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Amerika Klausia Maskvą Apie 
Vokiečių Belaisvių Likimų

Vakarų Valstybės Paleido Visus Karo Belaisvius — Ru
sai Laiko Dar Šimtus Tūkstančių Belaisvių — Amerika! 
Klausia, Kiek Belaisvių Išmirė Stovyklose? '

Šnipų Komisija Ii- 
davė Raportą

Kongresinė šnipų gaudy
mo komisija,baigiant 80-am 
kongresui savo posėdžius, 
išdavė viešą raportą iš savo 
veiklos. Ta komisija sako, 
jog buvęs komunistas ir Ru
sijos šnipas, Whittaker 
Chambers, jai pasisakė ma
žiausiai 52 kartus gabenęs 
pavogtus Valstybės depar
tamento dokumentus j Bal-

Amerikos vyriausybė pa
siuntė Rusijai užklausimą, 
ar Rusija jau paleido vokie
čius karo belaisvius, kurie 
pagal didžiųjų valstybių 
susitarimą visi turi būti pa
leisti. Pagal turimas žinias 
šimtai tūkstančių vokiečių 
karo belaisvių dar yra lai
komi Rusijoj, o Amerikos 
aimijos sekretorius Royall 
sako, kad Rusija laiko dar
bo vergų stovyklose du mi
lionų vokiečių civilių, kurie 
yra verčiami dirbti prievar-! timore, kur tie dokumentai 
tos darbus. buvo fotografuojami ir pa

skui pristatomi atgal j Val
stybės departamentą. Tik- 

aliantų susitarimą išpildė ir;^,v'?’ias nufotografuo- 
visus karo belaisvius jau įl d°ku™entV Pluo8t¥ Pal>- 
paleido ir, be to, Amerika ^°UW- Chambers rankose.ir 
reikalauja Maskvą pranešti,* da^ar PS komisijos žinioje, 
kiek vokiečių karo belaisvių . Komisija dar skelbia, kad 
- - - - - - * buvęs Valstybės sekreto

riaus padėjėjas. Francis B. 
Sayre, liudijo, jog pavogtų
jų tarpe yra tokie, kurie bu
vo žinomi tiktai 4-iems žmo
nėms, jam, dviem sekreto
rėms ir Alger Hiss, o Vals
tybės departamento kiti 
tarnautojai liudijo, kad Al
ger Hiss ranka surašytos 
informacijos nebuvo skiria
mos Valstybės departamen
tui, bet kokiems tai kitiems 
tikslams. Tų dokumentų, A. 
Hiss ranka parašytų, atras
ta ir tarp W. Chambers fo
tografijų.

W. Chambers per tris me
tus buvo Rusijos šnipų 
“kurjeris”. Jis kartais vež
davo po 10,000 dolerių iš

Amerikos vyriausybė pra
neša, kad Vakarų valstybės

išmirė Rusijos stovyklose, 
nes, pagal turimas žinias, 
rusai belaisvius laiko tokio
se sunkiose sąlygose, kad 
labai didelis jų nuošimtis iš
mirė.

PRISIMENA JAUNŲ DIENŲ PERGYVENIMUS

Prezidentas Trumanas švenčių laike buvo nuvykęs j 
Independence, Mo., kur jis lanko baptistų bažnyčią. 
Prezidentas sako, kad jis čia, būdamas jaunu berniu
ku, susipažino su savo busima žmona ir tarp jų sus 
tada užsimezgė jauna meilė... • ■ - •

Amerika Didina
Prekybą su Rusija
Amerikos Prekybos de

partamentas patvirtino par
davimą Rusijai 24,000 pun
dų medvilnės, už 4 milionus 
dolerių. Tai yra pirmas “at
leidimas varztų’f prekyboje 
su Rusija. Šitas naujas po
sūkis Amerikos prekybos 
politikoje, sako, yra pirmas 
rodyklis, kad Amerikos 
“kieta” užsienių politika 
bus suminkštinta ir naujai 
perrinkta Trumano admi 
nistraciją bandys susigerią 
ti su Maskva, kad pasaulio 
taika butų užtikrinta ir kad 
šaltas karas pasibaigtų be 
šaudymosi. Medvilnė buvo 
parduota per žinomą Clay- 
ton & Co. firmą Houston, 
Texas, o pardavėjas buvo 
žinomas Philadelphijos biz
nierius S. Beryl Lusch, kurs 
senai sako, kad prekyba su 
bolševikiška Rusija yra la
bai pelningas reikalas.
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Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 44 METAI

Demokratų Partija Perėmė 
Vadovavimą Kongresai

Išrinko Demokratus Vadovauti Komisijoms — Pakeitė 
įstatymų Leidimo Tvarką Atstovų Rūmuose — Republi
konų Partijoj Liberalai Yra Mažumoje — Kongresas Iš
klauso Prezidento Pranešimų.

Pašto Patarnavimas
Truputį Pabrango
Nuo Naujų Metų paštas 

pabrangino kai kuriuos pa
tarnavimus. Už oro paštų 
siunčiamus laiškus krašto 
viduje reikės mokėti 6 cen
tus (buvo 5c.). Paprasti 
laiškai siunčiami už tą pa
čią kainą, 3 centus. Pa
brangintas persiun t i m a s 
knygų ir aplinkraščių, o už 
“special delivery” reikia

Naujasis 81-as kongresas 
pradėjo posėdžiauti šį pir
madienį. Iš pirmos dienos 
atstovų rūmai pakeitė vieną 
labai svarbų patvarkymą 
dėl įstatymų leidimo. Se
niau atstovų rūmų “Rules 
Committee” galėjo sulaiky
ti įstatymų leidimą, bet da
bar patvarkyta, kad tame 
komitete nė vienas įstaty
mas negali būti sulaikytas 
ilgiau/ kaip 21 dieną. Visų 
komisijų priešakyje demo-

mokėti 15 centų (buvo 13 kratai išrenka savo žmones, » \ ‘ 1 . 1 ••• • • * 1 •
tu.), 
abran

Amerika Pripažino
Korėjos Valdžią

Naujų Metų dieną prezi
dentas Trumanas pripažino 
Korėjos vyriausybę ir pra
nešė jai, kad greitų laiku 
Amerikos atstovybė Korė
joj gaus ambasados teises.
Amerika pažadėjo remti 
Korėjos respubliką jos pa
stangose sujungti visą Ko
rėjos teritoriją j vieną vals- . - .
tybę. Šiaurinėj Korėjoj, kur v.ienos. Ylet°s j kitą šnipų
gyvena, apie 9 milionus žmo
nių, rusai Įkūrė savo lėlių 
valdžią ir suskaldė Korėją Į 
dvi dalis. Šiaurinės Korėjos 
valdžia sako, kad ji “turi 
teisę” valdyti visą Korėją ir 
žada irgi siekti “vienybės” 
su ginklais.

tinklui finansuoti. Rusijos 
šnipų veikimas tęsėsi per 
eilę metų ir dabar dar yra 
abejonių, ar šnipai nepriei
na prie Valstybės departa
mento dokumentų.

AMERIKOS MAINŲ GA-

PUERTO RIKOJE NAU
JA VALDŽIA

Sausio 3 d. Puerto Riko 
saloje vietinę valdžią per-

MYBA 1948 M. ėmė salos gyventojų išrink- 
Amerikoje 19487netais iš (tas gubernatorius Luis Mu- 

žemės gelmių išgauta viso- noz Marin. Tai yra pirmas
kių gerybių už 15 bilionų 
630 milionų dolerių. Plieno 
ir geležies gamyba 1948 
metais siekė 88 milionų to
nų. Bendrai pagal svorį 
mainų gamyba 1948 me
tais buvo 4 nuošimčius aukš
tesnė, kaip 1947 metais.

LENKIJA PANAIKINO- 
PREKIŲ RACIONAVIMĄ

Lenkijos vyriausybė nuo 
naujų metų panaikino pre
kių racionavimą visame 
krašte. Kartu su tuo vy
riausybė įsakė pakelti dar

ybini nkų uždarbius ir atpigi
no kai kurių prekių kainas.

vietinių gyventojų išrinktas 
salos gubernatorius. Tuo 
budu visa vietinė valdžia 
dabar parėjo vietiniams 
žmonėms. Laukiama, kad 
Puerto Rikos gyventojai 
pasitenkins plačia autono
mija ir nebesieks nepriklau
somybės, kaip tai kai kurie 
tos salos politiniai vadai 
reikalavo.

Atominė Energija 
Vargs Laivą

Amerikos atominės ener-

Tito Skelbia Kovą 
Maskvai

Naujų Metų pasitikimui
gijos komisija pasirašė su-■ Jugoslavijos diktatorius Ti- 
tartj su Westinghouse Elec-ito kreipėsi Į jugoslavių taip 
tric Corporation Pittsbur- tą kviesdamas ją suglausti 
ghe, pagal kurią tai korpora eiles ir atmušti komunisti- 
cijai yra pavesta padirbti nių kaimynų puldinėjimus, 
dideliam laivui varyti pri-; Tito sako, kad jugoslaviai 
taikintą atominės energijos nemoka šliaužioti pilvu 
motorą. Westinghouse kor- prieš nieką ir nešliaužio® 
poracija skelbia, kad ji nė prieš Maskvą, o kumuni- 
bandys padirbti tokj moto- stiniai kaimynai, kurie

Kinijos Valdžia Siū
lo Taikintis

Naujų Metų dieną Kini
jos prezidentas čankaiše- 
kas atsišaukė į kinų tautą 
ir sakė, kad jo vyriausybė 
siūlo komunistams taikintis.
Sekančią dieną Kinijos mi- rvniovei i<{ pmimniinar *zi.
Sun Fo pasiūlė komunis
tams tuoj sulaikyti karo 
veiksmus ir pradėti taikos 
derybas dėl sudarymo visai 
Kinijai koalicinės vyriausy
bės. Bet iš Kinijos komuni
stų pusės dar jokio atsilie
pimo į tuos pasiūlymus nė
ra. Komunistų propaganda 
giriasi, kad komunistai 
greit apvalysią visą Kiniją 
nuo “reakcininkų

INDUA ŠAUKIA AZUOS 
KONGRESĄ

Indijos vyriausybė

cent
Pabrango ir pinigų per

siuntimas. Postai notes iki 
10 dolerių dabar kainuoja 
8 centai, o money orderiai 
kainuoja: iki $5—5 centai, 
iki $10—15 centų, iki $50

-25c. ir iki $100—35c.

rą, kurs tiktų laivui varyti, šlykščiais melais ir šmeiš- kad ji šaukia' 18 
arba, kurs degins vietoj tais nori nuversti Jugosla- *
anglies ar aliejaus, uraniu-j vijos vyriausybę atsikąs
mą. dantis. Tito savo kalboje

visai neužsiminė Vakarų 
valstybių. Visa jo kalba 
buvo nukreipta prieš “ko- 
minformo” šalis.

Amerikos mokslininkai 
šitą sutarties pasirašymą 
skaito įrodymu, kad atomi
nės energijos tyrinėjimas 
jau perėjo iš bandymų sri
ties į praktiško pritaikymo 
sritį. Kada pirmas laivas 
bus varomas atomine ener
gija nėra žinoma. Tas pri
klausys nuo to, kaip greit 
Westinghouse korporacijos 
inžinieriams pasiseks pasi
imtą uždavinį išspręsti.

ORLAIVIS SU STUDEN
TAIS NUKRITO

AUKŠČIAUSIAS TEIS
MAS PRIEŠ “UŽDARĄ 

ŠAPĄ”
Amerikos aukščiau sias 

teismas išnešė sprendimą 
dėl valstijų išleistų įstaty
mų, kurie draudžia “užda
rą šapą” (kur darbdaviai 
gali samdyti tiktai unijos 
narius). Aukščiausias teis
mas skaito tokius įstatymus

Šį pirmadienį vienas or-! teisėtais. Sprendimas buvo 
laivis, skrisdamas iš Seattle, išneštas dėl N. Carolinos,

INDUA IR PAKISTANAS 
SULAIKĖ KARĄ

Po 14 mėnesių neoficia- 
lio karo Kašmiro provinci 
joj Indija ir Pakistanas da
vė įsakymą savo armijoms 
sulaikyti karą. Abidvi vals
tybės sutarė, kad Kašmiro 
provincijos ateitį spręs pro
vincijos gyventojai Jungti
nių Tautų organizacijos 
priežiūroje. i

KOMUNISTAI NORI 
“PRIVERSTI” TRUMANĄ

Sausio viduryje prasidės 
Amerikos komunistų parti
jos dvylikos vadų byla. Ko
munistų partija dabar pra
dėjo smarkią kampaniją, 
kad privertus Trumano ad
ministraciją tą bylą atšauk
ti. Komunistai ir ju pritarė
jai veda propagandą už pa
siuntimą generaliniam pro
kurorui 100,000 protesto te
legramų. Komunistai nori 
sukelti 250,000 dolerių ko
vai prieš Trumano adminis
traciją ir savo vadų gyni
mui. •

Wash., į New Haven su 27 
Yale universiteto studen
tais, nukrito žemyn besikel
damas į orą. 14 žmonių žu
vo, tame skaičiuje 11 stu
dentų ir 3 orlaivio tarnau
tojai. 13 studentų buvo sun
kiai sužeisti, o 3 išliko ne
sužeisti.

EGYPTO LAIVAI AP
ŠAUDĖ TEL AVIVĄ

Du Egypto karo laivai 
Naujų Metų dieną pusę va
landos bombardavo žydų 
miestą Tel Avivą. Žydų or
laiviai egyptiecių karo lai

kyčiai grasina,

Nebraskos ir Arizonos vals
tijų išleistų įstatymų, bet 
tokie įstatymai yra išleisti 
ir kitose valstijose.

NAUJAI ATVYKĘ LIE
TUVIAI TREMTINIAI
Prie praeitą savaitę pa

skelbto atvysiu lietuvių 
tremtinių sąrašo reikia dar 
pridėti laivu Marine Mar
lin atvykusius lietuvius. At
vyko:

Pro feso rius Steponas Ko
lupaila su žmona Janina, 
išvyko į Notre Dame uni
versitetą, Ind.

Pranas Liaugaudas, Ona

kongresą apsvarstyti kokių 
priemonių imtis prieš Ohui- 
diją dėl jos politikos Indo
nezijoj. Azijos valstybių 
kongresas susirinks sausio 
vidutyje, Indijos sostinėj. J 
kongresą yra pakviestos 
Turkija, Egyptas, Sirija, Li
banas, Arabija, Iranas, Ira
kas, Afganistanas, Ceilo- 
nas, Siamas, Burma ir Ki
nija.

KETURIŲ METŲ VAI
KAS JAU KUNIGAS
Kunigas Marjoe Gortner 

dar nėra nė 4 metų, bet jis 
jau yra kunigas “Old Time 
Faith” bažnyčioje ir šį pir
madienį tas kunigiukas 
Long Beach, Calif., davė 
šliubą vienai jaunavedžių 
porai Mažiukas kunigas šio 
mėnesio 14 d. bus keturių 
metų amžiaus, o į kunigus 
toje bažnyčioje jis buvo į 
šventintas 1948 m. spalių 
31 d. Jis surišo šį pirmadie
nį sakramento ryšiais juri
ninką R. Miller su panele 
Alma Brown.

AMERIKOJE YRA 199,- 
745 DAKTARAI

Amerikos daktarų draugi
ja (American Medical As- 
sociation) praneša, kad da
bartiniu laiku Amerikoje 
yra 199,745 daktarai, arba 
vienas daktaras tenka 710 
gyventojams. Nuo 1940 me
tų daktarų skaičius padidė
jo 14 nuošimčių, tuo tarpu 
*ai gyventojų per tą laiką 
padaugėjo 12 nuošimčių.

AR ANGLIJA KARIAUS 
PRIEŠ ŽYDUS?

Anglijos vyriausybė įspė
jo Ameriką, kad jei Izraelio 
armija neperstos pulti ara
bų ir ypač, jei žydų armija 
įsiverš į Egypto teritoriją, 
Anglija turės laikytis savo 
sutarties su Egyptu ir turės 
ateiti Egyptui į pagalbą 
prieš Izraelį, arba bent tu 
rėš duoti ginklų arabams, 
kad jie patys apsigintų nuo 
žydų.

MARSHALLO PLANUI 
REIKĖS $4347,000,000

Europos valstybės, kurios 
dalyvauja Marshallo plano 
vykdyme, pranešė Ameri
kai, kad jos norėtų to pla
no vykdymui gauti iš Ame
rikos ateinantiems metams, 
nuo liepos 1 d., 1949 m. iki 
birželio 30 d., 1950 metų 
pusę biliono dolerių ma
žiau, negu jos gauna šiais 
metais.

bet komisijų pirmininkavi
mo tvarka nėra dar pakeis
ta.

Atstovų rūmų pirmininku 
(speaker) išrinktas demo
kratų partijos veteranas 
Sam Raybum, iš Texas.

Senate liberaliniai repub
likonai bandė išrinkti savo 
“politinio komiteto” pirmi
ninku pažangesnį senatorių 
Lodge iš Massachusetts, bet 
dauguma republikonų sena
torių pasisakė už šen. R. 
Taft. Tuo budu vadovavi
mas republikonams kongre
se atiteko konservatoriams.

Šį trečiadienį kongresas 
išklauso prezidento praneši
mą apie “Unijos padėtį”, o 
vėliau prezidentas išdėstys 
kongresui savo pasiūlymus 
dėl ateinančių metų biudže
to ir dėl reikalingų išleisti 
įstatymų.

PER METUS NELAIMĖ
SE ŽUVO 99,000

Per visus 1948 metus A- 
merikoje visokiose nelai
mėse žuvo 99,000 žmonių, 
arba trupučiuką mažiau, 
negu 1947 metais, kada žu
vo 99,600 žmonių. Ir šiais 
metais daugiausiai žmonių 
nelaimės ištiko namuose, 
net 34,000 žmonių, antroj 
vietoj eina nelaimės ant ke
lių, kur žuvo 32,700. Nelai
mingų atsitikimų skaičius 
dirbtuvėse šiais metais bu
vo šiek tiek mažesnis, kaip 
1947 metais.

vus nuvijo __ o______ „ _ _
kad jie bombarduos Egyp-Į Mališauskienė, Julija Po- 
to sostinę, jei arabai dari džiukaitienė ir Jonas Vėsa 
bandys užpulti Tel Avivą. įsu žmona Ona.

savanoriai
VYKS nmONEZUON
Burmoje buvęs ministeriu 

pirmininkas Ba Maw orga
nizuoja savanorių kareivių 
būrį, kurs vyks kautis į In
doneziją už to krašto lai
svę.

PRAŪŽĖ ŠNIPŲ GAUDY
MO PINIGUS

Vienoj atominėj dirbtu
vėj, Los Angeles, N. M., pa
skirti pinigai kovai su šni
pinėjimu buvo išleidžiami 
pasilinksminimams. Apie 
tokį pinigu eikvojimą toje 
atominėj dirbtuvėj pranešė 
atstovų rūmų išlaidų komi
sija. Sako, pinigai paskirti 
šnipams sekti, buvo pra
ūžiami ir pirm sudarymo 
atominės energijos komisi-

AMERIKA IŠTRAUKS
MARINUS IŠ KINIJOS

Iš Tsingtao, Kinijoj, atė
jo žinia, kad Amerikos ma
rinai ištraukiami iš to šiau
rės Kinijos miesto, bet A- 
merikos konsulatas Šancha
juje tą žinią užginčijo ir 
sako, kad jis nieko nežino 
apie marinų pasitraukimą 
iš Kinijos uostų. Amerikos 
marinai laikomi keliuose 
Kinijos uostuose Amerikos 
interesams saugoti.

AUDROJE ŽUVO 47 
ŽMONES

Baisi audra aplankė šį 
pirmadienį vakare Warren 
miestą, Arkansas valstijoj. 
Pirmi apskaičiavimai sako, 
kad 47 žmonės žuvo audro
je, o sužeistų skaičius siekia 
iki 400, bet visos audros au
kos dar nėra surastos. Dali

jos ir po to. Tik kada buvo giausiai aukų buvo Warren 
kreiptasi į dirbtuvės vedėją mieste, bet labai nukentėjo 
ir jam nurodyto, kad taip į ir apielinkės. Audra praūžė 
netinka daryti, tada “užves-i per Arkansas valstiją ir pa
ti tvarka” pasikeitė. I siekė T/misianos valstiją.

i
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i APŽVALGA 5
budino, kad tai “nėra joki' 
moralė”. Mat, moralė yra;

--------  j žmonių santykių normos.
Prezidentas Trumanas kurios yra lygiai privalomos 

praeitą savaitę sakė, kad su' visiems, man ir tau, mums 
Sovietų vyriausybe sunku ir jums. Bet Stalinas tokios 
yra susitarti, nes ta vyriau- moralės nepripažįsta. T,;? 
sybė:

Atsisakė laikytis Stalino pa
sižadėjimų Jaltoje ir Potsda
me;

Laikosi tokios “moralinės 
sistemos, kuri nėra joki mora
lė”;

Priešinasi susitarimams, ku
rie galėtų pašalinti neramumų 
priežastis Įvairiose pasaulio 
vietose;

Laikosi nusistatymo, kad 
“sutartys nėra šventos”, ypač 
kada reikalas eina apie laiky
mąsi sutarčių, padarytų su 
Vakarų valstybėmis.

Prezidentas dar sakė, kad
“Tam tikri vadai tos didelės 

šalies (Sovietų) vyriausybėje 
labai norėtų ieškoti susitari
mo su mumis”.

SOVIETŲ “MORALINE 
SISTEMA”

Jis
laikosi hotentotų moralės, 
kurią išpažįsta ir kitos dik
tatūros. Jam morališka yra 
tas, kas jam naudinga, o 
kas jam nenaudinga, tas 
jam ir nemorališka. Jei Sta
linui pelninga yra sulaužyti-, 
sutartis, jis tą daro ir sako
si “taikos gelbėjimui” tą j 
daręs. Toki jau yra diktatu ) 
rų moralė ir kalbantis su 
sukčiais diktatoriais kvaila 
yra užmiršti, kad turima 
reikalą su banditais, o ne 
su padoriais žmonėmis.

KELEIVIS. SO. BOSTON

ČIA MIRĖ TOJO IR KITI JAPONU VADAI

Kareivis iš aukšto bokštelio žiuri j Tokio kalėjimo 
“mirties namuką” (parodytas su vyličia), kur buvo 
pakartas Tojo ir dar kiti šeši japonų vadai, kaipo 
karo prasižengėliai.INDONEZIJA

Olandijos kariuomenė už
puolė ir per visai trumpą 
laiką panaikino Indonezi-

susitarti su užsieniais. Iš 
dvejų kartų Indonezija bu
vo susitarusi su Olandija,

Bet prezidentas plačiau 
neaiškino, kokie Rusijos 
vadai nori ir kokie nenori 
susitarimo su Amerika.

Prezidentas Trumanas, 
be abejo, žino, kad Rusijos 
vyriausybė yra diktatorišką, 
kad joje diktatoriaus valia 
visada nusveria, dargi jei 
tarp atskirų vadų kai kada 
ir yra nuomonių skirtumai. 
Kartais diktatūros tyčia 
skelbia užsieniams, kad ir 
jose esą “nuomonių skirtu
kai” ir tas pats Stalinas 
Jaltoje pasakojo Roosevel 
tui, kad Rusijos visuomenė 
niekada nesutiksianti su ki
tokiomis Lenkijos sienomis,muro liniia ^inzv-0WS JIIIJ CJIIIVZ
jna, “visuomenės balsas” ta
me atsitikime buvo už ausų 
atitemptas, kad Stalinas 
lengviau galėtų išsiderėti 
$au prielankų sprendimą. 
Dabar Stalinas gal irgi ty
čia leidžia paskalas, jog 
kai kurie Rusijos “vadai” 
norį susitarti su Amerika, 
kad tuo budu paskatinus 
Amerikos vadus daryti Ma
skvai naujas nuolaidas “tai
kai gelbėti”. Tokių “triksų” 
diktatūros dažnai griebiasi, 
kad savo priešininkus ap
mulkinti. Amerikos vadai 
jau iš kelių kartų paklausė 
Rusijos pažadų Jaltoje, 
Potsdame ir Teherane, to
dėl kas galėtų sakyti, kad 
tie vadai ir vėl nepasika
bins ant rusiškų pažadų vi
liojančios meškerės?

Ir dabar kyla klausimas,

kurt?’ per tris pokarinius ŽS
mot™? Amerikos spaudoje PaciOs jmetus.
dėlto kilo labai daug pro 
testų ir pasipiktinimo, o kai 
kurie laikraščiai reiškia ap
gailestavimo, kad olandai 
taip labai nesiskaitė su 
Jungtinių Tautų “pageida
vimais”.

Olandai sakosi padarę 
Indonezijoj tiktai tą, ką 
Prancūzija darė ir dar daro 
Indo-Kinijoj, arba ką ang
lai darė Malajuose, kur jie 
išvaikė neva tai bolševikų 
vedamas bandas ir Įvedė jų 
pačių numatytą tvarką. Jei 
prancūzų ir anglų pasielgi
mas buvo geras, tai kodėl 
olandų pasielgimas turėtų 
būti smerkiamas? Juk In-į 
donezija per šimtmečius i 
buvo olandų kolonijų dalis; 
ir dargi po karo Indonezi
ja nebuvo galutinai nuo

pačios
vieningumo, nei ryžtumo, 
nei pajėgumo sutarties lai
kytis. O kada olandai pa
siuntė kariuomenę į jos te
ritoriją, tai Indonezijos val
stybės aparatas neparodė 
jokio kovingumo.

Atrodo keista, kad GO mi-

Rusijos stepėse kalmukų 
tauta ir išnaikino Kaukaze' 
balkarų tautelę. Penkios 
tautos Rusijoj buvo išnai- 
kintcfe, o atstovai tos val
džios, kuri išnaikino tas 
tautas, Paryžiuje balsavo 
už ‘konvenciją prieš geno- 

i cide”. Ir niekas neatsistojo 
ir neparodė pirštų į tuos 
žmogžudžius ir nepasakė, 
kad štai Hitlerio dvasios 
sėbrai, kurie prasižengė 
taip pat, kaip Hitlerio žvė
rys, naikindami žydus, len
kus ir kitų tautybių žmo
nes!

Veidmainių iškilmingame 
suvažiavime Paryžiuje ne
atsirado nė vieno žmogaus, 
kurs butų pasakęs pasau
liui, jog dar ir dabar Sovie
tų Rusijoj eina žmonių nai- 

.kinimas. Ten naikinami pa
vergti lietuviai, latviai, es
tai. o rusų pajungtose šaly
se, kaip Lenkijoj, Rumuni
joj ir kitur eina masinis 
žmonių naikinimas už jų 
įsitikinimus. Niekas “ne-

________________ _______ drįso” pasakyti to fakto,
kad Rusijos diktatūra laiko 

ventojai kalba keliasde- koncentracijos stovyklose 
šimts kalbų ir dar yra toli MILIONUS ŽMONIŲ, lai- 
nuo tautinio vieningumo ko juos kaip darbo vergus, 
pajautimo. iščiulpia jų jėgas ir kai ver-

Olandija niekada negalė- gas numiršta, tai jį, kaip 
tų pavergti vieningą Indo- dvėselėną, užkasa į žemę ir 
neziją ir atrodo, jog patys jo atmintis išnyksta, 
olandai gerai supranta, kad
Indonezijos laisvę jie nepa
jėgs pasmaugti. Jie planuo
ja sugrupuoti savo buvusias 
kolonijas i autonominius 
vienetus ir tikisi, kad tos

Kas Savaite
“Rimtai Žiuri”

Iš Washingtono praneša, 
kad musų Valstybės depar
tamentas “labąi rimtai žiu
ri” į katalikų bažnyčios nai
kinimą Rytų Europoj. V en- 
grijoj, Čechoslovakijoj ir

Puikiai skamba. Automo
bilius gali pirkti kiekvienas 
pilietis, kurs turi pinigų ki
šenėje. O jeigu kišenė tuš
čia, lai nėra nė autoobilio. 
žodžiu, Stalino mašinos yra 
tiems, “kurie tik išgali”

Lenkijoj katalikų bažnyčia Lygiai, kaip kapitalizmo 
ir jos vadai yra persekioja- tvarkoje, 
mi, šmeižiami ir šlykščiau- Bet jfįzara nepaaiškina, 
šiai niekinami. Ii uKlam ai> L-uin /tarbtninkas nždirhda-, . , , „ ... . kaip darbininkas, uždirbdaku, kad bolseviKiSAi įezi- mas . mgnesj apįe 500 
mai tuose kraštuose katuli- rubIiu if mokėdamas už vy
kų bažnyčią nori sulikvi- , ^ką siutą 1,400 rublių, ga- 
duoti, ar nent užteršti sa\ o j. “£čgalėti” automobilį įsi- 
šnipais. 1 - - - - -

Tik neaišku, koki kam
Valstybės 

rimto žiūrė-
Rytų Eu

ropos kraštuose buvo naiki
nami Petkovai, Michailovi- 
čiai ir kiti opoziciniai va
dai, musų šalis irgi “rimtai 
žiurėjo” ir net protestus ra

nauda iš musų 
departamento “1 
jimo”? Juk kada

buvusios kolonijos laisva
lionų žmonių per tris metusi valia susigyvens su mažike 
nesugebėjo tiek susioigani-j “metropolija”. Jei Indone- 
zuoti, kad galėtų apsiginti1 zijos žmonės rimtai sieks 
nuo gaujos paratruperių,! nepriklausomybės, olandai 
kurie per kelias valandas' kiek vėliau turės pasekti 
išgaudė visus valstybės ir Anglijos pavyzdi Indijoj ir 
kariuomenės vadus! Bet Indonezija bus laisva. Pra- 
toks nepasiruošimas nebus ėjo laikas, kada vien smur- 
sunku suprasti, jei atsimin- tu Olandija galėtų paverg-

• ~ t_ a__ ■•*_* * • z»z\ __*v__ y_____ __ •stme, jog maonezijoj gy- u ou mnionų znrunru.
. «

Veidmainiu Pasaulis

Kada tokie veidmainiai 
ir bailiai priima konvenci
jas prieš giminių naikini
mą, tai jie ir patys žino, 
kad ta jų konvencija bus 
tik popieriaus gabalas, ku
ris nėra vertas ne tiek, kiek 
kainuoja tas popieris, kuria
me visa jų veidmainiška iš
mintis yra surašyta.

P. P-s

LIETUVIŲ LIAUDIES 
PRIEŽODŽIAI.

Šnypščia, Kaip zaitys oe 
ožkos pieno.

Giltinė t dantis nežiūri 
(reiškia, žmogus gali nu
mirti bet kokio amžiaus).

Nėra žolių nuo smerties
Olandijos atsiskyrusi. To-Į Paryžiuje susirinko kelių konvenciją, .labai gerai ži- (reiškia, nuo mirties nėra« _ « I 1 * • t t ii • • 1 1 • • t X • 1 T * T“* T TAdėl olandai į Indonezijos Į- dešimtų tautų atstovai ir no. kad jie atliko 

j vykius žiuri, kaip į Olandi į priėmė tokį įstatymą, kad MAJNIŠKĄ darbą. Jie nu
jos ir jos kolonijų vidaus1 nė viena tauta neturi teisės balsavo ir parvažiavę namo 
reikalą. j naikinti kitų tautų, arba

Pasipiktinimą dėl Indone- naikinti tikybines ir rasines 
zijos kelia ne tiek pats fak- mažumas. Jungtinių Tautų 
tas, kad olandai pastatė In-'žmonės tą įstatymą pavadi- 
donezijoj naują vyriausybę, no “konvencija prieš ger.o- 
kiek dėl budo, kaip tas bu- cide”, arba tautų sutartis 
vo padaryta ir dėlto, kad i P^eš giminių naikinimą...
mažiukė Olandija drįso at-į Paryžiaus posėdyje visi 
virai nusispjauti į Jungti-1 tau£ų atstovJ ,ojo žmogau gyvybes
nių Tautų uzvetuotą veidą. jr džiaugėsi, kada ta kon- , Tal kam reikalinga tok: 
Dauge 15 žmonių galvoja vencija %uv0 priimta. vjsi konvencija? As nežinau, 
taip: Jei jau toki maža vai- caųė k?d kain J1 reikalinga. Nežino,
stybėlė, kaip Olandija, dn* I padarėme ’ ‘ tur būt, nė ponia E. Roose-
sta nesiskaityti su Jungtinių ■ Bet VISI tie aukšti žmo- i veltięnė, kuri džiaugiasi.

kurie balsavo už ta konvencija priimta. Ne 
_________________ _  žino, tur būt,

VEI D- vaistu).

ginasi atlikę pažangų dal
bą. Bet jie žino ir visas pa
saulis žino, kad tai yra 
veidmainių nutarimas. Sa
kau veidmainių todėl, kad 
balsavusieji už tą konvenci-

gyti? Jei Mizara nebūtų 
Mizara, jis pasakytų, jog 
automobilius Rusijoj gali 
pirktis aukštieji biurokra
tai, kurie “išgali”.
Jau .“Prisipažino”.

Bolševikų “Laisvė” pra
neša, kad:

“Areštuotas Vengrijos
se. Bet tas neišgelbėjo nė kardinolas Mindszenty. pri
vieno Rytų Europos demo
kratijos vado ! Negelbės 
“rimtas žiūrėjimas” nė ka
talikų bažnyčiai.
Tito Grasina

Jugoslavijos Tito paskel
bė savo parlamente, kad jis 
sustabdys siuntimą Jugosla
vijos žaliavų į bolševikiš
kus kraštus, jei jie nesustos 
jo boikotuoti!

sipazmo, kad jis smpmejo 
svetimiems vakariniams kra
štams ir prašė juos padėti 
reakciniams vengrams nu
versti demokratinę Vengri
jos respubliką”.

Tik suareštavo ir jau pri
sipažino! Kada buvo areš
tuotas Bucharinas, Zinovje- 
vas, Radekas, Piatakovas, 
Kamenevas ir kiti bolševi
kų partijos vadai, tai juos 

Jau pusė metų, kaip bol-i reikėj0 po kelis mėnesius 
ševikiski kaimynai visaip kalėjime pakankinti, kol jie 
trukdo Jugoslavijos ūkišką į prisipažino. O dabar Stali- 
gyvenimą, nepristato šutai- no policija jau išsigudrino
tų prekių, mašinų ir kitokių 
reikmenų, o Jugoslavijos 
diktatorius, norėdamas iš- 

- laikyti savo bolševikišką 
į čystatą, tiems kraštams vis 
siunčia įvairias prekes, pa
gal pasirašytas sutartis.

Pagaliau Tito 
kad jis yra tik “sakeris iv 
žada Jugoslavijos prekes 
pardavinėti Vakarams, kur 
žmonės moka laikytis sutar
čių ir nėra vagys, kaip ru 
siški maurai Čechoslovaki-

Kokia mėsa, tokia sriuba.
Nepučiama nendrė ne- 

svyruoja (reiškia, viskam 
turi būt priežastis).

Pasėjai medų, išdygo pi
pirai (reiškia, prastu atly
ginimą už gerą darbą).

Ir mažas kelmas dideli
ją gerai žino, jog jų ta kon- vežimą apverčia.

" " " ‘ ’ Palanga, tai dar ne svie
to pabaiga.

ir vos tik žmogus patenka į 
bolševikų policijos rankas, 
jis tuoj “prisipažįsta”. Tai 
“progresas”.

Bolševikų policijos orga
nas “Laisvė” gal paaiškin- 
ių, naip ju 1. c tusiu otau- 

painate, no policija tuos prisipažini
mus išgauna? Jei Mizara 
nesugebės to padalyti, tai 
gal “pats” Bimba tą pas
laptį paaiškintų! 0 jei ir 
Bimba supasuos, tai duokit 
žodį Šolomskiui, jis juk vi

joj, Lenkijoj, Rumunijoj ir Sus Stalino prokuroro mok 
kituose bolševikų pajung-j slus yra išėjęs... 
tuose kraštuose. Badas jam o. f „ , ,
atidaro akis. ' Pamokslas

t i Prezidentas Trumanas
13,000,000 Vergų! įmano, kad Maskvoje kai

Amerikos Armijos sekre-i kurie bolševizmo čvfai nori 
torius, Kenneth C. Royall, I taikos, 
kalbėdamas su spaudos at-. Maskvos gizelis Antanas 
stovais sakė, kad Rusijoj i Bimba dėlto labai užsirus- 
prievartos darbų stovyklose tino 
yra ne mažiau, kaip 13 mi-

kodėl prezidentas Trumą-! Tautų organizacija, 
nas rado reikalo kalbėti! ka^P JP.es begalėsime pnes 
apie kokius tai “taikius”! tą tuščio kevalo organiza 
Maskvos vadus? Ar tas kar- ciją melstis ir laukti iš jos 
tais nerodo, kad Washing-
tonas nori pradėti jaltišką 
politiką “iš pradžios” ir 
pradas vėl daiyti Maskvai 
visokias nuolaidas silpnųjų 
tautų sąskaiton? Toks įta
rimas rimtai kyla, o buvi
mas Maskvoje kokių tai

taii nes,

‘Įtaikių” vadų butų savo rū
šies pateisinimas naujiems 
tupčiojimams ir naujiems 
Maskvos užgerinimams.

Maskva su jaltiška Wash- 
ingtono politika, be abejo, 
mielu noru sutiktų. Dargi ir 
labai karingai nusiteikęs 
diktatorius butų paskutinis 
kvąįlys, jei jis ginklais grob 
tų tą, ką jis gali “taikiai” iš 
snaudžiančių Washingtono 
vadų išgauti. O šiuo tarpu 
Maskva atsikando milžiniš
ką kąsnį Azijoj. Ji bando 
praryti visa Kiniją. Tai yra 
tikrai didelis kąsnis ir jam 
suvirškinti Maskva tikrai 
neatsisakytų parodyti “tai
kų veiką”, kad demokratijų 
vadai per daug nesijaudin
tų dėl jų žioplo pralaimėji
mo Azijoj.
.Kas Sovietų “mora
lės”, tai preeidentu Tru
mam® ją visai teisingai api-

pasaulio taikos išlaikymo? 
Taigi, tie žmonės daugiau 
gailisi savo sudaužytų iliu
zijų dėl UN, negu ko kito.

Indonezijos klausimas yra 
dalis “kolonijų klausimo”. 
Visose kolonijose, kurios 
nėra arti “metropolijų”, ar
ba kurios nėra apgyventos 
tos pačios tautos žmonė
mis, kaip “metropolijos”, 
reiškiasi noras siekti sava
rankiško gyvenimo. Kad 
tas siekimas duoda rezul
tatų, rodo J. A. Valstybės 
ir visos kitos abejų Ameri- 
kų respublikos, kurios visos 
yra kilusios iš kolonijų. Tą 
patvirtina ir įvykiai po ant
ro pasaulinio karo, kada 
nuo Anglijos atsiskyrė In
dija, Burma, Ceilonas. Tai 
kodėl neatsiskyrė Indonezi
ja?

Atsakymas tur būt, yra 
tame, kad Indonezija dar 
nėra užtenkamai pasiruošu
si būti nepriklausoma. Tą 
parodė jos trijų metų neva 
tai nepriklausomas gyvavi
mas. Ji skelbėsi turinti apie

Skaito Atomų Spindulius

Dr. George B. Collins ro
do jo naujai išrastą prietai
są radioaktyvumui matuoti. 
Tss mokslinink/s yra Ro- 
chester universiteto fizikos 
mokytojas. Jis sako, kad jo 
išrastas prietaisas yra daug 
tikslesnis redioaktyv ūmo

60 milionų gyventojų, bet matuotojas, kaip seniau 
per tris metus nesugebėjo' vartojamas “Geigerio skait- 
susitvarkyti nei viduje, nei liukas”.

nė tos kon-i 
vencijos svarbiausias su
manytojas, Yale universite- 

: to profesorius Lemkin. Nie
kas negali pasakyti, kam 
tokios konvencijos yra pri
imamos, kurių niekas ne
mano laikytis. Atrodo, kad 
tai yra paprasta veidmainy
stė, kur susirinkę valstybių 
vyrai ir moterys nori paro
dyti, kad jie ką tai daro ir 
“stumia progresą pirmyn”.

Už tą “konvenciją prieš 
genocide” balsavo ir Rusi
jos atstovai, arba atstovai 
tos valstybės, kuri IŠNAI
KINO penkias tautas savo 
imperijos ribose. Išnaikino 
sąmoningai, nepalikdama 
“nė veislei” penkių tautų 
visus žmones. Ir prieš tą į 
masinę žmogžudystė, prieš į 
tos valdžios kruviną pasiel
gimą neprotestavo nė viena 
tauta. Neprotestavo Ameri
ka, kuri taip puikiai už lais
vę pakalba, neprotestavo 
nė profesorius Lemkin, ku
ris manosi gerą sumanymą 
įvykdęs. Neatsirado nė vie
no protestuojančio, nors 
VISI Jie žinojo, kad Rusijos 
aidžia išnaikino Krimo to-

Perkune dievaiti, nemuš-i lionų žmonių. Tame skai- 
kie žemaitį: mušk tą gudą, Į čiuje yra 2 milionai vokie- 
kaip šunį rudą. čių (neskaitant karo belais-

Ne vakar pirštu penėtas; vių!) 2 milionai žmonių iš 
(reiškia, nebejaunas). : rusų pavergtų kraštų, kaip 

Lenkija, Lietuva ir kiti 
kraštai ir 9 milionai žmonių 
iš plačios Rusijos gyvento
jų.

SEIFAS KELIAUJA

Jack Benny, žinomas juok
darys, atidaro savo seifą, iš
ima 10 penių ir įteikia 
“March of Dimes” fondui 
kovai prieš vaikų paraly
žiaus ligą. Jack Benny ke
liauja su savo seifu po visą 
Ameriką ir visur jis žmones 
juokindamas vilioja dešim
tukus geram reikalui.

Trylika milionų vergų, tai !1>

uzsirus- 
ant Trumano ir jam 

sako pamokslą, jog Mask
voje VISI vadai nori taikos, 
nes: “Tai yra daug sykių 
pasakę Stalinas, Molotovas, 
Višinskis ir kiti”.

Taigi, ar neaišku? Stali
nas ir Višinskis pasakė, tai 
ir šventa tiesa ir ko Truma- 
nui veržtis per atviras du-

torius, išnaikino Kaukazo 
Čečėnus, išnaikino Pavolgės 
vokiečius, išnaikino pietinės

a/lac

Maskvos advokatas užmir
šo betgi vieną mažą daly
kėlį: būtent tą, kad Mask
vos diktatoriai labai dažnai 

.. meluoja ir ne tik patys me-
Rusijos vergų Juo ja, bet ir savo gizeliui

yra Sovietų Sąjungos garsi 
narna “proletarų tėvynė”, 
“socializmo kraštas” ir “pa
žangiausia demokratija”. 

Kad tų
yra dešimtimis Bimbai paveda meluoti. At-skaičiuje

tūkstančių lietuvių, musų rodo, k‘ad musų preziden 
brolių, tą mes žinome ir dėl j tas tiek jau daug apie Mas
to sielojamės. ; kvos vadus tikrai žino.

Bet kaip vertinti musų Naujas Kongresas 
taip vadinamą “krikščionis- Susirinko naujasis, demo- 
ką civilizaciją”, kuri dėl to- kratų vedamas 81-asis kon-
kio milžiniško vergų skai 
čiaus Rusijoj tyli ir tik ret
karčiais prisimena tą di
džiausią musų laikų gėdą?
“Kuris tik išgali!”

Bolševikų “Laisvėje” Ro
jaus Mizara paskelbė naują 
socializmo praktika Sovie
tų Rusijoj. Ten, pagal Mi- 
zaros ašaringą pranešimą:

“Didžiuosiuose T. Sąjun 
gos miestuose atsidarinėja 
automobilių krautuvės. Par
davinėjami dvejų rūšių au
tomobiliai: Pergalė ir Mas
kvietis... Automobilius gali 
pirktis, kas nori, — kiekvie
nas T. Sąjungos pilietis, ku
ris tik išgali .

gresas. Jis pakeičia senąjį, 
republikonų vedamą kon
gresą. Naujasis kongresas 
pasalina nesutikimus tarp 
kongreso ir administracijos. 
Ta pati partija dabar turi 
valdžią ir turi daugumą įs
tatymų leidimo įstaigose.

Piliečiai su geriausiomis 
viltimis laukia naujo kon
greso ir administracijos 
darbų. Jei piliečiams tektų 
nusivilti, “atpirkimo ožio”, 
pavydale nedraugingo kon
greso, dabar nebebus ir at
sakomybė teks nešti demo
kratų partijai ir jos 
tytai administracijai.

A D.

J

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEFBIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kviečiame Talkon į

Z ■ ■
šiemet BALF Seimas pa-, yra tiktai 3480 dolerių. Tai

reiškė pageidavimą sukelti ką galime su tokia suma 
penkis milionus dolerių lie- padaryti? ,
tuvių tremtinių šalpos ir jų Todėl nuoširdžiai prašo- 
imigracijos ir įkurdinimo me visų lietuvių, visose ko-' 
reikalams, ši suma, palygi- lonijoje ir miesteliuose tuo-! 
nūs ją su žydų, lenkų ir ki- jau griebtis rengti vajus ir’ 
tų tautų šalpa, nėra perdi-, įtraukti į tą sunkų darbą ir 
dėlė, tačiau BALF valdyba • kitus savo kaimynus, savo 
šį reikalą išsamiai apsvars-1 draugus amerikiečius, biz- j 
čus, paruošė minimalę są-įnierius, politikierius, visuo-! 
matą BALF’o veiklai finan- menės veikėjus, be tikybų,!
suoti vienerių metų laiko- politinių pažiūrų skirtumo.
tarpiui — $982,000.00 su- Labai svarbu įtraukti lietu 
mai. į vių jaunimą ir jų draugus, j

Daugiausia šalpos reika-į nes darbas reikalauja mil
tingi yra vaikučiai, ligoniai i žiniškų pastangų ir didelės 
ir seneliai, kurių priskaito-! talkos. .
ma iš viso apie 20,000 as-i Jeigu visi atsidavusiai ir 
menų (vaikučių apie 15,000, nuoširdžiai dirbsime sį dar- 
ligonių — 1,500 ir senelių bą ir aukosime pagal išgalę, 
—3,500). Šiems 20,000 as- neabejojam, kad musų va
rnėnų sušelpti ir skiriant jus pasiseks ir savo tikslo 
jiems po $2.50 mėnesiui, pasieksime.
reikia sukelti $600,000.00 Vajų reikia tuojau prade- 
sumą (tuo tarpu žydai kiek-ti ir tęsti iki bus pasiektas 
vienam savo žmogui skiria užsibrėžtas tikslas 
mėnesiui po $30.00 arba do-i Vajaus laiko ir budo ne- 
lerį dienai). Šia proga rei- galime nurodyti, nes visur 
kia pastebėti, kad dar yra sąlygos kitokios. Patys vie- 
apie 30,000 lietuvių tremti-| tiniai gyventojai savo sąly

gas geriau žino ir geriau 
prie jų prisitaikys, svarbu, 
kad rezultatai butų geri. 
BALF Centras gali duoti į- 
vairių patarimų ir smulkių 
informacijų, kada tik jų 
reikės.

Visais Vajaus reikalais 
kreipkitės:
U.LR.A. Campaign Div., 
105 Grand Street, Brook
lyn 11, N. Y.

Laukiame jūsų nuošir
džios kooperacijos ir pagal
bos šiame sunkiame, svar
biame ir reikalingame dar
be.

BALF Valdyba:
Kun. Dr. Juozas B Kon

čius, pirmininkas,
Antanas A. Olis, vicepir.,
Juozas Boley, vicepirm.,
P. Pivaronas, vicepirm.,
S. F. Bakanas, vicepirm.,
Nora M. Gugienė, sekr.,
A. S. Trečiokas, ižd.,
Antanas Žilinskas, f. sek.

JI APLEIDŽIA RUSŲ ZONĄ

Prieš kelias savaites Vienoje rusų kareiviai nužudė 
amerikietį Irving Ross, o su juo kartu automobilyje 
buvo jauna austrė, Dana Superina. Paveiksle maty
ti, kaip ta jauna austrė apleidžia rusų zoną Vienoje, 
kur jai nesaugu būti, nes ji liudijo, kaip rusų karei
viai nužudė amerikietį. Paveiksle ji užsidengusi vei
dą su nosine. .

BALF Parama 
Tremtiniams

KAS SKAITO. RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Tremtiniu Klausimu
KAS BUS SU NEGALIN
ČIAIS IŠVYKTI TREM

TINIAIS?

Kai kuriuose laikraščiuo
se pasirodė žinių, buk BA
LF-as 1947-1948 biudžeti
niais metais vidaus apara-, . —;— . .
tui išlaikyti sunaudojo $55,- Amerikos lietuviai mano, 
000, o tremtinių šalpai tik kad dabar gali atvykti iš 
$45,000, į kurią sumą įei- Vokietijos kiekvienas trem- 
na senų drabužių ir maisto tinys, kuriam tik bus duota
siuntos, 

į Objektyvi kritika yra 
sveikas dalykas, bet kriti
ka, pagrįsta melagingais 
faktais, kenkia ne kam ki
tam, o patiems tremtiniams,

darbo ir buvo garantija. Iš- 
tikrųjų gi taip nėra. Ameri
kon vykti leidžiama tiktai 
tiems, kurie gali patys sau 
duoną užsidirbti. Taikant 
šitokį mąstą, sako tremti-

2. Remti sumanymą kur
ti neemigruotiniems namus.

3. Reikalauti, kad karo 
invalidams užlaikymą duo 
tų Vokietija.

4. Neemigruotinių lietu
vių priežiūra turėtų būt pa 
vesta vienai kuriai lietuvių 
įstaigai, pav. Lietuvos Rau
donajam Kryžiui.

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS

nes geraširdžiai Amerikos1 niU leidžiami “Žiburiai 
lietuviai, susilaukę nepa- apie 40 žmonių iš kiekvieno Balta-Bujutė Marijona ir Bu- 
grįstų užmetimų, susilaiko i 100-to turės atpulti. Kitaip J* Juozas.
nuo aukų. O kad toji žinia’ pasakius, apie 40 nuošimčiui Baukytė 
neatatinka tikrenybei, ge-i negalės Amerikon atvykti ap 
riausiai matos iš BALF-o1 dėl nesveikatos ar kitokių 

iš re- nedateklių.
viešo- Šituo dabar esąs labai su

valdybos pranešimų, 
vizijos komisijos ir

iš Rokiškio

nių, kurie dar šiek tiek svei
kesni ir gali dirbti; tie jo
kios papildomos pašalpos 
negauna.

Be šių pagrindinių išlai
dų dar yra drabužių, avaly
nės, maisto, knygų ir kitų 
gerybių atgabenimas į san
dėlį, jų sutvarkymas, supa- 
kavimas ir paruošimas siųs
ti, nugabenimas į uostą, pa
krovimas, apdrauda, sunk
vežimiai, darbininkai, ad
ministracija, tarnautojai ir 
įvairios smulkios išlaidos, 
kurios siekia apie 42,000 
dolerių.

Imigracijos reikalams ir 
tremtinių įkurdinimui Val
dyba numatė minimalę su
mą — $370,000.00. Pagal; 
naująjį Bilių 1949 metais 
numatoma atgabenti apie 
14,000 lietuvių, kuriems, jei 
skirsime tiktai po $20.00 
vertės paramos ir pagalbos, 
reikės $280,000.00. Šalia to 
daugeliui reikės apmokėti 
kelionės išlaidas čia atvy
kus, duoti jiems maistpini
gių ir kitais reikalingais 
daiktais aprūpinti, trans- 
portacija, aprūpinti palydo
vais; kitiems reikės įvai
riais kitais budais pagelbė
ti, už kitus garantuoti, kad 
jie nepataps visuomenei 
našta, o be to dar reikia pri- 
skaityti tarnautojus, dir
bančius imigracijos srityje, 
jų kelionės išlaidas ir admi
nistraciją.

Ši suma kai kam atrodys 
ir didelė, bet reikia atsi
minti, kad darbas taip pat 
milžiniškas, nes didelis 
žmonių skaičius reikalingas 
musų pagalbos.

Jei BALF turėtų šią su
mą, mums nereikėtų prašy 
ti kitų organizacijų tarpi
ninkauti lietuvių tremtinių 
imigracijos reikalais, nes 
federalinė D. P. komisija 
suteiktų mums tokias pačias 
teises, kokias turi NCWC, 
CWS, IRRC ir kitos orga
nizacijos.

šiandien BALF-o kasoje

stalų ir penėtis. Butų gal ir 
valgiai gardesnį. Ką mano
me? Narys

WORCESTER, MASS.

Dar Žodis Apie Klubą

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19 kuopos Metinis ' 
Bankietas

Kaip kiekvienus metus, 
taip ir šiuos Amer. Liet. So
cialdemokratų Sąjungos 19 
kuopa rengia bankietą-va- 
karienę. Vakarienė įvyks 
šeštadienį, vasario-Feb. 26 
d., 1949 m. Amer. Liet Pil. 
Kliubo svetainėje, 280 
Union avė., Brooklyn, N. 
Y. Vakarienės pradžia 7:30 
vakaro. Įžanga $3.00.

Kaip visuomet LSS 19-os 
kp. vakarienės būna geros, 
tad ir į šią vakarienę atsi
lankę busite patenkinti. Ti- 
kietus įsigykite iš anksto. 
Galite gauti ti kietus pas vi
sus kuopos narius ir ALP 
kliube. Nepamirškite.

PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lietuvių Ukėsų Klu
bo Pirmininkas Vytautas 

G. Skrinska

“Keleivyje” jau buvo pra
nešta apie musų klubo nau
ją valdybą, bet aš noriu dar 
pasakyti keletą žodžių apie 
musų naują klubo pirminin
ką. Klubiečiai linksmi, kad 
išrinkome rimtą, jauną, tik 
30 metų vyrą stovėti musų

MONTREAL, KANADA

WORCESTER, MASS.

CBESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių
----•------------ -RfBža CiSIRIU oBIK®888Ba»KW4 ▼ BI

gią ir Užkandžių

90 MILLBURY STREET

sios atskaitomybės tikrinto- sirupinęs Lietuvos Raudo
nas Kryžius tremtyje, ku
riam piimininkauja Dr. D. 
Jasaitis. Taip pat esanti su
sirūpinusi ir IRO (Interna
tional Refugee Organiza- 

iteikti tion), kuri rūpinasi tremti
nių iš Vokietijos iškėlimu. 
(IRO apmoka visų atvyks
tančių tremtinių kelionę

jo (public accountant) re
vizijos protokolų, kurie bu
vo viešai BALF-o seime 
Chieagoje spalių mėn. 15- 
16 dd. paskelbti, kiekvie
nam atstovui raštu 
ir geimo priimti.

Pagal patikrintus davi- 
nius BALF turėjo piniginių “UK:“* pajamų nuo 1947 m. spalių Per vandeny.)
1 d. iki 1948 metų rugsėjo 
30 d. $167,026.75.

Iš tų pinigų tiesioginei saičio apskaičiavimu, tarp 
šalpai išleista per tą pat lai- lietuvių tremtinu} Vokieti- 
ką $103,710, o persiuntimui joj šiandien yra:

Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus pirmininko D-ro Ja-

suaukotų daiktų išleista 
$13,172.

Išlaidos administracijos 
aparato išlaikymui per tą 
laiką buvo $24,038. Prie tų 
išlaidų prisideda $4,150 na
mo morgičiaus apmokėji
mas ir $2,000 centralinioy»l 1--  _

49-us metus su klubo priešakyje. Vytautas 
balių. Praeitais q Skrinska yra vienintelis 

lietuvis vaistininkas musų 
mieste ir visi lietuviai jį 
aukštai vertina, kaipo gabų 
savo darbo žinovą ir kaipo 
rimtą lietuvį. Tikime, kad 
naujas pirmininkas su visa 
naujai perrinkta valdyba 
sustiprins musų klubą ir pa
kels lietuvių vardą musų 
mieste.

Edwardm Petrolaiti*

Musų Senos Naujienos
Musų vienas klubas nuta

rė pradėti 
vištienos 
metais ruošėme kilbasinį
bankietą, o šiemet turėsime 
baltų vištų puotą. Tai gal 
ir progresas, kas ten supai
sys.

Viskas butų gerai, mes 
galėtume sau ramiai balia- 
voti ir “veikti” prie stikliu
ko, jei nebūtų tokios orga
nizacijos, kaip BALF, kuri 
amžinai kalba apie badau
jančius ir jų šelpimą. Tie 
šalpos darbo žmonės ragina 
mus dėtis prie kokios ten 
loterijos ir šiaip jau kviečia 
mus neužmiršti alkanųjų. O 
mes norime baliavoti, todėl 
apie badaujančius nebeturi
me nė laiko prisiminti. Per
nai mums kilbasų balius 
kainavo 900 dolerių, o šie
met vištienos baliui išleisi
me daugiau, bet jei kas pa 
kalbina mus dėtis prie šel
pimo badaujančių, tai mes 
piestu stojame.

Tai ve, broliai veikėjai, 
klausimas mums visiems — 
ar gerai darome? Ar tai yra 
“veikimas”, ar tiktai savęs 
apgaudinėjimas ir savo pil
vais rūpinimasis?

Nenoriu būti pamoksli
ninku, bet pagalvokime vi

MIAMI, FLORIDA

M. L. P. Klubas Užsibrėžė 
Veikti

Pranė 
Avedasų vai.

Beleckis Juozapas iš Teres- 
dvario km. Subačiaus par.

Buivydas Dionizas, Juozas ir 
Stepas iš šmilkščių km., Kre
tingos ap., Kartenos vai.

Grigaliunaitės dvi seserys iš 
Dcvinduonių km., Pocunėlių pa
rapijos.

Grigaliūnas Vladas iš Josvai
nių vai., čiukiškio km.

Jokubonis - Ramonas Petras 
iš Druseikių kaimo.

Jonušas Jonas iš Gudelių km. 
Gretingos ap.

Jurkūnas Vincas, gyvenęs 
Hartford. Conn.

Kisielis Petras, gyvenęs Cam
bridge, Mass.

Kromas Albertas ir jo sūnūs 
Edvardas iš Žurių km., Kidu
lių vai.

Laukaičio Stasio ir žmonos 
Onos Lapinskaitės, kurie 1912 
metais grįžo į Lietuvą draugai 
ir giminės prašomi atsiliepti.

Lisauskas Antanas iš Mažei
kių km., Kuktiškių vai.

Morkus Aleksandras iš Ario
galos vai. Lenčių km.

Nadišauskas iš Norkūnų km., 
Krakių par.

Rimkevičienė-Braunaitė Mal
vina iš Ariogalos ir vaikai Pau
lina ir Ralph gimę Amerikoje 
bei Valteris, gimęs Lietuvoje, 
Kaune.

Selkaitis Jonas gyvenęs Kear- 
ny. N. J.

Simcnaitienė Pranė iš Akme-

434 džiovininkai.
883 chroniški ligoniai.
186 karo invalidai.
1730 žmonių yra virš 

metų amžiaus.
60 proto ligonių.
Visi tokių kategorijų žmo

nės, einant dabartine atrin
kimo tvarka, skaitomi ne- 
emigruotini. Kur tada juos 
dėti?

Francuzų delegacija prie 
IRO esanti tos nuomonės, 
kad valstybės, kurios suda
ro IRO, turėtų pasidalinti 
tuos žmones tarp savęs pro
porcingai, o kol jų klausi
mas nėra išspręstas, įkurti 
jiems tam tikrus namus, kur

60

siioynio jycuiiiiui.
Virš to BALF per tą patį 

laiką pasiuntė tremtiniams 
636,795 svarus visokių su
aukotų driktų. drabužių, 
avalynės, maisto, vaistų ir 
kitokių daiktų. Bendra tų 

Pas-ti* i daiktų vertė siekia $297,- 
852. Todėl sudėjus pinigi- 

i nes išlaidas šalpai ir daikti
nes aukas BALF tiesiogi
niam šalpos darbui per 
1947-48 metus išleido $401,- 
562.

Visas BADlHHpektoria 
tas, valdybos iSbi ir pir
mininkas bei komisijos dir
ba be atlyginimo ir techniš
kam darbui atlikti BALF-o 
centras visoje Amerikoje 
turi tiktai 5 apmokamus

I

Mirė Kastė Merkevičiene
Gruodžio 10 d., 1948 m. 

mirė Kastė Kvietinskaitė- 
Merkevičienė. Paliko vyrą 
Kazį Merkevičių, dukterį 
Kastę 18 metų ir sūnų Al
biną 16 metų. Kastė ir Ka
zys Merkevičiai — Mariam- 
poliečiai. Jiedu atvyko į 
Kanadą prieš 21 metus.
Fradžia buvo gana sunki, 
taip kaip kiekvieno imi
granto svetimame krašte.
Dabar Merkevičiai jau pa
siturinčiai gyvena. Iš Vo
kietijos parsitraukė į Kana
dą savo brolį Kvietinską ir j svarus 
pusbrolį Dr. Jasiuką su šei
ma. Daktarui Jasiukui, sa
koma, neblogai sekasi. De
ja, nelaboji mirtis ištraukė 

j ją iš gyvųjų tarpo. Tai bu- 
, vo pavyzdinga moteriškė.
! Ji su visais gražiai sugyve
no. Už tad pakasinų dieno
je labai daug buvo palydo
vų, gražiausių gėlių vainikų 
keli vežimai sekė paskui

Iš visų raportų yra numa
toma, kad šią žiemą priva
žiuos į Miami daug daugiau

buvo Miami istorijoj. Tati M"n,tr5?! ''.etuv^
Miami lietuviai, norėdami bažnyčią.^ Nulydejus į kapi-
palinksminti suvažiavusius 
svečius, nutarė daugiau ruo
šti piknikų ir šokių. Šokiai 
įvyks toj pačioj vietoj, kur 
buvo praeitais metais, Mia
mi Police Benevolent Assn. 
2300 N. W. 14th st., Miami. 
Pirmutiniai šokiai bus sau
sio 12 d., paskui vasario 4 
d., vasario 15 d. ir ant Už
gavėnių kovo 1 d. Šokiai ir

nes ir pilant Kanados že 
melę ant Kastės karsto, ne
vienas montrealietis nu
braukė ašarą nuo savo 
skruostų. Gaila netekus sa
vo kaiminkos ir puikios mo
teriškės...

Dalyvavusi laidotuvėse,

ie galėtų turėti laikiną nės, Mažeikių ap.
prieglaudą. ' , ......................... «D?ras Jasaitis sako, kadi Ieškom.ej. aroa ap.e juos ti-
šito klausimo sprendimu nanhe^ malonia, prašomi ap
turi susidomėti ir patys lie- beirti_ į_ 
tuviai. Todėl jisai siūlo: ‘ "

1. Sudaryti saviškių sta
tistiką.

tarnautojus raštinėje ir dua* 
darbininkus sandėlyje, ku 
rie gauna žymiai mažesnį s» 
atlyginimą už kitų analogi-į1’

u piatyoese. Džung- 
lių tigrai medžioja tuos gy
vulius, o A. Žirnelis me
džioja tigrus.

Iš 50,000 gyvulių Miran-

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd street,
New York 24, N. Y.;* —■ t ii

nių įstaigų tarnautojus. Jei į1 da^ farmoje tigraį kasmet 
aukotojai butų patys be- ~~ 
talpiai siuntę tuos 636,795 3

suaukotų gerybių, 
tai vien pašto išlaidų, ne
skaitant įpakavimo me
džiagos ir sugaišto laiko 
ruošiant pakietus, butų iš
leista $63,683.50 (siunti- 

daiktų

pagaudavo ir sudraskydavo 
ne mažiau, kaip 3,000 kar
vių ir veršių. Bet kada Ži
rnelis stojo farmą saugoti, 
nuostoliai staiga sumažėjo. 

A. Žirnelis su savo žmo- 
r Da ir trimis vaikais gyvena

.....
Sovietų Rusijoj susisieki

mo ministerijos tarnauto
jams įvestos uniformos su 
laipsnių pažymėjimais. Su
sisiekimo tarnautojai pa
skirstyti į 17 įvairių laips
nių ir kiekvienas “cinas” 
turės vis kitokią uniformą, 
kad išsiskirtų iš kitų žmo
nių tarpo.

-i

Negalime būti ramus, jei
_ _  _ broliai tebevargsta! Aukas

mažame laivuke, kurs plau- siųskite:
mas vieno svaro daiktų TJCJV'r"'“
Europą iš J. A. V. kainuojateka vingiuota vaga 
10 centų). Tuo tarpu orga u!*£pa Ye,„k visą 
nizuotai dirbant, kaip ma-i* C,a branda , todėl 
tos iš apyskaitos, išlaidos*

kioja Miranda upe. Miran-. United Lithuanian Relief

Estan- į 
Zime-

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

si: Jei mes nore trečią dalį piknikai bus pamarginti 
tiek skirtume šelpimui ba- programų, kaip tai dainom, 
daujancių tautiečių, kiek is- Juokais, kalbom ir pįkni.

i ^e.^^am.e .8870 vaišėms ir kam dienos ir vieta dar nė- 
, girtuokliavimams, tai ba- ra nustatyta, tat apie pikni- 
daujantieji butų sušelpti ir kus bus pranežta laike šo- 
me® .gautume truputi ra- kių. Klubo komitetas 
mesnemis sąžinėmis sesti į
prie storai valgiais apdėtų' Frank Drake

Parodyk duosnumą musų 
tautos nelaimėje, nepagai
lėk dienos uždarbio tremti
nių šalpai. Aukas siųskite: 
United

yra žymiai mažesnės. Be to,=ų 
BALF-as dabar dirba ne'a 
vien šalpos, bet ir imigraci-*s 
jos ir įkurdinimo darbą, kas1* 
taip pat susieta su didelė- 
mis išlaidomis. j,

BALF-o seimas Chicago 4 
je atrado, kad lėšos buvo-^ 
racionaliai sunaudotos ir* 
pareiškė buvusiai BALF-o 
valdybai, direktoriatui ir* 
administracijos personalui^ 
padėką už atliktą darbą.

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

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

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

ir
1948. gruodžio 7 d^^Įį

kraštas Lietu- 8
ited Lithuanian Relief rikos Lietuvių Tai^ba 

Fund of America, 1 va buvo ir bi Z
105 Grand st, .vykdomas Vatos feJįSth
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Kasyklosefesikalbčjimas 
Maikio su Totu

Amerikos anglių kasykto- 
se pasirodė naujas angli*. 
kasių priešas, ar gal ir drau
gas, — mašina, kurisgresia 
atimti mainieriams darbą 
ir duoną. Naujoji anglių ka* 
sama mašina jau yra išban
dyta ir gaminama. Tą maši
ną. vadinamą “Joy Conti- 
nuous Miner”, dirba Pitts
burgho Joy Manufacturing 
Company. 25 naujosios ma
šinos jau yra padirbtos ir 
pasiųstos j kasyklas. Kom-

žmonių duonos išteklius, 
šias dienas skaitėme apie

technikos revoliuciją spaus
tuvėse, kur viena gal se
niausia spaudos darbininkų 
profesija, raidžių rinkėjų, 
atsidūrė labai netikroj pa- 

technikoą

nierių darbas yra labai pa
vojingu ir naujoji mašina 
apsaugos daugybės mainie- 
nų gyvybę ir sveikatą. Kar
tu dėl naujos technikos pa-
sidžiaugs ir visi gyventojai, liovos visose pramonės ša- 
nes anglių kainos žada at- ! koše, tik gal ne visur taip 
pigti bent per pusę. Jei tie įstabiai, kaip dabar skel- 
pažadai tikrai išsipildys, biama revoliucija anglių 
tai technikos pažanga atneš
naudos visiems žmonėms, 
neišskiriant nė dabartinių
mainierių, kurie vėliau susi- ginti plieno gamybą bent 3 

~ # ras sau kitokio darbo ir ly-; dolerius tonai
panija skelbia, kad ji turi giai su kitais gyventojais’, N ••
užsakymų daugiau kaip 300 pasinaudos technikos pa- " J
naujų mašinų ir iki 1949. zanga.
metų rugsėjo mėnesio ji ža- Revoliucija kasyklose yraj ai technikos nažan- 
da padirbti 150 mašinų, o tik dalis nuolat vykstančios p

__ - dėtyje. Tokios
naujos technikos pa-! revoliucijos vyksta be pa-• • A * * , 1 • • _ • *

kasyklose. Nesenai teko 
skaityti apie naują būdą 
plieną lieti, kurs žada atpi-

technikos išradi
mai pramonėje ir žemės 
ūkyje tai ir yra tas, ką mes

vėliau galės kas mėnesį pa
daryti po 50 naujų mašinų.

Naujoji anglių kasama 
mašina yra 25 pėdų ilgumo 
ir ji vienu sykiu anglių klo
dus gręžia, sprogdina, ka
poja ir pakrauna į konveje
rį, kuriuo anglys suverčia
mos į vagoniukus. Kai nau
joji mašina bus vartojama 
visose kasyklose, tada už
teks 25,000 angliakasių vi
soms kasykloms aptarnauti 
ir 475,000 mainerių turės 
pasiieškoti sau kitokio dar
bo. Darbo našumas su nau
jąja mašina pakyla 20 kar
tu, vietoje šešių tonų anglių 
vienas maineris galės iškas
ti ne mažiau 100 tonų per

revoliuci j o s moderniškoj ar Progresas, 
pramonėj. Per antrą pašau- Bet kol stambioji gamy- 
linį karą įvyko didžiulė re- ba yra privatinių kompani- 
voliucija Amerikos farmo-!jų rankose, technikos pa
se. Ta farmų revoliucija bu- žanga labai dažnai neša 
vo ne kas kitas, kaip masi
nis vartojimas traktorių ir 
kitokių mašinų, kartu su pa
didintu vartojimu dirbtinių 
trąšų. Revoliucija farmose 
pakėlė žemės ūkio gamybą 
iki negirdėto aukštumo ir 
vis dar didina Amerikos
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STOLPE KAIMELIS PO RUSŲ VALDŽIA

darbininkams ne geresnį 
gyvenimą, bet naujus gal
vosūkius ir didelį netikru
mą dėl rytojaus dienos. O 
kur pasidėsiu rytoj?—-klau
sia save dabar daugelis mai
nierių ir spaustuvių darbi
ninkų ? J. š.

Prie Berlyno rusai buvo užleidę prancūzams Stolpe 
kaimelį, kur per rinkimus visi žmonės 100 nuošim
čių balsavo Drieš bolševikus. Bet dabar rusai supy
ko ant prancūzų už jų radio bokštų išsprogdinimą ir 
atsiėmė tą kaimelį atgal. Žmonės ten nusiminę, kad 
jiems vėl teks gyventi anoj geležinės uždangos pu
sėj. Daugelis jų pabėgo į Vakarų okupuotą miesto 
dalį. Paveiksle matyti kaimelio rotužė.

Tremtiniu Gyvenimas
—Alou, Maik! Apynių nai pasninkų visai nepripa- 

yyyr! žysta. O juk jie tokie pat
—O kur tos apynės yra? krikščionys, kaip ir katali-
—Aš, vaike, ne apie apy- kai. Pasakyk, tėve, kodėl Jį " * 

nes kalbu, ale tave sveiki- protestonai penktadieniais * nauioii mašina rali 
„u. Juk visi amerikonai valgo dešras’
taip sako, linkėdami naujų nenori matyt dangaus kara- minkštųjų į,giįų
r ta^-k^ J^čiau,ka!bėk teigusiu '?pi^tei'e’p?sP^k Ta^S
lietuviškai, tai ir patsį žino-rtarausiu apie tai pas žak: kejio5c kasvk.

šneki, ir k.t, galės su- nMijon^U jis genau zmo| J

—Kad lietuviškai, vaike,! —B švento rasto, tėve, to Freeport^pT’ir
irgi ne visada galima supra- nesužinosi. Jei non žinot, '/J. 
sti. Pakol nebuvo gazietu ir tai aš galiu paaiškinti. ” 
knygų, tai žmonės galėjo —Olrait, Maike, aš jau j-
susikalbėti be jokio trube- klausau Anzliu kasvklu atstovai
Ho; ale kaip priviso viso- —Ir klausyk gerai, teve.l a*^a*
kių mokslinčių, kaip prade-i kad kitąsyk nereikėtų
jo musų šnektą ant savo'naujo aiškinti. Pasninkus masinas kasyklose, anglių 
kurpalio riesti, tai negali ne Dievas įvedė, tėve, bet ,kaina atpigs per pusę. 
žmogus suprasti, ar jie rašo kunigai išgalvojo. Matai,; Technikos pažanga mai- 
lietuviškai, ar kaip. Paimsi senovėje žmonės garbino nose nėra naujiena. Anglia- ties. Per ta laiką ne vienas 
žmogus kokį druką paskai- beveik visą gamtą: perku- į kasių vadas John L. Lewis 
tvti, tai ir mirga akvse viso- ną, saulę, miškus ir ežerus, kartą aiškino, kad laike an- 
kiosS cibulizacijos, artistai,! Buvo net vandenų dievai. naaa„linin

Šio rašinio autorius, Juozas 
Audėnas, ką tik dabar atvyko 
iš Europos ir sustojo Bostone. 
Lietuvoje J. Audėnas kurį lai
ką buvo žemės ūkio ministe- 
riu ir buvo veiklus Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų parti
jos darbuotojas. Jis, kaip ir 
tūkstančiai kitų lietuvių, tu
rėjo bėgti nuo bolševikiškų 
okupantų ir laimingai pasiekė 
Ameriką. “Keleivio” redakcija 
prašė jį supažindinti musų 
skaitytojus su skaudžiausiais 
lietuvių tremtinių klausimais.

Redakcija

Jau pusketvirtų metų, kai 
tremtiniai suburti į stovyk
las Vokietijoj ir Austrijoj 
laukia savo nežinomos atei-

Buvo net
žurnalistai ir kitokie durna- Pas senovės graikus toks 
iistai. dievas vadinosi Poseidono

—Bet jeigu tokie dalykai vardu, o lietuviai garbino 
gyvenime yra, tai juk reikia ežerų ir upių deivę Undinę, 
juos atatinkamais vardais Buvo panašių dievą ir pas

paseno, sulyso ir į neviltį 
įkrito, bet per tą patį laiką 
nemažas būrelis ir jaunimo 
išaugo. Gyvendami bendru

MARGUMYNAI
“PoUteriai” Apsiriko, bet kulta 1596 metais senojoj 

Nekalti Lietuvoj ir Lenkijoj. 1839
Keletas žinomiausių A- metais caro valdžia tą baž- 

merikos statistikų ir sociali- nyčią panaikino visoj Rūši
nių mokslų profesorių tvri- joj. Stalinas 1945-46 įpe
nėjo, kodėl viešosios opini- tais tą bažnyčią panaikino 
jos institutai, kaip Gallup, visoj lytinėj Lenkijoj, o da- 
Crossley ir Roper taip iabai bar panašus likimas ištiko 
apsijuokino per rinkimus, h* Rumunijos unijotus, ku- 
Tie institutai buvo “išpra- n’J bažnyčia buvo įkurta 
našavę” republikonų laimė- 1597 metais. Uniiotų baž- 
jimą, o balsuotojai jų pra- nyčįa panaikinta ir Prikar 
našystes numetė į šalį. pačio Rusijoj, Besarabijoj 

Žinovai po ilgo tyrinėji- bpi Bukovinoj, kurios buvo 
mo paskelbė savo nuomo- iiungtos į Rusiją. Tiktai 
nę. Jie sako, kad viešosios Amerikoj dar vra tos baž-
opinijos institutai suklydo, 
neatspėjo rinkimų rezulta
tų, bet tie institutai nenore- bažnyčiose, kaip jie nori.
ję rinkimų rezultatus pa-' ---------
veikti ir jie nesą politiniai. Apskaičiuoja Laimėjimus

Žinomų profesorių “tyri- Rusijos komunistų lei- 
nėjimas” yra pirmas rim- džiamas žurnalas “Ūkio 
tesnis “polsterių” bandy- Klausimai” apskaičiuoja.

keliavo į Belgiją, Angliją, 
Kanadą, Australiją, Vene- 
cuelą, Argentiną, Braziliją 
ir kur tik kas gali, kuri ša
lis tik juos ima. Išėjus nau
jajam įstatymui, visų trem
tinių akys dar labiau nukiy- 
po į USA, nes beveik visi 
tremtiniai, jei tik galėtų, 
lėkte lėktų į šią šalį. Į šalį, 
kuri jau nuo senų laikų lie
tuviams yra tapusi antrąja 
tėvyne, kur gyvena tiek 
daug pažįstamų ir giminių. 
Į šalį, kuri nuo senai laiko
ma laisvės, gerovės ir turto 
šalimi. Praėjo pusė metų, 
kai veikia naujas imigraci
jos įstatymas ir per tą laiką 
teatvyko dar tik keturi 
transportai iš viso apie 2000 
tremtinių, jų tarpe apie 200 
lietuvių, šiandien Austrijoj 
ir Vokietijoj dar yra 43 
tūkstančiai lietuvių. Maiti
na dabar juos menkai, den
gia dar prasčiau. Stovyklo
se dirbančiųjų skaičius ma
žinamas. Pajamos sunkiai 
gaunamos, trukumų daug, 
vokiečių ūky darbų nėra, 
nes patys vokiečiai visų 
darbo rankų nesuima. To
dėl didžiausias tremtinių 
troškimas kaip galima grei
čiau išemigruoti. Kolei kas, 
iki iškeliaus, dažnas laukia 
paramos, kad nors retkar-

nycios išpažintojų, kurie 
gali laisvai melstis savo

mas vėl įsipiršti visuomenei kad pasaulyje dabar esą 23 
į “viešosios opinijos rodyk- milionai organizuotų komu- 
lius”, nes po rinkimų jų nistų. Iš to skaičiaus Rusi- 
vardas buvo nukritęs iki joj esą 6 milionai komunis- 
nulio. Laikraščiuose po rin- tų, Kinijoje — 2,509,000. 
kimų visai išnyko “galupai”! Italijoj — 2,000,000, o pas- 
ir kitokie “žinovai”, kurie kui eina Vokietija, Franci-* 
mums pasakydavo, ką MES Ja, Čechoslovakija ir kitos 
galvojame apie įvairius rei- šalys.
kalus. Tas pat žurnalas apskai-

---------  čiuoja, kad jau 500,000,000
Titiano Paveikslai žmonių “penktoj pasaulio 

Bostono meno muzėjus įsi- dalyje” gyvena laisvi nuo 
gijo vieną garsaus italų dai- kapitalizmo, arba, kaip tas 
lininko Titian paveikslą,; žurnnlas sako, “patvs išsi-
“Šventoji Kotryna iš Alek-'Ya^avo nuo imperializmo 
sandrijos”. Muzėjus jau se- Jungo’. Žurnalas į sovietiš-

tro pasaulinio karo Ameri
kos anglių kasyklose dirbo 
300,000 angliakasių ma
žiau, negu laike Dirmojc pa
saulinio karo. Bet 300,000 i nius parengimus lietuviai 
vyrų mažiau iška^ 60 mi- tremtiniai parodė daug at- 
lionų tonų anglių daugiau sparumo, daug pajėgumo 

ne tik savo ateities gyveni
mui tvarkyti, bet kaip gali
ma daugiau savo Tė iynės 
reikalams patarnauti.

. Karui pasibaigus tremti- 
^’JTper labai trumpą laiką iš- niams nušvito džiaugsmo 
P - mesti į gatvę milžinišką 

daugumą angliakasių. Ka-

kitas tautas.
...... .... _........ „ —Maike, tu kalbėk apiePcr metus ! Jie galėjo tą pa

kalas? Mano laikais tokių pasninkus, o ne apie vande- daryti dėka naujai įves- 
išmislų visai nebuvo ir ne- nų dievus. tiems technikos pagerini-
reikėjo. —Palauk, tėve, palauk, jpnms. Dabartinė technikos

bms am ftw»Rų pažadų vf 00>rie_ pasninkų^ voHucija mainose žada
Įjojančios meškerės? stybėlė, kaip Olandija, dri- loEo’

Ir dabar kyla klausimas, sta nesiskaityti su Jungtinių 
kodėl prezidentas Trumą- Tautų organizacija, tai 
nas rado reikalo kalbėti! kaip mes begalėsime prieš 
apie kokius tai “taikius”! tuščio kevalo organiza

ir vadinti.
-Reikia! O koks čia rei-

E 
nės1

gyvenimu, išlaikydami sa
vas mokyklas, savus meni-

__ L dangi naujoji masina ne įs
ą.i karto įvedama visose kasy- 

- klose, tai mainieriai palen- 
,^-gva išsiskirstvs po kitus 
j > darbus, o jei liktų dalis be* 
| d darbių, tai valstybė ir ka- 
&-! sykių kompanijos turės jų 

būkle rūpintis.
Naująsias anglių kasamas 

mašinas gamina ne tiktai 
Pittsburgho Joy kompanija,

. bet panašias masinas mai- 
•įjnoms yra sugalvojusios ir 

kitos kompanijos. Nauja 
mašina tikrenybėje yra an
glių trupinto ja, jos “galva 
ar nosis dideliu smarkumu 
atakuoja anglių sluoksnį, o 
plieno judantys dantys ang
lis sutrupina. Sutrupintas 
anglis mašina susemia į 
konvejerį.

Kai kurie žinovai naują 
anglių kasamą mašiną lygi
na prie revoliucijos kuri 
prieš 25 metus ištiko kitą 
žmonių profesiją — muzi
kantus. Kada atsirado pa
tobulinti fonografai su “ke- 

T^’inota muzika”, o vėliau kal- 
cht,1 bamos filmos, muzikantų 
mo: profesija atsidūrė didžiau- 
;sr. įsioj bėdoj.
tik I Su panašiu “likimo klau* 

60 milionų gyventojų, bet msi dabar susidurs mai-
____ per tris metus nesugebėjo va: nieriy profesija. Bet techni-

manas ją visai teisingai api- susitvarkyti nei viduje, nei liu kos revoliucija mainose turi 
ir 9avo teigiamą pusę. Mai-

Maskvos vadus? Ar tas kar
tais nerodo, kad Washing- 
tonas nori pradėti jaltiška 
politiką “iš pradžios” ir 
pradės vėl daryti Maskvai 
visokias nuolaidas silpnųjų 
tautų sąskaiton? Toks įta
rimas rimtai kyla, o buvi
mas Maskvoje kokių tai 
“taikių” vadų butų savo ru- 

pateisinimas naujiems 
tupčiojimams ir naujiems 
Maskvos užgerinimams.

Maskva su jaltiška Wash- 
ingtono politika, be abejo, 
mielu noru sutiktų. Dargi ir 
labai karingai nusiteikęs 
diktatorius butų paskutinis 
kvąjlys, jei jis ginklais grob 
tų tą, ką jis gali “taikiai” iš 
snaudžiančių Washingtono 
vadų išgauti. O šiuo tarpu 
Maskva atsikando milžiniš
ką kąsnį Azijoj. Ji bando
ĮlĮiri >!■ «i ? _ • «

ciją melstis ir laukti įs jos 
pasaulio taikos išlaikymo? 
Taigi, tie žmonės daugiau 
gailisi savo sudaužytų iliu
zijų dėl UN, negu ko kito.

Indonezijos klausimas yra 
dalis “kolonijų klausimo”. 
Visose kolonijose, kurios 
nėra arti “metropolijų”, ar
ba kurios nėra apgyventos 
tos pačios tautos žmonė
mis, kaip “metropolijos”, 
reiškiasi noras siekti sava
rankiško gyvenimo. Kad 
tas siekimas duoda rezul
tatų, rodo J. A. Valstybės 
ir visos kitos abejų Ameri- 
kų respublikos, kurios visos 
yra kilusios iš kolonijų. Tą 
patvirtina ir įvykiai po ant
ro pasaulinio karo, kada 
nuo Anglijos atsiskyrė In
dija, Burma, Ceilonas. Tai 
kodėl neatsiskyrė Indonezi-

dienos. Jie buvo atpalaido 
ti nuo vokiečių jungo ir 
priespaudos, išleisti iš kon
centracijos stovyklų ir pa
talpinti Amerikos, Anglijos 
ar Prancūzijos kariuome
nės palaikomose UNRRA 
stovyklose. Tuo pačiu metu 
daugelis tremtinių, karo ga
lo džiaugsmo pagautų, len
gvai tikėjosi, kad po mėne
sio kito, bus laisva ir Lietu
va ir visi galės grįžti į savo 
kraštą. Deja taip neįvyko, 
realioji politika nutiesė 
tremtiniams labai sunkius ir 
aštriai spigliuotus kelius. Ir 
juo toliau, juo tie keliai 
sunkesni. Visi pamatė, kad

KO SM&S kit, to k^laimė^usJsGit-ojapic

pakankamas. Žmonės išsi 
ilgę riebalų.

J. Audėnas

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Skaitytojui F. N., New 
Britain, Conn. — Laiškus, 
kurie neturi autoriaus para
šo ir adreso, niekada nede
dame į laikraštį. Kartais 
laiškų rašėjai viešai laikraš
tyje nepasirašo, bet redak-

laiEr P •• ciia visada turi žinoti, kas
iberg?dz.lai» laišką prisiuntė. Todėl ir 

,’!a,?S dėl Tamstos laiško dėjimo

praryti visa Kiniją. Tai yra ja?
tikrai^ didelis^ kąsnis ir jam Atsakymas tur būt, yra 
~........ ' *' tame, kad Indonezija darsuvirškinti Maskva tikrai 
neatsisakytų parodyti “tai
kų veiką”, kad demokratijų 
vadai per daug nesijaudin
tų dėl jų žioplo pralaimėji
mo Azijoj.

Kas dėl Sovietų “mora
lės”, tai prezidentas Tru*

nėra užtenkamai pasiruošu
si būti nepriklausoma. Tą 
parodė jos trijų metų neva 
tai nepriklausomas gyvavi
mas. Ji skelbėsi turinti apie

do} 
są

padėjo, o tremtinių reikalai 
vos vos juda iš vietos.

Jau prieš trejis metus 
tremtinius pradėjo jaudinti 
emigracijos ir pastovaus iš 
savo rankų darbo gyveni
mo klausimai. Kiekvienas 
ieškojo giminių, pažįstamų 
ir nepažjstamų žmonių pa
galbos, kad galėtų kur nors 
iškeliauti. Žinoma daugiau
sia visi laukė ir tebelaukia 
iš USA lietuvių, kurių čia 
yra daugiausia ir kurie la* 
bai daug padėjo tremti
niams ir padeda. Tačiau,

nieko negalime atsakyti, 
nes Tamsta nepadavėte nei 
savo pavardės, nei adreso.

Torontiečiui,
Lapkričio 23 d. mes nešven
čiame, nors tai esanti Lie
tuvos kariuomenės diena. 
Mes nešvenčiame nė Lietu
vos gaisrininkų, paštininkų, 
miškininkų ir kitokių amatų 
žmonių “dienų”. Jei para
šytumėt, kaip Lietuvos ka
riuomenė buvo vienu plunk
snos pabraukimu jos vadų 
sulikviduota, mielu noru

paties dailininko paveiksią milionų žmonių Euro- 
“Džentlemono paveikslas”. Pos Rytuose ir tiktai šiauri- 

Dailininkas Titian gyveno n£ Kiniją. Jei Maskvai pa- 
1477-1576 metais Venecijoj! vyks pajungti visą Kiniją, 
ir vadinosi tikrąją pavarde tada.. sovietiškų laimėji- 
Tiziano Vecelli ar Vecellio.; išvardijimas bus kitoks.
Jis yra skaitomas didžiau- --------- ------
sias pasaulio paveikslų pie Į Kiek Kainuoja Netole- 
šėjas ir dėl jo paveikslų! rancija
varžosi viso pasaulio turtin- “Time” žurnalo leidėjas 
gesnieji muzėjai. Henry R. Luce, vienoje pra-

Titian yra vienas iš pa- kalboje sakė, kad jo ben- 
saulio meno milžinų, jo pa- dradarbių apskaičiavimu 
veikslai visada buvo ir yra Amerikai netolerancija kai-
įkvėpimas dailininkams ir 
paguoda akiai. Jo vardas

nuoja kasdien virš 10 milio
nų dolerių! Jis sako, kad

tarpe meno mėgėjų mini-Į Amerikoje yra apie 14 mi 
mas kartu su tokiais gar- j Bonų negrų ir daugelyje 
siais vardais, kaip Rubens, Amerikos valstijų negrai
Velasąuez, Delacroix ir ki
tos garsenybės.

nėra prileidžiami pne ge
resnių darbų, jiems trukdo
ma siekti mokslo. Tuo budu 
daug talentingų ir gabių 
negrų negali pilnumoje iš
naudoti visų savo gabumų 
ir nuo to nukenčia Ameri
kos ūkio gamyba. Jei neg
rų darbo jėga ir gabumai 
butų panaudojami raciona- 
liškai, neatsižvelgiant į žmo

Unijotų Bažnyčia
Rumunijoj valdžia “su- 

Iikvidavo” graikų katalikų 
ar unijotų bažnyčią. 1,300,- 
000 tikinčiųjų Rumunijos 
unijotų, prievarta buvo su
valyti į pravoslavų (stačia
tikių ar ortodoksų) bažny
čią, 1,700 unijotų bažnyčių nių odos spalvą, Amerika 
ir vienuolynų vienu plunks- kasmet galėtų būti šešiais 
nos pabraukimu buvo per- bilionais dolerių turtinges-
leista pravoslavams,

kad ligi šiolei įvažiavimas į jdėtume, nes tai yra svar- metropolitas ir 4 
USA buvo labai suvaržytas, Bus Lietuvos istorijos fak- kupai buvo nutildyti.
tremtiniai, kurie tik galėjo, tas.

ę um- 
vys-

Unijotų bažnyčia buvo į-

ne, o vien tiesioginė musų 
ūkio gamyba butų per me
tus 4 bilionais dolerių di
desnė.

1
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Ar lietuviai šaudė 
žvdus?

Šis nerimtas bimbininkų 
ir jiems panašaus gaivalo 
užmetimas atkrinta kaip 
akmuo nuo krutinės per
skaičius nesenai išleistą di
džiąją viso pasaulio žydų 
mokslo knygą “The Univer- 
sal Jevvish Encyclopedia” 
dešimtyje tomų, (prie ku
rios dirbo garsus žydų rabi
nai ir, bendrai, geriausios 
jų galvos) ir kuri vaizduo
ja žydų gyvenimą nuo Ado
mo ir Ievos ligi šių dienų.

Praktiškai cirkuliavo plet- 
kai tarp žydų, nukentėjusių 
nuo “žygdarbių” vieno kito 
musų tautiečio, atseit, žmo
nių išsigimėlių, kurie prigė
rę hitleriškos degtinės ir 
parsidavę už popierines

gą” milionierių Ilgovskį, 
kuris vykdydavo valdžios 
namų, tiltų statybas ir daug 
kitų?

žydai pirkliai neretai pa
imdavo mėsos, rūbų ir kit. 
parangas kariuomenei, kur 
švariai uždirbdavo, o karei
viai, dažnai patys to neži
nodami, valgė žydišką— 
kaulingą mėsą ir — “vis 
kas gerai buvo”.

Dar reikia pridėti apie XUKoS AMERIKOS L!E- 
skaitlmgus gydytojų (kūne, TUVIŲ TARYBAI

buvo perkelta j Vilnių, taigi > 
vėl į Lietuvos rankas grjžu- Į 
šią jos senąją sostinę. Bet 
taip buvo, deja, neilgai../ 
raudonoji, o paskui ir rudo
ji banga atslinko ir užliejo 
mažiuką kraštą ir toliau į- 
vykiai dėjosi taip, kaip mes 
jau žinome.

Neužmirština dar primin
ti, kad nacių laikais žvdų 
kraujas liejosi ne tik Pabal - 
tės kraštuose, bet ir Pran
cūzijoje, Olandijoje, Belgi
joje, Luksemburge ir kitur,; 
kur tik įžengė vokiečių ka-Į 
reivfo koja. St. Jogaudas.

NORI SUMUŠTI LĖKIMO REKORDĄ

Kapitonas William Odum ir jo orlaivis Bonanza. Kapitonas skrenda iš Ho- 
nolulu Havajuose į New Yorką ir nori sumušti lengvo orlaivio skraidymo be 
ustojimo rekordą. Jis mano, kad jo orlaivis, su pagelbiniais gazolino tankais,

Iri.ii K.

reikia teisingai pasakyti —
nebuvo blogi) ir advokatų Pastamoju laiku
kadrus, kūne didesne dali-, Centrinį iždą yra įplaukų įalės'iėkti "be" nusileidimo virš 5,000 mylių.
mi mito ne is zydų, bet is|sios šios sumos-aukos: g _______-
lietuviškos publikos patari j. j. cižauskas, West-

i ALT

lio laivukas iš visų šalių ga
li farmą ginti nuo tigrų.

Garsiosios Pietų Ameri
kos džunglės, vadinamos 
Matto Grosso, užima milži
nišką plotą žemės. Ten yra 
plačios girios, raistai ir yra 
neblogų ganyklų. Bet kli
matas yra karštas ir neįpra
tusiam sunkiai pakeliamas. 
A. Žirnelis ten jau gyvena 
30 metų, ten jau dešimtį 
metų gyvena ir jo žmona, 
ten jis augina ir savo šeimą, 
visai atsiskyrę nuo pasaulio 
ir tik susidurdami su vieti
niais gyventojais indijo- 
nais.

Kai kurie žmonės mėgsta 
tokį atsiskyrėlių gyvenimą. 
Senovėj tokie žmonės gau
davo “pustelninkų” vardą, 
o dabar juos vadiname prie
tikių ieškotojais. Ni.

VILKAS IR STIRNUKAS.

navimų. Ir kaip čia galėjo 
išeiti, kad tokie bičiuliai

markes savo sąžinę—bandė i kaip žydai su lietuviais ga- 
verstis žinoma, po okupan-'lėjo pradėti vieni kitus 
to komanda, legalizuotu skersti ir šaudyti? Bet bu- 
banditizmu, bet ar jų daug; kime kantrus ir žiūrėkime 
buvo? ; toliau. Žydų didžiosios

Juk ir prieškarinės Lietu- kraujo maudyklės prasidė
tos kalėjimuose nuolat sė- jo 1941 m. rudenį ir kaip iš
dėdavo po kelis šimtus kri
minalistų — vagių ir “raz- 
baininkų”, baudžiamų ne 
už keno kito, bet už lietu
vių, savo tautiečių kraujo 
praliejimą, ar bereikia dar 
aiškinti, kad atėjus progai 
tokia publika savo “patar

tos žydų enciklopedijos 
puslapių matytis, ypač 1942 
m. taigi tuo laiku kai Lietu
vos respublika buvo jau po 
žemėm pakišta ir senai pra
radusi bet kokią laisvę sa
varankiškai tvarkytis.’

Taigi matome, kad—sau-

ville, III. $8.50.
Los Angeles ALT sky

rius (B. Starkienė) $8.00. 
Francis G. Tumosas, Ca

nada $10.00.
Akron ALT skyrius (A.

Zdanis) $76.00.
Parduota knygų $31.50. 
Liet. Moterų Piliečių Ly

ga

Mano Pastabos

navimus” galėjo parduoti lėlydis Lietuvai atnešė di- 
' * džiųjų nelaimių pradžią ir 

—žydams.
Pasirodo, kad raudonoji 

okupacija 1940 m. išrovė ir 
visą eilę turtingesnių žydų, 
sionistų ir kitų, kurie pate-

ne tik Hitlerio rudmarški- 
nių, bet paties Liucipierio 
naudai... Bet argi tokių nė
ra, nebūna kiekvienam kra
šte. kiekvienoje tautoje.

Ir ar atsako už jų neš va

visoje eilėje mažesnių vals
tybių. Ar Rytinė Europa Kadaise senas vilkau 
i yra liuosa valia įsijungusi į
bolševikišką Sovietų Sąjun- 

?
kiškas kunigas meluoja per 
akis ir paties Dievo nebijo
damas. P. Kručą*

“T-aisvėje” spalio 30, š. m. i paskutiniu laiku būdamas gą? Aišku, kad ne-. Bolševi-J.pai
“tavoriščius” A. Bimba sa- Maskvoje, prašė Staliną lei- 
vo krisluose ve kaip dainuo- j sti išvykt rusėm pas savo 
ja: vyrus į Angliją. Stalinas sa-

“Nejaugi musų šalies vai- • kė, gal butų galima duoti 
dovai negali įsisąmoninti s joms tas leidimas, c’i • •___ _______ onma Chica^Tll $500* ' dovai neSali įsisąmoninti į joms tas leidimas, bet šį Ą]pJcųnn/įrflį, /.įmelis

Gauto S knvgas (Mille- tos visiem? amžiams šven- klausimą turės spręsti Auk- AMCSandrOS IMUMS 
Tigrų Medžioto,™ris

Clevelando ALT skyrius 
(J. Kuzas) $150.00.

K. Micuta, Coos Bay, 
Oregon $50.00.

Peter J. Grubis, Crescent 
City, Cal. $1.00.

Zarasiškių Klubas, Cice-

ginklais užkartos valdžios 
žmonės neapkenčia”.

Šis A. Bimbos šūvis visai 
tuščiai paleistas į orą. Ko
dėl Bimba nesikreipia į Ru
sijos imperijos valdovus, 
kad jie įsisąmonintų tą vi-

mas. Apie 30 Anglijos dip
lomatų ir kitų pareigūnų 
buvo susituokę su rusėmis. 
Jiems išvykstant atgal Ang-

didžiulio raisto šeimininkas, 
pagiryje užsispeitė stirnuką. 
Iš karto jam galvos dar

nenusuko,
bet ėmė bartis: “Tu žvitraki! 
Dar per mažai tave visokios

audros plakė! 
O ko čia vaikštinėji pagiriais? 
Juk jau dairais,
kad man ką nors pačiuptum 
ir su grobiu paspruktum”.

ro, III. (J. Tarulis) $10.00. ! siems amžiams šventą tiesą

rius darbus visa lietuvių! ko į Sibirą, kaip ir daug 
tūkstančių lietuvių, patys 
nežinodami už ką. (Nors 
jie savotiškai laimingi suly
ginus su tais, kurie liko Lie
tuvoje ir vėliau tapo Hitle
rio batu sutraiškyti).

Užėjus Hitlerio okupan
tams aprašoma gana smul
kiai, kaip ir kur liejosi žy
dų kraujas, bet vėl—nė žo
džio apie lietuvius, juo la
biau užmetimo nė su žibu
riu neatrasi.

Lietuvių naudai kalba ta
čiau pirmesnio puslapio ci
tata apie tai, kad 1939 m. 
rudenį, tai yra pradžioje 
Antrojo karo, Lietuvos res
publika, kaipo neutrali, ati
darė duris ir priėmė į savo 
glėbį 10,000—12,000 Len
kijos žydų (jų dalis net bu
vo atbėgę iš Čechoslovaki- 
jos ir pačios Vokietijos), jų 
tarpe daug garsių rabinų 
Talmudo žinovų (žodžiu, 
žydų tautos “smegenys”), 
bėgančių nuo kruvinos Hit
lerio letenos, po kuria jis 
aną gražų 1939 m. rudenį 
paglemžė didžiąją dalį 
Lenkijos, taigi enciklopedi
jos autorių, ypač Moses 
Moskovičiaus nepasigailėta 
poros šiltų žodžių lietuvių 
tautai, pareiškiant kad ji 
tada pasidarė svečių namu 
žydams, iš savo kraštų iš-

tauta, (kaip ji turėtų atsa
kyti už išrinktus į savo par
lamentą narius)?... Kiek
vienas logiškas žmogus at
sakys, kad=NE. Taip daro 
ir ši didžioji žydų mokslo 
knyga, kur apie Lietuvą yra 
rašoma 1, 6, 7 ir 10 tome, 
pavyzdžiui: “In the early 
weeks of the Russo-German 
war, which broke out on 
June 22, 1941 Lithuania
was conąuered by the Nazi 
hordes and the Jewish Com- 
munity met with the fate 
which befell their correli- 
gionists in other paris of 
the continent occupied by 
the Nazis” (7 tome).

Straipsniai parašyti gana 
objektingai (bešališkai) ir 
iš ten paduotos statistikos 
matome, kad žydams prieš
karinėje Lietuvoje netaip 
jau blogai gyvenosi, bū
tent: laisvoje Lietuvoje žy
dams niekas galvų nekapo
jo, bet laisvi vaikščiojo ir 
1939 m. turėjo 5 žydų dien
raščius (lietuviškų gi tik 7), 
du teatrus Kaune, 20 gim
nazijų, 3 rabinų akademi
jas, jie laisvai bizniavo, ver
tėsi amatais ir geriau eko
nomiškai stovėjo,, negu vi
dutinis lietuvis, bendrai 
imant, nors jų buvo tik 
155,000, (t y. 8 nuoš. visų

ALRK Susiv. Conn. apsk. 
(A. J. Aleksis) $10.00.

K. J. Kodis, Danville, III. 
per “Naujienas” $8.00.

J. Maskaliunas, Chieago, 
III. (už knygą) $3.50.

Liet. Rėm. S-ga, New Bri
tain, Conn. (P. Poškus) 
$50.00.

ALRK Darb. S-os Conn. 
apskr. (A. J. Aleksis) 
$25.00. •

Conn. valst. birž. 6 d. dr- 
jų konferencija (M. Jokū- 
baitė) $70.00.

ALRK Darb. S-ga, Wa- 
terbury, Conn. (A. J. Alek
sis) $25.00.

Chicagos Lietuvių Tary
ba (ižd. Valonis) $1,500.00.

L. R. Committee, Hart
ford, Conn. (J. Leonaitis) 
$150.00.

Viso $2,181.12.

Pietų Amerikoje, Matto 
Grosso džunglėse, gyvena 
keista pora žmonių. Vyras 

lijon, tarnaus, buvo sulaiky , a ia^VyS> Aleksandras Zi
tos jų žmones Sovietuose. Jmelis, pabėgęs iš namų, ka- 

Anghja„del to kai totinai j da jįs turėjo 16 metų am- 
protestavo • 1 žiaus, o jo žmona yra ame-

Pasirodo kad Stalino vai- rikietė i§ philadelphijos. 
džios aparatas yra puseti- A Žirnelis iš namų bėgo 
nai geras istuoktuvių (di- ieškodamas prietikių. Jis 
vorsų)_ davėjas. Savo saly-. nusįdaUžč į Pietų Ameriką 
je rusėm moterim leidžia j ten pasi<jarė tigrų rae-
tuoktis su svetimsaliais vy- džiotoju. Pietų Amerikos 
rais, dar . net su Anglijos tigrai, kartais vadinami ir 
diplomatais, o kai tos mote- jaguarais, yra plėšrus žvė
rys non vykt į Angliją sy- ryS jr jįe pridaro gyvulių 
kiu su savo vyrais, tada ru- augintojams daug nuosto- 
sų pareigūnai tų moterų ne- liu
leidžia. Na ir koks tų rusių A< Žirnelis pagarsėjo 
moterų likimas. Anglija ^aipo geras šaulys ir pasi

__ __ ne^ pakartotinai pnes tai darė profesionaliu tigrų
- protestavus, bet be jokio re-, naikintoju Be to> A Zime. 

“Laisvė lapkr. 26 s. m.)zultato. Pagaliaus Canter-jiis pagarsėjo ir kaipo Pietų 
pateikia vaistus nesusiprati-, bury’o katedros bolše vikis; Amerįkos džunglių tyrinė

tojas. .Jis yra laikęs daug

kad Sovietų valdžios gink
lais užkartų valdžių sveti
mų šalių žmonės neapken
čia. Jau nekalbant apie Lie
tuvą, Latviją Tr Estiją, bet 
taip pat ir didžiosios Rusi 
jos liaudis neapkenčia ko
munistų lyderių jiems gink
lu primestos valdžios. Ir ko
dėl pats Bimba tos visiems 
amžiams šventos tiesos ne
gali įsisąmoninti. Keistas 
žmogus!

Dėl tokio priekaišto nelabo 
Stimukas nemažai nustebo, 
“Atsiprašau”, atsakė. “Ko tau 

reikia?
Man aikštės ir užsėkai maistą 

teikia.
Į tavo šlapią raistą aš visai

nesidairau
ir niekam pikto nedarau. 
“Melagi!” tarė vilkas

sukrutėjęs.
Ar nenutilsi man plepėjęs!
0 kas gi čia zuikius išgaudo?”

krašto gyventojų). Kas ne- gultiems, kaip nedaugelio
bus girdėjęs apie Lietuvos 
“grudų karalių” Soloveiči-

kitų kraštų pasauly... Griu 
vus Lenkijai, kurioje buvo

ką, alaus tresto Wolfą-En- priskaitoma virš 3 milionų 
gelmaną, Smetonos “drau- žydų, jų kultūrinė citadelė

Tikra Teisybe

APIE SOVIETU RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” 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 60 centų.

Užsakymui prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS” 
So. S7,

ceptą:
“1. Tuojau sudaryti tai

kos sutartį su Vokietija.
v. . , . , i 2. įkurti centrinę .Vokieti-Visiems maloniems auko- • v^,riausyhę. 

tojams reiškiame nuosir-H g ištraukti visas okupa-
dzią padėką. eines iš Vokietijos armijas.

Prašome ir ateityje nepa-

mams gydyti. Tarybinėje i kas kunigas Hewlett John 
Vokietijos zonoje išeinąs Ison ypatiškai prašė Staliną, 
laikraštis “Taegliche Rund-
chau” paduodąs šitokį re

Stirnukas dar labiau nustebo 
ir žiuri, kaip pritrukęs kvapo. 
“Aš”, sako, “neimu nei gyvo 

, nei pasiauto, 
pagarsėjo, i Man majstas—žolės ir lapeliai. 

Kurie per vasarą saulutėj
želia”.

—“Tai tu, begėdi, 
mėsos neėdi 
ir kraujo nelaižai?
Nusukti sprandą tau mažai. 
Gana jau! Mano kaimynystėj, , - - t . ,. paskaitų apie Pietų Ameri

kad paliuosuotų anglų dip- kos raistus ir jų paslaptis. tok'ie lineliai teišnyksde 
lomatų motens is rusiškos Su paskaitomis jis lankėsi teisnytatie.
žemės rojaus, bet Stalinas J jr Amerikoj, kur susitiko ir
neužtikrino galutinai, tik savo busimą žmona, 
pasakė: “Gal butų galima’. Dabar Jau eilę metų A I 
Ir tas klausimas pasilieka J žirnelis yra “Estancia Mi-

Sakoma, jog šitie pasiū
lymai, šitie punktai esą pa
čios T. Sąjungos vyriausy
bės, tik jie pateikti netiesio
giniai, per vokišką laikraš
ti”.

Pati “Laisvės” redakcija 
gali puikiai suprasti, jog ši
tie punktai pateikti Stalino 
vyriausybės, ir jokių “sako-

______ i ma” spėliojimų negali būt.
Gaunam daug paklausimu, i Juk sovietų zonoje visi laik- 

kiek reikia mokėti už paieškoji-j raščiai yra kontroliuojami 
mus. Taigi pranešam, kad ūž i Tarybų Sąjungos vyriausy- 
giminių paieškojimus, jeigu jie; bės. Ar Kremliaus tėtušiai 
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai- nori sudaryti taikos sutartį 
tom po 75 centus. Jeigu paieš- su Vokietija neatsiklausę 
kojimas ilgesnis kaip 25 žo- Francijos, Anglijos ir Jung- 
džiai, Ui tada skaitom po 3 cen- tinių Valstybių vyriausy- 
tus nuo kiekvieno žodžio. bių? Įkūrimas centrinės 

Norint kad paieškojimas tilp- Vokietijos vyriausybės ir iš- 
tų daugiau kaip vieną sykį, už traukimas visų okupacinių 
kiekvieną sekanti sykį reikiaj ai mi jų iš Vokietijos, dabar- 
primokėti po 50 centų, tiniu laiku yra geras propa-

Tokia pat kaina ir smulkiems! gandos obalsis vokiškiems 
biznio skelbimams, kaip farmų balsams žvejoti. Bet Vokie- 
ar namų pirkimas, visokie par- tijos taikos klausimas už
daviniai ir tt. kliuvo ne už tų klausimų,

miršti Lietuvos gelbėjimo 
reikalų. Aukas siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian Ameri
can Council, 1739 So. Hals
ted st., Chieago 8, III.

ALT Vykd. Komitetą*

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

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 
nias doleriais.

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

Kanados pašto ženkleliai 
mums visai negalioja.

Administracija

toliau, kaip buvo. Bolševi
kiško kunigo maldavimas 
nuėjo vėjais...

—o—
Kunigas-dekanas Hewlett

randa”, arba milžiniškos 
gyvulių auginimo farmos 
medžiotojas-sargybinis. Ta 
farma turi apie 50,000 gal-! 
vų gyvulių, kurie ganosi

Ir vilkas griebė ramųjų
kaimyną

giliausią
tankumyną.

A.

SEPTYNIOLIKA VISO
KIŲ NAUJŲ CINŲ

Johnson savo prakalboje džunglių platybėse. Džung-| Sovietų Rusijoj susisieki- 
Cleveland, Ohio ve ką pa-, bųtigrai medžioja tuos gy-|m0 mfaJLterijos tarnauto- 
reiske. vuhus, o A. Žirnelis me-, iMrns. „nrformra

uKitas konkretus faktas, |džioja tigrus. iainsniu Dažvmėiimais. Su-Jsisiekimo tarnautojai pa

skirstyti į 17 įvairių laips-naikinta Sovietų Sąjunga! da farmoje tigrai kasmet 
negali nei mąstyti apie ag-; pagaudavo ir sudraskydavo 
resyvį karą, kada jai yra i ne mažiau, kaip 3,000 kar- 
reikalinga įdėti visos pa-; vių ir veršių. Bet kada Zi- 
stangos šalies atbudavoji- • mėlis stojo farmą saugoti, 
mui, į kurį yra įsijungusios nuostoliai staiga sumažėjo. 
Rusija ir Rytinė Europa”, i A. Žirnelis su savo žmo- 

{domu, kad Anglijos ku-! trimis vaikais gyvena
nigas ir musų lietuviški au‘

nių ir kiekvienas “cinas” 
turės vis kitokią uniformą, 
kad išsiskirtų iš kitų žmo
nių tarpo.

Negalime būti ramus, jei 
broliai tebevargsta! Aukas 
siųskite:

bimbininkai viename klau-iMjr?nda. upe. M'iran-! United Lithuanian Relief 
Sime ne vienodai meluoja.;į* teka .vngiuoU vaga Fund of America,

- - - 1 ,r i Grand st,
Brooklyn 11, N. Y.

Dekanas teigia buk Sovietu apsupa veik visą “Estan-, Dekanas teigia buk bovietų cia Miranda» tofĮė, Zime;

bet už “reparacijų klausi
mo”. Maskva reikalauja 10 
bilionų dolerių reparacijų iš 
Vokietijos, nors ji jau pa
ėmė iš rytinės Vokietijos 
daugiau, kaip už 10 bilionų 
visokio turto. Apie tą “klau- 

popieri- simą” nei “Taegliche Rund
schau7, nei jos bosai Mask
voje nekalba.

Lapkričio 12 š. m. “Lais
vė7 ve ką praneša:

“Cantenbury’o katedros
dekanas kun. Hewlett 
Johnson pranešė, kad jis,

Sąjunga “nuogąstingai ka
ro sunaikinta”, o musų sta- 
lincai tvirtina, kad tenai 
liaudis pati tvarkosi ir yra 
visos šalies turtų valdovas 
ir naudojasi visais pažan-; 
gos vaisiais. Nesą ten ponų, 
kapitalistų ir fabrikantų, 
kurie paprastą, prispaustą 
liaudį išnaudotų, per tai ne
są išnaudojimo, nusiskundi
mų ir streikų...

Mes tikim, kad dvasiškis 
Johnson sunkiai turės “at- 
sakyt’’ prieš Maskvos die
vuką, nes jis margam ir 
griešnam svietui tvirtina, 
buk Sovietų Rusija negali 
nei mąstyt apie agresyvį 
karą. Dekanas nėra toks 
žioplas, kad nesuprastų So
vietų Sąjungos imperialisti
niu tikslų, kurie jau yra į-j 
vykdyti užkariavimo keliu

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadw»y, So. Boston 27, Mass.



Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENS

Kodėl Moterys Verkia?
Kodėl moterys verkia dėl tūli jų atiduoda viską, 

daugiau negu vyrai? Ame- kad tik neverktų, 
rikoje šiandien verkimas Dr. Barquist sako. kad 
yra beveik vien tiktai mote- senovėje verkdavo ir vyrai, 
rų ypatybė, taip kaip lupų Jei tikėti Biblijai, tai Abra- 
ir nagų dažymas. Jei vyras omas gailiai verkęs_ _____ Sarai
supyksta, tai jis spiria kam mirus; Juozapas verkęs su- 
nors, trenkia kumštimi į sitikęs broli Benjaminą, 
stalą arba griežia dantimis. Kristus verkęs Lozoriui mi-i 
Tiktai išsitraukęs kelias rus. Ir tt.

Verkti nėra jokia sarma
ta, ir kas verkia, tas yra 
daug sveikesnis.

Amerikoje vyrai never
kia, todėl dažnas jų serga 
visokiomis vidurių ligomis.

ersiteto gy-
kai josjnyhmasis nueina su <og tomis

ligomis kaip tik dėl to. kad

“burnikes” jis kaltais apsi
verkia Veršio ašaromis.

Kitaip yra su moteriške.
Ji verkia iš didelio džiaugs
mo; verkia jei ją kas Įžei
džia; verkia kai supyksta; 
verkią kai nusigąsta; '■'er-, Columbijos univet 
kia is gailesčio ir verkia J , M
kai JOS mylimasis nueina su nį Jj ; ..
kita. Žodžiu, jos ašaroms ’ J 6 -

* .1 • < VIS. . SO. BOSTON

PENKIŲ SAVAIČIŲ “ŽVAIGŽDELE"

Mažikė Christina Cassini, dar tik penkių savaičių, 
jau nusifotografavo su savo motina, mūviu aktorka 
Tiemey. Visi sako, kad mažikė Christina yra panaši 
Į mamą ir bus Hollywoodo žvaigždė..

2 puodukai miltų.
Šaukštukas sodės. 
šaukštukas baking pauderio 
Sauja riešutų, 
šaukštukas vanilės.
2 šaukštukai cinamono, 
pį šaukštuko gvazdikėlių.

No. 1. —» Sausio 5 d., 1949 m.

J. Jazminas

ALIARMAS
(Tęsinys) . vai saugus — aš ypač bijo-

Šitas traukinys buvo pa-davau priešlėktuvinės ske- 
Po Vj šaukštuko muškatinio vadintas aliarminis ir vež- veldrų. Dažniausiai iš mies- 

žiedo ir riešuto.
Sudėk i vandenį

davo visos norinčius iš to eidavau, kai aliarmas bu-• Icukrų,; miesto išvažiuoti. Tik visi davo naktį, o kelias į što- 
riebalus, razinkas, einamo-j turėdavo pirkti bilietus ten len dėl griuvėsių ar laiko 
ną, gvazdikėlius, muskatinį j jr atgal, o įmonės darbiniu- bombų sunkiai praeinamas, 
žiedą (mace) ir muškatinį kai būdavo vežiojami vėl- Arba kai oras—ypač pava-
riešutą (nutmeg) Pavirink tui ir turėjo savo atskirą —: k..j— ----- j------

‘ ’ skyrių, nors šito paskyrimo> minutes;
.us daiktus 
Sudėk tešlą 
pink vidutiniame 
apie 50 minučių.

Pavirink 
sudėk visus ki-
ir gerai išplak, nelabai kas žiūrėdavo.. 
i blėta ir ke-

karštv

Kepta žuvis ispaniškai.

Šitas traukinys jau dum
blavo daug toliau už miesto 

» ! ir sustodavo miške tarp kal- 
1 vų. Čia būdavo palyginti 

mo-i,_ . . . . .saugu, pavojingiausias
Geriausia yra jurų žuvis, nientas būdavo važiuojant, 

tokia kaip “haddock’ ar Lada lėktuvai galėjo paste- 
žmonėms, ijėti iš miesto bėgantį trau-

kaip
“cod”. Šešiems 
pavalgyt reikalinga šitokia j Linuką...

nėra galo. 
Seniau neverkia ir neišlieja nuodui

i j i i !nanom su ašaromis. Jis vadina tuos;kad verksmas kenkia svei- nuo(1us ..]ysozyn,ais” ir
katai. Bet vėlesniųjų laikų “enzvmais.” Koryti su aša 
daktarai ir psichologai at-

buvo

aaKtarai ir nsicnoiogai at- f j vi(iuliu5. jie sukelia 
rado, kad veriamas yra ge- kfl * h. k;,ok;u skau. 
nausis būdas žmogaus ner- dulių.

Tokios pat nuomonės yra! 
ir Sir Alexander Fleming,1 
kuris išrado peniciliną, tą

vams nuraminti.
Dr. T. A. Ribot, kuris pa

dėjo daug laiko žmogaus
jausmams studijuoti, sako, ^tiną“ vaista“nuo ‘iFkr? 
kad po didelio liūdesio, su- -j ,? 5ta<.jai 5a.
sijaudir.imo žmogaus siela k j(J moterys mažiau ser- 
atsigauna tik tada, kai zmo- gaUkį!vio vo{imis fulCers>

negu vyrai nei to, kad jos, 
daugiau verkia.

gus gerai išsiverkia
Bet jeigu verximas yra 

reikalingas žmogaus svei
katai, tai kyla klausimas, 
kodėl vyrai tiek mažai ver
kia, o motery s tiek daug?

APIE AUDRI IR VAKARĄ

Sakai, audra šią naktį siaučia,
Sakai, beprasmiška audra------------
0 musų meilė, jei paklausčiau,
Jau taip įprasminta, gera? ,

Mes, kaip lunatikai, klajojam 
Ir musų meilė netikra,
Nes mus per skaudžiai sužalojo 
Ilga gyvenimo audra...

—• • •
Kada ateis čia vakaras ir gėlės 
Pro mažą langą žiedlapiais mums švies, 
Kada ir medžio ir žmogaus šešėlis 
Iš upės kylančioj migloj atvės —

O ten prie miško kažin kas vienplaukis 
žiūrės akim keistom ir neramiom 
Kaip melsvuma per visą žemę plaukia,— 
Klausys kaip paukščiai šaukiasi namo—

proporcija:
2 svarai žuvies.
3 šaukštai taukų.
2 šaukštai miltų.
1 svogūnas.
Puodukas tomeičių soso.
Pusė žaliojo pipiro.
Druskos ir pipirų.
1 gvazdikėlis.
Pusė šaukštuko cukraus.
Paspirgink taukuose su- 

piaustytą svogūną ir sumai
šyk su miltais. Sudėk visus 
kitus dalykus, išskyrus žuvį, 
ir pavirink iki sutirštės. Žu
vį sudėk į lėkščią keptuvę, 
užpilk sosą, ir kepink vidu
tiniam karšty (350 laips
nių) neuždengtą 30 minu-

Bet ir miške, or
laiviams dūzgiant virš gal
vų, žmonės slėpdavosi už 
medžių kamienų. Taip pat 
darydavau ir aš, nes bijo
jau daugiausia priešlėktu
vinės sviedinių skeveldrų, 
kurių klaikų staugimą kar
tais tekdavo išgirsti... Iš čia, 
žiūrėdamas pro medžių tar
pą į dangų, lydėdavau bliz
gančius lėktuvus akimis, pa
prastai skrendančius gra
žioje rikiuotėje, ir kaliais 
bandydavau suskaičiuoti 
juos. Jų paprastai skrisdavo 
gimtai ir nuo jų motorų dūz
gimo drebėdavo visas oras. 
Prie šitos muzikos kartais 
prisijungdavo priešlėktuvi

čių, arba iki žuvis bus ga-Įnė artilerija, kuri griaudavo 
tava. I nenutraukiamu griausmu.

Apie orlaivius pasirodyda-
Pudingas ii senos duonos.

Kai balta duona sudžiūs
ta, iš jos galima padalyti 
gardų pudingą. Galima pri
rinkti sausu duonos riekiu

vo apskriti balti debesėliai. 
Bet orlaiviai majestotingai 
skrisdavo toliau, į priešlėk
tuvinės sviedinių sprogi
mus, atrodė, visai nekreip-

sarj — būdavo perdaug 
gražus, kad norėtum sėdėti 
niūriose, drėgnose štolen ir 
kvėpuoti sugedusiu oru.

Ypač sekmadieniais tada 
mėgdavau išeiti paupiu Ber- 
gheimo linkui.

Štolen
Bet dažniausiai eidavau 

į štolen. Buvo tai kalnuose 
specialiai iškastos slėptu
vės. Mieste esantys kalnai 
—Monchberg ir Kloster- 
berg — turėjo statmeniškai 
nukastus šlaitus, taigi, labai 
tiko požeminių urvų ir olų 
kasimui. Monchberge ke
lios tokio6 slėptuvės buvo 
likę iš senovės laikų, kada 
jos buvo išraustos pirmųjų 
vienuolių, o dabar visa šio 
kalno apačia buvo išraizgy
ta požeminiais praėjimais 
ir salėmis.

Tose salėse, kaip kokia
me kine ar teatre, eilėmis 
buvo sustatyti iš lentų su
kalti suolai, buvo įvesta 
elektros šviesa, padarytos 
išvietės, vienu žodžiu, buvo 
visi galimi patogumai. Kiek
viena salė turėjo savo pri
žiūrėtoją, kiekviena štolen 
savo komendantą, Sanita
rinį punktą, žinių pranešė- 
ją*-.

Aliarmo metu štolen pri
eidavo pilnos žmonių: čia

If

Yra manoma, 1— JIKaa tai

Vy rai, norėdami parodyti 
savo “vyrišką būdą”, verk
smui nepasiduoda ir atsi
randančias ašaras dažnai 
nurija. Nuryti nuodai išėda 

priklauso nuo išauklėjimo, vidurių “pamušalą” ir pasi-
Bemiukui jau iš pat ma- daro votys. ;
žens įkalbama, kad verkti . .
sarmata. Jeigu jis pradeda Taigi matom, kad pa
verkti, tai vyresnieji tuoj verkti yra sveika, žinoma, 
iam ir sako: “Ko čia žlium- tas nereiškia, kad visi tu- 
bi, lyg veršis?” Arba: “Ver- rim nuolat verkti. Bet joigu

sigrauži-: 
ašaras iš-;

Ona B. Kubilienė.

ki’ kaip sisė.” “Neverk, buk tenka pergyventi koki 
vyras!” Ir taip toliau. dėsi, nelaimę, susigrai

geriau

RUDUO.

Bet jeigu pradeda verkti ver’kti. 
mergaitė, motina tuoj ją į 
priglaudžia, paglosto gal
velę, pabučiuoja, duoda 
saldainių ir ramina ją, kaip
tik moka. Tokia užuojauta ----- -—
mergaitei patinka ir ji daž- Jau geltoni lapai krinta, 
nai verkia be jokio reikalo, ; Rudenėlio graudžios dienos, 
kad tik motina jos pasigai- Kai saulutė tik sušvinta— 
lėtų ir paguostų. Nusišypso jai kiekvienas.

Išmokusi verkti būdama 
maža mergaite, moteris ver- Medžiai stovi nusiminę, 
kia ir užaugus. Ji verkia ne O dangus, pažvelk, dar žydras! 
tiktai skausmą kentėdama, Tu atsimeni tėvynę.
bet verkia ir simpatijų ieš
kodama, ir verkia norėda
ma ką nors išgauti. Ir rei
kia pasakyti, kad ašaromis 
moterys šiandien daug ko

Š- Ežeru pakrantes lygias...

Jau geltoni lapai krinta. 
O tėvynėj ašarėlės...
Ir žolelė, štai, suminta,

Ir kaip rasa akvamarinais krinta
Pasaulin pasakų, skaidrių žvaigždžių, 
ir kaip save iškėlus, lyg žibintą,
Visa širdim dainuoji tu:

Gimiau iš svaigulio, aistros ir meilės,
Ir mano gyslom klaidžioja liepsna,
Ir niekad niekam man savęs negaila,
Nes niekados manęs jums negana...

štai, aš dabar tau i akis, į veidą,
I širdį nerimą įdėt einu,
Kad tu žinotumei, jog verta klaidžiot 
Tarp mano meilės, džiaugsmo ir sapnų,

Kurie — atėjus vakarui, kai saulė 
Ramiai, it vaikas, už kalnų užmigs —
Tave įtikins, kad šitam pasauly 
Tu — savo laimės viešpats ir vagis...

. .. Ateik čia, vakare, greičiau! lai gėlės 
Pro mažą langą žiedlapiais mums švies; 
Ateik neleisti mums, tartum šešėliams,
Iš upės kvlančioj migloj atvėst ... .

Balys
Toronto, Canada. .

jungininkų lėktuvams jau jas paprastai užimdavo se- 
dingus, koks pasirodydavo, j niai ir motery s. Užtat dau- 
skrisdamas žemai, kaip iš-!gelis atsinešdavo savo sude- 
baidyta varna... Į damas kėdutes, o kiti tie-

Kartais pasigirsdavo smar siog stovėdavo susigrūdę 
kųs sprogimai Salzburgo praėjimuose.
pusėje tuomet jau žįnoda-i Kai kui. nuo skliautu la. 
rome kad miestui kliuvo...: jėdavo ž ar - ,

................ .......... O kartą is aikšteles net ma - plasisuniįs vanduo, ir kai
vidutiniam karšty iki pa- ^me oi lamus nei įant į mie- kuriose štolen apačioje bu- 
grūs ir išrodys gatavas. Pu-;st3- . davo skysto purvo. Oras
dingą galima valgyti lygiai!, *,u.s . paprastai kildavo ;ose, ypač ūkdavo pa
šiltą kaip ir šaltą, pienu už- 1 ^.arniU » bailesnie- jjgesnj laiką, pasidary-
pjliją ji pi įkaišiodavo arąses- - - -

niems, kad šie kaip reikiant 
nesislepia ir gali atkreipti 
lėktuvų dėmėsi. Šie vėl 
juokdavosi iš pirmųjų, va- 
dmdami juos epuses lapais.. į sukniumba 

Vagonai būdavo apšildo-j Kai oras

kusios.
Pudingas daromas taip 
Keletas plutų duonos.
2 kiaušiniai.
Paintė pieno.
Pusė puoduko cukraus, 
šaukštukas vanilės.
Sauja razinkų.
Viską sumaišyk ir kepink

AR ŽINOT KAD—
Moteris, kuri dirba pilną 

laiką, Amerikoje uždirba 
vidutiniškai SI,700 per me
tus: vvro vidutinė alga vra 
$2,600.

mi, taip kad ne taip jau blo
gai būdavo pasėdėti porą 
valandų, pasnausti, paskai, FKad pagerbti Amerikos;tyti laikrašti ar pasiklausy- 

generolą MacArthurą, ku- ti žmonių kalbų... Tai buda- 
— Filipinus iš vo savotiška ekskursija į

pasiekia. Vyrai nemėgsta Sau’ės mielas spindulėli L. 
matyti moteris verkiant, to Br- Dirmauskasį

PIRMOS MOTERYS STOJA J MARINUS

APIE VALGIUS.

davo blogas. Tada dažnai 
pasitaiky davo apalpimų. 
Daugiausia alpdavo, žino
ma, moterys... Sėdi ar stovi 
žmogus, ir staiga be garso

New Yorke pirmos penkios jaunos mergaitės įstojo į 
marinų korpusą ir priima priesaiką. Jos visos tarna
vo marinų korpuse ir laike karo.

Saldžiosios bulvės su 
obuoliais.

3 didelės saldžiosios bulvės.
4 šaukštai sviesto.
4 šaukštai rudo cukraus.
2 puodukai obuoliu kosės. 
Nulupk saldžiasias bul

ves ir supiaustyk lygiais ke
turkampiais gabalais. Pavi
rink jas 15 minučių smar
kiai verdančiam vandeny. 
Tuomet nusunk jas ir sudėk 
į keptuvę, gerai ištrinus ją

žiupsnis muskatinio riešuto 
(nutmeg).

Razinkas perrink, kad ne 
butu kotelių. Supilk romą 
lemono sult) ir nutarkuotą 
žievę. Šitas mišinys turi pa
stovėti mažiausia porą va
landų, bet geriausia per 
naktį.

Išvirink piene ryžius ir 
įplak į juos sviestą. Nukelk 
nuo ugnies. Išplak kiaušinių 
trynius ir įpilk į juos trupu*

ns išlaisvino 
japonų okupacijos, Filipinų 
valdžia dabar deda jo at
vaizdą ant savo pinigų.

Kažin kas apskaičiavo, 
kad vidutiniškai moteris 
per savo gyvenimą sumaz- 
goja 2,500,000 “dišių.”

Amerikoje automobilis iš
puola kožniems 5-kiems 
žmonėms: Anglijoj — 24- 
riems; Francuzijoj — 42- 
viems, o Sovietų Rusiioj 
vos tik vienas automobilis 
ant 300 gyventojų.

taukais ar sviestu. Apibars- tį ryžių, bet greitai maišyk, 
tyk ruduoju cukrum ir ap-. kad tryniai nesuvirtų. Tuo- Užlaikyti kareivį per pas- 
dėstyk šmociukais sviesto.; met supilk abudu mišiniu, kutinį karą Amerikai kai- 
Uždenk viską obuolių koše sudėk cukrų ir muškatinį navo $256 per metus, o da 
ir pakepink vidutiniame
karšty (apie 356 laipsnių)
30 minučių. Turėtų išeiti 6 
porcijos.

Ryžių pudingas su romu
Vt puoduko razinkų.
2 šaukštai romo. 
šaukštelis lemono aulties. 
Nutarkuoto lemono žievė. 
Ketvirtdalia puoduko ryžių, i 
2 puodukai pieno, 
žiupsnelis druskos.
2 šaukštai sviesto.
2 kiaušiniai, atskirti. 
Trečdalis puoduko cukraus.

riešutą. Duok atvėsti. Da
bar išplak kiaušinių balty
mus, kad pasidarytų tirštos 
putos. Sumaišyk jas su ry
žiais. Sudėk tą mišinį į ka- 
serolę, istatyk ją j verdant) 
vandenį ir pakepink viduti
niame karšty 30 minučių.

Pyragas be kiaušinių, ke 
sviesto ir be pieno.

Puodukas rudo cukraus.
’/j puoduko riebalų.
2 puodukai 
Puodukas keršto

taukituko

bar kainuoja $996.

Sausio mėnesy Amerikoj 
žada išeiti nau ias žurnalas, 
“Nation’s Heritage,” kurio 
prenumerata metams kai
nuosianti $150. Skaitymo 
jame busią nedaug, bet bu 
šią daug spalvuotų iliustra
cijų.

Kuomet puodo dugne su-et puo< 
sirenka kalkių, 
mui, gerokai pa

irašalini-

mišką. Pasigirdus atšauki
mui, garvežys sušvilpdavo 
nuo savęs ir po mišką išsi 
sklaidė ekskursantai pradė
davo rinktis. Parvažiavus, 
Žmonės skubėdavo į namus. 
Jei miestas buvo bombar
duotas, kiekvienam rūpėda
vo, ar jo namai tebestovi 
sveiki. Taip pat ir aš skubė
davau pamatyti, ar musų 
barakėlis tebestovi vietoje. 
Nors ne koks tai buvo rū
mas, bet vis dėlto malonu 
būdavo pamatyti jį sveiką, 
nes jo netekimas reikštų 
daugelį nepatogumų, o taip 
tuoj parėjęs galėjai stoti į 
įprastas gyvenimo vėžes.

Taigi, aliarminis, arba 
ekskursantų traukinys buvo 
mėgiamas dalykas. Bet ne
darbo laiku (ir šventadie
niais) jis neidavo. Arba ir 
šiaip kartais pasitaikydavo, 
kad nebūdavo garvežio. (Į 
galą dėl garvežių stokos šis 
traukinys tapo visai panai
kintas). Tada tekdavo 
spausti į štolen, arba—lauk 
iš miesto.

Musų dirbtuvė buvo mie
sto pakraštyje, taip kad iš

pasidarydavo 
ypatingai tirštas, praėji
mais vaikščiodavo sanitarai 
purkšdami odekoloną. Bet 
tai, žinoma, nedaug tepadė- 
davo...

Tose štolen buvo drau
džiama kalbėti; buvo tvirti
nama, kad tai daroma oro 
taupymo sumetimais, nes 
kalbant. jo daug daugiau 
suvartojama. Bet, atrodo, 
tuo pačiu norėta užkirsti 
kelią gandams ir nerimo 
kėlimui, nes žmonės štolen, 
neturėdami ko veikti, buvo 
linkę visokiu kalbų klau
syti...

Vienintelis žmogus, kuris 
štolen visa gerkle rėkdavo, 
net garsiakalbį prie lupų 
prisidėjęs, buvo pranešėjas. 
Jis vaikščiodavo iš salės į 
salę, kartodamas per radiją 
ar telefoną gautas žinias. 
Tas žinias paprastai suda
rydavo : orlaivių junginio 
didumas, skridimo linkmė... 
Kartais pasakydavo į ko
kias vietoves numesta bom
bų, drauge, paprastai, pri
durdamas, kiek lėktuvų nu
mušė priešlėktuvinė...

jų pra_
įvirink uksu-1 miešto išeiti reikėdavo ne

so skiedinį ir paskui tyru taip jau daug laiko. Bet irj 
vandenių išplauk. į iš miesto išėjęs nesijausda-;

Ypač įtempta nuotaika 
pasidarydavo, kai praneš
davo, kad orlaiviai įskrido 
į miesto ribas, suka ant 
miesto, arba, kad galimas 
miesto puolimas ir, galų ga
le, kad miesto ribose nu

laiko. Bet iri krito bombų...
(Bus daugiau)
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PAIEŠKOJIMAIPagal Stalino manymą,, 
bolševizmo pasaulis, kurio! 
priešakyje stovi Rusija, tu
rės susikirsti su kapitalisti
niu pasauliu, kurio prieša- 

J u gosią vijos Prekyba | Izraelio Linkėjimai kyje stovi J. A. Valstybės.
Tito valdžia pasirašė su Naujų Metų išvakarėse get kvailiems kapitalistams 

Anglija prekybos sutartį, naujosios Izraelio valstybės apgauti Stalinas kaltais pa- 
pagal kurią iki 1949 metų nirminmVae Rph ,.x „of coUn ’
rugsėjo mėnesio galo bus
apsimainyta €0 milionu 
dolerių vertės prekėmis. Ti
to sutiko užmokėti už nusa
vintą anglų turtą Jugoslavi- ką tarp tautų”. Kada minis- no pasisakymai yra 
joj $18,000,000. Tito manoįteris taip kalbėjo, Izraelio tiški”, o, iš tikrųjų,
leSKoti ir daugiau
santykių su Vakarais.

biznio

Kanados Atsargos
Kanadoą vyriausybė nu

tarė sudaryti atsargas įvai
rių žaliavų, kurių karui iš
kilus sunku butų greitai pa
sigaminti ar iš kitur atsiga
benti. Toki patvarkymą iš
leido Kanados krašto gyni
mo ministeris. Sako, Kana
da daiys atsargas tiktai ko
kių šešių ar septynių svar
biųjų žaliavų rūšių.

tas pasaulis “butų tikrai vienas šalia kito. Bet, pagal 
krikščioniškas ir mylėtų tai- George Morgan, tokie Stali-X—& - • ___ utak.

Stali-
armija atakavo egyptiečius nas savo pasekėjus moko,
Negev dykumoj...

Olandija... Praneša
Olandijos karo viršinin

kai Batavijoj, Javos saloje, 
praneša, kad olandų ka
riuomenė baigė okupuoti 
visą Indoneziją ir užėmė
ekonominiai svarbias alie-

kad karas vra neišvengia
mas ir tam karui ruošiasi.

Amerikos diplomato nuo
monė apie Stalino pažiūras 
yra paskelbta “Foreign Af- 
fairs” žurnale. Ta nuomonė 
yra labai Įdomi ir visai tei
singa. Kažin, ar Amerikos

GELBSTI ŠEIMĄ IŠ DEGANČIO NAMO

Roxbury, Mass. kilo gaisras Prendergast namuose ir 
visa šeima tik per plauką spėjo išsigelbėti. Čia ma
tyti, kaip gaisrininkas padeda šeimai gelbėtis iš de
gančio namo. ’

Puslapis Septintas 
Eb-

kad “yra gilių mintyto jų”, 
kurie buk tai maną, kad 
tokios milžiniškos stovylos Aš, Marijona Mozūraitė, po vyru

kalas negalimas, tai kam; pirma vyru ji vadinosi Karpeekienė,
vir»L-fi rtiiti£rlo<s PJ antru—Mairor.iene. Onutė, atsi-pinigus linkti papeaes sta lie*pk> turiu pranešti tau svarbiQ žl.

° nių. Adresas: (2)
Mrs. Mariona Adomaitienė 

2352 Iberville st.,
Montreal 24, Que., Canada.

tymui?
New Yorko “gilus minty

tojai” betgi apsigalvojo, 
.kada išgirdo, jog Philadel- 
phijos miestas noriai pasi
ims pinigų sukėlimo ir, ži
noma, stovyla turės stovėti 
Philadelphijoj, o ne New 
Yorke. Kaip tik New Yorko 
“gilus mintytojai” išgirdo, 
kad toks “pavojus” gręsia 
jų miestui, jie žadėjo imtis 
darbo pinigams sukelti. 
J.877 metais susikūrė New 
Yorke komitetas pinigams 
rinkti, o A. Bartholdi išvy
ko į Paryžių baigti stovylą. 

—o—
Prancūzijoj Laisvės sto- 

yylos komitetui vadovavo 
jau minėtas de Laboulaye, 
kurs po 1870 metų revoliu
cijos buvo senatorių. 1883 
.metais de Laboulaye mirė, 
o jo nebaigtą darbą Laisvės 
gtovylos statyme užėmė ki
tas žymus prancūzas, Fer- 
dinand de Lesseps, Sueco 
kanalo kasėjas ir Panamos 
kanalo kasimo organizato
rius. Laisvės stovyla tada 
jau buvo veik baigta ir ją i 
buvo jau galima gabenti į i 
Ameriką, bet čia dar nebu- 
,vo piedestalo.

250,000 dolerių prancū
zai surinko Laisvės stovylos 
pastatymui, bet Amerikoj 
visuomenė neskubėjo sudėti 
pinigų stovylos papėdei. 
Reikalas pajudėjo iš vietos, 
kada pinigų rinkimo prie
šakyje stojo vėliau pagarsė-1 
jęs žurnalistas Joseph Pu- 
litzer. 1883 metais jis “ėmė

Paieškomi Augustas, Pranas ir 
Jonas Eušmalai. .Jie atvyko iš Liepo- 
jaus j New Yorką 1905 metais. J 4 
įeŠKo jųjų sesers Kuniguiiuos duktė 
Ona. po vyru Spurdis. Prašome atsi
liepti šiuo adresu:

Robert Sprūdis,
Ficture Butte, Altą, Canada.

Paieškau Kazimiero Šleivio arba 
jo šeimynos. Kazimieras Šieivys yra 
Povilo Šieivio dėdė. Jis pats, ar kas 
jį žino, malonės atsiliepti šiuo adre
su: Felix Szatynski, 12)

1721 Greenpoint Av.e.
Schenectady 10, N. Y.

Povilas Šieivys, kuris dabar randa
si Vokietijoj, paieško Amerikoje gy
venančio savo dėdės, Kazimiero Šlei
vio, kilusio iš Mažuolių kaimo. Pašu- 
švės valsčiaus, Kėdainių apskrities. 
Kas apie Kazimierų Šleivį žino, ma
lonės pranešti man šiuo adresu:

Eelix Szatynski, (1)
1721 Greenpoint Avė.,

Schenectady, N. Y.

APS1VEDIHAI
Ieškau gyvenimo draugo, tik lietu

vio; esu 24 metų, brunetė, aukšto 
ūgio. Laiške apibudinsiu apie save. 
Pirmu laišku prašau siųsti nutrau
ką. Aš taip pat siųsiu. Prašau rašyti 
šiuo adresu: (1)

Miss Justina Laukaitė,
Hqse Moss Nurse,
Chelford Road, Alderly Ed;e,
Near Manchester, England.

vadai iš tos eksperto nuojaus kasyklas. Sako, kasyk 
los nėra sunaikintos ir ga 
myba greit bus tęsiama. 
Olandai sako, kad okupavę, 
Indoneziją jie... paklausys 
UN Įsakymą sulaikyt karą!; 

—
Maskva Užginčija

Sovietų Telegrafo agen
tūra “Tass” smarkiai puola

monės padarys aiškias iš- 
! vadas? J. S.

New York, N. Y.

Skaitytojų Balsai
Gerb. administracija, 
Malonėkit siuntinėti “Ke- 

Amerikos armijos sekreto-; ieivį” naujiems skaityto- 
do 7,579,358 gyventojus.! rių K. C. Royall už jo šaky-Į janis, vos atskrydusiai ne- 
Gyventojų surasi n ė ji m a s; mą, kad Sovietijoj yra 13 j genai čia Į Norwoodą porai 
buvo daromas 1947 metais, milionu vergų prievartos j “Dievo paukštyčių”, p. Kve-

Australijos Gyventojai
Australijos statistikos biu

ras praneša, kad paskutinis 
gyventojų surašinėjimas ta
me didžiuliame krašte sura

todėl dabartinis Australi 
jos gyventojų skaičius gali 
būti šiek tiek didesnis. Aus
tralijos valdžia siekia padi
dinti gyventojų skaičių iki 
20 milionu.

Nedarbas Belgijoj
Belgijoj dabartiniu laiku 

yra 123,000 bedarbių ir 77,- 
000 darbininkų, kurie dir
ba tik dalį laiko. Laikinai 
dirbančiųjų skaičius kar
tais padidėja, kartais ir vėl 
sumažėja. Vyriausybė nuta
rė visame krašte

Laisvės Stovyla
Nesenai “Keleivyje” skai- dalyvavo diskusijose, nes RAMUNIŲ ŽIEDAI

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

stiprina visą kūną
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengv ina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės.

darbų stovyklose. Sovietų j daravičiams. Aš jiems ski- čiau apie “Laisvės E
agentūra tą žinią vadina! riu laikrašti, kaipo Kalėdų kuri stovi Bedloe___
“šlykščių šmeižtu prieš So-į dovaną ir tikiu, kad jiems įvažiuojant i Ne\v Yorko 
vietų Sąjungą’’.. Bet^ kiek į jaikraštis patiks. Aš patai- uostą. Ten buvo paduoti 

čiau visiems, kurie tik susi- i faktai apie pačią stovylą ir 
laukia “Dievo paukštyčių”,} apie tą į jos pamatus užkas- 

Tremtinių Daugėja 'nepašykštėti jiems užsakyti tą poemą, kuri kviečia su- 
International Refugee Or-į]ietuviską laikraštį, kaipo vargusius Europos žmones 

g2nization praneša, kad brangiausią ir naudingiau- atvvkti čia, į laisvės šalį— 
1948 metais nuo balandžio sią dovaną. Užprenumeruo- Laisvės stovyla dabar vi
1 d. iki rugsėjo 30 d. į jvai- ’-A- __j---------v .
rias tremtinių stovyklas Vo
kietijoj ir Austrijoj kreipėsi 
83,127 nauji pabėgėliai, ar 
tremtiniai, kurie jau seniau 

įvairiuose kraštuo-

vergų yra “Tass” nesako.

pravesti gyveno 
plačią kelių taisymo pro- se, bet dabar nebegali be 
gramą, kad pagerinus ke-} paramos išsilaikyti. 65,721s
liūs ir davus 
biams.

darbo bed ar- I naujas tremtinys buvo 
, imtas į IRO globą.

pii-

Stovy- 
salo-

kitę “Keleivi”, padovanoki- poja šimtus tūkstančių žmo-
te “K.” kalendorių 1949 
metams, tuo padarysite ir 
malonumą ir naudingą pa
tarnavimą. Su pagarba,

M. Dulkė
Nonvood, Mass.

mų, o gerasis kvietimas sto
vylos pamatuose žada vi
siems suvargusiems prie
glaudą. Bet pabandyk čia 
įsibriauti! Pagal teisybę tą 
poemą iš Laisvės stovylos 
pamatų reikėtų dabar iškas
ti ir vieton jos Įdėti visus 
imigracijos suvaržymų pa-

KAS MUMS RAŠOMA
Vieša Padėka

Pi •ašome Jus, gerbiamas 
redaktoriau, leisti mums, 
naujai atvvkusiems i laisvą 
Amerikos žemę. šia proga 
pareikšti musų širdingiausią 
padėką antrosios lietuvių 
Tėvynės Vyriausybei už su
teiktą mums, kaip ir dauge
liui musų tautiečių, prie
glaudą. ir padėkoti visiems 
geradariams, kurie sunkio
se musų tremties dienose 
kur nors mums padėjo. 
Ypatingas ačiū priklauso: 
musu “Angelui Sargui” A

viešai įsipareigojame atsi-

Gerbiamieji,
Atsiprašau, kad užvilki- 

nau prenumeratą, buvau 't'vart™U5T Kaip'dabar vra, 
pamiršęs su visokiais Irote- tai Laj5VėS stovylos pama-
liais. Dabar prisiunčiu $6, 
padarykite laikraštį nuo 
Naujų Metų, geriau bus at-

tuose užkasta Emma Laza
rus parašyta poema, yra tik
tai istorinis dokumentas, 
kuris rodo, kad per tam tik-teisti su jais iki paskutinio siminti ir prisiųskit kalen-____~__ ,__ .......... ....... .

jų išleisto musų reikalam? i knygą aP*e Juozą rą Amerika buvo lais
cento, o musų dėkingumas Staliną, Kaukazo . razbai- v^g įvažiavimui kraštas. Bet

politika nebuvo jo “biznis”. 
Bet kada šeimininkas užsi
minė, kad gerai butų pasta- 
iyti Amerikoje abejų tautų 
pastangomis laisvės stovy
lą, skulptorius susidomėjo 
tuo klausimu ir ta idėja li- 
jco jo galvoje. Grįžęs namo 
į Paryžių skulptorius vie
naip vien galvojo apie pa
darymą milžiniškos stovy
los, kuri butų pastatyta A- 
merikos žemėje ir butų 
dvejų tautų vieningumo 
simbolis.

—o—
Idėja gimė 1865 metais, 

bet iki jos įgyvendininio 
buvo ilgas kelias. Napoleo
nas Tretysis 1870 metais 
buvo priverstas kariauti 
prieš Prūsiją ir kare susmu
ko. Prancūzija pasiskelbė 
respublika. Karo nuvargin
ta Prancūzija pradėjo ieš
koti artimesnės draugystės 
su jau tada galinga jauna 
Amerikos respublika. Jau

Ramunės

Priimkite, Gerbiam. Re
daktoriau, mušti gilios pa
garbos Jums pareiškimą.

Joana ir Jonas Karys
Gerbiamieji,

jimą su skulptorių A. Bar 
tholdi ir pasiūlė jam nu-

Stalinas Mano, Karas 
Neišvengiamas

. ... .... ! nerolui pasiųsti
Amerikos užsienių politi-į paJnaskų ir naujų 

melijai Tatarunienei ir O- kos ekspertas, George Mor-iReg jau §alta ir per lopams u
nai Ramanauskienei iš Brid-----_ -- - ■«
geport, Conn., Vinco Sar-
nausko ir Juozo Kavaliaus
ko šeimoms iš Scranton, Pa. 
ir Marijai Klimavičienei iš

Kaip atsirado ta “Laisvės! j Ameriką ir 
m Stovyla New Yorko uoste? ;1t- naminklls
Nors pranešimo negavau, to<. ,-,4 ė in Versalvie- . . PammKlasbrt manau kad orenumera- i2c-iaeJ‘; V -Je’butų tinkamiausias prancu-L T • • ” • -u • 1860 metais, kada Prancu- “ fr amprikiPčiu rimtui ta uz Keleivi jau pasibai- V’V$natavn Mano- ™.. an?enKiecių tautų su

. p-ė ir laikas iau staršam ie- )ie?Pa^° ,.aP°? artmimui atvaizduoti.
ant le°naS T-etySa- įlberalin.ia? 1871 m. A. Bartholdi at-

nu bildu Pranc,uzal Ie‘le.k?2a Pne: vyko į Ameriką. Skulptorių 
Napoleoną “Mažąjį ir ypač, kankiį0 kIauXas, “kaip 
jie ko\OjO pi ieš Napoleono 1 atvaizduoti laisve”, kokią

- Kas jos daug gerią tas
gi gero darbo ir 1886 menturi skaistu veidą. Vienas arba- 
tais pinigai jau buvo sukel-jtinis šaukštukas ramunių i puo- 
tl, O 1886 metais spalių 26 Į dūką verdančio vandens pada- 
d. New Yorke buvo “Liber- ro gerą arbatą. Galima gerti 
tv Dav”. arbn I^aisvĄg sto
vylos atidengimas. Prancū
zijos trispalvę vėliavą nuo 
Laisvės stovylos tą dieną 
nutraukė skulptorius Augu
ste Bartholdi ir perdavė 
Stovylą Amerikos tautai.
______________________J. S-i«

Kada tavo namuose kve
pia gardus valgiai ir gėri
mai, ar prisimeni tuos, ku
rie alksta? Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine.,
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

nai srvc*, ir šalta; 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.

e.ilt *

sakymus apie karą ir taiką 
ir apie galimybę bolševiz- 

Dover - Foxcroft, Maine, j mui ramiai sugyventi su ka-
‘Keleivį”, 50 centų už

Ši paskutinioji, būdama nei 
giminė, nei pažįstama, savo 
nuoširdumu mus tiesiog ste-

pitalizmu ir prieina išvados, 
jog Stalinas skaito susirė
mimą tarp Rusijos ir Ame-

bino. Mes pasižadame ir i rikos NEIŠVENGIAMU.

*

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TIRTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.
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 sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. aOthSt, N«w Tori 1, N. Y.

SS

lais
Plaukdamas 

vandenynu skulptorius pa
darė daugybę projektų, bet 

;yis negalėjo užtikti tokio, 
jį patenkintų. Tik

. . . . . ^niją. Prancūzijos
lenoonų ir vienas doleris liberalai buvo karšti Lin-, V1, . 
uz knygas. Tai ir įseis ly- kolno politikos šalininkai ir į n,,-,
^131. ą,u pagarba sveikino ne* ic7i ^^4. l^v^a*******^*

Bemice Youn® az-,aVssmin&ai s -lKin° : 1871 metų gale jo “Laisves BraEl™,Tv vadavimą AmeriKoje. j stoVyla“ gavo popieryje sa-
_____  ' ’ 1865 metais, profesoriaus į yo dabartinę išvaizdą. Grį-

Gerbiama redakcija, Edouard de laboulaye na-|žęs į Paryžių, skulptorius 
Prašau man siuntinėti muose prie Versalio, kartą piadėjo galvoti apie idėjos

“Keleivį”, kaipo naujam' susirinko liberalinių pran- Jcnzvendinima TUt atoiraAn 
skaitytojui Noriu, kad laik- cuzų būrelis ir pradėjo kal- 
raštis lankytų mano name- bėtis apie Prancūzijos ir 

su plačiomis žiniomis, Amerikos santykius. Kai
nes Maikio Tėvas, kaip aš kurie baukstėsi, kad laimė- 
girdėjau, plačiai po pasauli jusi pilietini karą Unija 
vaikštinėja ir visokių nau- keršys Prancūzijai už Na- 
jienų žino ir jas aprašo poleono pastangas padėti 
“Keleivyje”. Busiu dėkin-l Konfederacijai. Pats profe- 
gas už laikraščio siuntinėji- snri'15 1 nhnulavs* hm-n 
mą, o kelionei siunčiu čekį
$3 vertės. Su pagarba

Konstantinas Tilvikas

Šorius de Laboulaye buvo 
“vienas iš tų kvailių, kurie 
netiki i nieką kitą, kaip tik

įgyvendinimą. Bet atsirado 
naujų kliūčių...

—o—
Tiktai 1875 metais buvo 

(galutinai sutarta, kur stovy
la bus pastatyta ir kaip jos 
padirbimas ir gabenimas 
bus finansuojamas. Buvo 
sutarta, kad pačią stovylą 
apmokės prancūzai, o ame
rikiečiai pastatys piedesta- 
įą, arba stovylos papėdę.iorc__ a •_ a_________ _ Į laisvę” ir jis buvo optimis-i 1876 metais A. Bartholdi

Indiana Harbor, Ind. tiškas savo pažiūrose į pran dalyvauja Amerikos nepri-
--------  euzų-amerikiečių santykius, klausomybės šimto metų

sukaktuvių iškilmėse Ame-Gerbiama redakcija,
euzų-amenkiečių santykius, 
Jis sakė, kad Prancūzija ir

Greitu laiku baigsis ma-! Amerika yra dvi seserys, 
no prenumerata, todėl sku-kurios praeitvje kovojo uži*_ ___ i . _laisvės idealus 

su
sitarti

Pasikalbėjime dalyvavo 
vienas jaunas prancūzų 
skulptoris iš Paryžiaus, Au
guste Bartholdi. Jis mažai

binu pasiųsti money orderį ’ tuos pačius laisvės ide: 
85 ir prašau prisiųsti kalen- ir ateityje visada mokės 
dorių, o kiek pinigų liks,
tai tebus Maikio Tėvui ant 
lopinių. Su pagarbalt liAlAaB*1 *

Winnipeg, Canada

,rikoje ir tais metais buvo 
atvežu į New Yorką pir
moji stovylos dalis keliose 
milžiniškose dėžėse. Minios 
žmonių ėjo žiūrėti stovyk
los švyturio ir rankų... Bet 
pinigų piedestalui pastatyti 
čia vis nebuvo sukelta. “N. 
Y. Times” ta proga rašė,

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broad wav 
South Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENftJUSlV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios _ žaii- 
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
t# niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT* su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios fa- auskilusma 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra Darduo- 
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse^ 
arba atsiųskite moneyį 
orderį į: (16-9)

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. I4th Street,

CICERO 50. ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

t

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, koris 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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Vietines Žinios
I nėję. Dalyvavo viri
I_____________________ . _ — , rių. Susirinkime dalyvavo

o au ir ką tik atvykęs ii Europos 
GRAŽUS BALTIC AME- -LIETUVAI REMTI DRAU- p j Audėnas, kurs trumpai 

GIJOS METINĖ VAKA- papasakojo apie nesibai
giančius lietuvių tremtinių 
vargus Europoje ir jų bh

RICAN DRAUGIJOS 
VAKARAS RIENĖ

Praeitą sekmadieni Baltic ŠĮ Sekmadieni Lietuvių
American Society turėjo 
savo narių susirinkimą ir 
paskui tikrai įdomią dainų 
programą, kuriai vadovavo

Draugijos Svetainėje kesčius. Kalbėtojas 
Ši sekmadieni, sausio 9 d. kad tremtiniai gyvena

Lietuvai Remti Draugija 
ruošia savo metinę vakarie-

de ir nežinioje, ar galės ka
da nors išvykti iš Europos

muzikos mokvtoja p-lė A. į ne, kuri Įvyks South Bo?to griuvėsių ir pradėti 
Tataronis. Solo dainavo ne. Lietuvių Pi1’*"’1 T>rau- 
Mrs. E. High-Vinciunaitė ir gijos svetainėje 
James Mullen, kelis duetus vai. vakare.

kitur

į Majoras
Bostono miesto 

komisionierius Jo- 
J*ph F. Timilty praneša,
*>d jis statys savo kandida- 
tiirą | musų miesto majoro dalyvavo 

j«i dabartinis ma jo-į miesto 
J. M. Curley atsisakys pareigūnų 

nifiyti. Bet dabartinis majo- užsitarnavusio 
HR sako, kad jis “bus gy- ninko 
«as ir bus čia”. Ar tai reiš- atmintį, 
kia, kad dabartinis majoras 
« vėl statys savo kandida- 

dar nežinoma. J. F.
Timilty kadaise buvo pa

Bevalgant
Naujų Metų dieną Bosto- Thomas Sheehan 

nemirė 80 metų amžiaus madienĮ valgėį pietus 
negras advokatas, William
H. Lewis. Jo

labai daug musų

sj pir- 
viena- j

me Nantucket restorane ir' 
laidotuvėse užspringo su steiko gabalu.,

_  _ _ Steiko gabalas taip įstrigo,
ir * valstijos"aukštu ! jo gerklę, kad jis užduso, 

kurie pagerbė pinn negu jam galima bu- 
“ —pagalbą.visuomeni vo suteikti Pa-

ir žymaus advokato šauktas daktaras rado jį
jau mirusį.

Ar Žinot Kur Ką Genti!
kad turimaMm .

sų krautuvėj
randavojimui, kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sandėri ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienon po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

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

628 E. Broad«ay, Se,
Tel. SO 8-4148

g įdainavo Mrs. Frances 
utkauskas ir Miss Milda metinė 

Anesta, o visa “Dainos” į šaipo 
grupė padainavo Kačanaus- 
ko, Šimkaus ir kelias liau
dies dainas. Dainų vakaras 
buvo beveik ištisai lietuviš
kas, o vienas dainininkas,
James Mullen, nors ir nelie
tuvis, bet “prisitaikė” prie

normališką gyvenimą, pel
nydami sau duoną savo 
darbu. Amerikos kongreso 

Lietuvai Remti Draugijos priimtas DP įstatymas su
kėlė daug vilčių, bet kol kas 
to Įstatymo vykdymas einą

vakarienė rengiama 
darbui sustiprinti.

RADUO PROGRAMA
\ ---------

Lietuvių Radio Kori>ora- 
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzikantai Alice, Ar- 
nold ir Mary Plevokai iš So. 
Bostono.

2. Artistė Ona Kubilienė 
iš So. Bostono.

3. Pasaka, apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Somervillės Mokesčiai 
Lips į Padanges

Somervillės majoras G.E. 
policijos komisio- Bradley šį pirmadienį sakė, 

J. M. Curley kad jo valdomas miestas 
turės pakelti mokesčius nuo

------------ nuosavybės nuo §49.90 nuo
. tūkstančio iki $57.50 nuo

v’i3^riU* tūkstančio, jei nebus suras-
Valdžią tas sumažinti miesto

Sją savaitę, ketvirtadienį, išlaidas.
naujai išrinktas musų vais
tuos gubernatorius Paul 
Dever perima valdžią ir 
tuoj pat paskirs visą eilę 
naujų pareigūnų ir įvairių 
komisijų narius. Kartu su 
gubernatorių ir visa admi- 
nistracija pasikeičia, 
rinkimai musų valstijoj pa
keitė veik visus senuosius 
pareigūnus ir paskyrė nau

DR. D. PILKA

nieriu esant 
gubernatorių.

Ofiso Valandos: uaa 2 M 
Ir na T iki

BROADWAY 
BOSTON, MA88.

Telefonas: 8OUtk

d

v.

Kiekvienas likęs centas is j labai lėtai, 
vakarienės eis maisto pa- Svarbiausias šio susirinki- 
kietams siųsti badaujan- mo uždavinys buvo naujos 
tiems lietuviams Europoje, valdybos išrinkimas atei- 

Vakarienėj bus graži pro- nantiems metams. Į valdybą 
išrinkti: pirmininku — J. 
Romanas; vice-pirminin- 
kais — pp. Cuinienė, K. 
Namaksienė ir J. Yankaus* 

sekretorių — A. Svi
rias; fin. raštininku — N. 
j Jonuška ir iždininku — A. 

. Matjoška. Direktoriais jg.
rinkti: adv. J. Cuinys, adv. 

. J J. Grigalius, Dr. A.

ir muzikantai, o sei
mininkės žada svečius mei-
grama

vakaro nuotaikos ir labai į liai ir sočiai pavaisinti. Ne
puikiai padainavo vieną lie
tuvišką dainelę.

Susirinkime nariams bu
vo perstatyta naujai atvy
kusi p. Audėnų šeima, o 
imigracijos įstaigos tarnau
toja Miss Alice O’Connor, 
trumpai supažindino narius 
su DP įstatymo patvarky
mu dėl atitraukimo Ameri
kon moksleivių.

Rep.

Mirė Ieva Cidlevičienė
Praeitą ketvirtadienį Dor- 

chesteryje mirė Ieva Cidle
vičienė - Malakaitė vos su
laukusi 45 metų amžiaus, 
ji gyveno 14 Ronan st.. Dor- 
chestere, palaidota šį pir
madienį. Velionė paliko 
nuliudime vyrą Juozą A. 
Cidlevičių, lietuvių legio
nierių veikėją ir pati velio
nė buvo motei-ų legionierių 
pagelbinės organizacijos iž
dininkė.

Dirb-

užmirškime šį sekmadienį. 
Lietuvių Piliečių Draugijos j kas: 
svetainėj.

J. Audėnas Dalyvaus L. 
Draugijos Vakarienėj

Nesenai atvykęs iš tiem
Juozas Audėnas ir jo chy, J. Arlauskas, S.ties

šeima žadėjo dalyvauti šį 
sekmadienį, sausio 9 d. Lie
tuvai Remti Draugijos meti
nėje vakarienėje, kur bus 
meno programa, geras or
kestras ir visokių smagu
mų. Vakarienės vieta Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
svetainėj, kampas E ir Sil
ver gatvių, Šo. Bostone. 
Pradžia 6 vai. J. T.

Kapo-
S. Mi

chelsonas, F. Razvadauskas 
ir J. Januškis. Susirinkimąg 
išreiškė senajai valdybai 
širdingą padėką už gerą ir 
sąžiningą darbą.

Tel. GEneva 6-7516

RONAN UPHOLSTERING CO
Taisom senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi-

Gvarantuotas darbas. (ll)i

R. Kryžiaus Slaugymo 
•Kursai

Sausio 10 d. vietinis Rau
donasis Kryžius pradės kur
sus, kur moterys galės pasi
mokyti ligonių ir vaikų 

nes slaugymo. Kursai vyks po
piečiais 2 vai. R. K. sky
riaus patalpose 17 Glouces- 
ter st. Kursai vyks pirma
dieniais ir trečiadieniais, i 
Kursai bus ir vakarais ant-: 
radieniais ir ketvirtadie
niais. Daugiau žinių galima 

Advokatas John F. No- 8auti telefonu KE M226.
xon, kurs 1944 metais buvo „ .. . .. . c ....
nuteistas mirti už savo ap R«o««i Metine. Soc.al..tų 
sigimusio vaiko nužudymą, „ , Vakarienei 
o vėliau buvo pasigailėtas Sekmadieni, vasario 27 d. 
ir 1948 metų gale prašė jį ivXks metinė Bostono lietu- 
paleisti iš kalėjimo, dabar! viU socialistų vakarienė.

'Cambridge LSS kuopa nu
tarė dėtis prie tos vakarie
nės rengimo, todėl turėsime 
visų musų apielinkės lietu
vių socialistų vakarienę, į 
kurią tikimasi svečių ir iš 
platesnių apielinkių. Vaka
rienei tikietai jau yra pada
ryti ir jau kai kur platina
mi.

Socialistų metinė vakarie
nė įvvks South Bostone, 
Lietuvių Piliečių Draugijos

jus, iš demokratų partijos.

John F. Nozon Bus Pa PARSIDUODA NAMAS
Bostono mieste parsiduoda 10 fa- 

milijų mūrinis namas; neša per me
tus $4,000 rendų. Su visais patogu
mais. Parsiduoda del mirties šeimo
je. Kreiptis j (31

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

Joseph Cidlevich, Manageris
112 Pleasaat Street, 

Dorchester, Mi

išeiti į laisvę, nes ka 
Įėjimų priežiūros komisija 
yra nutarusi, kad jis gali 
būti paleistas.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 2012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų
Pritaiko Altiaim 

VALANDOS: nuo 2-4 Mto 7-8
534 BROADMAY.

SO. BOSTON, MASS.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE B INSURANCE |

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbary. M s—
Tel. PArkwey 7-1233 W

Mokyklose Mokslas 
Ištisu

šią savaitę Bostono mo
kyklose mokslas jau eina 
ištisai, arba be pietų per
traukos. Todėl vaikai j vie-

Pirmoji Moteris Senatorė į šasias mokyklas eina nešini 
Kreipiasi į Olandiją savo pietus, bet pavakarėj 

Iš Maine valstijos išrink- Į jie anksčiau pareina namo. 
toji pirmoji moteris Ameri- ; Tokią mokslo tvarką viešo- 
kos senate, Mrs. Margaret'še rnūK.yklūse Duba Ina to
Chase Smith, šį pirmadienį' vaikų tėvų dauguma, nors 

, priėmė priesaiką senate ir daugelis mokytojų manė, 
pirmame politiniame pasi- kad vaikams geriau yra, kaii_ • x • r __ ir Jornmo

Pavogė iš Seifo $10,000
Šj antradienį ankstį rytą 

vagys įsilaužė į 
Boston

nežinomi

sakyme ji kreipėsi į Olandi
jos karalienę Julijaną kvies- 
dama ją sulaikyti karą In- 

[donezijoj, kaip tai yra nu
tarusi Jungtinių Tautų or
ganizacija.

Waltham Laikrodžių 
tuvė Vėl Dirbs

Waltham laikrodžių kom
panija šią savaitę uždarė 
savo dirbtuves, bet vėliau
dirbtuvės vėl dirbs ir 2,300 _________
tos kompanijos darbininkų
turės darbą. Kompanija at- Naujų Metų Potviniai Pri

daroma ilgesnė pietų per
trauka. Nauja mokyklų 
tvarka paliečia 53 tukstan 
čius vaikų.

uismou-1 
tore, Ine. ofisą, 460 Albanyį 
st, išlaužė seifo duris ir iš! 
seifo pavogė apie 10,000 , 
dolerių. svetainėje. Rep.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie-a - - — 9 - _tuvių.

eityje veiks teismo paskirtų 
trusteesų vadovybėje. Trus- 
tees dabar stengiasi pasi
skolinti pinigų iš federali- 
nių bankų.

Kalėdų Eglaitės Dabar 
Pavojingos

Kalėdų eglaitės po šven
čių pasidaro pavojingos na-

darė Daug Nuostolių
Belaukiant Naujų Metų 

oras buvo atšilęs ir seniau 
iškritęs sniegas ištirpo. Dėl
to visoj Naujojoj Anglijoj 

j buvo patvinusios 
Į ypač vakarinė 
setts valstijos dalis ir Ver- 
monto valstijos kai kurios

Tekstilės Darbininkų Unija 
Reikalauja Kelt Uždarbius

Šią savaitę Bostone eina 
deiybos tarp tekstilės darbi
ninkų unijos ir darbdavių 
dėl uždarbių pakėlimo. Kol 
kas derybos eina dėl 19 
dirbtuvių, kuriosse dirba 
apie 30,000 darbininkų, bet

uPes ir nuo derybų eigos priklau- 
Massacnu- j gyS jr visų 140,000 darbi

ninkų musų apielinkėj už
darbiai.

. ____ • vietos skaudžiai nukentėjo/
muose. Sudžiūvę eglaičių Naujų metų dieną oras at- Pagal unijos sutartį su 
spigliai labai greit pagauna i vėso ir potvinių pavojus > darbdaviais ginčą dėl už- 
ugnį ir dega, kaip parakas. ■ praėjo, bet visoj eilėj vietų , “
Todėl musu miesto gaisri- , potviniai pridarė didelių i ^re9ŲjW^ teismas.

>ėja vi-Į nustolių. Ypač nukentėjo Į “teisėju ’ tame gi 
Adams, Barrington ir kiti
miestai. Dėl potvinių kelios 
didelės dirbtuvės laikinai 
užsidarė.

musų miesto 
ninku viršininkai įspėja 
sus Kalėdų eglaites nuėmus 
išmesti lauk ir nepalikti 
stubose, kur jos gali būti 
gaisro priežastis. Eglaitė 
pamesta skiepe ar čiukure 
yra pavojus namo saugu
mui!

Wm. F. Hurley Išrinktas 
Miesto Tarybos Pirmininku

Bostono miesto taryba šį 
pirmadienį išrinko savo pir 
mininku tarybos narį Wii- 
liam F. Hurley iš Roxbury. 
Prieš pirmininko rinkimus 
miesto taryba išklausė ma
joro J. M. Curley praneši
mo apie miesto reikalus. 
Majoras sakė, kad miestai 
turi gauti teisę uždėti nau
jus mokesčius, nes dabar 
visa mokesčių našta tenka 
nešti namų savininkams.

Majoras visai neužsiminė 
apie šiais metais įvykstantį 
majoro perrinkimą musų 
mieste ir nieko nesakė apie 
pakeitimą miesto čarterio. 
Bet majoras pabrėžė, kad 
musų mieste jau parūpinta 
12,000 butų veteranams ir 
per ateinančius

Surinko 100 tonų Aliu- 
minijaus

Katalikų bažnyčios Bosto
ne ir apielinkėse po Naujų 
Metų pradėjo rankioti iš 
automobilistų senas regist
racijos blėkas ir jau skel-. 
biasi surankiojusios 100 to
nų tų blėkų. Blėkos pada
rytos iš aliuminijaus, o da
bar Amerikoje labai truks-

darbių pakėlimo sprendžia 
" yriausiu 

ginče, pagal 
abejų šalių susitarimą, pa
skirtas Mass. Technologi 
jos Instituto profesorius 
Douglas V. Brown. Šį pir
madienį unijos atstovai iš
dėstė reikalavimą uždar
bius pakelti po 10 centų 
valandą, o antradienį darb
daviai aiškina savo nusista
tymą. Sprendimas ginčo 
bus išneštas apie sausio 15 
dieną.

Mirė Andrius 
Purickis

Kalėdų sekmadienį, gruo- 
ta aliuminijaus, todėl senos džio 26 d., Bostono miesto
blėkos supirkinėjamos 
aliuminijaus laužą. 1

Laisvės Traukinys Bostone,
South Statione

Laisvės traukinys su 127 
istoriniais Amerikos doku
mentais šį pirmadienį su
stojo South Station’e ir bus Velionis 
iki penktadienio vakaro.1’
Patartina traukinį aplanky
ti ir pažiūrėti svarbių doku
mentų iš musų šalies istori- 

du metus jos. Lankyt galima nuo 4 
miestas dar parūpins butus vai. po pietų iki 11 vai. 
15,000 šeimų. karo.

va-

ligoninėj mirė Andrius Pu- 
ras-Purickis, senas Bostono 
gyventojas. Velionis mirt 
sulaukęs virš 70 metų am
žiaus. Jis paėjo iš Lietuvos 
iš Jezno valsčiaus ir paliko 
Amerikoje savo šeimą, kuri 
dar neatsišaukė po tėvo 
mirties.

nis Andrius Pūras 
buvo kadaise Lietuvoje ži
nomo politinio veikėjo Juo
zo Purickio brolis, kurs bu- 
vo. Lietuvos užsienių reikalų 
ministerių, o vėliau, metęs 
kunigystę, vertėsi žurnalis
to darbu.

Tel. TRObridce 6330

Dr. John Repshi*
(RETOS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
2-4 Ir

NedeHomis ir ftv. 
■m 16 iki 13

MASS.
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Žmonės sprendžia banką iš re- 
putacijos įgytos ilgais metais.

Todėl ir Mutual Savings Ban
kai tokie populiarus tarp Massa
chusetts žmonių, nes jokie bankai 
niekur neturi ilgesnio ir geresnio 
rekordo dėl saugumo sutaupų. 
—Kožnos sąskaitos kožnas dole
ris yra apdraustas pilnai pagal 
Šteito įstatymus. Mutual Savings 
Bankai šioj valstijoj mielai pri- 
Ims kad ir mažiausią jus sąskaitą.

O
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SAVINGS BANKS
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HARVARD 
iMSSt, 

CAMBRIDGE,

t«l šou
DAKTARAS___

J. L. Pašakarnis
OPTOMETR1STAS

Ofiso
Nm > ryto M 7
Nw • ryto H 13

447
80. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
18 Troamrt SU
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SPECLALI8TAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ UOij

Nao I ryto M 7
am 16 ryto Ri L

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E StiMt, SoMtk 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų 
vėms j namus ir

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Tclephone: SO 8-3141

<->

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS.

TYTOJAI




