Jo vaikai Viena? Ala?.1' ® vežikas randasi Vokietijoj. Gal nors jie atsi- 

kartą prikrovė plytų ir ak- lieptŲ? . . ... <52)
menų pilną vežimą ir varo r. i, Bo" mT r Ankiny, iowa
arklį su botagu vežimą vež- „ ---- :—:------
tŪ Arklys vežimą Vilko, bet našlės, tarp 25 ir 35 metų amžiaus. 
Pagaliai) sustreikavo. Neb- kuri neturi Amerikoje Riminių, kilu- 
oiSčk • • ‘ t I sios iš Lietuvos, kad ir nepažįsta-eina ir jau. vežinas bandė mos. <52>
botagą, bandė ir kuolą, bet p v nieva
arklys nejuda i» vietos. Pa---------------------------------
galiau vežikas išBpo iš ve
žimo, priėjo prie arklio ir 
sako jam į ausi:

—Draugas žirge, trauk

ir

A PSIV ĖDIMAI
Ieškau gyvenimo draugo, tik lietu- • 

vio; esu 24 metų, brunetė, aukšto 
ūgio. Laiške apibudinsiu apie save.

------- Pirmu laišku prašau siųsti nutrau-'
vežimą, trauk kiek galėda ką. Aš taip pat siųsiu. Prašau rašyti 
mas, nes tas režimas yj.^ jIis9 Laukaiti,
tavo. tie akmenys ir plytos H88?,
tau priklaUSO. tu esi gaspa- Near Manchester, England.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs 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 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
VYKO GELBĖTI GREN-.

Į LANDIJOS LAKŪNŲ !
į Jau dvi savaitės Grenlan
dijos leduose laukia pagal
bos 13 Amerikos lakūnų. 
Firma lakūnų buvo 7, o vė- 

. liau jų skaičius padidėjo, 
nes prie nukritusių lakūnų 
prisidėjo keli jų gelbėtojai. 
Dabar prie Grenlandijos 
vyksta laivas "Saipan”, ku
ris vežasi helikopterių ir 
bandys išgelbėti leduose 
laukiančius lakūnus. Nelai
mės ištiktiems lakūnams nu
mesta pirmoji pagalba, mai
stas ir kitokių reikmenų.

Vėliausiomis žiniomis vi
si lakūnai luvo išgelbėti. 
Juos išgelbėjo orlaiviai šį 
antradienį prieš pietus.

i Protestuoja Prieš Vengrijos 
Kardinolo Areštą

Vengrijos bolševikų val
džia areštavo kardinolą 
Mindszenty ir begėdiškai 
kaltina jį esant “šnipu’ iš-' 
daviku ir juodojo turgaus i 
spekuliantu”. Bostono kon- 
gresmonas John K. Kenne
dy pasiuntė griežtą protes
tą Valstybės sekretoriui ir 
reikalauja, kad Amerika 

, iškeltų Jungtinėse Tautose 
' tikybinės ir pilietinės lais- 

* vės klausimą pavergtuose 
į Europos Rytų kr aštuose.
!

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui. kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite.

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad»ay, So. Boston*
Tel. SO 8-4148

IŠTIKO SMŪGISGIRIA TRUMANĄ

GERASIS KALĖDŲ SE
NELIS

Š. m. gruodžio 19 d. 2 v. Į 
po pietų So. Bostono San
daros Moterų Klubas suren
gė vaikams kalėdinę eglai- 

draugijų atstovai turėjo; tę, j kurią buvo pakviesti 
platų pasitarimą apie Lie- Bostone gyvenantieji trem- 
tuvos nepriklausomybės mi- tiniai su vaikais, 
nėjimą. Pasitarime dalyva-i Tremtinių vaikams, ne- 
vo 47 atstovai nuo virš 201 mačiusiems dar tokio duos- 
draugijų. Pasitarimas- įvy- naus Kalėdų Senuko. Ame- izraelio valstybės atsto- 
ko L. Piliečių Draugijos! rikoniška puošni eglaitė ir ras Amerikoj, atvykęs čia 
svetainėj So. Bostone. > Santa Klaus dovanos pada- <u mįsija Michael S. Co- 

Nutarta Lietuvos nepri- rė didelio įspūdžio ir vaiku- may kad piezįdento
klausomybės minėjimą or- čių akys spindėjo džiaugs- Trumano laimėjimas rinki- 
ganizuoti bendrai visiems mu ir dėkingumu. muose vra geras dalykas
lietuviams. Minėjime kvie- p0 dovanų paskirstymo' jzraelio 'valstybei, nes tas 

dery- 
arabų.

ir nepriklausomybę. Kvie- kai Kalėdų Seniui gražiai 
čiamos visos organizacijos padeklamavo, padainavo ir 
dėtis prie Lietuvos Nepri- trys 8-9 metų mergaitės na- 
klausomybės minėjimo pa- skambino pijaninu. 
sisekimo.

Minėjimas nutarta daryti 
sekmadienį, vasario 13 d
South Bostono High School vams suteikė didelio džiaug 
didžiojoj svetainėj. Kalbė- smo.
tojais pakviesti žymus mu- Kalėdų eglaitėje dalyva- 
sų visuomenės atstovai nuo vusieji tremtiniai nuošir- 
įvairių grupių. Platesnę mi- džiai dėkoja Sandaros Mo- 
nėjimo programa bus pa- terų Klubui, o ypač jos Va-

BOSTONO LIETUVIAI 
BENDRAI MINĖS LIE
TUVOS NEPRIKLAU

SOMYBE
Praeitą antradieni Bosto

no ir apielinkių lietuvių
DR. D. PILKA

RADUO PROGRAMA
Ofiao Valandoa:

ir
3 ttd 4
7 Ud 8

CAMBRIDGE, MASS. 
SLA 371 kuopos žiniai.
Pranešam, kad SLA 371 

susirinkimai yra 
penktadie-, 3 vai. praleistos malonio-i kuoposd je Sandariečiu eglaitėje' pereiti is an o P

1. i tremtiniu vaikams ir jų tė- ™>! Pir™? iMetinis susiimkima* į 
vvks 1949 m. sausio 2 d. b

Išėjo iš Proto, 
Policijos Nušautas

Worcesterivčiams ir pla
tesnei sporto publikai žino
mas boksininkas Francis 
Davis, 30 metų šį pirmadie
nį išėjo iš proto Dudley 
miestelyje ir bandė nužu
dyti kelis savo pažįstamus. 
Pakviesta policija negalėjo 
jo, suvaldyti ir policininkas 
John McAusland. gindamas 
save, paleido i boksininką 
šūvį iš revolverio ir jį vieto
je nušovė.

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 

' dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainininkas Ignas Ku-

546 BROADWAY
80. BOSTON. MA88. 

TaMonaa: 8OUth

Žinomas Amerikos rašy- biliunas iš So. Bostono
įas, žurnalistas ir kriti-' 9 ------- u

kas, Henry L Mencken, 68
jspudžii 

šiuo adresu:

skelbta vėliau.
J Lietuvos Nepriklauso

mybės Minėjimo Komitetą 
draugijų atstovai išrinko se
kamus veikėjus: i

Pirmininku — advokatas, 
Kazys Kalinauskas; vice 
pirmininkais — p-lė A. Ta
taroniutė, advokatas Juozas; 
Cunys ir
kas;
A. Januškevičienė ir V. Va
kauzas; iždininkais — Dr.

dovybei už padėtą triūsą ir 
gražias dovanas bei vaišes.

Dalyvavusieji tremtiniai

vai. vakaro, paprastoj vie
toj- . . .Visi nariai yra prašomi 
būtinai atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1949 me
tams ir turim naujų reikalų. 

A. K. Martin, fin. seki’.

Redakcijoj Lankėsi Juozas 
ir Olga AudėnaiKeleiviams Nepastebint 

Apiplėšė Strytkario 
Konduktorį

Sekmadienį drąsus plėši- 
Jonas Yankaus-ikas įlipo į stiytkarį Roslin- 

sekretoriais — p-nia dale ir keleiviams visai ne- 
_ — - -- -- pastebint apiplėšė konduk-

tori Walter J. Bunzel. Plė- 
A. Kanochv. A. J. Namak- šikas pakišo konduktoriui 
sy ir W. Druzdis. : revolveri ir "paprašė” pini

gų. Jis gavo 7 dolerius ir'vykioje pasiekė Ameriką, 
išlipęs nuėjo sau. Policija' 
ieško drąsaus plėšiko.

J komitetą nariais įėjo šie 
veikėjai: P. Tuinila, O.Ivaš- 
kienė, B. Kontrimas, J. Tu- 
mavičienė, S. Jakutis, p. 
Griganavičius, F. Zaleskas, Naujų Metų Lauktuvės

tojas, žurnalistas ir kriti-’ 3. Pasaka apie Magdutę
, .. „ ... į Po programos parašykite

metu amžiaus, sias dienas savo Įspūdžius ir nusiyskit
W0RL Sta

tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs- 

! pūdžius, o skelbimus prašo
me siusti į 502 East Broad- 

", So. Boston 27, Mass. 
Steponu Minkąs 

PARSIDUODA NAMAS
Boftteno mieste parsiduoda 10 fa- 

milijų mūrinis namas; neša per me
tus $4,000 rendų. Su visais patogu
mais. Parsiduoda dėl mirties šeimo
je. Kreiptis j

Mrs. T. Yasiuk
33 Anderson st., Boston, Mass.

staiga susirgo ir buvo nu
gabentas i John Hopkins 
ligoninę Baltimorėj.

Policija Suėmė Šešių* 
Jaunikliu*

šeši Watertown aukšto
sios mokyklos mokiniai pa
kliuvo į policijos rankas. 
Policija juos kaltina, kad 
jie “dirbdami” po du ar 
tris papildė visą eilę vagys
čių. Jaunikliai dažniausiai

way,

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Watebes - Jeaelry -

- Electrical Appliaacee

379 W. Broadvay, So. 
TeL ŠOU 4649

Lietuvių Radio Korporaci
jos Koncertą*

Pp. Minkų vedama Lie
tuvių Radio Korporacija 
ruošia savo 15 metų sukak
tuvių koncertą 1949 m. ko- mėgdavo pagrobti iš mote- 
vo 20 d. Gavin mokyklos' rų rankų rankinukus ar pir- 
svetainėje, S. Bostone/ Pra- • kinių pakietus. Vienas 16

,■ ■ . m kitų organizacijų ta die-! metų berniokas suimtas už
‘J P1I7n1a<:i^Pi. at'l n3 nieho neruošti. O didysis I dalyvavimą ginkluot a m e Jeigt

akcijoj lankėsi ką tik at- £dio plėšime Vartl* C11 ti M
m. liepos 31 d.

dakcijoj
vykę iš Europos Juozas ir 
Olga Audėnai su dukrele ir
su broliene Mis. Audick. P. M Ybarbo Gavo 20 Metu tham teisme, kur jų giminės
Audėnas yra žymus Lietu- lalėjimo ir advokatai ban(£ ]uos g.
tos valstiečių liauc inin-ų amerikietė Mrs kalėjimo iki teismo,!
veikėjas ir dabar P° >M°' wS Ytert kiti 4 jauni plėšikai ateiki
laukimo n .~ki.no ur >10 m; ,iVį j^udurė East Cambridge dist-j

*kto teisme.

kartu su Gerald 
Sheenan iš Watertown. Du 
uimtieji vaikėzai yra Wal-

REIKALINGA MOTERIS 
I PARTNERIUS.

Reikalinga partneriu prie žuvų 
biznio, tarp 35 ir 45 metų amžiaus. 
Jeigu senesnė kaip 45, Ui turi įneš-, 
ti savo pinigų j biznį. Turiu vienų ; 
12 m. vaikų. Gerai moteriai duosiu 
*erų gyveni ihų. z 52)

Steve Milavsks,
Sanford Fish Market 

15 Mechanic st., Sanford, Me.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietam Gydytojas ir Ckirnr*aa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Aldaias 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAT,

SO. BOSTON. MASS.

_ i i ą kariuon <
John
ta Amerikos

Tik trumpai teko su sve 
čiu pasikalbėti. Jis sustojo! 
pas savo pusbrolį, musųl . .... 
draugą -Joną Audicką (Au-- 
diek) So. Bostone ir žada ^. . a?° .yiigaitdvivius, I. ----- - dICk) So. Bostone ir zada^™4

J. Kasmauskas, J. Lekys ir Bus ši penktadieni, gruo-; i • t- j ,.v <?Vpčias; rpiš- rijoj, 
J. Arlauskas. džio 31d. 8 vai. vakare j

kur ta

es
buvo n 

Įai o teismo 20
Teismas po-i

)urge, Vokie- 
daimė ivvko.

i----  -- . _ r kė pasitenkinimo, kad gale-
Draugijų atstovų pasitari-!Batone Flj° P^aHau ištrukti iš Euro-’

mas ėjo labai darbščioje p ’Riic 5^ o čia džiau-;
Pienas

Nuo sausio 
pienas atpigs

Linksma* Įvyki* Audickų 
Šeimoje

Leitenantas Albertas E. 
Audick ir jo žmona gruo- 

j džio 12 d. susilaukė naujo 
šeimos nario, mažiuko Jo-

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE * IN8UBANC«|

409 W. Broadway 
8OUTH BOSTON. MA88
Office Tel. SOboston 8-0948
B«ų. 37 ORIOLE STREET 

W«bž Rezbery. Mm*.
Tei. PArkwey 7-1233 W

ktpinga
’ T-> 1 I CVllUVC X1CAX XV/, X.d. Bostone j nuko jauniejį

viena centą - - -

minėjimo proga sukelti pi- h . :
nigai turi būti skiriami ko- 1 xa 
vai už Lietuvos laisvę pa
remti per bendrą visų Ame
rikos lietuvių organizaciją, 
Amerikos Lietuviu Tarvbą.

nacini-* ■_7~.----  "~:J----------a ai, ,• • • bertas vra aviacijos leite-. • 4. • v,fpasnl salėje rengiamame Naujų; pie- nantu "o jo tėveliai gyvena
pinti vietomis iš anksto. Metu pasitikime, kur turėsi- no admimstrafe 1 įus musų Bo.ąone Jaunieji Au- Kviečia visus atsilankyti. ... ’...... ; so. oos-tone. jaunieji au

Prašome

Sandaros Moterų Klubas
su jais arčiau i mieste.

Pasitarime buvo kilę gyvų 
diskusijų ir dėl kalbėtojų ir 
dėl geresnio budo Lietuvos 
reikalams patarnauti. Pa
galiau prieita vieningo nu

Baltic-American Society 
Metinis Susirinkimas 

su Muzika
Metinis Baltic-American j 

draugijos susirinkimas į- •

me progos
! susipažinti.
; Linkime .naujai atvyku-j 
įsiems geriausio pasisekimo: 
i Amerikoj.

sistatymo ir tik reikia pa- sekmadieni, sau. 10
linkėti, kad Lietuvos nepri- p YaJ’ P? pietų. Intel- 
klausomybės minėjimas bu- Insritute patalpose,
tų kuo sėkmingiausias. > Beacon sL, Bostone.

15,000 Atviručių Paklydo 
Pašte

Per Bostono paštą perėjo 
šiais metais per šventes 140 
milionų laiškų ir atvirčių. Iš 
to skaičiaus 15,000 kalėdi-

.. . į Tame susirinkime bus geraj njų atviručiu paklydo ir ne-
Draugijų pasitarmą atida-1 muzikos programa, kuriai gaiėj0 būti "pristatytos, nes

rė A. L. T. narys S. Michel-1 vadovaus muzikos mokyto- 
sonas, o jam vadovavo F.' ja p-lė A. Tataroniutė. 
Razvadauskas. Sekretoria
vo V. Vakauzas. Rep. ateiti

Policija Tyrinėja Roosevel- 
tienės Nelaimę 

Faye Emerson Roosevclt,
31 metų EIliot Roosevelto 
žmona praeitą sekmadienį 
persipiovė ranką su skustu
vu. Žaizda pasirodė nepa
vojinga ir po dienos ligoni
nėj ji grižo ntmo. i Pough- 
keepsie, X. Yi B^t policija 
įtaria, kad žaizda buvo pa
daryta tyčia, • ne nelaimin
game ats -ikir$e ir mano da
ryti tardymą. Į E. Koosevel

i dickai jau 
■ sunaus.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Audickai Už $12 per metus gausi li
goje $25 paialpo* savaitei

insurance reikalais 
(nuo35)

BRONIS KONTRIM
506 East Broadsray,
So. Boston, Mas*.
Tel. S0 8-1761 ir 

S0 8-2483

Tel. TRObridge <330

Dr. John Repohig
(REPŽTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 M M 

NedėHoais ir Arentadieaiala:
ano 1* iki 12 ryto

HARVAED 8TREET 
taną St, arto Coatnl Bt

CAMBRIDGE, MASS.

278

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

adresai buvo netikusiai už-
.. , . ,. rašyti arba adresatai buvo, . . . —»-

Muzikos paklausyti gali pakeitę adresus ir paštas jų| Jau 
eiti visi, kūne tik non. i negalėjo surasti. Daugelis žmona, o jo žm 

žmonių kasmet užrašo tuos antra 
pačius adresus ant sveikini
mo laiškų, visai nepatikrin

Linki visiems savo kostumeriams, draugams ir 
pažystamiems

SILVER CAFE, Ine.
324 E. Broadway, So. Boston, Ma**.

Savininkas Silvestrą* Zavadska*.

SX
K
x j darni, ar tie adresai dar yra 
IĮ geri. Todėl paštui tenka

daug darbo ir adresatai vis- 
negauna “pasveikini-vien

mų”

susilaukė antro

T«L ŠOU

DAKTABĄB

J. L. Paiakarnia
OPTOMETR1STAS

Ofiso Talaados:
N— 9 ryto ifei 7 ratavo

S«rcdomis:Nm 9 ryte M 12 ton*

447 Broadway
sa BOSTON.

Ts r. ras. Į

na su trečia 
onai jis yra!

Linki visiems savo kostumeriams, draugams 
prieteliams—

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

X M. Slrl

Ssevrf

SOUTH BOSTON CAFE
258-260 E. Broadway, So. Boston, Mas*.

Savininkas Vincą* Balukoni*

Davė Knygynui Auką 
$500,000.00

Bostono milionierius, bu
vęs vaisių pedliorius, Italų 
kilmės žmogus Joseph De- 
ferari, kurs pernai davė 
Bostono viešajam knygynui 
vieną milioną dolerių, da
bar davė tam pačiam kny
gynui naują auką, pusę mi
liono dolerių. Senis milio
nierius jau yra 85 metų ir 
neturi savo šeimos. Jo var
du bus pavadintas vienas 
praplėstas knygyno spar
nas.

Naujų Metų Pa»itikim«s 
Dorcbntere

Dr >rch"<erio Lietusių Pilie
čiu Klubas rengia Naujų Metų 
pasitikima savo klubo patalpo
se. 1*10 I>orchester avė.

Bu.- tkarienė. pagaminta 
ekspertu /aspadinių si steam 
dam< d -»rtu. bus muzikantai, i 
bu> alau> tiesiai iš bačkų. Įžan
ga už vakarienę ir šokius §1.50. 
Kur kitur gausite tokį bargeną 
Nauju Metų sulauktuvėse?

kvietime nesivėluoti ir Įsi- 
Ofi tikie-us. Soutbbostoniečiai 
tik ietu jja ii gauti Petro Krtvir. 
čL krautuvėj, 379 Broadway. o 
<Frrhestei iečiai gali įsig. ti ti- 
kietus pas musų klubo staspa- 
rioriu s. Petrulį, arba pa-" komi
teto narius.

Visus širdingai kviečiame
Komilelas

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI 

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO 

IR KARTU

LAIMINGŲ 1940 METŲ

DR. G. L. KILLORY
18 Trmeat St, Kiiabal Baldia* 

Kambarys 205
BOSTON. TMf. Lafa|Vtta 2W1

8PBCIALI8TAS KRAUJO, INKSTŲ 
U NERVŲ UGŲ

Valandos:
Naa 9 ryto iki 7

19 ryto fti L

šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimts-devinti! 
Musų metinė šventė su keturiom krautuvėm gerybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo 
yra Jordan’o Mėnuo Bostone? Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 
draugus ir sutikti naujų!

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšie* alų baliams, vesto* 
vėm* į namu* ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(laovod 
Monro)

čia pat ir i to-

Saogi prieiim,
SM BROADWAT.

sa BOSTON. HASą 
T«L SOUtb BnobMi 4818




