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Henry Wallace Stato Savo 
Kandidatur$|Prezidentas

Eis Šukiu “Už Taiką ir Gerbūvį” — Smerkia Republiko- 
nus ir Demokratus, Kaipo “Karo Partijas” — Žada Ati
traukti Savo Kandidatūrą, Jei Kurs Kitas Kandidatas 
Priims Jo Programą.

Pirmadieni vakare Henry 
Wallace paskelbė Chicago
je, kad jis “runys” į prezi
dentus 1948 metais. Wal- 
lace mano, kad abi didžio
sios partijos yra “karo par
tijos” ir sudaro didžiausią 
pavojų visai žmonijai. Kad 
išgelbėjus žmoniją nuo to 
pavojaus, H. Wallace stato

Lenkijos Teismas
Pasmerkė “Šnipus

Varšuvoje teismas pa
smerkė du lenkus mirti, o 
penkiems priteisė aukštas 
bausmes už “šnipinėjimą” 

pogrindžio veikimą”.ir

tt

Nuteisti mirti yra pulkinin
kas Wacla\v Lipinski ir Wl.

savo kandidatūrą Į prezi- Marszewski. Sako, vienas 
dentus ir ves rinkimų kovą į buvęs Anglijos ir Amerikos 
po obalsiu “Taika ir Gerbu-: pasiuntinybių šnipas, o ki
vis”. tas buvęs pogrindžio orga

nizacijų vadas.
Pogrindžio veikėjų byla 

buvo iškelta su tikslu paro
dyti Lenkijos gyventojams, 
jog Amerika ir Anglija vei
sia Lenkijoj šnipus. Nuteis
tųjų tarpe yra viena lenkė, 
M. Marynowska, kuri buvo 
Anglijos ambasadoje ver
tėja. Tokių bylų Lenkijoj 
dabar iškeliama daug ir tei
smų sprendimai yra labai 
žiaurus.

RUSIJOJ RACIONAVIMAS PANAIKINTAS
.. .

■ y ': ■ -z. • S"-.*?' '

Paveikslas iš Maskvos ro do, kaip rusai perka krautuvėse prekes po to, kai pre
kių racionavimas buvo panaikintas ir kai valdžia privertė visus gyventojus iš
keisti senuosius pinigus i naujus rublius. Kainos prekėms Rusijoj yra labai 
aukštos, o valdžia išvalė pirkėjų kišenes, todėl racionavimo panaikinimas vi
sai nepalengvino Rusijos žmonių gyvenimo.

Truman Vėl Prašo Įgaliojimų 
Kainoms Kontroliuoti

| Prezidentas Pasirašė Republikonų Priimtą Bilių, Bet 
Griežtai jj Kritikuoja — Kainos Lipa į Viršų — Vyriau
sybė Reikalauja Įgaliojimų Kovoti Prieš Infliaciją.

• 1
Tibetas Uždaro

Savo Sienas
Didelis Tibeto kraštas 

Azijoje per amžius buvo 
mažai žinomas ir labai sun
kiai prieinamas. Per karą i 
Tibetą turėjo progos nuvyk
ti daugiau baltų žmonių, i priimtas republikoni š k o s 
bet Tibeto gyventojams vi-j kongreso daugumos ir jis 
sai nepatiko santykiai su i numato, kad vyriausybė turi 
svetimais ateiviais ir dabar i susitarti su pramonininkais

Prezidentas Trumanas pa
sirašė bilių kovai prieš aukš
tas kainas, bet kartu pabrė
žė, kad tas Įstatymas yra 
neužtenkamas ir kad kon
gresas po naujų metų turėtų 
išleisti geresni Įstatymą. Da
bar pasirašytas bilius buvo

H. Wallace žino, kad jis 
. negali rinkimų laimėti. To

dėl jis sako, jei kuris kitas 
kandidatas priims jo “tai
kos programą”, tai jis pasi
trauks iš rinkimų kovos, o 
kol jis nežino, kokie kandi
datai bus išstatyti nuo kitų 
partijų, tai jis kovos už savo 
programą ir bus kandidatu.

H. Wallace kandidatūra 
-į sukėlė didelio džiaugsmo

• reakcingųjų republi konų
_ Uito mano, kad

tffnflaee pagalba jie galės 
išstatyti reakcingą, Įzoliaci- 
ninką kandidatą ir visvien

Didieji 1947 mėty įvykiai
‘ištirti Palesti-

valdžia, vadovaujama Dimitro- 
vo, pasmerkė mirti ir nužudė 
Bulgarijos valstiečių vadą Niko- 
lą Petkovą.

to krašto valdžia nutarė už
daryti krašto sienas, kad 
niekas svetimas negalėtų 
pas juos atkeliauti. Sienos 
bus uždaros iki 1950 metų. 
Tibeto gyventojai sako, 
jiems daug geriau yra visAi 
neturėti jokių santykių su 
užsieniais.

Atvyko 31 Lietuvis
iš Vokietijos

I New Yorką gruodžio 25 
d. atplaukusiu Marine Tiger

K A7 Zllf«ruffos uzvcuc i-----------

Yorką
Praeitą savaitę New Yor- 

rinkimus laimėti. Demokra-^0 mieste baisi pūga priver-
tų partijoj H. Wallace atsi-į tė tiek daug sniego, kad 
skyrimas Įvairiai vertina--miestas kuri laiką buvo vi- 
mas. \ ieni, kaip senatorius į saį i>e susisiekimo su už- 
Pepper, James Rooseveit ir
kiti apgailestauja, kad jis
pabėgo iš demokratų parti-.kimą ir pačiame mieste, 
jos ir tuo budu nusilpnino Praeitą šeštadienį 15,000 
kairiji tos partijos sparną, o darbininkų dirbo su viso- 
kiti, dešinieji demokratai, šiomis mašinomis, kad ap- 
sakosi esą patenkinti, kad valius gatves nuo sniego, 
veltagalvis Wallace nebe- Sniego audros siautė ir 
kels neramumo demokratų kitose i-ytinėse valstijoje, 
partijoj. ♦ bet daueriausiai nuostolių

miesčiu. Didelės sniego kru- 
gatvėse sulaikėvos

fe
susisie-

Ypatingo džiaugsmo reiš
kia komunistai, kurie tikisi, 
kad Wallace padės Ameri
koj išrinkti i prezidentus 
reakcini prezidentą, kurs 
grąžins Ameriką Į izoliavi
mosi politiką ir duos Rusi- 
iai laisvas rankas

demokratų kitose lytinėse 
bet daugiausiai 
sniegas pridarė Nevv Yorko 
didmiesčiui.

MIRĖ BUVĘS ITALIJOS 
KARALIUS

Buvęs Italijos karalius,
_____ ~ plėstis Emanue^s Tretysis, mirė

Europoje ir Azijoje. Komu-Į Egypte gruodžio 28 d. su
ristai atstovauja Rusijos į laukęs 78 metų amžiaus, 
interesus ir mano, kad Wal- Karalius Emanuelis pagai- 

sėjo” tuo. kad leido dikta-lace gerai pasitarnaus Rusi
jos imperializmui, o todėl 
jie “iš visos širdies” remia 
"VVallace.

toriui Mussoliniui laužyti 
krašto konstituciją ir Įvesti 
Italijoj smurto ir ricinos 
aliejaus režimą. Kada Itali
ja atsikratė nuo fašizmo, tai 
nuo sosto nulėkė ir priesaik- 
laužis karalius, kurs nedrįso 

šalies

NAUJOJI ZELANDIJA 
VYKDO SOCIALIZACIJĄ

Darbiečių valdžia Naujo- ar nenorėjo saugoti 
joj Zelandijoj Įnešė Į par-;konstituciją.
Jamentą Įstatymą apie su- 
valstybinimą darbin inkų 
drauginio. Tai yra vienas iš 
daugelio Įstatymų, kuriuos 
parlamentas jau yra priė
męs ar dar svarsto apie pra
monės, bankų ir patarnavi
mų socializaciją.

PREZIDENTO DAKTA
RAS SPEKULIAVO 

JAVAIS
Prezidento Trumano as

meniškas daktaras, genero
las Wallace H. Graham, pa
kliuvo Į šimto spekuliantų 
sąrašą, kuiį pirmadieni pa
skelbė žemės ūkio sekreto
rius Anderson. Sako, prezi
dento daktaras Chicagos ja
vų biržoje “pirko pardavė” 
apie 50,000 bušelių kviečių. 
Gen. W. H. Graham viešai 
užsigynė varęs bet kokią 
spekuliaciją javais. Jis sa
kosi davęs savo biznio agen
tui nurodymą vesti jo biznio 

agentas 
ieko

GRAIKIJOJE EINA MŪ
ŠIAI SU PARTIZANAIS
Šiaurės Graikijoj, netoli 

nuo Konica miesto prie Al
banijos sienos, eina kruvini 
susirėmimai tarp graikų ka
riuomenės ir “partizanų”, 
kurie iš Albanijos ir Jugo
slavijos atvyko j Graikiją ir 
bando paimti Konicos mies
tą. “Partizanai” paskelbė'reikalus, kaip tas 
sudarę savo vyriausuybę,1 randa geriausiai ir nieko ne
bot tai vyriausybei neturi žinojęs apie spekuliaciją ja 
da» “sostinės”. ivais.

Per visus 1947 metus ėjo ne- skyrė komisiją 
paliaujama politinė kova tarp nos klausimui”. Spalių mėnesį
demokratinių valstybių ir totą-j 30 d. Vengrijoj komunistai. 5 d. susidarė "Kominformas”, 
litarinės Rusijos. Visi praėjusių‘su rusų armijos pagalba, padarė arba iš numirusių prikeltas Ko
metų politiniai Įvykiai vienaip perversmą ir Vengrijos valdžia munistinis Internacionalas, ku-
ar kitaip rišasi su ta kova. buvo sudaryta iš rusiškų lėlių, rio vyriausias tikslas yra “kova į laivu atvyko 31 lietuvis, ku- 

mėnesj prieš Amerikos imperializmą”
“štUsybė paša-. ir nrįgg Marshallo plana. Ko

šė ir kurie turėjo didelės Įtakos I lino iš savo tarpo komunistus minterno buveinė yra Belgra- 
Amerikos ir viso pasaulio poli- ministerius. das. Jugoslavijoj.

5 d. Amerikos valstybės sek- 19 d. Francijos rinkimuose 
retorius, gen. G. C. Marshahll, labai daug balsų laimėjo gene- 
Cambridge, Mass. paskelbė Eu- rolo de Gaulle vedama pusiau- 
ropos atstatymo planą, kurs fašistinė partija, “Francuzų 
vėliau gavo “Marshall plano" Liaudies Sambūris”.

Svarbiausieji tų metų Įvykiai.

ukai, buvo tokie:
Sausio mėnesi
3 d. susirinko 80-as Amerikos 

kongresas, kuriame po 14 metų 
pertraukos republikonų partija
turi daugumą, tuo tarpu kai pavadinimą.
prezidento vieta lieka demokra- 23 d. Amerikos kongresas pri- 
tų partijos rankose. ėmė Taft-Hartley “darbo bilių"

28 d. Anglija pripažįsta pilną prieš kuri unijos vedė griežtą 
nepriklausomybę Burmai. kovą.

Vasario mėnesį 30 d. Amerikoje truputį pa-
10 d. pasirašomos taikos su- keistas nuomų kontrolės bilius 

tartys su Italija, Bulgarija, Ru- ir leidžiama “laisva valia” pa- 
munija. Vengrija ir Suomija. kelti nuomas 15 nuošimčių.

10 d. nepaprasti šalčiai Ang- Liepos mėnesį
lijoj privertė vyriausyę imtis 3 d. Rusijos užs. reikalų mi-
labai griežtų racionavimo prie- nisteris Molotovas pabėgo Pa- 
monių. kad pramonė vėl galėtų ryžiuje iš didžiųjų valstybių pa-
dirbti. Dėl šalčių vieną laikotar- sitarimo dėl atstatymo Euro
pį Anglijoj buvo 5 milionai be- pos ūkio. Rusija pradėjo boiko-

tuoti Marshallo planą,
12 d. Paryžiuje pradėjo posė- 

aukščiausias džiauti 16 valstybių atstovai, 
nuteisė ang- tardamiesi apie ekonominį Eu- 

sumokėti $710.- ropos atstatymą. Rusija ir jos

20 d. Amerikos kongresas

dėl laišVanorio kainų numa
žinimo.

Prezidentas Trumanas sa
ko, kongresas jMilitikuoja 
su kainų klausimu, bet ne
išleidžia Įstatymo, kurs tik
rai galėtų sulaikyti kylan
čias kainas. Bet prezidentas 
tą Įstatymą pasirašė todėl, 
kad jame yra ir naudingų 
patvarkymų.

Griežtais žodžiais prezi
dentas protestuoja prieš 
kongreso apsileidimą kovo
je prieš kainų kilimą. Prezi
dentas nurodo, kad po lap

• o t *17 -• • , kričio 17 d., kada jis pašiū
rių 3 JA\ piliečiai, o kiti.jg savo 10 punktų progra
mų imigl acijOS ai bd non-, kovai prieš hrungpnv. 
quota vizomis.. . j bę, kainos vis lipo Į viršų.

Atvykusieji įssiskirste pas Prezidentas privedė tokius
bei draugus. At-gimines 

vyko:
Adolfas ir Juzė Aiuukai; 

Ona Andrijaitienė; Jurgis 
Endriukaitis; Alfonsas ir

kainų kilimo pavyzdžius:
Lapkričio 17 d. sviestas 

Washingtone kainavo 88 
centai, o dabar jau kainuo
ja $1.05; Vyriški čeverykaiJonas Girskiai; Kazimieras, u * 1

pradėjo tyrinėti komunistų įta-, Jasilionis, J A V pilietis; Al- , ^aoa ka,nav°
ką filmų gamyboje.

sunum Vytautu;
Aloyzas Klimas; Jonas ir
Marijona Krikščiukaičiai su 
sunum Antanu ir dukra Sil-

darbių.
Kovo mėnesį
6 d. Amerikos 

teismas galutinai 
liakasių uniją 
000 pabaudos už nelegališkai vasalai nedalyvauja, 
sukeltą streiką anglių kasyk- 18 d. Amerikos prezidentas iš 
lose. antro karto vetuoja kongreso

10 d. Maskvoje susirinki “ke- bilių apie mokesčių sumažini- 
turi didieji” ministeriai. Ame- mą. 
rikos, Anglijos, Francijos ir Ru- Rugpiučio mėnesį 
sijos užsienių politikos vadovai 15 d. Anglija duoda visišką 
tartis dėl taikos sąlygų Vokieti- nepriklausomyl>ę Indijai, kuri

Lapkričio mėnesį
I d. rinkimai Amerikoje žy

miai sustiprino demokratų par
tiją atskirose valstijose ir savi
valdybėse.

II d. Rumunijos bolševikiška 
valdžia pasmerkė kalėti “iki gy-į 
vos galvos” rumunų valstiečių 
vadą Dr. Juliju Maniu.

12 d. Francijos komunistai 
pradėjo milžiniškus streikus 
neramumus krašte, 
užgrobti valdžią. Juos 
Italijos komunistai.

-Jit.sinunis, o nv pintus, /vi- r-n iv ,
fonsas ir Julija Kepeniai su°TZ. a,.ar kain^oja 

kunigas 59.38; Kiaulienos mėsos
šimtas svarų prieš šešias sa
vaites (hieagoje kainavo 
$24.75, o dabar kainuoja 

Jautienosvija; Juozas ir Vanda Ku- '^6.40, Jautienos mėsos 
likauskai su sunums Vytau-Imamos “g* pasiekę rekordi- 
tu ir Aleksandru bei dukra!]?10 ąukscio. Gazolinas Kah- 
Irena; Vytautas Lobis; Sta-! P1*165 sesias savaites
sys ir Birutė Meilai su su- jkainnvo su puse centų uz 
num Vincu; Kostas Nemu- ?a lon;’ 0 dabar kainuoja 

irlnaitis; Jurgis Paknys; Va-|2'<?u trečdaliu centų.
1 - - - dukra: Prezidentas nurodo daug

brangenybės pavyzdžių ir 
sako, kad kongreso priimtas 
bilius visai nepadės kovoti 

! prieš kainų kilimą.
Prezidentas bilių nutarė 

Kadangi laivas atvyko 1 pasirašyti, bet kada reikėjo 
Kalėdų rytą, tai tremtiniai įdėti parašą, pasirodė kad 
iš laivo buvo išvežioti i vieš-;bilius kur tai dingo. Kas tai 
bučius ir šventes praleido į jį “pametė”. Ant greitųjų 
New Yorke. L. G. K. buvo paruošta kita kopija,

į po kuria padėjo savo para
šus senato ir atstovu rumu

norėdami Jer’ia Ramonienė su dukra 
s pasekė jr| Vida-Joana, JAV pilietės:

Kazimiera Romeikienė; Vi- 
Tolischus ir Alek

sandras Turkevičius.
25 d. Izmdone pradėjo posė- hamas

džiauti “keturi didieji”, Ameri
kos. Anglijos. Francijos ir Ru
sijos užsienių reikalų ministe
riai dėl taikos sąlygų surašymo 
Vokietijai ir Austrijai.

29 d. Jungtinių Tautų seimas 
nutarė padalyti Palestiną į žy

dų ir arabų valstybes ir tuoj po 
to Palestinoj prasidėjo kruvinos 
riaušės.

Gruodžio menesį
4 d. Francijos komunistų su

keltieji streikai susmuko.
15 d. “keturių didžiųjų“ kon

ferencija Londone pasibaigė nie
ko nenutarusi.

16 d. Amerikos prezidentas 
pasirašė bilių apie davimą Eu-

Lilienthal atominės energijos somų valstybių pasirašė savy- ropai nepaprastos pagailas ko- 
komisijos pirmininku. tarpę gynimosi sutartį Rio de vai prieš badą.

22 d. Amerikos plieno pramo- .Janeiro mieste. Brazilijoj. 16 d. Rusija nuvertino savo
nės darbininkai susitarė su 7 d. Amerikos valstybės sek- rublį ir išvalė piliečių kišenius, 
darbdaviais dėl uždarbių pakeli- retorius skelbia, kad Europai kartu panaikino prekių raciona- 
mo po 15 centų į valandą. bus reikalinga nepaprasta pa- vimą ir paskelbė kai kurioms

24 d. “keturių didžiųjų” kon- galba žiemai atsiginti nuo bado prekėms naujas kainas, 
ferencija Maskvoje nutruko nic-j ir bolševizmo. , 19 d. Amerikos prezidentas
ko nesutarusi. 22 d. 16 Europos valstybių siūlo kongresui apsvarstyti

Gegužės mėnesį baigė svarstyti planą Europ s Marshall planą, pagal kurį Eu-
7 d. Francijoj iš vyriausybės ukiui atstatyti. ropa per 4 su viršum metus

liko pavaryti komunistai minis- 23 d. Amerikoje krašto gyni- gautų iš Amerikos apie 17 bi-
teriai. kurie trukdė krašto at- mo sekretorių paskirtas Fore- lionų dolerių paramos, 
statymą ir šnipinėjo Rusijos Į stali. kurio žinioje yra armija. 24 d. Graikijos komunistai 
naudai. karo laivynas ir karo aviacija, paskelbė sudarę savo vyriausy-

15 d. Jungtinės Tautos pa- 23 d. Bulgarijoj bolševikų bę šiaurės Graikijoj.

jai ir Austrijai. pasidalijo
12 d. prezidentas Truman pa- valstybes

skelbė “Trumano doktriną”, ar- taną. 
ba Amerikos pasiryžimą sulai
kyti Sovietų Rusijos imperialis
tinę ekspansiją.

Balandžio mėnesį 
9 d. Amerikos senatas, po il

gų ginčų, patvirtino David E.

į dvi nepriklausomas 
— Indi -taną ir I’akis-

22 d. Amerikos vyriausybė 
pradeda tikrinti visų valstybės 
tarnautojų ištikimybę konstitu
cijai.

Rugsėjo mėnesį
2 d. 19 Amerikos nepriklau-

NEŽINOMI VAGYS AP
VOGĖ KALĖJIMĄ

Iš Vengrijos pranešama, 
kad ten nežinomi piktada
riai apvogė Budapešto ka
lėjimą. Visi ginklai, rete
žiai, raktai nuo durų ir kiti 
kalėjimo pabūklai buvo pa- 
voxti ir parduoti juodajame 
turguje. Policija dabar tar
do ir aiškina, kaip ir kas ga
lėjo taip begėdiškai apvog
ti Budapešto garsųjį kalėji
mą?

LAIKRASTINĖ POPIERĄ 
VĖL PABRANGO

Prieš karą laikraštinė po- 
j iera kainavo $46 už toną. 
Dabai gi už toną mes mo
kėjom jau po $96, o nuo 
Naujų Metų reikės mokėti 
da $6 daugiau.

Nuo 1946 metų 
popieros
kainą jau 6 kartus.

pirmininkai ir tada 
dentas bilių pasirašė.

prezi-

KAIP ŠNAPSAS PAVIR
TO Į VANDENĮ

Per šventes Washingtono, 
D. C. šnapso pirkliai parda
vė savo kostumeriams degti
nės 3,600 butelių, kuriuose 
vietoj degtinės buvo tiktai 
vanduo. Kostumeriams van
duo visai sugadino šventes, 
o likierių krautuvininkai su 
policija dabar aiškina, kaip 
ir kodėl šnapsas buteliuose 
pavirto Į vandenį.

2YDŲ-ARABV KARAS 
EINA PIKTYN

Per Kalenu šventes kru
vinos peštynės tarp žydų ir 

I arabų pasidarė daug kruvi-
iki šiol nesnės ir dabar jau visa sa- 

kompanijos kėlė vaite kasdien Palestinoj žu- 
va po keliasdešimts žmonių.
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NAUJŲ METŲ ANGOJE sius buvo kalbama, rašoma
--------. ir ginčijamasi. Maskva prieš'

Pradedant Naujus Metus Marshall planą sukėlė Euro-'
žmonės mėgsta “mesti zvilg- pOje vįSą audrą propagan- į 
snį” i praėjusius metus ir dos> streikų ir neramumų, 
kartu bando išsiaiškinti są_i Rusijos isakymu visos Eu- 
vo artimiausios ateities uz- s Rvtu vaĮstvbės, Len- 
davinius. Jei mes, Amen-.^ Cechoslovakija ir ki-
kos lietuviai, turėtume ver
tinti savo visuomeninę veik
lą per prabėgusius metus, 
turėtume daug kuo pasi
džiaugti. Užtektų nurodyti, 
kad musų vieningos visuo
menės politinė atstovybė, 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
per pereitus metus sukėlė 
Lietuvos vadavimo reika
lams virš šimto tūkstančių 
dolerių aukų. Galėtume taip 
pat nurodyti, kad musų ben
droji šalpos organizacija, 
BALF-as, per praėjusius 
metus sukėlė virš 250,000 
dolerių piniginių aukų, o su 
daiktinėmis aukomis bus su
kėlusi virš pusės miliono do
lerių nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams šelpti. Taip 
pat džiuginantis reiškinys 
yra, kad daugelis Amerikos 
lietuvių iš visos širdies susi
rūpino musų nelaimingų 
tautiečių likimu Europos 
griuvėsiuose. Jie suprato, 
kad pagalba nelaimingiems 
žmonėms turi būti labai 
rimta ir turi būti duodama 
žymiai apkarpant savo iš
laidas, kad čia nebegalima 
atsipirkti “doleriu kitu” są
žinei nuraminti.

Deja, džiaugsmas greit 
praeina, kai pažiūrime, ko-

tos, griežtai atsisakė dėtis i 
ūkišką Europos atstatymą 
ir, net neišklausiusios, koks 
bus tas Marshall planas, ji 
atmetė ir pasmerkė, šešioli
ka Europos valstybių ilgai 
posėdžiavo Paryžiuje ir iš
dirbo planą Europos ekono
miniam atstatymui ir į tą 
planą Įrašė apie 19 bilionų 
dolerių paramos iš Ameri
kos. Europos valstybės no
rėjo prašyti iki 29 bilionų 
dolerių, bet Amerikos pata
rėjai paragino jas sumažin
ti pagalbos sumą.

Dabar “Marshall planas” 
virto Europos atsistatymo 
viltis. Vakarų Europa tikisi 
su Amerikos pagalba atsta
tyti karo išgriautus savo 
kraštus ir vėl pradėti gy
venti su viltimi i geresnę at
eitį. Rusija, dėl tos pat prie
žasties, kelia audras prieš 
Marshall planą ir jam nesi
gaili pikčiausių pravardžio- 
jimų. Rusijos diktatoriai vi
sai teisingai spėja, kad atsi- 
stačiusi Europa NEBUS so
vietiška, o todėl visos Mas
kvos viltys yra dedamos Į 
skurdą, badą ir neramumus 
Europoje.

Dabai* Marshall planas i tybės

KELEIVIU SO. BOSTON

UŽ DEŠIMTĮ RUBLIŲ DUODA VIENĄ

Rusijoj vienu valdžios patvarkymu žmonės turėjo iš
mainyti visus savo pinigus ir už dešimti senų rublių 
gavo vieną naują rublį. Paveiksle matyti kaip rusas 
iškeičia banke savo rublius ir atiduoda diktatūrai 
sunkią duoklę iš savo uždirbtų pinigų. Rusijos spau
da rašo, kad žmonės ten “džiaugiasi” keisdami savo 
pinigus Į naujuosius rublius.

Kas Savaiteatskirą draugiją: aukokite 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lams: renkite masinius susi
rinkimus su prukallioinis: 
skirkite pelną nuo koncertų.' 
balių ir kitokių parengimų ;l
organizuokite kolektas savo! T■ rr»ipctiin<p ir m vlinkėse P;i- Panama Nenori Taftas-Wallacemiestuose n apylinkėse, ra p parlamentas vie- Kalėdos yra “taikos sven-naudokite aukoms sukelti ranamub p<uu*ihvhw» vi«i <wo-nsnu balsu nutarė atmesti vy- te . Bent žodžiais visi geio& 

riausybės pasirašytą sutartį valios žmones kalba apie 
su J. A Valstybėmis dėl taiką. Ant taikos arkliuko 
davimo kariškų bazių Ame- užsisėdo ir vienas įepubli- 
rikos kariuomenei ir kam konų kandidatas į preziden- 
aviacijai. tus, senatoi ius R. A. Taft.

Panama yra mažas nyks- Taftas smerkia Amerikos 
tukas Centralinėj Amerikoj, i •■;mperializmą” ir siūlo kra- 
Bet tas nykštukas pareiškė ;^uj izoliavimosi politiką, 
savo valią ir Amerikos ka- jįs prisako ir prieš visuo- 
riuomenė traukiasi iš Pana- tįną jaunuomenės karišką 
mos teritorijos. apmokvma. Taftas nekenčia

Panama negalėtų laikytis. bolševizmo, bet tiktai čia 
jei Amerikos kariuomenė pas save> o kas darosi pa
norėtų pasilikti jos žemėje. sauiyje, tas tam “taikiajam’’ 
Panama neturi nei jėgų nei žmogui mažai terūpi... Te- 
galimybės priešintis. Bet Pa- ^(Įa 'Rusįja įr kinus, ir gili
nama žino, kad Amerika kus, j,. francuzus, by tik čia 
neprievartaus jos, o todėl Taftas galės unijas aplam- 
galėjo taip griežtai atmesti dyti...
Amerikos prašymą duoti jej Henry Wallace išeitų 
kariškas bazes. . . Įsu savo “trečia partija” į

, Musų šalies garbei reikia į rinkimus ir padėtų Taftui į- 
Jpasakyti, kad ji ne tiktaiįkopti j prezidento vietą, Ru- 

musų tėvai nenusileido žiau-lydžiais, bet ii (laibais gei-|sjjos imperialistai iš džiaug- 
riam Rusijos carizmui. joia savo silpnųjų kaimynų ij.rao rankas trintų. Velta- 

‘ nepriklausomybę. galvis “proRresistas” padėtų
“Ieškojo Laimės” laimėti reakcingam Taftui,

Kūčių dieną į Phoenix, ko Maskvai dabar daugiau- 
Ariz. policijos nuovadą at-|siai ir norisi!
ėjo žmogus, pasisakė esąs Dvi Graikijos 
Francis J. Bręssi ir papra- Graikijos šiaurėje “parti- 
sė, kad policija ji uždarytų zanai” sudarė savo “vyriau
si šaltąją. F. J. Bressi pnsi-Įsybę” ir su Rusijos laimini- 
pažino, kad jis per penkius, mu tęS (Ojįau pilietini karą. 
metus vedęs šešias žmonas Graikijos komunistų val- 
ir todėl papildęs daugpaty- džia kalnuose neabejojamai 
stės prasižengimą. Dabar jis; gaus “pripažinimą” iš Bul- 
nori, kad daugiau mergaičių garijos, Jugoslavijos ir Al- 
nebepakliutų į jo nagus; ir banijos, už kurių stovi ga- 
todėl prašo policiją padėti jinga Rusija, o kartu su 
jį į kalėjimą. ~ “pripažinimu” ji gaus gink-
.. Po,icya.. Bressi pl.asy??a lūs ir maistą, instruktorius 
išpildė ir ji uždarė į kalėji-jjr kareivius ir galės tęsti pi- 
mą. Kadangi prasikaltėlis netini kara prieš Graikijos 

'pats nurodė, kur jis savo vyriausybę.
ŠeŠiaS pačias vedė, tai patik- Riiciiric ;mnoriali7mn oįr. 
rinti jo istoriją nebus sun- resija Balkanuose tęsiasi.
ku- ............. Rusija nori iš’Graikijos pa-

Pabaigęs save įspazmti dalyti tą patį, ką Hitleris

į ypatingai Vasario 16-tos 
kilmes, minėdami 3d metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves.

Atsišaukiame taip pat ir į 
musų biznierių, profesiona
lų ir šiaip pasiturinčių asme
nų dosnumą. Tenepalieka 
nei vienas geras lietuvis, ne
davęs savo aukos šiam kil
niam tikslui.

Turime sukelti pilną ket- 
(virtadalio miliono dolerių 
įsumą, kuri buvo nustatyta 
skelbiant pirmąjį vajų, kad 
kova už Lietuvos laisvę ne- 
nusilpnėtų dėl lėšų stokos.

Žmonijos priešas ir lietu
vių tautos žudikas yra užsi
spyręs savo piktame pasi
ryžime. Bet lietuviai nenu
sileis — kaip jų bočiai ne
nusileido plėšriems vokie
čių kryžiuočiams ir kaip j f

Rusijos 
Su mumis yra.J. A. Vals

tybių — didžiausios pasau
lyje demokratijos — val
džia, kuri viešai pasmerkė 
sovietų smurtą prieš Lietu
vą ir kuri ir šiandien tebe- 
pripažįsta jai teisę būti ne
priklausomai. Su mumis yra 
ir bus visa teisingumą ir 
laisvę mylinti žmonija.

Tad į darbą, kiekvienas 
geros valios lietuvi’ 

Dirbkime ir aukokime, kol 
nebus išlaisvinta ir atstaty
ta nepriklausoma, laisva ir

laimei” Jungtinės Amerikos mažiausiai i pasaulio riete- 
Valstybės pasidarė dabar-nas kištis. Jam atrodo dide- 
pasaulio centru. J. A. Vals- lė nelaimė, kad jis pats, nei 

iš šio nei įš to, atsidūrė tųyra galingiausia ir 
ekonomiškai stipriausia pa-kie uždaviniai stovi prieš atsl?ure kongrese, kurs turi 

mus. Vyriausias ir skaus-131^1 paskutini žodi ir skirti šaulio šalis. Bet eilinis ame- 
*■ rįkietis pasiliko pasaulio

provincialas, labdaringas,
mingiausias visų musų rei-1 .re*kaĮui Pinigus. Ar žo- 
kalas vra Lietuvos likimas, jaziai stosls kunu.
Gyvendami laisvėje, nori-Į Septyniolika bilionų dole- !?epusL apie,_5uiįtul_pU_Vcl\tų

rietenų centre ir turi imti 
atsakomybę už pasaulio} 
tvarkymą, nors jis to visai' 
nenorėjo ir dabar nenorė-

į demokratinė Lietuva!
Amer. Lietuvių Taryba.

me laisvės ir musų gimta-rių vra milžiniška pinigų 
jam kraštui Lietuvai. Nori-'.suma. Už tiek pinigų gali
me laisvės musų broliams ! ma nupirkti didžiausias kru- 
Lietuvoje, kad jie galėtų vas visokių gervbių. Tiek 
tvarkyti savo kraštą pagaL pinigų skirti “užsieniams 
savo geriausią supratimą,: penėti”, tai rimtas reikalas, 
be svetimų okupantų prie-'kurį reikia GERAI apgalvo- 
spaudos. Norime, kad tuks-ii.
tančiai lietuvių, išvarytų į| Ir štai, po keliu mėnesiu 
plačios Rusijos vergų sto-jkalbų ir ginčų, Amerikos i 
vykias, galėtų grįžti į laisvą kongresas pradeda galvoti. i 
tėvynę. Kaip geriausiai ga-! šiais metais (1948) įvyk
ime prisidėti prie Lietuvą, sta rinkimai. Kaip išpuls‘tie! 
išlaisvinimo iš rusiškos ver- Į rinkimai ir su kokiais obal- 
gijos? Kaip geriausiai galė-;siais lengviau bus rinkikus 
tume paveikti galingųjų są-Į patraukti į savo partijos 
žines, kad Atlanto Čarterio pusę?
pažadai nebebūtų mindžio-i Amerikos žmonės moka 
jami į purvą, bet pasidary- j aukštus mokesnius ir jau 
tų didžiųjų valstybių politi-,senai laukia, kad per karą 
kos siekimas? (pakelti mokesniai butų su

eitas skaudus musų visų, mažinti. Ar neatėjo laikas 
klausimas yra išvietintųjų: mokesnius sumažinti ir ma- 
lietuvių likimas. Tukstan-ižiau pinigų “metyli” užsie- 
čiai benamių lietuvių skurs-'niams remti?
ta ir nyksta Europos griuvę-j Amerikos iždas turi mil- 
siuose. Kaip juos iš ten iš- žiniškas skolas, jei tos sko

pus, net visgi provincialas, j AF privincialaš pasirodys 
sotus užukampio gyvento-(priaugęs savo uždaviniui 
jas, kurs norėtų ramiai sa-'parodys Marsh’all plano li- 
vo kiaute gyventi ir kuo kimas.

Neduokim Lietuvai 
Pražūti

Aukas prašome siųsti šito
kiu adresu:
Lithuanian American Coun-i7Oft ir_.i_.__i _.__ .
vii, nozr ou. naisieu sireei, 
Chicago 8, III.

NAUJOS KNYGOS.

,T . . ,. Stalinas(Laic) —Šiom ’ Yra

HISTORY OF THE LITH- 
UANIAN NATION bandomi besiartinančio 

iro ginklai.
nesuradau..

Nesugalavo”
žmonių,

Londono konferencija iš- miau gyveno laisvėje. Prisi- didelė (544 pusi.), plačiai 
iro, nesusitarusi dėl taikos kels ir nepriklausoma Lie-į dokumentuota ir gausingai 
su Vokietija. Už pustrečių tuva. Kova dėl jos nepri-Iliustruota, v

dienom 'bai^spauSi Žm°nių’ k“rie : Balkanų Papročiai
naujas musų tautos istorijos TŽSSrf

veikalas anglų kalba. Tai neišaiškini keliu Vie >p , ? ./La 1Jai leikalavi-. • /-a a ------ 1 t neisaisKinui Keliu, y įe ,mą. kad ji išduotų Belgrado
no^n-kiĮOm^'diktatoriams, kaipo “karo 

> aS Via V. J. ! Vrimin a lictnc” /ln cnbčfn.’ir 
Kosto R. Jur-

traukti, kad jie vėl galėtų 
kur nors pradėti tegu ir var
gingą, bet žmonišką gyveni
mą? Jei Amerikos kongre
sas nebesitenkins tuščiomis 
kalbomis ir ims praktiškai

los nebus sumažintos ir jei 
kada~ ateis blogesni laikai, 
tai iždas gali susilaukti di
delių sunkumų. Todėl ar ne
atėjo laikas mažinti valsty
bės skolas ir tik paskui jau

metų po karo pabaigos dar klausomvbės atstatymo uz- 
nematyti, kada bus atsteig- sitęsė. bet šitoje kovoje lie
ta pasaulyje taika. j tuvių tauta turi savo pusėje

Žmonijai, išvargintai ilgų visą laisvės trokštantį pa
metu skerdynėmis musių šaulį.
laukuose ir pokarinio laiko-' Prieš mus. Amerikos lie- 
tarpio suirute, šis didžiųjų tuvius, stovi dideli uždavi- 
valstybių nepaįėgimas at-!niai: dėti pastangas, kad 
statyti normalaus gyvenimo j greičiau ateitų Lietuvos iš- 
sąlygų reiškia neapsakomą: laisvinimo diena; teikti pa- 
nusivylimą. Daugeliui, karo' ramą ii- pagalbą, jos tremti

niams, išblaškytiems po į-

gėlos ilgų metų kruopštaus
darbo “History of the Lith
uanian Nation”. Išleido Lie
tuvių Kultūros Institutas. 
Kaina S5.00.

Veikalą sudaro dvi kny
gos: pirmoji apima 1200- 
1795 m. laikotarpį ir antroji

nas toks Stalino
aparato “žinovas yra v. J-į kriminalistus 
Stankus. barzdaskutis iš, Italijos

tiesų, kas čia “blogo”, 
nušviečia 1795-1923 ni” pe- Jei “Daugui, tėvui ir vadui” 
rijodą. Tose knygose visu>pilvj* suskaudėjo? Bet 
įyškumu perduotas Lietuvos’kur Eastono Stankus

du aukštus
v t - . - uir-i .• » i-----pareigūnus. VienasEastono. Jis įaso \ ilnyje :.įų pareigūnų yra vidaus rei- 

“Kad Stalinas nesugalavo (kalų vice-ministeris Achille 
nuo sunkių pareigų ir nuva- Marazza, o kitas yra gene- 
žiavo prie Juodųjų jurų rolas T. Orlando, karo mi- 
sveikatos pataisyti, tai kas'nisterijos sekretorius! 
čia blogo? . jau penkti metai, kaip

Iš

“I)P klausimą” spręsti, tai žiūrėti, kaip ten reikalai'ei- 
prieš mus kils būtinas reika- — • •
las surasti tūkstančius affi- 
davitų ir turėsime mobili
zuoti daug didesnes lėšas 
tremtinių atitraukimui il
gai pirmajai paramai jiems 
kurtis. Ar sugebėsime tą pa
daryti? Ar reikalo didumą 
atitiks musų supratimas ir 
pasiaukavimas?

Tokie atrodo musų didie
ji, visiems bendri klausimai, 
kurie ir šiais naujais metais 
stovės lietuviškos visuome
nės lupesnių pirmoje eilėje. 
Tiems klausimams spręsti 
turėsime telkti musų jėgas 
visi—ir spauda, ir organiza
cijos, ir musų veikėjai ir vi
si paskiri žmonės, kurie su
prantame musų atsakomybę 
ir pareigą.

AR BUS KOKS “MAR
SHALL” PLANAS”

na užsieniuose?
Amerikoje trūksta butų, 

tai ar nebūtų verčiau dau
giau lėšų skirti butų staty
bai, o mažiau švaistytis pi
nigais užsieniams remti?

Tokių galvojimų ir sam
protavimų yra pilna musų 
visuomenėje, tais pat sam
protavimais gyvena ir musų 
kongresas. Ir todėl Marshall

nuteriotų šalių tenka ne tik
tai kęsti materialinį skurdą 
ir badą, bet ir vilkti svetimo 
despotizmo jungą.

Musų tėvų kraštas — Lie
tuva yra tarpe tų valstybių, 
kurios karo metu buvo pa
vergtos. Trejus metus ją 
kankino žiaurieji Vokieti
jos naciai, dabar ją terioja 
raudonieji Rusijos tironai.

Ta pati sovietų Rusijos 
totalitarinė diktatūra, kuri 
pagrobė Lietuvą, trukdo ir 
taikos atstatymą pasaulyje. 
Ji nenori, kad žmonės grįž
tų prie ramaus darbo. Ji sie
kia Įsitvirtinti pagrobtose 
svetimose žemėse ir ieško 
naujų grobimų,planas kongrese susilauks 

ne tiek kritikos, kiek gnai-l Šito pasaulio taikos prie- 
bvmu. kandžioiimu. natai-’šo naguose tebėra lietuvių 

tautos žemė. Po jos sunkia 
letena trokšta musu broliai

symų ir apkarpymų. Kas iš 
jo beliks po trijų mėnesių, 
kada jis turėtų pradėti veik
ti, dabar pasakyti sunku. 
Bet atrodo, kad kongresas 
šiame klausime norės pasi-

Vyriausybė įnešė į kon- eis 
gresą “Marshallo planą”, lai
apie kurį per kelius mėne- Eilinio amerikiečio “ne

ir seserys. Neįstengiant di
džiosioms vakarų valsty
bėms priversti jį geruoju 
pasitraukti iš svetimu že-

vairius Europos kraštus; 
kelti balsą prieš bolševikų 
terorą Lietuvoje ir prieš už
simojimą išnaikinti lietuvių 
tautą: ginti lietuvių teises 
kiekviename atsitikime, kur 
jiems gręsia pavojus nuken
tėti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba seniai dirba šita krypti
mi. Lietuvos gelbėjimo rei
kalams ji pravedė aukų rin
kimo vajų, kuris davė virš 
100,000 dolerių. Kadangi 
nuo pereito pavasario pra
džios darė rinkliavas šalpos 
tikslams Bendras Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas (ĮŠ
ALE), tai Amerikos Lietu
vių Taryba per tą laiką ne
sikreipė į plačiąją visuome
nę, prašydama aukų. Bet 
dabar ir vėl turime stoti į 
darbą.

Tad Amerikos Lietuvių 
Taryba skelbia Antrą Lie
tuvos Gelbėjimo Vajų, pra
dedant 1948 metų sausio 
mėnesio 1 dieną.

Šiuomi atsišaukiame į vi
sus Amerikos lietuvius, į

gyvenimas ir lietuvių tautos 
nueitas kelias per septynis 
šimtus metų. Jose skaitome 
musų tautos didybę, jos ko
vas ir laimėjimus, apie jos 
šviesias ir tamsias valandas. 
Šiose knygose plačiai vaiz
duojamas ir lietuvių, taigi 
musų, gyvenimas, veikimas 
ir vaidmuo Amerikoje. Jas 
skaitydami svetimieji ir mu
sų jaunoji karta supras, ko
kios didžios tautos vaikai 
mes esam ir iš kur šėmiam 
stiprybės vesti žūtbūtinę ko
vą už Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą.

Veikalas kuoplačiausiai 
paskleistinas, tarp musų 
jaunimo ir visos amerikie
čių visuomenės. Jį užsakyt 
galima: Lithuanian Ameri
can Information Center, 233 
Broad way, New York Cit v 
7, N. Y.

iš
žino,

kad Stalinas “nesugalavo”? 
Argi iis buvo pašauktas dik-

Italija pasitraukė iš “Ašies” 
fronto. Per tą laiką ir pati 
Italija ir jos nugalėtojai ieš
kojo “karo kriminalistų” ir 
kaltuosius traukė atsakomy
bėn. Nūn išlenda vienas iš

tatoriui barzdą skusti ir ta didžiausių karo kriminalis-
proga sužinojo apie jo "ne- 

sugalavimus”?
14 Tūkstančių

Žemės ūkio sekretorius 
skelbia 14,000 vardų žmo
nių, kurie, kaip tie evan
gelijos paukšteliai, “nesėja 
ir nepiauna”, bet iš žemės 
ūkio produktų spekuliacijos 
pasidaro nepelnyto uždar
bio. Tiek žmonių Ameriko-

tų, Jugoslavijos kruvinas 
erkė Tito, ir reikalauja iš
duoti jam Italijos ministe- 
rius, kaipo “karo kriminali
stus” !

Diktatorius Tito sako, 
nubaudimas tų aukštų Itali
jos pareigūnų* yra reikalin
gas tam, kad tarp jo ir ita
lų butų “geri santykiai”. 
Kaip kartais žmones su-

je “perka ir parduoda” bir-jP’anta “gerus santykius”!? 
žose javus, visai tų javų ne-! 53 Savaitės

ANGLŲ-RUSŲ PREKY
BOS SUTARTIS

matydami.
Birža yra kapitalizmo

šventykla. Biržoje lengvo numeris. Metuose yra 52 sa- 
pelno išnikusieji perka ir vaitės, “Keleivis” eina kas 
parduoda šėius, javus, bond- savaitę, bet mes leidžiame 
sus ir kitas “vertybes”. Spe- 53-ia numerį...
kuhacijos biržoje yra visai Reikalas tas, kad metuo- 
legahškas reikalas, Kaip'se yra 52 pilnos savaitės ir 
“betai” arklių lenktynėse, [dar viena diena su ketvir- 

Bet jei valdžios pareigu-’ čiu. Iš tos vienos dienos ir 
nai ar kitokie “aukšti” žmo-;ketvirčio per penkius metus 

pasinaudoja slaptomis susidaro papildoma

Šią savaitę “Keleivis” iš
ėjo kaipo 53-čias 1947 metų

nes pasinaudoja slaptomis ąu&nmiu papnuuina savaitė 
Anglija ir Sovietų Rusija informacijomis apie kainų ir todėl savaitinis laikraštis 

pasirašė prekybos sutartį, kilimą ar kritimą ir tas in- turi kas penki metai išleisti 
pagal kurią Anglija gaus iš formacijas panaudoja spe- vieną papildomą numerį 
Rusijos nuo 500,000 iki kuliacijai biržose, tokius 53-čiai savaitei. Ar tai laik- 

kiekvieną lietuvių koloniją 750,000 tonų javų, o mai- žmones teisingai vadina vi- raščio leidėjų nuostolis, ar 
dėlėmis. Tokių skaitytojų pelnas, tęspren-

rodyti šykštus su visuome- mių, Lietuvai tenka ir toliau 
nės pinigais, o politikieriai j būti pavergtai, 
stengsis tuo šykštumu pasi-' Bet kiekvienam aišku, 
daryti sau rinkiminio kapi- kad tokia padėtis negalės 
'talo ir “Marshall planas” iš- palikti. Nebus visą laiką su-

“per mažai ir per vė- draskyta Europa ir nebus, J. A. Valstybėse ir Kanado- nais už tai Anglija duos Ru- suomenės
svetimam tironui pavergtos je, į ALT skyrius ir koloni- sijai savo pramonės išdirbi- žmonių ir ieškoma tų 14,000 džia patys skaitytojai. 

- ištisos tautos, kurios pir-1 jų komitetus, ir į kiekvieną nių. spekuliantų skaičiuje! I D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Ar Giras Amerikos Lietuvių gimu Lietuvos nepriklauso- 
Bendras imigracijos myhės paminėjimų ir dau-

Komitetas giau nieko. Jos gyvumui pa-
Po BALF-o suvažiavimo, kenkė dešinieji tautininkai,

projektą Amerikos Lietuvių kai pasišovė net surengti tą' 
bendram imigracijos komi- pačią dieną atskirą Lietuves. 
tetui. Tie žmonės turėjo jau Nepriklausomybės minėji-' 
kelius posėdžius ir nieko ne- mą. Taip tautininkai trukdė 
pagimdė. Nepagimdė nieko ir ardė New Yorko Lietuvių 
todėl, kad ių tarpe yra labai Tarybos darbą.
aukšto mokslo žmonių, ku- Šiemet tautininkai atėjo 
rie bijo savo organizacijų j N. Y. Lietuvių Tarybą. Jie 
narių. Ir keista ir pikta, priimti be apklausinėjimų, 
kad žmonės, rodos, protingi, Ar jie pasirodys džentelme- 
bet taip elgiasi. Bijoti savo nai ir veiks N. Y. Lietuvių 
narių, kad jie nubaus virsi- Taryboje, ar vėl tik “kriti- 
ninkus, jeigu jie padės gel- kuos” ir nieko nedirbs, tai 
bėti ir atitraukti čia išvie- pamatysime.
tintus lietuvius, tai keista1 Išvįetinti Lietuviai Siuvėju 

Imigracijos klausimas lie- Tarpe
tuviams yra be galo svar-j Brooklyno siuvėjai dar 
bus. loks komitetas turėjo ttu*i 13 lietuvišku dirbtuvių, 
susikurti senai, o betgi yra kuriose dirba 873 darbinin- 
tokių galvočių, kurie sako: kai. Siuvvklose dirba ir iš 
“Dar ir dabar per anksti to- Europos atvykę lietuviai, 
ki komitetą kurti.” Tai klai- kuriu yra iš įvairių ivairiau- 
a°’ Vieningas Amerikos sįų profesijų žmonių. Visi

LAIVAS “BENSON” SKĘSTA PACIFIKE

4'■ * - *

da ____ ________
Lietuvių Imigracijos Komi- gerokai pralavinti, moka po 
tetas turi būti sukurtas ir su- kelias kalbas. Jie atėjo į 
bendrintas su amerikoniško- rnusų industriją ne todėl, 
mis organizacijomis. Tos kad jie norėjo, bet sąlygos 
grupės, kurios jau dabar juos privertė ateiti. Kai ku- 
veikia išvien, gali ir turi su- yįe jau siuvėjus paliko ir nu- 
sivienyti po Amerikos Lie- ėjo į kitas industrijas geres- 
tuvių Tarybos vėliava ir su- nio uždarbio ieškoti. Apie ,. . . 
kurti Amerikos Lietuvių 50 išvietintų lietuvių dirba i aeHmi*
Bendrą Imigracijos Komite- dar siuvyklose ir kai kurie 
tą. Atėjo laikas išmokti ben- pasidaro neblogą pragyve-
drai veikti.

Amalgameitu Unija Varo 
Dolerinį Vajų Dėl Politi

nės Akcijos 1948 m.
Iš I Jinašanck-n

nimą.
Tiesa, jie keisti žmonės. 

Dirba prie siuvėjų, bet gy
vena Europa. Unijos reika- 

HirKtnvėc lais nesiinteresuoja. Politi- 
atėjo aukos i Amalgameitu R^.ms partijoms irgi nesido- 
politinį fondą. Ten slekerių į”11- Atrodo inteligentiški

KAS SKAITO, RAAO 

TAS IKONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

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

Staugaitis Francas sun. Juozo ir 
Onos, Chicagoje.

Stočkytė Prane iš Tauragės ap. 
Strang Lena iš Šiaulių ap.
Striauka Antanas iš Kulių vai. 
Sukackas Simonas iš Alvyto. 
Šalkauskas Aleksandras, Boleslo.

vas, Bronislovas ir Kazimieras iš 
Žiežmarių, Trakų ap.

šarkauskas Placidas, Clevelande. 
Šedis Mykolas iš Tauragės ap. 
šepucienė - Olseikaitė iš Skuodo

vai., gyv. Bostone ar Chicagoj.
Šliogeris Pranas iš Telšių ap. gyv.

Chicago je.
Štraupaitė Franytė iš Šeduvos. 
Tamkunas Aleksas ir Jonas iš Tra- 
Tamašauskas iš žadžiunų km.

kų ap.
Tamošauskaitės, seserys Prano, 

Chicagoje.
Tamulaitis Jurgis iš Zapyškio vai. 
Tauroza Jonas, Baltimore. 
Tichnevičius Viktoras iš Šiaulių ap 
Toleikytė Barbora iš Tauragės ap. 
Tomkus iš Šiaulių ap.
Tranelis Pranas iš Utenos vai, gyv 

jChicagoje.
Ulrich Julius, brolis Adolfo.

iš Šiaulių ap. gyv.Lukošius Jenas 
vėliau Chicagoje.

Maėionis Petras.
Makaras Pranas ir sesuo Barbora, 

iš Tauragės ap.
Malakauskas (Maigūnas) Juozas iš 

Liudvinavo parap.
Malakowski Frank, Chicagoje.
.Vlal'er Agota, jos sūnūs Viktoras 

ir guktė, gyv. Clevelande.
Marėiulynailė Julija iš Balbieriš

kio vai.
Markevičiūtė Ona iš Panevėžio.
Matukonytė - Mieldažytė Onutė i gyv. Clevelande, ir vaikau 

’ Mejeris Karolis iš Prienų.
Merkelis Jurgis ir Stanislovas iš 

j Šiaulių ap.
, Meyeris Jurgis ir Martynas.

Mickevičiūtė Ona iš Vabalninko v.
Mikalauskienė - Mikalauskaitė Ve

ronika iš Pažaislio vai.
Mikalauskas Juozas.
Miklova Antanas sūnūs Jono iš 

Naumiesčio vai.
Miklova Antanas, Mykolas ir Ma

rijona vaikai Juozapo iš Naumiesčio 
vai., gyv. Chicagoje.

Miklova Antanas, Mykolas ir Ma

Čia matyti laivo “Bens^n” paveikslas nutrauktas uoste. Tas 7,000 tonų talpu
mo laivas plaukė per Pacifiko vandenyną ir 1,400 mylių nuo Hawajų salų 
pradėjo skęsti. Laive yra 37 vyrų įgula. Skęstančiam laivui i pagalbą išsku
bėjo laivai iš Hav.ajų salų.

----------------------------------------------------------------------- ;------ -----------------------------------------------------------------------------------r j Urbonavičius Jokūbas, brolis Alek- rijona Balčiutienė vaikai Juozapo, iš
. so ir jo vaikai. .Naumiesčio vai. gyv. Chicagoje.

Kiekvienas, kuris tik nori vietos. Šiuo reikalu kalbėjo: kaip kitaip aprūpinti rausai Urbąntas Stasys sūnūs Andriaus, Mikoiaitis jonas ir sesuo Emilija, 
žinoti apie išvietintų lietu-Sofia Petkus, B. Spudienė, tautiečius spauda. “ i
vių padėtį   ateikite ir ’S- adv. S. Bredes, P. Kyrius, Visi turime Žinoti, kad'd* nežinoma, gyv. Chicagoje. 1 Milvydas Bronislovas gyv. CaKfor.
girskite pi Devenienės pra- D. Palackas, M. Stakovas, vienas žmogus ar laikraščio; vaSk&Tju^as^o^a iš Ke- niJMūkinis Simonas iš vadokliu vai. 
kalbą. K. Kundrotas, V. Brazaitis, įstaiga to jokiu budu nešąli daįnių ap. į Miškinytė Leosė iš Merkine- vai.

Ketvirtas kalbėtojas bus Jos. Peterson, Jos. Ambro- padaryti. Čia reikalinga rda-! veiž^^sta^totaš^ir T bUrol£'. bro- bainhTko'v’i? °na *s B'rzų ap' Va’
J. Buivydas apie darbo uni- zžfitis, G. Danielevičien 
jas ir apie unijų kovas. Jis Pirmininkavo J. .šaltis, 
yra patyręs unijų darbuoto
jas ir dabartiniu laiku eina 
kriaučių delegato pareigas, 
todėl susipažinęs tiesiogi
niai su šių dienų unijine pa-

parama. Aš jau esu !,iai, Fortūnato >5 ?"n0- , • •» 1 • venskus, broliai ir seseryskai kam laikraštį užrašiusi,’rėnų parap.
Korespondentas J. Š. bet, kaip sakiau, čia ne vie-!j Aer.'^as Vladislovas išvykęs iš

-------------- , no žmogaus reikalas ir turė-| Vilimavičius, giminės ir pažįstami
įtume visi tą atsiminti. I mirusio Alekso Nekrašo.

DETROIT, MICH.

tesnė lb Į Montvilienė - Zalumskaitė Kazi- 
No- žirnieni iš Naujamiesčio vai.

Po prakalbų bus užkan-i 
džiai A. Devenienei ir R. 
Čerkeliunienei pagerbti.

Skripkorius.1

Gyvenimas Brangsta
Pragyvenimas brangsta,} 

kaip ant mielių, o ypač'
Siųskime Tremtiniams 

Spaudos
“Keleivio” ir kitų laikraš- prieš tradicines šventes, 

čių skaitytojams, o ypač Prekės, vieno dolerio vertės, 
Lietuvių Sočiai demokratų pašoko iki trijų dolerių.,

•Sąjungos kuopoms ir na- Kuras, anglis, ką per karą įn* 
riurne nnriii štai mclzėicrvizi fi «»,• 7 J/daGnc P"!:Ii Dariau. Girėno Paminklo »«?« pasakyti štai mokėjome 6 ar 7 dolerius.
ką: Mes ir musų draugai dabar jau pakilo iki 13 ai 
mauname danovhe laišku iš 14 dnleriu A mnloiKomiteto Susirinkimo

veli

nesiranda. Tas puiku! Kito- zmones’ b*t sios s ^spręsti vie
se dirbtuvėse yra tokių žmo- n?mu »elabai. d0™*1: ?-ei?Himinklo rtatvmo 
nių, kurie sako, Amalgamei- J.!ems ks* *?on Pa.ai?kintl’utai isikurimo 
tų Unijos politinis fondas ?6 ?u tavim nesiginčys, bet D
1948 metams esąs komunis- neklausys, 0 darys 
tiniu fondu. Yra žmonių, riskai... _
kurie spangį visą savo gyve- ^aSU 1?kalas bai?de.18 at’ 
nimą. Jie kadaise buvo eks- ^kehy Jtraukt! 1 Siuvėjų 
tra “revoliucionieriai”, kri- PddomąjĮ Komitetą. Kaip 
tikavo net komunistus, kad kufie apsiėmė ir dirbo, bet — musųdabar

urūoazio iz a. crooKiyne ~ y««
įvyko šio komiteto nepa-??s« Plauko kraštų o ypa- jau ir kalbėti nebera reika
* . .... i . Tincrui fluiior k VnL’iPhine ir n noe to nnc-nuKr. oialiSg™? Prastas susirinkimas, tikslu ,lau« iš. Vokietijos ir Jo, nes

±* &. bręsti vietų dėl

šio Fondo
Mat nuo se laiškuose lietuviai tremti

niai prašo iš musų lietuviš-

ir Štagg street. Šis reikalas sp^ A •
Dažnai rašo, kad gauna 

lietuviškus laikraščius iš A-

lokalas atsar-

tą visas pasaulis ži-

Morkunas (seimai iš Šiaulių aps., 
gyv. Chicagoje.

Murauskas Jonas iš Pabiržės vai. 
gyv. Chicagoje.

Murauskienė Magdė duktė Polioni- 
ja ir sūnūs su vaikais ir žentų gyv. 
Philadelphijoje.

Narkevičienė Marija iš Babtų.
Onžaitė Petronėlė ir jos sesuo iš 

Tirkšlių vai. gyv. Brooklyne.
Ostrowski Adolfas iš Alytaus ap.
Overka Vincas iš Merkinės vai.
Padelevičius Adomas iš Raguvos 

vals..
Pazereckas Jonas gyv. Brooklyne.
Pečkaitis Antanas ir Domininkas 

iš Sintautų vai.
Petrulevičiutė Rūta iš Tauragės
Petruliutė Marijona iš Bartininkų 

vai. gyv. Pa. valst.
Pilipčikaitė Magdalena ir Marija 

iš Lazdijų vai.
Poška Stanley iš Kauno ap.
Poteko Helena iš Kedaiaių ap.
Požereckaitė-Zikius-Zikis Petronėlė, 

vyras Antanas, vaikai Antanas. Juo
zas ir Levosė, New Haven.

Prestenytė Bronė gyv. New Yorke,
Prunckus Jokūbas ir Petras iš Bir

žų vai.
Pudinat Kari iš Mariampolės ap.
Pykelis Alfonsas ar Liudvikas iš 

Mosėdžio vai.
Raičinskas Julius ar Vaclovas, gy

veno Baltimore.
Railaitės Jono seserys iš Pagirių 

vals.
Rakašius Petras iš Papvvesių vR. 

Kriklenių parap.
Rei nardąs Fricas ir Edvardas iš 

Kriukių vai. gyv. New Yorke.
Reivitienė Stasė ir duktė iš Ma

žeikių ap.
Repšys Vincas, Detroit.
Rimkaitė Barbora iš Papilės vai.
Rimkus Juozas iš Telšių apyl. gyV, 

Montello, Mass.
Rirjautienė Marija iš Ukmeigės,
Rožinskas Alfonsas ir Vytautas iš 

Vilniaus ap.
Sakalas Vytautas, Chicagoje^ į i "
Sakalauskas Kazys iš Merkinės vL
Sankowska - Surkevičiutę Teresė 

iš Kėdainių gyv. Philadelphijoje.
Shiman (šiupinskas) Juozas gyv. 

i Kearney.
Sima^is Jonas iš Batakių vai.
Skridulis id dvi Skridulytės iš Gas 

čiunų parap.
Smilgevičius iš Lieplaukės vai.
Sprainaitis (šeima). Chicagoje.
Spūdis Juozas iš Pažeriu vai.
Spurgis Simonas iš Vadoklių vai.
Starinskaitė Emilija iš Tauragės 

ap. gyv. Philadelphijoje.
Statkevičius Jonas, Kazys ir Kazė 

iš Kauno apylinkės.
Stonaitė kilusi iš Balčių kaimo.
Strazdaitė Barbora.
Suchonas Juozas ir Petras iš Za

rasų ap.
Sakunienė Ona gyv. Chicagoje.
Aarkauskaitė Marija sesuo Kaze- 

lienės iš Mariampolės ap.
Sefeldas Jonas.
Šeputis Alex ir Jonas.
Šimanas Arturas ir Edvardas iš 

Kauno. gyv. New Yorke.
Šimanienė Elena iš Panemunės par 

gyv. New Yorke.
šiška Albinas.
Šlegos iš Nemajūnų parap. 
šliušeris ar šliušeraitis du broliai 

ir sesuo.
Sopa Petras iš Mažeikių, Y'lakių. 
Šulcas Juozas iš Alvito vai. į 
Šveikauskai ’ vardai nežinomi iš 

Kražių vai.
Tadauskas Wilhelm iš Tauragės a.
Ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti į:
Consulate General of Lithuaaia 

>11 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Žadeikytė Heilą
Žičkos Leonas.
Žiupka Mykolas 

baisko vai.
Žukauskas Kazys iš Kretingos ap.
Žurienė Petronėlė, Detroite.
Žutautas Jonas, gim. Amerikoje.
Žvirblys Antanas iš Svėdasų vai.
Žydelis Vincentas, žmona Marija ir 

vaikai, Pittsburgh.
Žukauskienė - Radauskaitė Vero

nika iš Smilgių vai., gyv. Philadel- 
.ioje.

Žurimskis Augustas ir Martynas.
Gaidys Jokūbas ir D., iš Merkinės 

vai.
Gaikūtė - Knsienė Matilda iš Šiau

lių ap.
Garbauskas Rokas iš Šiaulių ap., 

gyv. Philadelphia.
I Garuckas gyv, Racine, Wis.
1 Gaura Sabinas sūnūs Adomo ir 
Magdalenos prašo atsiliepti gimines 
ir pažįstamus.

Gaugys Justinas iš Mosėdžio vai.
Gečas Kazimieras.
Greičius (Urbanavičius) Jonas ir 

Vincas iš Mariampolės ap.
Grigaliūnienė - Gasiunaitė Teresa 

iš Rokiškio ap.
Gudijonis Antanas iš Tauragės.
Gutovvski I,udwig iš Kėdainių ap.
Hittas Jokūbas ir Kristijonas iš 

Suvalkų Kalvarijos.
Hoppas Karolis iš Suvalkų Kalva

rijos.
Ignotas Izidorius ir sūnūs Leonas

ir Stasys iš Pa-

Kaip girdėti iš laikraščių, 
organizuoti darbininkai ren
giasi reikalauti uždarbių pa
kėlimo, nes darbininkai 
mato, jog spekuliantų tur
čių pelnai neplonėja, bet ei
na storyn.

Ar namų šeimininkėms 
irgi nebūtų jau laikas išeiti 
Į kovą ir užmiršti užpečkį?
Pats gyvenimas verčia mus ‘Sunkiu "Kazimiera,
visus susirūpinti politine ko- Janaitis Juozas iš Bartininkų vai. 
va. Lc.be Balčiūnienė. suni’-

Jocaitė - Sinkartienė Julė, sryv. 
Chicagoje.

Jočionis Juozas, Jurgis ir Pranas 
iš .Seirijų vai.

.Jončas Vincas, sūnūs Vinco. 
Juosupaitls Augustas ir Leopol

das, iš SSuvalkų Kalvarijos. 
Juozuponis.
Jurgelis Adomas.
Kandrotai iš Nemajūnų parap. 
Karkauskas Jonas ir Karkauskaitė 

L., iš Merkynės vai.
Kasparevičius Andrius ir Pranas 

ių Šakių vai.
Kašėta Juozas ir Jurgis sūnūs My

kolo ir Rožės. gyv. New Yorke.
Katarskis Leo iš Raseinių, gyv. 

Chicagoje.
Katilius Vincas sun. Vinco iš Ma

riampolės ap.
Kaukienė Marija.
Kavaliauskienė Barbora ir sūnūs 

Juozas (Kovai). Philadelphijoj.
Kazlauskas Vincas iš Vilkaviškio 

ap.. gyv. Detroite.
Kazlauskienė - Dundzytė Veronika 

duktė Tomo, gyv. Californijoj.
Kiela Alekas.
Kissel Marie iš Šiaulių, gyv. New 

Yorke.
Klimavičienė duktė Kazimiero iš 

Antanavo vai.
Klimavičius (Klimas, Detroit. 
Krausė Johanna iš Tauragės ap. 1 
Kruopaitė Elzbieta iš Raguvėlės 

apylinkės.
Krušas Domininkas iš Merkinės v. 
Kučinskas Jonas gyv. New Yorko 

Apylinkėse.
Kučinskas Juozas iš Vištyčio vai. 
Kuklys Teofilius, sūnūs Tomo, 

prašo atsiliepti gimines.
Kunigėnas Kazys iš Mogilevo gu

bernijos, gyv. Bostone.
Kvedarienė - Rakunaitė Fortunata I 

našlė, gyv. Kenosha.
Kvečaitė - Korčinski Emilija iš |

labai apsunkina komitetui
gauti daugiau auku ir pa-i •, . . ,1 menkos susenusius, apiply- 

’ į susius, kad nebegalima nė 
suskaityti. Yra gyvas reika
las pasirūpinti, kad į visas 
lietuviškas stovyklas ir į di
desnius lietuvių susiburimus 
butų reguliariškai siunčiami 
musų pažangieji laikraš
čiai.

Parkai. Bet ar butu proga i! ?iulaH ap“ Ui- visiems 
juos įsigauti su paminki.,•,:Pafantf1?ms.2raonema Pa’ 
tai jau kitas klausimas. galvot, ir ką nors daryt!. 

J kad musų spauda galėtų
Po diskusijų, susirinki- lankyti išblaškytus po įvai-

skubinti 
mą.

paminklo pastaty-;jų programa esanti per de-. . . - x . ,nia
šina. Dabar tokie fruktai g^snls’ , F1? tlk 5V08’ kune: Pastaiuoiu laiku buvo 
šneka kad Am-ilp-ampitn atr°d° labai nmti ir tun no- f*»^ruoju iaiKU puvo speha, kaa Amalgameitu fb-rhfl- įnVulni ioi, skiria komisna anzmrpti
Unijos renkamas politinis ’ro dllbtl: l0.kal.ul
fondas yra “komunistinis”. nM re!k,a lr V* ate1’
Žinoma, tokių žmonių nėra vlal ,«erai padarytų, jei nm-
Lapašausko dirbtuvėje, bet įal al°?. faI,es <la1'-
jų yra kitose dirbtuvėse, bininkisku judėjimu, o ypa- 
Tokie tai varo nelabai šva- tln?al darbo unijomis, 
rią propagandą. Tai Tafto Socialistų 19 Kuopa Rengia11* T-T o vt _ i__ 1_ 1L-.ir Hartlev biliaus rėmėjai. Vakarienę ir Prakalbas

nu-
kirta komisija apžiūrėti ke

letą miesto Paiku, manant 
surasti tinkamesnę vietą dėl 
paminklo. Iš apeitu vietųi 
komiteto nariams geriausiai 
patinka Highland ir Forrest!

Unijistai turėtų apsižiūrėti Vasario 28, 1948 m. Lie
su kuo jie turi reikalą. tuvių Socialdemokratu Są- , . , , . . , . ,
New Yorx« I Jungos 19 kuopa rengia me- mas JeI išrinko komitetą ir.nas salis lietuvius. Pagal-
Ncw Y rxo Lietuvių Taryba dn - vakarienį Vakarienė Pav«de jam toliau rūpintis vokime, ar tani reikalui ga-

e' bus A. L. P. Kliubo name, (lel paminklui patogesnės lime koki fondą įsteigti, ar
ryba pirmiau susikūrė negu avė., Biookl.vn,
Amerikos Lietuviu Tiirvhu Y. kaip / .->0 vakaie. Bi-Į

Ir Jos Veikla
New Yorko Lietuviu Ta-

Amerikos Lietuvių Tarvba..P 
Iš karto Ne\v Yorko Lietu ieto kaina 00 y patai. I
vių Taryba pasišovė į dide- Sausio 18, 1948 m. kaip 
liūs darbus. Rengdavo poli- 2 valandos po pietų A. L. P. 
tinęs prakalbas, rengėse net Kliubo name bus LSS 19 
išleisti knyRą apie Lietuvos kuopos prakalbos. Kalbės 
nepriklausomybės kovas. drg. R. čerkeliunienė apie 
Tam reikalui net surinkta Sovietų Rusijos ir Vokieti- 
apsčiai pinigų. Bet kol kas jos okupacijas Lietuvos. Ji 
tos istorijos nesimato. Vei- asmeniškai tas dvi okupaci- 
kiausiai pinigai išleisti ki- jas pergyveno ir daug ką 
tiems reikalams? turi pasakyti apie raudonuo-

New Yorko Lietuvių Ta- sius ir ruduosius fašistus, 
ryba per pastaruosius kelius Antras kalbės dr. J. Pa
metus pasitenkina tik suren- jaujis temoje: “Šių dienų 
“ ———————- pasaulinė padėtis ir kas iš

jos išeis.” Dr. Pajaujis yra 
Įžymus žmogus ir jo reikia

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems “Keleivio” skaitytojams, draugams ir pa
žįstamiems linki

J. J. Pranokus, 
Chicago, III,

FLORENCE, MASS.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais nameliais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTKR, MAS8.

ateiti pasiklausyti, jeigu ku
ris nori suprasti, kas šiandie 
dedasi pasaulyje.

Trečia kalbėtoja bus A i 
Devenienė, ką tik grįžusi iš 
Europos, kur ji aplankė 
Švediją, Daniją, Norvegiją, 
Olandiją, Vokietiją, Fran/ 
euziją ir pargrįžo atgal į 
Ameriką. Pasakė daug pra
kalbų Europoje. Kalbėjosi 
su šimtais išvietintųjų lietu
vių ir kaip kuriems pagelbė
jo sutvarkyti ju reikalus.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.“ Nors Sovietu 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
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Pas mus nesenai atvažia
vęs Juozas Kazimieraitis mi
rė čia gruodžio 17 d. Jis pa
liko nubudime moterį ir dvi 
dukteris. Velionis priklausė 
prie Greenfield, Mass. SLA 
297-os kuopos.

Gmodžio 18 d. čia mirė 
Steponas Montvila, 34 metų 
amžiaus. Mirė jaupas nuo 
maliarijos (drugio) ligos.
Velionis per karą keturius 
metus kariavo Pacifiko sa
lose su japonais ir ten su
sirgo ta sunkia liga. Palai
dotas gruodžio 20 d. su ka
riškomis apeigomis. Velia 
nis paliko nubudusius tėvus 
du broliu ir keturias seseris 

—o—
Anądien vienas kaimynas 

man parodė gavęs laišką iš 
Lietuvos. Tame laiške sako 
Brangus dėde, jūsų antrašą 
gavau ir rašau aš, jūsų bro
lio jauniausias sūnūs. Mesi 
matėm visko per šitą karą, 
daug žmonių nuo mumi va-: x x i* i i ia f Kybartas Antanas ir JonasZ1UOJH J t3 SHlį, kur bcllto? liuonos parap., New Yorke. 
meškos vaikus peri, taiog
išeina su kunu ir dūšia. Kai 
rašysi laišką man, nedėk sa
vo vardo ir mano vardo ne- 
minavok. Atgal antrašas an' 
kitos konveito pusės. Jei su 
žinotų nuo ko laiškas ir 
kam, tai turėčiau nemalo-

Ve-

I^banauskas Jonas iš Liolių km. 
f .eita Napoleonas iš Balninkų vai. 
Lichtas Adolfas ir Heinrikas iš 

lesnapolio.
I.ikas Julius ir Juozas iš Panevė

žio ap.

TEISMAS

Ant žemės gerovės nebus, kol 
neįsisteigs Dievo Karalystė. 

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

(Skelb. 5-8)lis iš Lietuvos. Kaip jis pra
ėjo per cenzūrą, aš neži-j 
nau. Gavo žmogus laišką1 

numo. Jeigu gausiu nuo ju-;nuo giminaičio, bet tas rašo}
sų laišką, tai gal parašysiu, ne savo vardu ir nenori, kad Už $1.00 per visų metų kotnų mė-
kodėl reikia vardus slėpti. Lietuvos okupantai sužino- suokit ”Jų pu# P"’
Sudieu, dede... !tų, kad jis rašo savo dėdei į

’ A_______ JI—. A _______ O_____1___«•_ I

DAUG ĮVAIRUMO

Tai toks
(>-48)

___ ____  . . 1 A j c u v. - I LICTUVIV NAUJIENOStrumpas laiške- Amenką. Adomas Subačius 3.12 n. 6th nu PhiUdeiphis s. ra.



Pttbpis Ketvirtas KELEIVIS, 30. BOSTON

VĖL M10 SALAPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

“sala ve i-

Mrs. M. Simon iš So. Bostono 
užsakė “Keleivį” metams ir ka
lendorių savo broliui A. Bar
kauskui, Brockton, Mass.

Mrs. J. Bart iš Johnstone, R.

No. 53. Gruodžio 31 d.. 1917 m.

ARABŲ VADAS ŠAUKIA ŽMONES J KOVĄ

Kairo mieste, Egypte, arabų vadas Daleh Harb Paša 
šaukia minią į šventą karą prieš žydus Palestinoje. 
Po mitingo minia neša savo vadą ant pečių. Arabai 
visuose kraštuose telkiasi kovai ir visur triukšmingai 
demonstruoja ir ginkluojasi šventam karui.

Pietų Amerikoje, prie: Prieš 20 metų 
Franeuzų Gviar.os pakras-jšių” organizacija pasiuntė 1-. užsakė “Keleivį” metams 

?iguną i Vėl- Juozapui Bartui, Providence, 
’ė iam dide- K. I.

“Velnio Sala”. Franeuzų Ii darbą: padaryti iš buvu- Mr. ir Mrs. Kuchinskai iš Chi- 
Gvianos kolonija yra karš-'šių kalinių ir žmonijos at- vagos užsakė “Keleivi” metams 

į tame klimate. Dėl drėgno j matų normališkam žmonių A. Gronskiui, Chicagoje. 
ir karšto oro gyvenimas eu- gyvenimui tinkamus žmo- Mrs. N. Puzen iš Edgeuater, 
ropiečiams ten yra labai nes! Tas “salaveisių ’ par i- N. J., užsakė Keleivį metams 
sunkus. Didžiausias gyven-jgunas buvo paryžietis Char-;Mrs. Adam Wilkins iš Jamaica 
tojų priešas ten yra maliari- les Pean. jPlains, Mass.
ja, arba drugis, kurs neįpra- C. Pean nesenai lankėsi Juozapas Gaigalas 
tusį į tą karštą klimatą grei- Amerikoje ir čia papasako-, Gile. Conn.. užsakė

rrancuzų Lnianus uifcanizac Įja
cių, yra mažutė salelė, kuri vieną savo pareigi 
išgarsėjo paša iyj?. kaipo nio sala ir pave ’ė

—Laimingų Naujų Metų, sausų avies spirų su šnapsu.

nuvaro i kapus.

iš Somers- 
“Keleivį”

metams Juozapui Mackavičiui, 
Thompsonville, Conn.

John Walis iš Chicagos užsa-

tėve!
—Gerai, Maike, kad tu 

šitaip apie naujus metus 
kalbi. Aš tafpgi rokuoju 
kad jie bus mums laimingi

—Kodėl tiktai mums?
—O kam čia apie kitu 

klapatytis, vaike? Žiūrėkim 
tiktai savo biznio.

—Pradedant naujus me
tus, tėvas turėtum pasisteng
ti geriau lietuviškai kalbėt.

—Ar aš negerai kalbu?
—Ne, negerai.

Aš AAviiLro
-n.73 UUUIIIU, ruainv

5. Jeigu užpuola čiaudu
lys, tai pauostyk skuzbez- 
dalio.

6. Karvės karvojus yra 
labai pamačlyvas vaistas 
nuo apsideginimo, ale kar
vė turi būt juoda su balta 
vuodega.

j jo, kaip jam ir jo darbo 
Tokiame klimate Franci- draugams sekėsi dirbti bu-! 

ios valdžia, 1853 metais, i- vusių kaliniu tarpe. Jo pa-' 
kūrė “prasikaltėlių koloni- sakojimas yra labai įdomus.Įkė “Keleivį" metams ir kalendo- 
ją”, kur siųsdavo prasižen-i Pirmiausiai, jis sako, “sa- * ’ ‘
gelius, nuteistus ik iems me- laveišiai” įkūrė buvusiems 
tams kalėjimo už visokius kaliniams valgykla, nakvy-i 
nusikaltimus, žmogžud iai, nės namus, bet neilgai taip 
krašto išdavikai ir kitokie galima buvo dirbti. Greit 
prasikaltėliai būdavo pa- buvusieji kaliniai išvogė iš 
smerkti išbūti ilgus metus valgyklos visus indus ir bai- res .
“Velnio saloje” ir, pagal dus, o iš nakvynės namų vi-jJu^ui Baltunore.^ Md
nusistovėjusią teismų prak- sa patalynė atsidūrė kar-1 °
tiką, bausmė “Velnio salo- čiamose...
je” visada buvo “dviguba”, Vėliau buvo nusistatyta' 
kas reiškia, kad kalinys, at- duoti pašalpą tiktai už dar- 
sėdėjęs paskirtą bausmę ka- bą. Už valandą darbo—vie- 
lėjime, turėdavo paskui tiek ną kartą pavalgyli. Kas dir- 
pat laiko išgyventi “laisvė- bo tris valandas, gaudavo, . 
je” toie Velnio saloje. Kalė- tris kartus pavalgy ti. Kas! ru.guay’ Pietų Amerikoje, 
iiine kalinys gaudavo išlai- dirbdavo ištisą mėnesi per ’: Konstancija Discavage is Ak- 

visą laiką, galėdavo susi-i!ono’ Ohl°’ Keleivi
taupyti kelionei 59 frankų. į ™etams Pov* Beiskal- Puntan, 
Per 20 mėnesių buvęs kaIi-tPa; .......
nys galėjo susitaupyti 1,000 į .* “ / Jj ,s Chlcag<^ uzsa* 
franku, o tada “salaveišiai”jKel^‘v? metams b. Tverijo- 
pridėdavo antrą tūkstanti, jn,enei’ Chicago, I,L 
kad buvęs kalinys turėtų iš į 
ko apmokėti savo kelionę Į 
atgal į Franciją. Darbas bu-1 
vo duodamas farmoje ir 
“salaveisių” įkurtose dirb
tuvėse.

“Darbo gvdymas” pasiro- . .
dė labai geras ir daugelis Ch,cagos gyventojai, 
buvusių kalinių atgavo viltį
vėl kada nors grįžti į savo 
kraštą. Sumažėjo girtuoklia
vimas i r prasižengimai.
Žmonės vėl pasijuto žmonė-

i u A. Uzmekui Chicagoje.
Mary Urbant iš Inkster. 

Mich.. užsakė “Keleivį” metams 
Sylvcstrui Astrauskui, Detroit, 
Mich.

Margaret Kiriluk iš Baltimo- 
užsakė “Keleivį” metams 

oi
Mrs. R. Martin iš Chicagos 

užsakė “Keleivi” metams ir ka
lendorių Victorui Vaituloniui, 
< hieagoje.

B. Kondrat iš Clevelando už
sakė “Keleivį” metams Juozui 
Kondratavičiui. Montevideo.

alinys gaudt 
kymą, bet Velnio salos 
svėje” jis turėjo

‘lai-

I&vcjc ji» luicju verstis, 
kaip galėjo. Sunkus prasi
kaltėliai iš viso turėdavo pa
silikti Velnio salos “laisvė
je” iki savo gyvos galvos, o 
nubausti iki 8 metų kalėji
mo turėdavo “dubliuoti” 
bausmę laisvėje.

Sunkiausias laikas prasi
kaltėliams buvo Velnio sa-

7. Jeigu išsisuksi dešinią- los “laisvėje”, kada jie turė- 
a ranką, tai ant kairės už-i davo maitintis ir gyventi iš

Nellie Prokupienė iš Chicagos 
Keleivį” metams, kaip 

Kalėdų devaną. Billings’ienei 
taipgi Chicagoje.

Helena Ambrose iš Chicagos 
užrašė “Keleivį” kaip Kalėdų 
dovana Silvijai

Linksmus Dalykai
Mirusių Prikėlimas .tačini, — bėt ar žmonės ne- 

Karts nuo karto išgirsta- vadins mane melagiu, jei aš 
me, kad “jau artinasi pašau- neprikelsiu mirusiųjų. Aš

puikiai pasipelno. pė miesto viršininkas — as
Bet yra ir kitokių gudino- duosiu liudijimą, kad Tam 

i, lių, kurie daro puikų verslą

tu nei vieno misteiko maru 
kalboj nerasi.

—O kas yra “beeinu” ir« per tvorą, 
“misteikas” ? Ar tai lietuviš
ki žodžiai?

—Orait, o kas daugiau?
—Tėvas padarai ir dau

giau klaidų. Sakai, pavyz
džiui. “žiūrėkim tikta' save 
biznio.”

—Nu. tai kaip sakyt?
—Reikia sakyt: “žiūrė

kim savo reikalų.”
—Bet aš, Maike,

-išk raudoną vilnoni siūlą, 
Irma padaręs ant jo 9 maz

gelius: o jeigu išsisuksi kai- 
iają ranką, tai tą siūlą risk
mt dešinės.

8. JeiKu tave įspirs arklys, 
tai persiversk aukštieninkas

turiu
galvoj ne reikalus, ale regl: 
bizni.

—Kokį “biznį”?
—Ogi užsidėti aptieką ir 

pardavinėti krajavas liekar- 
stvas. Žinai, musų žmonės 
Amerikoj jau paseno ir daž
nai serga. Amerikancka me
dicina niekad nemačija, tik 
pinigų viliojimas. Bet jeigu 
bus lietuviškų lidtarstvų, 
prie kurių žmonės nuo se
novės pripratę, tai visi 
pirks. Čia, vaike, ne bai kos. 
Ligoniams bus tikra sveika
ta, o mudviem biznis.

—Bet kur tėvas tokių vai
stų gausi? Juk Lietuvą Sta
linas atskyrė nuo pasaulio 
geležine siena.

—Maike, aš radau save 
krajavam čemodane daktar- 
ską knygelę, kur surašyto 
liekarstvos nuo visokių kva 
rabų. Jeigu nori pasiklau
syt, tai kaikurias jų aš galiu 
tau iš pometies pasakyt. A 
turi čėso?

—Turiu.
—Na, tai klausyk. Išv’ro- 

zysiu pagal numerius:
1. Jeigu apsergi drugiu 

tai reikia apžergti kočer^f 
ir bėgti iki artimiausios ri 
vės, o tenai mesti kočerg< 
atbula ranka į vandeni i 
risčia parbėgti atgal. Dru
gys šiur atstos.

2. Bai'suk o tulžis su cuk
rum arba medum, tai ge
riausia liekarstva nuo guru
lio.

3. Jei kam patinsta ko ios 
tai reikia patepti vilko tau
kais.

4. Jeigu pasidaro pikta 
ant širdies, norisi vemti, tai 
praryk trejatą devynerių

9. Skuzbezdalis yra ge
riausia medicina nuo viso
kių paviršutinių ligų.

10. Gyvatė užpilta snap
ui gvdo visokias vidurių li
as. bet geriausia pamačija

įuo marmatizmo.
11. Keptas kiaušinis su 

ipirais, tai liekarstva nuo
,ilvo skaudėjimo.

12. Nuo gerklės skaudėji- 
".o, tai geriausia mačija ar-
ata Kvirta iš šunies migdo

lu Ypač patartina ją varte-

savo uždarbio. Tiesa, jie ga
lėdavo ten turėti savo dar
žą, galėjo ieškoti darbo mie
stelyje, galėjo užsidėti savo 
dirbtuvėles, bet dėl karšto 
klimato ir dėl primityviškų 
sąlygų toje kolonijoj, buvu
sių kalinių gyvenimas buvo 
labai sunkus. Daugumas bu
vusių kalinių, gyvendami 
Velnio salos “laisvėje”, gir
tuokliaudavo, vagišiaudavo 
ir jų gyvenimas daugiau bu
vo panašus į laukinių žvė
rių, kaip į žmonių gyveni
mą.

Pabėgti iš Velnio salos, 
kaip ir iš Rusijos koncent
racijos stovyklų, buvo visai 
negalima, nes aplink salą 
buvo vanduo, o jei kam pa
vykdavo pasiekti sausumą.

Nuo Administracijos

i mis... 
Kartu su tuo “salaveisių”

KAINADIfcCiy ŽINIAI
Daugelis musų draugų 

siunčia “Keleiviui” prenu-

iš “pasaulio atstatymo”. 
Vienas žmogus susikrovė 
sau riebų kapitalą iš “numi- 

Duobienei. irgi Į rusių prikėlimo”. Buvo taip:
Aštuonioliktame amžiuje 

į Franciją atkeliavo apsuk
rus italas, vardu Mantačini. 
Jis pradėjo garsinti “gyvy
bės eleksirą”, arba tokius 
vaistus, kurie gali grąžinti į 
seniams jaunystę, ligoniams;

sta tikrai prikėlei mirusius 
ir tą dokumentą patvirtin
siu su miesto antspauda.

Taip ir buvo padaryta. 
Mantačini gavo pinigų, ga
vo paliudijimą, kad jis gali 
prikelti mirusius ir, staiga 
ąraturtėjęs, išvažiavo kitur 
avių kirpti.

•!_ _rtiooia i _ i_uiooa
Automobiliu savininkai

organizacija Franciai vedė:meratą Canadian Pacific
propagandą už visišką pa-,Sxpress Co. money orde

riais. Mums pasidaro iš to 
nes kei- 
orderius 

Amerikoje tenka gana bran
giai mokėti už iškeitimą.

naikinimą tos baisiosios pra 
sikaltėliu koloni ios. .Ju pa- nemaža nuostolių, 
stangomis kolonija liko pa- čiant tuos money 
naikinta.

Aprašymą
lnioj 
drg.

A. Kuzis iš Manchester,
Conn.

ir jo draugų darbo V o 
saloie mums prisiuntė

sveikatą, nuvytusioms po- turi savo šventą patroną, 
nioms—grožį, o nuirusiems .kurs juos globoja ant kelių 
—gyvybę. Mantačini darė ir vieškelių, kad nelaimė 
gerą biznį po visą Franciią, į neatsitiktų. Tokiu patronu
nes jis visur rado lengvati
kių, kurie jo “eleksirą” pir
ko, o Liono mieste jis per 
trumpą laiką susikrovė di-

Mums yra geriausia kaiidelį turtą. Ten jis paskelbė, 
unadiečiai draugai prisiun-Jkad paskirtą dieną jis pri

i dainininkams, ką dainuo- tas vis vien žūdavo karštos?
džiunglėse nuo bado, drugio 
ar vietos gyventojų, kurie 
tokius pabėgėlius medžio
davo su šunimis.

a per radiją -ir nori turėt7 
r; žų halsą.
—Palauk, tėve: užteks!
— Maike, čia da ne vis

kas. Aš tau nei pusės kata
logo nepasakiau.

—Bet tai nėra jokie vais
ai, tėve. Tai yra tamsių 
žmonių prietarai. Jeigu A 
merikoje tokius niekus pra 
iėtum pardavinėti, tuoj at 
idurum už grotų.

—Maike, jeigu tu tik 
iek razumo turi, tai man 
leužsimoka tau savo sekre- 
us pasakoti. Gudbai!

KANADOJE EINA “NE
PRIKLAUSOMA LIE

TUVA”

Gavome pirmą nr. spaus
dinto Kanados lietuvių sa

vaitraščio “Nepriklausoma 
Lietuva”. Seniau “N. L.” ėjo 
ruki; likatoriu dauginama,! 
> dabar, pribuvus į Kanadai 
lidesniam skaičiui lietuvių,! 
‘N. L.” persitvarkė ir eis 
tas savaitę. Pradžioje laik
raštis. dar turi vargo su lie
tuviškomis raidėmis, ypač 
antgalviams, ir, kol sutvar
kys savo redakciją ir tar
nautojų štabą, eis tik kas 

• ntrą savaitę. Bet laikraštis 
tikisi nugalėti visas kliūtis 
ir eiti kas savaitę. “Nepri
klausomos Lietuvos” adre
sas yra: 6642 Third avė., 
Rosemount, Montreal 36, 
Canada. Kaina metams Ka
nadoje $3, o užsieniuose 
$3.50.

UŽSAKĖ LAIKRAŠTI 
ŠVENČIŲ DOVANOMS

Dabar ta baisioji prasi
kaltėlių kolonija Velnio sa
loje yra panaikinta. Nuo
pelnas už šitą humanišką 
darbą priklauso “salavei- 
fių” organizacijai. Ji pirmo-( 

i pradėjo rūpintis Velnio’ 
salos “laisvaisiais” kolonis
tais ir pradėjo dėti pastan
gas, kad iš tų žmonijos at
matų, žmogžudžių, vagių ir.

Dominikas Navitsky iš New- 
ark. N. J., užsakė knygų ir 
‘Keleivi” metams Antanui Sa
dauskui, Montreal. Canada.

Veronica Snow iš Chicagos 
užsakė “Keleivi” ir kalendorių 
Amelijai Sttumskienei, Sparr. 
Floridoje.

Peter Sank iš So. Bostono už
sakė “Keleivį’* metams ir kalen 
dorių Konstancijai Yonikienei 
Chicago. III.

P. Papučka iš Kingstono. On- 
tario, Kanadoje, užsakė “Kelei
vį” metams ir kalendorių ketu

čia pinigus Kanados pašto'kels visus 

meney orderiais. Linkmei

Todėl, kas gali
prenumeratą per paštą, pra
šome taip ir daryti. Busime 
labai dėkingi užtai.

Draugiškai,
Administracija.

JS1UOS1US 
atsiusti ir vieta.

JUOKAI

to miesto

kaitosi šventas Kristopas.
Anądien kunigas vienoje 

bažnyčioje pašventino visą 
tuziną švento Kristupo me- 
dalikiukų ir dalijo juos sa
vo parapijonams automobi- 

miru-iiistams. Po palaiminimo kū
jis paskyrė dienąjnigas betgi pridėjo:

—Atsiminkit, mano mie- 
s, kada jie apleis savoj lieji, kad šitas palaiminima; 
is kapus. j ir švento patrono apsaugi

je

girtųpklių, padaryti vėl save Irioms lietuvaitėms pabėgėlėms, 
gerbiančius Žmones, kuri?i kurios nesenai atvyko iš Vokie- 
galėtų grįžti į normališką tijos dirbti Kingstono ligoninė- 
gyvenimą. je. Kanadoje.

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

tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslu ir visokių pa
siskaitymų. Yra arti 100 puslapių rašto.

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

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

“Keleivis”
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Trumpas Testamentas
Pas advokatą susirinko 

giminės išklausyti mirusiojo 
giminaičio testamento. Visi 
tikėjosi, kad turtingas gimi
naitis bus ką nors jiems už
rašęs. Mirusiojo testamentas 
pasirodė labai trumpas. Jis 
buvo šitoks:

“Būdamas sveiko proto, 
aš pasirtipinau išleisti dar 
gyvas būdamas visus mano 
pinigus, kad tinginiai gimi
naičiai negautų nė cento...

Kaip Ji Grieš?
Kad įbauginus žmones ir 

surinkus daugiau pinigų ka
lėdodamas kunigas sako:

—Žinokite, kad po mir-

kur prikeltieji susi
rink 
šaltu

Nakčia prieš “prikėlimo 
dieną" Mantačini įsakė sa
vo tarnui priimti visus atei
nančius pas jį ir lic»: kiek
vieną vesti į atskira kamba
rį. Jis laukė daug s 
neapsiriko.

Kaip tik sutemo 
pradėjo eiti visokia 
su gana keistais pi~ šymaF 
Atėjo graži poniui ir sako

—Pasigailėk

visai neveikia, 
žiuosit daugiau, 
lias per valandą...

kaip)

ipsauga 
jus va- 

my-35

ečių. Ir

pas jį 
žmonės

NEVV MAMPSH1RE ME
DŽIOKLĖ

Šiais metais New Hamp- 
shire valstijoj per medžiok
lės sezoną buvo nušauta 
’9,000 stirnų ir šeši medžio- 
! tojai. Taip praneša musų 

me- 
pri-

—Pasigailėk manęs, ne-j» aįmvninės valstijos 
grąžink iš kapų mano senoldžioklės ir žuklavimo K.. 
vyro, as prieš savaitę laiko Į žiūrėtojas R. G. Carpenter. 
ištekėjau uz mylimo Stepo- j Pe nai metais tiktai trys 
no ir nenoriu buvusio vyro medžiotojai žuvo bemedžio- 
ne is tolo matyti, už patar- Hamj? bet ir stirnu
navimą aš tau gerai užmo
kėsiu...

Atėjo jaunas žmogus ir 
sako:

—Pasigailėk manęs, ne
grąžink iš kapų mano seno 
tėvo. Jo turtas dabar yra 
mano rankose, o senis būvi

buvo nušauta tiktai
pernai

6619.

KUR UKSUSAS TINKA
Ai art naudojimo prie 

maisto, uksusas tinka dar 
ve kur:

Kad skalbiniai žiemes

ties bus verksmas ir dantų <vau • e,ai Uirr°-
griežimas!...

Sėdėdama kampe senek 
atsiliepė:

—O, aš nelaiminga! Kuo 
gi aš griešiu, kad jau nė vie 
no danties nebeturiu?

šykštus ir vėl norės tą turt? metu neprišabų prie šniūro, 
“pirm negu jucs džiausi, su 

skuduru sumirkytu į uksusa 
perkrauk per šniūrą.

Kad kiaušiniai nesus; rog
ių kuomet verdi, į vandenį

siu, jei tu palikti 
tėvą kapuose...

Atėjo daug senų ir jaun u 
vyrų ir moterų ir visi mokė
jo pinigus kad numirėliai 
liktų kapuose. Pagaliau atė-iĮlašink kiek uksuso

mano

jo miesto viršininkas ir pra-; —o—
.. bilo šitaip: Kuomet verdi bulves, kad

na iš kurios Driežastie^eTk1 —Gerbiamasis, pasigai-bulvės nuluptos nepajuo- 
išnyko arkliai Joje yra tuk- lėk palik mirusius duotų J puodą įpilk truputį
stantis “nuts’ų” ir didžiau- ra™ybe.Je;Jei tu prikelsi bu- uksuso.

vairo P™6 kur dėsiuos? Kur dėsis Stiklas, pastovėjęs rūsyje
'______ __ pašto viršininkas, policijos ar kur kitur drėgnoje vieto-

galva, mokesčiu rinkėjas ir ’G pasidaro neparmatomas,
Pakalbinkime draugus ir kiti pareigūnai? Už patai- širkšniu aptrauktas. Nuva- 
kaimynus užsisakyti “Ke- navimą aš sumokėsiu. lvmui trink su skuduru pa-
leivį”. Metams $3.00. —Taip — atsiliepė Man- mirkytame uksuse. J. D. T.

Automobilis — tai
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Mes Dabar Visi 
Demokratai

te jie sau eina i peklą... Irėj’us šias atkarpas pasiro-1 3. Sirvydas Donatas areš-J
u pagarba Jacob Sweede dė, kad jose rašoma apie tuotas už vagystes Sehsvein- 

Taylorville, 111. i “laimingą grįžimą” iš
Schweinfurto I)P

Socialistinis Jaunimas
Gerbiamieji draugai, 
Sveikinu “Keleivio” re

daktorius ir administrato-
(Laiškas iš Vokietijos) draugių pasisakymas, kaddll?s . su šventėmis ir linkiu 
Mielas drauge’ Priminei mt. tautos daugumosilairnin.gŲ Naujų -^p^ų. Ta

demokratizmo klausimą. La- trinktoji ir teisėtai sudaiy- ^del sįį-

bai eerai! Dabar mes visi

išsigimusi demokratija. skaitytojai Naujų
atsargumą paabejosi dėl tikroji demokratija, matyti,
Jono ar Petro demokratiš- ^us ta, kunoj klebo-
kumo, tai įtikinimui gali na* J!‘ zakristijonas tvarkys 
gauti pagaliu į kaktą. Tams- valscjus, o dzekonas ap- 
ta pasakysi, kad daug kie- ^rmes reikalus, kapelionas
no šiandieninis demokratiz- 11 at^ls. mokytojus, o

Klebono giminaitis milici
ninkas varu varys į bažny
čią tuos, kurie geruoju ten 
neina.

Taigi turime ir šitokių de
mokratu.

gerai: Dabar mes visi 
demokratai, kitokių musų 
tarpe nesurasi, o jei per ne

mas keistas. Sutinku.
Sakysim, ar tamstos, ilgai

gyvendami demokratiško 
Amerikoj įsivaizduojate, 
kaip gali būti “kraštas de
mokratiškai valdomas nė 
karto nebalsuodamas”, o to
kią demokratiją mums ir 
šiandien rekome n d u o j a 
“Musų Pranešimai”, orga
nas 1946 m. sugužėjusių i 
Lietuvos Tautini Sąjūdi 
mums seniau gerai žinomų 
vadų, vadelių ir jų klapčiu
kų klapčiukai. Aišku, tai 
jau bus “aukštesnė” demo
kratija. Vieną tokią aukš
tesnę demokratiją Rytuose 
mes jau turime ir ją gerai; 
savo kailiu patyrėme, ido-» 
mu butų žinoti, kuo skirsis 
“Musu Pranešimu” bičiuliu

Metų proga prisidėtų po ko
kį doleri ir laikraščio namas 
greitai butų visai 
Lieku su pagarba 
velydamas

Bi

išmokėtas

stovyklos
i Lietuvą 3 asmenų.

Šie buvę Sehv.ein furto 
stovyklos gyventojai “I ais- 
vės” korespondentui Dau
barui nupasakojo, kaip jie 
vargo stovykloje, kaip juos 
teisėjas laikė daboklėje,

furto mieste ir jo apylinkė
se. Byla perduota JAV kari
niam teismui. Tai yra tik 
smulkmenos, bet galutiną 
žodį tarė JAV karini 
mas, kuris visus tris “did-‘tokio turinio laišką: ! tarpe, kaip ka
vyrius” už padarytas vagys-’ Žiburėlio Draugijai, 1739 i vo pageidauta.
tęs, įsilaužimus ir apiplėš:-! 8 
mus Schweinfurto mieste il

siomis dienomis Žiburėlis formavome apie jų išsiunti- 
avo iš tremti:: patekusių mą, prašydami gavus juos 

teis- lietuvių socialistų jaunuolių,išsidalinti solidariai narių 
kad tamstų bu-

1 • i - i • r\ t I *_ J • J * 

agv

esančioje po savo butu ir vi-į apylinkėse išnešė 1917. V. 2 
šokių kitokių baisių rerka-įšokantį sprendimą: 
lų. Toliau jie skundžiasi, Į , “Military Government 
kad už kiekvieną menkniekį > Court - Intermediate Court 
žmonės yra baudžiami, so- Charge Sheet; Office of Mi

Visų garbingiausias Vy-l 
čių Generole,

Atsiprašau jūsų didybės, 
kad tu t u nuplyšusiais čeba-

...... • tais turi pas mane vaikščio-Kiek Įgai jiems ; Rodos 
bus tas demokratizmas rei
kalingas — nežinau nei aš, 
nei jie patys, nes tai pa
reis nuo pasaulio įvykių rai
dos. O tikriesiems demokra
tams, kurie demokratiškumu 
nesidangsto, jo nekaitalioja. 
juo nespekuliuoja šitą faktą
reik visuomet atsiminti.

Tavo Žemaitis.

Skaitytojų Balsai

Gerbiamieji,
Mes Eloise, Mich. purau-

Chicago 8, Musų organizacija pasta
ruoju metu padidėjo, todėl 

dėko jame siunčiame tamstų žiniai or- 
paramą, kuri ganizacijos narių sąrašą, su

darytą š. m. lapkričio mėn. 
1 d. Tokiu budu anksčiau 
pristatytieji sąrašai savaime 
pasinaikina. Šiame sąraše 
yra išvardinti musų nariai 

>—stu- 
Jei 

pra-
Mums, esantiems su-i vesti platesnio masto para-

Halsted 
Illinois.

Nuoširdžiai 
tamstoms už
leidžia mums paremti musų 
narius-studentus, esančius 
sunkioje būklėje ir tuo pri- 

Ba- duoda jėgų, nežiūrint kietų 
eilinio sąlygų, tęsti mok-

st.,

roa visa gera djnamį j dabokles ii tt. Kar-įlitary Government for Ba- duc 
Y’, a*Xe“*’-tu jie pažymi, kad Schwein-jvaria Field Legal Team- gyv ____

•ookiyn, N. Y. stovvklos ncliciia esaniSchv/einfurt M. G. Dėt. A-j sius. Mus sujaudino ir pri- be profesijos skirtumi
JS Army Ex- Į pildė giliu dėkingumu tams-.dentai ir ne studentai 
i Sheet: tų atjautimas ir rupestin-į tamstos norėtumėte

I furto stovyklos policija esan|Schv 
ti fašistinė, nedemokratiš-i 24 APO 407, U 
ka, žodžiu, tik slaptai ir per tract of Charge 
didelį vargą jiems pavykę1 1. Jokūbaitis, Alex: three 
susirišti su sovietų repatia- years inprisonemed, 
cijos karininku ir pasiekti 2. Liepa, Bronius: two, 
tėvynę. Pagal buvusių 3. Sirvydas Donatas: two. 
Schweinfurto gyventojų: Taigi, kaip matome, šie 
Eronio Liepos. Jokūbaičio "nekaltieji avinėliai ’ savo 
Alekso ir Sirvydo Donato, tamsiųjų globėjų raginami 

kad“i^an" daugvbėi‘!'agiškimus sto-.atliko’tokius veiksmus, ku-
visckiu bėdų Kaipo faTme- '7kl,,s. pareiguna. yra oai- nau, norėjo sukompromituo- 

vibnu riLr.fi Va™ ««« I šiauši žmones: rasistai, na- ti ne tik Schvveinfurto sto- vieną o ieną Karve apsi- bendradarbiait nusikaI. vyklos lietuvius, bet ir visą
tėliai ir kas tik norit. nelaimingą DP visuomenę,

O patys save atvaizdavo vargstančią Vokietijos lage-
nelaimingais kankiniais ir riuose.

matyti tokią aukštą asabą 
vaikščiojant pusiau basą.

aš pasiskųsiu tau,Dabar

riui

veršiuoia, kitą dieną kiaulė 
apsiparšiuoja, vis bėdos ir 
vis neturėjau laiko palopyti 
tavo čebatu. Dabar aš tau

guma.'
griautoje ir nesvetingoje 
Vokietijoje, priduoda daug 
jėgų ir vilties žinojimas, 
kad musų tautiečiai užjūry
je ne tik mus supranta ir 
atjaučia, bet kiekvienu me
tu stengiasi sumažinti musų 
vargus.

Tamstų piniginių aukų 
dėka iki šio laiko sušelpė
me 10 musų narių, buvusių 
itin sunkioje būklėje. Gyve
nimas nuolatiniame maisto 
ii rūbų trukume atsiliepia Į 
bendrą sveikatos stovį ir 
darbingumą, todėl iš drg.

mą, prašome prieš tai pain
formuoti tamstų atstovą Vo
kietijoje K. Bielinį arba 
mus, kad i sąrašą galėtume 
Įnešti korektūrų, nes ne visi 
nariai randasi vienodoje 
būklėje, o, be to, organiza
cijai augant, nuolat atsiran
da naujų šelptinų narių.

Prašydami priimti musų 
nuoširdžios padėkos pareiš
kimą, liekame su širdingais 
sveikinimais,

St. Burokas,
Lietuvos Socialdemokra

tinio Jaunimo C. Komiteto 
Vice-pirmininkas.

L. Garlauskaitė, 
LSDJ C. K-to sekretorė.

—o—
Jeigu kas norėtų pagelbė

ti socialistinių, liberalinių ir 
demokratinių pažiūrų stu
dentijai, tai čeki arba pini
gų gali siųsti M r. K. August 
vardu, “Žiburėlio” iždinin
kui (1739 So. Halsted st., 
Chicago 8, Ilk). Kiekvienas 
gautas centas sunaudoja-

pns„irw,„ fivvhk-a mhin, i-k—*™ — nekaltybės šy- O tie nusikaltimai labai 
tai
nUph—Įjao T Į, U "i*
mane per 1947 metus ir at- J°KU?aitI . - - . .. . .
eidama* atnešk man “Ke- Bronni ir Sirvydą Donatą sėdi tasistai, karo nusikaltę- stų _
leivio” kalendorių, o už li-Riek tiek, praskleisti ir leisi- liai, vagys ir žulikai. tus, reiškiame nuoširdžią

kusią penkinę nupirk malia-

irisiunčiu dvylika rublių, i aPsuP° save. u ue nusiKaiunuu muu
ai pasilopvk debatus, ką duu- Pamėginsime tą nekal-, eikaling. Maskvos ponams 
luplėsei vaikščiodamas pas i 71?“ ?krals‘?', gaubiančiąja, pastarieji galėtų vis.

Alt-1 Liena gerkle šaukti, jog lageriuose A- Bielinio patyrę apie tam- 
*-• ’ •--- .....n...ns .-.i išsiųstus 9 CARE pakie-

demokratija nuo minėtosios zės lietuviai sveikiname 
“aukštesnio tipo demokra- “Keleivio” redakciją ir ad-jv 
tijos” Sovietų Rusijoj. ministraciją linkėdami link-į v 

Turime mes dar ir kitokių smų Kalėdų ir laimingų 
demokratų, pasakysiu, gud- Naujų Metų.
resnių. Iš tolo žiūrėdamas! Mes Eloise purauzės se- 
nieko įtartino nematysi. į neliai esame labai dėkingi 
Kaip geri strategai jie apsi-j “Keleivio” leidėjams, kad 
dažė savo švarkus slepiama per visus 1947 metus “Ke- 
spalva ir all right.. Reik jau Į leivis” mus lankė kas savai-

vcs ir numaliavok “Kelel
io” namo palanges.

me pakalbėti patiems fak- Paaiškėjus kas per paukš- padėką už tokią efektingą 
tams už save. teliai grįžta i Lietuvą, argi paramą, raip pat dėkojame

Štai šių asmenų charakte- galima tikėti jų pareiški- gerb. K. Liutkui už jo apsi- 
įristikos: ištraukos iš stovyk- mams apie priespaudą lage- ėmimą globoti musų vieną

Paklausvk mano pamoką- |og tejsmo byjų; liuese, apie neleidimą grįžti narę. Draugus, kuriems iš-
lo, ką tau tui iu pasakyti., j Liepa Bronius: už pa- į Lietuvą ir kitokius jų lei- Mušti pakietai įmanome,
. ian teko nuli Keleivio darytas vagystes, triukšmo džiamus gandus. kad jie gaus juos apie lap-

kėlimą ir muštynes tris kar- Gaila, kad kai kurie JAV kričio mėn. pabaigą), pain-
, naujas pi e- tug bausįas po dvi savaites lietuviai suklaidinti “Lais-

aioa ta masina, kul1 daboklės; vės” ir “Vilnies” patiki jų žusiųjų.

redakcijoj, 
ten 
sas

reikalingas
as mačiau.

tavo pypkę nufotografuoja.
ne geras akis, bet gerą uos-jtę nemokamai. Mums butųjTaigi, gal jau manevrai 
lę turėti, kad suuostumi se-|labai malonu, kad “Kelei-(sibaigė ir per šalta po km 
ną gerai pažįstamą kvapą. į vis” mus lankytų ir per at-
kuris besitrankant po viso-Į einančius 1948 metus. Lie-. j
kias stovyklas, aišku, turėjo;kam su pagarba,

Eloise, Mich.
vis dėlto šiek URA
ruoti.

Štai tamstai pavyzdys.
Šių metu sausio mėn. buvo 
ateitininkų sendraugių kliu-; 
bo suvažiavimas. Arusi ur-i Pau-13 
ge leidžiami “Žiburiai” ra 
šydami apie šitą suvažiavi 
mą šitaip sako:

“Kliubas Įsisteigė 1926! 
m., aną istoriškąią la' krič:o
m. 21 d., kada išsigimusios , , . ,
‘demokratijos’ žandarai pir- fhusadresu, kaip nuiodyta, 
ma karta išniekino visiems ĮI Indiana Harboi. 
lietuviams brangu Karo M u-l Su oagarba, Mary Simutis 

Indiana Harbor, Ind.

Gerbiamieji,
Aš suradau dar vieną 

“Keleivio” skaitytoją

mus voliotis, o į Kaliforniją 
gyvačių gaudyti irgi pavo
jinga važiuoti, tai geriau 
sukviesk susirinkimą ir pra
nešk visiems, kad “Kelei
viui” reikalingas presas. Tai 
tada ir aš pribusiu i talką su 
penkine ar daugiau ir pa-

Gerai lietuviškas
)ja‘ 2. Jokūbaitis Aleksas: už korespondentams, kurie pa- priežodis sako: “Toks tokį mas tremtin patekusių mok
inį triukšmo kėlimą ir mušty- duoda žinias tiesiog iš “pir- pažino ir ant alaus pavadi-jslo jaunimo šelpimui.

nes teismo baustas dabokle; mųjų šaltinių”, t. y. iš grį- no.” M. Beržas. Žiburėlio Vaidyba.

; dują rveieivio skilvio ą ^nausiu be jokio pelno nu-' 
ir prisiunčiu tamstoms čeki jrkti kuri a| ,iu>

nu, irki, «laug pigiau, neim-
1948 metų 
prisiunčiu

Keleivio 
lendoriu ir 
reikalui 50c. Laikrašti 
šom siuntinėti Mr. A.

ka
taru
pra-
Wi-

ziejaus sodeli Kaune.’ _____
Taip rašo “žiburiai”, o; Gerbiamas Maikio Tėve, 

atsiminkime ir mes. jei pa-I Prisiunčiu tamstai^ 3 do
minome, kaip ištikrųjų lenus ant batų ir 50c. uz 
anuomet buvo. Taigi, aną kalendorių. Prašau mane 

lankyti per metus laiko. Tik 
aš tavęs prašau, mielas tė
vuk. nekišk savo nosies į 
tuos bolševikus, mes visi ’i- 
nom apie juos. Velik nueik 
pas zakristijoną ar pas pra- 
boščėliaus Magdutę pasi-| 
šnekėti, arba j as gera kata-1 

muziejaus sodelio ribų (Sei- b’ką, katras laikraščių ne- 
mo-Lukšio gt.). Bet ne tas skaito, o myli išsipili, tai 
fakto iškraipymas čia bu- ras tokį kytrą žmogų, gausi 
dingas, čia įsidėmėtinas nuo- gerų žinių. O pas bolseyi- 
širdus anų metu ateitininkų, kus neik ir su jais nekalbėk, 
o šiandien, aišku, jau šen- ha ir mes su jais nešnekam,

lapkričio m. 21 d. studentai 
neolituanai (tautininkai) ir 
ateitininkai ruošė demon
straciją prieš visos lietuvių 
tautos demokratiškai išrink
tą vyriausybę, o ; oliei a no
rėdama triukšmadarius su
drausti pasitiko juos toli už

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turt’ngiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TIRTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $.>.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo GO metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

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

damas nė vieno cento už
darbio. Taigi paremk mano 
įnešima, nes žmonės myli; 
skaitvti “Keleivį”, o labiau
siai Moterų Skyrių. Velyda
mas visa gera šventėms ir’ 
linksmų Naujų Metu lieku 

Juvzns Mar ainas 
Westfield, N. J.

Gerbiama redakcija.
Atsiprašau, kad pavėla

vau su prenumerata, aš ži
nau, kad ’au pasibaigė. Visi 
sako, kad Maikio Tėvo di
delė nosis, ale jis yra geras; 
žmogus. Mes turime kleba-! 
ną su labai didele ir mėlyna 
nosimi, tai ir jis yra geras: 
mum? žmogus.

Brangu? mano seni. aš 
tau dabar prisiunčiu čielą 
’ enkir.ę. Tris dolerius už 
prenumerata, o du doleriui 
ant škajderių, ką ožys su- 
gromuliojo, o jeigu škaplie
rių nepirksi, tai atiduok pi
nigus Maiklui ant namo, bei 
tu juos pragersi. Su širdin
gais linkėjimais.

Stanley O’Bri tis, j 
Millinocket, Me. 

Gerbiamieji,
Linkiu linksmų švenčių i - 

laiminau Naujų Metų. Aš 
rats jau 77 metus varau ir 
skaitau “Keleivį” virš 30 
metų. Viso gera velydamas 
lieku, M. Casper,

Penacock, N. H.

DAUIIARAS IR DP
Kas per vieni grįžusieji iš
Schv/einfurto DP stovy

klos į Lietuvą
Prieš keletą dienu, vienas 

Schvveinfurto I)P lagerio; 
gyventojas gavo laišką iš; 
savo dėdės, kuriame buvo 
Įdėtos Amerikoje einančio; 
komunistinio laikraščio 
“Laisvė’’ atkarpos. Peržiu-

iLaiininuu Nauju Judu iuusu
itlostunicriains

EDISON COMPANYBOSTON

riLr.fi


Fa^iapz* šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON No- 53. Gruodžio 31 a. iši? n.

Moterų Skyrius
ŽYDŲ RESPUBLIKOS PREZIDENTAS? VISKAS KINTA IR KAR

TOJAS. Paskutinis Laiškas
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kalėdų Eglaitė
Rašo Ona Kubilius. “ofieialė” eglaitė Vokietijoj 

“Kalėdų Eglaitė vaiku- P»^odė dk 5P. M“'
čiąrns yra žemčiūgas, kuris
pihen°ki3n1mU/lTa'!fdųUe^>?aitė nebUV° taip f'a|>u',sta

laite savo mirgančiais pa-
puošalais, žiburėliais, 
Randais ir dovanomis su
jaudina širdį kiekvieno 
žmogaus, ar jis butų senas 
ar jaunas.” Taip išsireiškia 
dr. William Auld savo kny
goje “Kalėdų Tradicijos”.

Ėmė daug metų kol Kalė
dų eglaitė tapo tokia, kokia 
ji yra šiandien. Jos ilga isto
rija yra paremta daugybe i- 
vairių legendų bei pasakų.

Dr. W. Auld savo knygo
je “Christmas Tradition” sa
ko, kad daug prie Kalėdų 
eglaitės išsivystymo prisidė
jo asiriečiai apie 1 šimt
meti. Jie aptaisydavę medi 
įvairiais papuošalais ir tą 
medį garbindavę kaip šven
tą daiktą. Garsusis romėnų 
poetas Virgilijus dar 2 šimt
metyje rašė kaip romėnai 
puošė eglaites tam tikrais 
paveikslais ir pynė vainikus 
iš žalumynų sezoninėm pa
maldom.

Dabartinė elgaitė, kuri 
yra priimta beveik visų 
krikščioniškų tautų, yra išsi
vysčiusi iš stabmeldiškų pa
sakų bei legendų.

gir-

nebuvo taip
kaip Liuteris buvo papuo
šęs. Ji buvo daugiau pana
ši i stabmeldžių medi, nes 
buvo apkabinėta spalvotais 
kaspinais, Įvairiais auksi
niais dalykais, obuoliais, ta
čiau neturėjo žvakių. Tik 
1840 metais Vokietijoj eg
laitė pasirodė tokia, kokią 
pirmą kart Liuteris buvo 
paruošęs.

1841 m. Anglijos karalie
nė Victoria pirmą Kalėdų 
eglaitę papuošė savo Wind- 
soro rūmuose.

Nors Anglija, Amerika ir 
kitos krikščionių šalys pa
mėgdžiojo Vokietiją, bet 
tikrą eglaitės reikšmę supra
to tik Liuteris. Jo eglaitė 
reiškė Kristaus gimimą, ku
ris žadėjo pasauliui meilę, 
lygybę ir džiaugsmą.

MOTINAI NAUJŲ 
DIENOJ.

Į baltą rytą Naujų Metų 
Ęini žila, skaisti eini... 
Vargų viliojimus iškentus. 
Ramiai žvelgi dienų slėnin

Ramiai žvelgi, netarus žodžio. 
Mes gerai žinome, kad lie- Neskundus rūpesčio gilaus...

tuviai senovėje garbino 
ąžuolą; skandinavai garbi
no nogi • kiniečiai — gluos
ni, ir taip toliau. Taigi aiš
ku, kad medis tais laikais 
buvo šventas, ir senovės tra
dicijų istorikai mums sako, 
kad tais laikais žmonių aky
se visi girių bei laukų žalu
mynai buvo surišti su dievų 
galybe.

Pirmas
kurį mes dabar vadiname 
eglaite, pirmu kartu pasiro-

Paveiksle parodytas žydų sionistų vadas Dr. Chaim 
Weizman, 73 me‘tų amžiaus. Sako, jis bus pirmas Žy
dų respublikos prezidentas, kada Palestina bus pa
dalyta i žydų ir arabų valstybes. Paveikslas nutrauk
tas/ kai' Weizman su' savo žmona išplaukia iš Ne\v 
Yorko i Palestiną.

Neverk, Motute!

Ko verki, motute, prie 
kiemo vartų; kam laužai 
kaulėtas, išdžiuvusias ran
kas?

Ko kankini nuo sunkaus 
darbo išvargintą krutinę;

METŲ kam laistai po žemę ašaras 
karčias?

Ar tik dėlto, kad vienin
telį ir brangiausią tavo tur
tą — sūnų išvežė? Taip. 
brangioji, motute! Tu skau
smuose gimdei, varguose ir 
skurde auginai, ilgas ir gū
džias naktis

V ALGI AI
Čap-Suji.

Štai valgis, kuri gamina 
Amerikos kiniečiai (Kinijoj 
jis nežinomas), tai vadina
mas čap-suji. Jis gamina
mas visaip, bet paprasčiau- 
sis būdas yra toks:

Trys puodukai virtos ir 
smulkiai supiaustytos mė
sos, šaukštas taukų, puodu
kas sukapotų svogūnų, 4 
puodukai supiaustytų salie
rų, 3 puodukai vandens, 

tomeitė.

leidai, kad turėtum į ką sa
vo nuvargusią galvą senat- 

sodzius tvėje atremti. O jie, nekvies- 
Pries Tavo garbanas žilas... Įti nonrašuti atvažiavo. su-

Ir lenkias miestas, lenkias 
sodžių.--

Ir lenkia galvą nuoširdžiausia 
Sūnūs, dukrelė prieš tave...
Tu savo metų nesiklausus, 
Džiūgauji musų jaunatve.

Tai prie lopšinės vargą savo,
O man laimužę niūniavai,— 

Kalėdų medis, ‘ Prabėgo dienos, dienos klaikios.
Tik Tu vis angelu likai...

viena supiaustyta
be miego pra- 3 puodukai binzų diegų, 

šaukštas korninio krakmolo Į

Jau juokų aš nebemoku,
Jau visai juos pamiršau; 
lau kitokį šokį šoku, 
štai jau apie ką rašau:
Vr senai jauna buvau?
3et visai nepajutau,
Kad taip greitai pasenau; 
Tik dabar aš tą matau.
3, kaip greitai bėga metai! 
r visai jie nesustoja.
Kai vežimo sukas ratai, 
r bematant—tolumoje...
.aikas kviečia eit greičiau, 
2it į rie grabo jau lentos— 
Vis prie krašto slink arčiau,
Prie žemelės, prie šaltos.* * *

Dangus sniegą sėja,
Daro žemę baltą;
Siunčia jis ir vėją,
Kad būt žiema šalta.
Viskas jau nulinkę, 
Viskas jau apmirę,
Į žemę sulindę,
Nuo šalčio sustirę.
O pavasarėli 
Saulutė pakyla 
Ir šaltas vėjelis 
Po biski aptyla.
Saulutė jau šildo,
Jau bėga upeliai,
Visur laukus vilgo 
Šilti debesėliai.
Viskas sužaliuoja,
Laukai ir medeliai,
Ir viskaš atgyja,
Pragyda paukšteliai.
Jau ir vasarėlė,
Ir ilgos dienelės,
Po laukus, darželius 
Sužydi gėlelės.
Paskui, vėl netrukus, 
Dienos trumpyn eina; 
Miglos dengia laukus. 
Greit ruduo ateina.

ir 4 šaukšUi kinietiško soy-i 
9060.

Visų pirma pagruzdink 
taukuose mėsą. Dabar su
dėk svogūnus, salierus ir už
pilk vandeniu. Pavirink iki 
salierai suminkštės. Tuomet 
sudėk tomeitę, binzų die-i 
gus ir pavirink da 3 minu-S

IIVĮZ,
ėmė, surakino rankas, su
kaustė kojas ir išvežė. Taip, 
motute, išvežė, bet už ką?
Ar tik už tai, kad mylėjo 
savo gimtąją šalį ir gimtųjų 
namų pastogę, kurioje gi
mė. augo, džiaugėsi ir liudė- tęs. Sumaišyk krakmolą su 
jo? Ar tik už Ui, kad amži-' soy-sosu ir sudėk Į čap-sujį. 
nai buvo prisirišęs prie savo; Duok stalan su karstais šu- 

> tėvų ir protėvių juodos, pra- tintais ryžiais. Druskos pri
kaltu ir ašaromis nulaisty- dedama valgant kiek kam

de Vokietijoj 16-tame šimt- Nubėgo metai pro jaunystę— ;tos žemės ir neapkentė sve- patinka
mėty. Tas medis, galima sa-pr vis palaimą Tu nešei... 
kyt, buvo dviejų tikėjimų O kad vaikučiai nepaklystu, 
mišinys. Tai buvo krikščio- Karštai savo širdy troškai, 
nių apeigos su stabmeldiš-'
kais papuošalais. I

Martinas Liuteris, di
džiausias krikščionių refor
matorius, 16-tame šimtme
tyje Kalėdų vakarą išėjo
pasivaikščioti. Jis sustojo,

RAZINKOS

K. V

Ir vėl siaučia vėjas, 
Blaško medžių lapus 
Visur jų prisėja.
i 17 ItiiiLri m la vi jvvic* f cilriic ian vic”.

(Pabaiga)
“—Toks reikalas 

ažregisu uotas pas vietos 
burmistrą, — autoritetingai 
pareiškė gydytojas, ir tuo
jau telefonu

Ir vėl šalta žiema,
Jau ir trumpa diena;
Vėl sustingus žemė 
Vargina kiekvieną.
Ak, laikas toks greitas. 
Lekia tartum raitas,
Ir visus be vilties 
Neša mus prie mirties. 

Šitą eilėraštį prisiuntė Elz-

itimųjų įsibrovėlių, kurie iš- Binzų diegų galima gauti'iš Worcester, Ma 
niekino ir sumindžiojo pas kiniečius šviežių, bet!
mums tiek daug kraujo kai- prezerzuotų pusi-j TRUMPOS DRAPANOS
navusią tėvynės laisvę? pirkti krautuvėse. Angliškai 
Taip, motute! Išvežė, pali- vadinasi “bean sprouts”.
kę tave amžinam vargui ir! --------
vienatvei. Bet nustok ir de- Kaip apsaugoti vitaminus

ji ir labai atkalbinėjo mane 
turi būti nuo savižudybės, tačiau ir ji 

bus jau supratusi, kad mano 
nutarimas yra nepakeičia
mas. Aš jos taip pat prašiau, 
tad ji mano paskutinį lais
tą tau įteiktu į rankas, o

pas sa-
burmistrą.
“Atvykusiam burmistrui 

ą pati paaiškinau, ką pasa
kau ir gydytojui, šis taip 
oat pakeltu tonu užprotes- 
.avo pareikšdamas, kad aš 
.ekiu pareiškimu įžeidžianti 
gerą vokiečių policijos var
dą ir todėl, kaip tokia, turiu 
būti suimta ir jierduota teis
mui nubausti, nes toks iš
galvotų dalykų garsinimas 
žeminąs garbingą Vokiečių 
policijos vardą.

“Su vargšu Kęstutėliu at
sidūriau kaimo areštinėje, 
kurioje laukėme mums pa
žadėto teismo.

.cigu tu žutum, tai tegul ji 
įerduoda mano tėveliui, jei- 
ru jis dar bus surastas gy- 
zas, kad jis žinotų, jog ne- 
aiminga jo duktė buvo sa- 
ižudė ne dėl savo kalčių, 
•et kad ji buvo sužvėrėju- 
io vokiečio auka. Aš jį, sa- 

zo tėvą, visą laiką nešiojau 
;iliai savo širdyje, kaip vie
tą iš brangiausių asmenų 
nano gyvenime, ir jei tau, 
mylimas Ramuti, pasiseks 
susitikti mano tėvelį gyvą. 
nepagailėk jam žodžio, ku
ris jam duotų lengvesnį ato
dūsį, prisiminus jam savo

“Areštinė buvo Įruošta nelaimingą Skirmantę, 
namo rūsyje, todėl buvo UI. . - j - , . . Brangus Ramuti! Aš jau
lamsi n diegna. _ į prirašiau tau keliolika lapu
-įaudai buvo drėgni ir dvo-J. d norėčiau rašt.-. 
ke palestais. Kęstutis labai;,
dažnai prašydavo, kad eitu
mėme laukan, tačiau tas ne
buvo mano valioje. Valgyti
duodavo blogai ir mažai, 
todėl Kęstutis suvalgydavo 
beveik musų abiejų normą; 
tačiau retkarčiais į daboklę 
kiek maisto atnešdavo mo- 

iteriškė, pas kurią mes nak
vojome baisiąją naktį.

“Pasėdėjus čia dvi savai
tes, buvome perkelti į Kara

liaučiaus policijos kalėjimą.
- Ketvirtą savaitę sėdint ka- 
! Įėjime aš pajutau, kad esu 
apkrėsta kaž kokia venerine 
liga. Penktą savaitę bai
giant, buvau pašaukta į tei
smo salę, kurioje buvo 

'sprendžiama mano byla. Į 
' teismą nebuvo pašauktas 
.nei policijos karininkas, nei 
j moteriškė, pas kurią buvau 
I apnakv y d i n t a. Teisėjas 
{trumpai manęs paklausęs 
paskelbė sprendimą, kad už 

(įžeidžianti policijos kari- 
;ninko apšmeižimą esu nu 
bausta penkioms savaitėms 
kalėjimo, bet iškaičius atka- 
lėtą laiką, iš kalėjimo turiu, 
būti tuojau paleista

asyti per 
amžius, tačiau mano pasku
tinė gyvenimo valanda jau 
Įpusėjo. Aš prieš mirtį noriu 
tau pasakyti, kad prieš sa- 

įvaitę sužinojau, jog tu esi 
gyvas. Tai buvo mano pas
kutiniųjų dienų vienintelis 
džiaugsmas.

“Buk laimingas, mano 
buvusio gyvenimo džiaugs
me ir laime. Tegul tau gy
venimas nebūna toks žiau
rus, koks jis buvo man. 
Kaip sunku mirti, kada ti
kėjomės tiek daug laimės ir 
džiaugsmo ir kada viskas 
sugniužo dėl vieno žvėries 
—žmogaus. Štai, aš jau lai
kau savo rankoje nuodų 
taurę. Išgersiu ir lauksiu 
mane atpalaiduojančios mir
ties, kuri tačiau turės būt 
sunki ir skausminga fiziš
kai...

“Laiško rašymą buvau 
pertraukusi antrą kartą, nes 
išgėriau nuodus ir kelias 
minutes buvau užtroškus!, 
nebegalėjau rašyti. Dabar 
vėl, atgavau kvapą ir noriu 
dar kai-ko tavęs paprašyti:

“Mano mylimas Ramuti!
mano paskutini

, . . T?1 • ,.KT _ “Iš kalėjimo tą pačią die-Į prašymą. Kai atvyksi pas
• ^aV1Ck ną buvau paleista ir su Kęs- Janiną, ji tikrai_tau parodys

tutėliu ant rankų nuvykau
■ tiesiog Į geležinkelių stotį,
;kad kaip nors išvažiavus iš 
čia. Stotyje keleivių tarpeVEDA VYRUS 

PAGUNDĄ
Bostono Sup-erior

I

mano kapą. Tu pasižadėk 
aplankyti ir pasėdėti prie jo 
nors pusę valandos. Atsisė
dęs prie mano kapo, apsi-

; radau savo pusseserę Jani- j kabink mane savo mintyse, 
!nąsu jos vyru inžinieriumi {pabučiuok Į mano suspaus-

. -__ _ ------------- - jenor teisme Stupuru, kurie mane tuojau 1 tas lupas ir balsiai pasakyk :
Gal kas perka ir valgo Da\usb ° apsidairyk aplin-, Simmons Kolegijos namų ar?ądien buvo įrodyta. kad perrengė kitais rūbais ir;‘Skirmantė, aš myliu tave!’ 

arba šeimininkė dėdama i kuk ^en Pamatysi verkiant ekonomijos vedėja D-rė EI- d?1 nusikaltimų ne- kartu su jais išvykome Ba- o jeigu sulauksi čia pavasa-
į kkd razinkos tukstančlus motimLjda Rcbb duoda šeiminin-'psada kalti vyrai. Dažnai varijon. rio, tai pasodink ant mano

truputėli ir pažvelgė i pa- .R ^{Pasiklausyk ir išgirsi netikjkėms nurodymu, kaip ap- kaltesnes būna moterys ir “Atvykus pasirinktan mie- ’
dangę. Ji buvo sagstyte nu- s prie savo durų slenksčio saugotj vitaminus gaminant {merginos, kurios perkasi gtan, tuojau nuvykau pas

maistą. Kaip žinoma, karš-|trumPap drapanas ir atsi-j venerinių ligų 
tis kai kuriuos vitaminus 'dengdamas prie kiekvienos-patikrinti savo įtarimą, 
sunaikina o kitus žymiai’Pr°g°s demonstruoja savoi “Brangus Ramuti! Žvė- 
sumažina. Todėl ji sako: | figūros formas, Per vasai a j ries vokiečio aš buvau ne

sagstvta mirgančiomis žvaig 'aislal- Gi įazinkos- yra me-,
ždėmis. Jis buvo taip suža-^as dau«laV’ kalP dz>ovln 

! tos vynuoges.taip
vėtąs jų gražumu, kad par
ėjęs namo jisai paruošė eg
laitę ir apkaišė ją žvakė
mis. Kai jas uždegė, eglaitė 
mirgėjo žiburėliais kaip ir 
ta padangė. Liuteris tuo bu-' 
du atžymėjo Kristaus gimi
mą.

Bet tikrenybėje, pirma

Iš sudžiovintų ir suspaus
tų vynuogių padaroma ra- 
zinkos taip, kaip iš kviečio 
grūdo pyragas.

Razinkos yra daromos iš 
tokių vynuogių, kurios turi 
daugiausia cukraus.

J. D. T.

NEPASIDUODA POLICIJAI

Chicagos šokikė, Mary Martineau, pakliuvo į polici
jos rankas. Ji kaltinama tuo, kad ištraukusi iš vieno 
savo kostumierio šokiko kišenės tūkstantį dolerių. 
Kada policija atėjo ją suimti, ji priešinasi ir pešasi 
su detektyvais.

duslų sunaus dejavimą ir re
težių skambėsi, bet kanki
namų dejonėmis ir retežių 
skambėsiu aidais prisipil
dęs visas tėvynės žemės pa
vilgius. Nes visus tuos sūnūs 
ir dukras, kurių tik krūtinė
se raseno tėvynės meilė ir 
laisvės prošvaistės, suėmė, 
sukaustė, surakino ir išvežė.
Išvežė ten, iš kur jau negrįž
tama. Tad brangi motute!
Kada tėvynė vaitoja skaus
muose, verkti nelaikąs. Jei- _
gu tu išmokei sūnų mylėti' pustus’ morkas ir kitas dar- 
tėvynę ir branginti jos lais-'žoves geriau truputį neda
lę, jeigu tu įkvėpei jam drą-'virint, negu pervirint. 
sos už tėvynės laisvę net į 3. Nedėk į vandenį sodės. 
kančiose numirti, tai skirk Sode apsaugoja žalią spal- 
tai garbingai ir žūtbūtinai vą, bet užtai sunaikina vita- 
kovai ir paskutinę savo minus.
brangiąja dukrelę. Nes juo į 4. Bet nežiūrint kaip at- 
daugiau kraujo ir ašara, juo sargiai daržoves virinsi, vis- 
greičiau budeliai užtrokš jų tiek nuo 15 iki 60 nuošim
čiuose. Tada tikrai pra- čių vitaminų išeis i vande- 
blaivės paniurusi tėvynės nį; todėl, kur galima, tą 
padangė, išdžius supu ir vandenį patartina suvartoti 
dukterų krauju sulaistyta sriuboms virti arba stačiai 
žemė ir mes drąsiai galėsi- vartoti jį vieton geriamojo 
me išeiti pasitikti naują, vandens.
švintantį tikrosios laisvės __________
rytą. J. Kastytis, j Afrikoje yra upė, kuri

plaukia į priešingą pusę. Ji

1. Virink maistą su tru-1 
pučiu vandens, nes kuo dau
giau bus vandens, tuo dau
giau jis išims vitaminų iš 
maisto. Ir dedant maistą į 
puodą, vanduo turi virti.

2. Virink kaip galima
trumpiau, nes kuo ilgiau
maistas verda, tuo daugiau I • *

‘bendrose maudvnėse

ištirpsta iš jo vitaminų. Ko- Jtiostos.

mergi
nos ir moterys voliojasi ant 
smėlio beveik nuogos. Nu
eik teatran pažiūrėti ju- 
džių, tenai irgi rodomos 
nuogos kiškos. Nueik į šo
kius, merginos atsidengu
sios iki pusės krutinės, o nu
garos nuogos net žemiau

Vyrai su stipriais lytiniais 
palinkimais, bet su silpna 
valia, prisižiūrėję į tokią 
pagundą, negali susivaldyti
ir užpuola moteris, dažnai

Pakalbink biznierius pa 
siskelbti “Keleivyje,” pa 
garsinti savo biznį tarp lie-. į„J bėga 

tuvių.

tiktai sumušta, išniekinta, 
bet ir apkrėsta baisiausia 
venerine liga. Nors gydyto
jas ir ramino mane, kad tai 
busią galima greitai išgydy
ti, nes reikalas nesąs užsi
gintas ir todėl nepaliksiąs

kapo ir vieną, kitą gėlę, kad 
jos pražįstų, kaip tas biju- 

specialistą nas, kurį tu man įteikei ant
rąją musų pažinties dieną, 
iš savo sesutės Laimos dar
želio.

“Dar vienas prašymas. 
Grįžęs Lietuvon atsiprašyk 
už mane mano tėvelio, savo 
tėvelių ir Gediminėlio, kad 
aš neiškentus palūžau, o tu 
stengkis išlaikyti ir parga
benti į Lietuvą Kęstutėlį.

jokių pasekmių, tačiau toji kad jis galėtu atstovauti sa" 
z.n.a galutinai nulėmė ma- v0 nįlafmingį motina ^i. 
no ateUi n gyvenimą.^ mą ir tėvą Vytautą, kuriuos

Mano gėlasis Ramuti. žiauriai iš gyvenimo iš- 
plėšė žiauri bolševiko ran
ka.

“Mano mylimas Ramuti! 
Aš jaučiu, kad mano mir
ties valanda jau atėjo... jau
čiu stingstančius kūno sąna
rius ir šaltą kapą...

“Tai yra mano paskutinis 
prašymas.

“Sudieu, mano buvusio 
trumpo gyvenimo džiaugs
me ir laime. Buk laimingas 
ir kai kada prisimink buvu
sią savo nelaimingą Skir
mantę, kuri tave mylėjo to
kia tyra širdimi. Tokią pat 
mylinčią širdį nusinešu ir į

“Ramuti! Mylimas Ra
muti, sudieu!

“Tavo nelaiminga Skir
mantė”. A. Smeltyniškis.

Kaip gi aš bučiau galėjusi 
tau atsiduoti tokia, kokią 

i mane padarė sužvėrėjęs vo-
visai ne tas, kurios įveda 
juos pagundom

kietys? Aš buvau pasižadė-
jusi tau atsiduoti tyra, kaip 
dangaus mėlynė, meili ir 
nekalta kaip kūdikis. O da- 

: bar!...
--------- ! “Ne. Tai butų išniekini-

Kingstree miestely, South mas musų šventosios meilės. 
Carolinos valstijoj, vienas “Iki šiol aš negalėjau pa
pilietis išsiėmė leidimą san- likti pasaulio dėl Kęstutėlio, 
tuokai. Pereitą savaitę jis bet dabar aš atradau jam 
sugrąžino tą popierį atgal, pei kiek neblogesnę globė- 
pridėdamas šitokį paaiški- ją, pusseserę Janiną, kuri

KĖBLI PADĖTIS.

n imą:
“Aš norėjau turėti tą lais-

nuo pirmo pamatymo jį pa
milo kaip tikrą savo sūnų, 

dabar aš esu visiškainį gatavą, kada mano mer- todėl
vadinasi Tadžura. Visos gina pasakys ‘yes.’ Bet kai rami, nes žinau, kad Janina 
upės plaukia iš sausžemio į aš pasigeriu, ji atsisako su Kęstučio nenuskriaus, o tai 
jurą, o Tadžuros vaga van- manim kalbėtis, o kai aš ne- jau man atriša rankas.

iš juros į sausže- gėręs, tai aš nenoriu ženy- “Janinai aš viską smul- 
nų. tis.” " kiaušiai išsipasakojau. Nors

Ša iS/i ;jmi ■ MM
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Minėsime V

Arabai Grasina į Mandžurijos Likimas
Po lapkričio 29 d., kada Kinijos komunistai visai 

Jungtinių Tautų seimas nu-1 apsupo didžiausią Mandžu- 
tarė padalyti Palestiną, j rijos miestą — Mukdeną ir 
šventojoj žemėj jau žuvo Į iš Kinijos ateina žinių, kad 
virš 450 žmonių,
arabų. Dabai' arabai grasi-jsybės armijos 
na, kad jie išgalabys Jumtti-* pasitraukti iš Mandžurijos. j sų

16-*
visoVasario šešiolikta, 

.pasaulio lietuvių didžiausio
ji šventė, jau artėja. Musų 
kolonija, kaip kasmet, taip! 
ir 1948 metais iškilmingai! 
minės Lietuvos nepriklauso-'-
mybes šventę savo tautiška- 

žydų i/Į Kinijos nacionalinės vyriau-Į me name su prakalbomis ir 
i grasi-Jsybės armijos turės visai j dideliu bankietu. Musų vi- 

pareiga yra prisidėti prie
nių Tautų komisiją, kuri at-Į Kinijos nacionalistai sako, j to minėjimo ir prisidėti prie 
vyks i Palestiną pravesti da
lybas. Ypač daug žmonių 
Palestinoj žuvo per Kalėdų 
šventes.

pavasari jie vėl bandys atsi-ikovos už Lietuvos laisvę, 
imti Mandžuriją iš komuni-J Minėjimas įvyks Lietuvių!
stų...

Nepaprastas Streikas
Francijos daktarai ir ad

vokatai grasina paskelbti 
po Nauju Metų streiką, jei 
valdžia nepakeis Įstatymo, 
kurs ant jų uždeda aukštus 
mokesnius. Daktarai žada 
nebepasirašinėti mirties ir 
gimimų liudijimų, o advo
katai žada nebeiti i teismus 
atstovauti savo klientus’.

Nudurė Ambasadorių
Švedijoj, Stockholmo mie

ste, vienas iš bepročių ligo
ninės paleistas ligonis, Ka
lėdų pirmą dieną nužudė 
Italijos ambasadorių Alber
to Ballardi Ricco. Pamišėlis, 
tūlas G. Capoeci, atėjo Į pa
siuntinybę ir paprašė pasi
matyti su naujuoju ambasa
dorių, o tada su žirklėmis 
perdūrė ambasadoriui širdį.

Tojo Prisipažįsta
Japonijos buvęs ministe- 

rių pirmininkas Tojo, karo 
prasikaltėlių teisme Tokio 
mieste, pareiškė, kad jis ima 
visišką atsakomybę už Pearl 
Harbor užpuolimą 1941 m. 
gruodžio 7 d. Tojo sako, jis 
jokio “sąmokslo” prieš 
aliantus nedarė, bet Japoni
jai praeitas karas buvęs 
“svnimosi karas”.

svetainėje, 851 Hollins st.
Musų kolonija paskutiniu 

laiku atrodo lyg ir pavargu
si. Subruskime vėl gyviau 
veikti ir daugiau dėkimės i 
visų lietuvių vieningą dar
bą už atkūrimą laisvos Lie
tuvos. Vera. Milcusauckas.

LAWRENCE, MASS.

Didelė Nelaimė Lietuvių 
Šeimoje

Anglijos Gamyba , .Gl??d?,io į? d- didelė ne*
Anglijos anglių ir plieno 1.s5l?r° |ietuvl Kasparą

gamvba 1947 metais pilnai 1 Llskį, iš Methuen, Mass. Jis 
atsistatė po karo. Plieno pa- ėjo ties savo namais per di- 
gaminta rekordinis kiekis, o de^ .kebą ir jam beeinant 
anglių gamyba pilnai pasie-įant jo užvažiavo vienas au- 
kė numatvta kieki ir Angli- i tomobilis ir jį pritrenkė.

dabar turi' 15 Masina sustojo ir is jo ish- 
milionų tonų anglių atsar- busl moteriškė
jos pramone 1 pusi moteriške nuėjo pa

skambinti policijai apie įvy
kusią nelaimę. Tuo tarpu 
keliu atlėkė kita mašina ir 
visu smarkumu įvažiavo į 
gatvėje gulintį pritrenktą 
Kasparą Ulskį.

Kada atvažiavo policija, 
tai Kasparas Ulskis jau bu

šiai žmonių žuvo ant kelių !™ Bet policija negalėjo 
automobilių nelaimėse, betįnustatyti piJr.

moji, ar antroji mašina. Ka-

gos šiai žiemai. Anglijos vy
riausybė sako, sunkiausias 
“gamybos mūšio” laikas jau 
yra praeityje.

Nepaprasti Karščiai
Kalifornijoj praeitą savai

tę buvo nepaprastai karšta, Įstybėse per Kalėdų šventes 
tennometras buvo pakilęs žuvo 282 žmonės. Daugiau- 
iki 84 laipsnių ir žmonės
skundėsi dėl “tropikališkų 
karščių”. Tuo tarpu lytuose.

Kalėdų Aukos
Jungtinėse Amerikos Vai-i

į nemažai žuvo ir kitokiose 
1j°J°J Anglijoj ir New j nelaimėse, kaip tai gaisruo- 

Yorke, gilus sniegas paden-Įse bešventinant ir peštynė- 
gė žemę ir nuo pūgų beiise. Vien ant kelių žuvo 162 
audrų žuvo keliosdešimtsi žmonės ir daugiausiai ne- 
žmonių. j laimių buvo Kalifornijoj.

KorespondencijoS
CHICAGO, ILL.

Chicagos vienoje dalyje. 
Garfield Parke, lietuviai 
turi savo pašalpinį vyrų iri 
moterų kliubą. Gruodžio 14 
d. kliubas turėjo priešmeti- 
nį narių susirinkimą ir per-i 
rinko valdybą 1948 metams.1

madienį, 3950 W. 5th 
Ateikite ir įsirašykite.

J. J

MIAMI, FLA.

Kliubo Piknikas

DIDELIS GAISRAS VEDYBŲ MIESTE

Dideli durnų kanuoliai gaubia Elkton, Md. miestą. 
Gaisras tame mieste sunaikino kelius blokus namų 
miesto centre. Sudegė du viešbučiai, vienas teatras 
ir daug biznio Įstaigų. Elkton, Md. miestas pagarsė
jo visoj Amerikoj tuo, kad ten Kalima labai greit su
situokti, be jokių ilgų formalumų ir be laukimo.

POLEMIKA IR KRITIKA

ATVYKO PROFESORIUS 
JURGIS ČIURLYS

ATSARGIEM INYESTORIAM

Gruodžio 21 d. laivu .Ma
rine Falcon atvyko iš Euro- 

, pos profesorius Jurgis čiur- 
j lys su žmona ir laikinai ap
sistojo pas p. Simučius, 138- 
15-231 Street, Laurelton, L. I 
I., N. Y.

Prof. Čiurlys buvo Vvtau-•č
to Didž. Universiteto Kauno 
mokomojo 
veik

3Q f (PRIVATI. S PINIGAI 
ZT IŠTAIGŲ PINIGAI

(BENDROVU PINIGAI 
ĮKIŠTI PINIGAI

personalo narys *"■' “’-p^tovumo.

Vėliausia Mokėti 
Di' idealai

padedant j
ĮEDERM.IAI APDRAUSTĄ
Savings X l.oan Assooations

' Asmenims: Ar jūsų sutaupęs neša 
, •; Ar bus $50o ar $1uo.u0h, mes 

patalpiname jų frdvralir.iai apdraus-
• la nešti Pilna protekcija nuo rin
kos

nuo nat universiteto isi- Trūktam. . - . . . • i -i sijoms, r„ndownu*n~anis.steigimo ir taipgi kuri laika 
Lietuvos

Legalu trustams, Pen-

" Advokatam-: Le,
Vy- liytujani-. E.-tale

alų Globėjams, 
Trūsiams.

Vykgeležinkelių
Iriausiu direktorių, o ištrėmi- vanok mu.-ų piliai apsaugotų pia- 
me buvo vienas iš iniciato- transakcijos vykdomos asmems- 
rių organizuojant Baltijos
Universitetą Hamburge, ku
riame iki pat išvykimo iš 
Vokietijos buvo Technikos 
Fakulteto dekanu.

I Jungt. -Amer. ValstyjĮes' y-..--,,. ASS<KliTES 
Prof. Čiurlys atvyko India- jNSIIKr.ll investmest 

Adams st.. Chicago 3, III.

kai arija paštu per i ofisų ar tiesiai 
per musų lieiulradarbius,— kaip Tam
stai parankiau.
Klausk pilnos informacijos: jokiu 
mokesčių už patarnavimų. Paminėji
mas sumos investnientui užtikrins
pasiūlymų
maras.

pritaikytų Jūsų reikalavi-
(1)

na Technical College, Fort 
Wayne, Indiana, kviečia-’, 
mas, kurio mechanikos fa
kultete pradės dėstyti nuo 
1948 metų sausio mėnesio.

Liet. Gen. Kons.
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Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

DĖL TAUTININKU PUO- vos miško, kurį naikino, kir- 
LIMŲ ” to ir gabeno į užsienį, kad
-------- užlyginti deficitą. Lietuvoje

Mums gėda buvo skaityti visada miško buvo mažai,
“Keleivio” nr. 42 kur buvo neužteko malkų, truko na- 
įdėta ištrauka iš Worceste- mų statymui, ūkininkai verk 
i-v leidžiamo “Amer. Lietu- darni važiuodavo už 20 my-
vio” koliojančio ir neleisti- lių, o dabar kas nežino, kad 
nais žodžiais iškoneveikian- Lietuvoj, miškų krašte, beli- 
čio socialdemokratus, vadi- ko 18 nuoš. miško, reiškia, 
nant juos “niekšais”, “tary- mažiau, negu fabrikų krašte 
bininkais”, “nuodingomis Belgijoje, Vokietijoje. Te- 
gyvatėm” ir tt. Aišku, be gul Smetonos ponai dabar į 
ginčų, kad tokie beprotiškai plauna savo rankas, jeigu | 

negyvai viS“sudaužv- kultūringi žodžiai daug jie ir čia nesijaučia kalti.
* pasako apie tuos kūne ne- Ko negalima kritikuoti?, 

suredųa jų pavartoti, ir tai. sakoma, kad t0> ko nira; 
ne gi spaudoje, kuri urėtų; ,jiain
būt. kultūros veidrodis darbai yra

automobiliaus vairuotoją,! , Jeigu svetimšaliai mokėtų atidengiami ir parodomi As.
kodėl jis važiavo į gatvėje įkaityti lietuviškai, mums žmonėms, (kurie moka mo- 
gulintį žmogų, vairuotojas (butų didelė gėda visiems, kesčius), kad žinotų, kur jų

da policija paklausė antro 
vairuotoją,!

pasiaiškino, kad jis manęs, !k?d lietuviuose dar yra to-

Sausio 14 d. Miami Lietu-j17 
vių Piliečių Kliubas rengia 
savo metinį pikniką, Policei

ujo- ant kelio imli kokie norsikiU nepraustaburnių, kovo- 
regsai... Abi mašinos polici- i ir degutą
jos buvo paimtos apklausi-iFldes idėjos priešus. Net be 

Jnėjimui. ipartyviam žmogui būvi
K. Ulskis buvo jau virš įkoktu Raityti! . 

avė.'60 metų amžiaus, ramausį Šiandien žmonės iš darbi- 
,budo žmogus. Jis paliko di-!m?k^’ socialdemokratai, yra 

P.ideliame nubudime moteri Į meisteriais ir prezidentais 
jMaiy ir dukterį Mrs. V. Jes-; dwely, ,net. tokios, aukštos 
|sel, žentą Peter ir anūką Ri- Fran-
įchardą. Gyveno visi sykiu.
^Palaidotas velionis gruodžio 

diena.

Valdyba veik visa pasiliko Į sa‘o”‘metini pikniką, PolTce! noriu pranešti, kad
ta pati. Benevolent salėje, 2300 N. Pas.mHs mirė Mrs- Joseph

W. 14-th st., Miami.
Toje pačioje salėje vasa

rio 10 d. bus kliubo rengia
mas šokių vakaras. Abejų 
parengimų pradžia 8 vai

Kliubas nėra skaitlingas 
nariais, bet piniginiai stovi 
gerai. Praėjusiais metais 
vienas narys mirė ir buvo 
išmokėta pomirtinė, o ser
gančiųjų buvo daug ir vi-;va|{arg 
siems buvo mokamos pašai-; Kviečiame visus Miami ir 
pos ligoje. Devymi nariai ;apieIinkių lietuvius atsilan- 
gavo pašaipų S36o. j muSų parengimus. Su-

Atrodo, kad yra naudos 
priklausyti prie tokiu pašal-

sipazinsime ir 
draugausime.

geriau susi- 
Visus naujai

pinių kliubų. Reikalui išti- atvykusius į šiltąją Floridą
kus yra ir parama ir užuo
jauta.

Kliubas daro susirinki
mus kas mėnesį antrą sek-

įrgi kviečiame ateiti į musu 
parengimus. Širdingai kvie
čiu. Juozas Ratkus.

L. P. Kliubo raštininkas.

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra iiblaikyti po visą pasaulį. 
TŪKSTANČIAI jų dabar įgyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

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

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja,
__ skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgvventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybe apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlvkščią “liaudies aeimo” rinkimų komediją, 

terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios

•••

ne-
oku-žmonišką terorą

nacijos’’ periodą. . . . . _ ,
Skaitvdami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 

kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.

Chicagoj metams $8.00; ui Chicagos ribų kaina metams $6.00; 
šešiems mėnesiams — $3.25.

SIŲSKITE CEKį ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 8o. Halstcd Street, Chicago 8, III.

' TU?, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-
DiDCinnnnA mauac V1RŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie i AK51DUUDA INAlVlAo ‘ negali ramiai sėdėti ir naktimis
Parsiduoda bizniavas namas j miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz-

rooming house su 16 kambariu, niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
garu apšildomas, bizniškoje vie- atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
, . - i j u 4. i LEGŪL0 Ointment. Jų gydomostoje, niekada nebūna tuscias, j pajengvina jūsų skaudėji-
yra visi patogumai. Rarsiduoda mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
.. • - 4- _ _4_„ • i... I ti. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiųis priežasties partnerių issi.sk. - j nu<je£jimu- jos taipgi pašalina nie- 
rimo. Yra mažas morgečiusį žėjimų ligos vadinamos psoRIASIS.
lentrvai išmokamas ne! nrttps- TaiP*‘ Pašalina perštėjimą ligos lengvai įsmoKamas. ųei piaies vadinamos aTHLETE’S FOOT, su

rašyti ar at- stabdo džiuvimų odos ir perplyšimąnių žinių prašome rašyti ar 
eiti šiuo adresu: (2-8

Antoinetta Shirmulis 
143 Lafayette st.,

Schenectady 5, N. Y. 
Telefonas 49882.

pinigai plaukia. Negera val
džia būna išmetama, o iš
renkami nauji žmonės. Bet 
ar taip buvo Lietuvoje, kai

PAIEŠKOJIMAI
.. , . , Paieškau Valerijos Rimkevičiūtės-darbai yra Zableskienės, kilusios iš Varnių mie- 

esu Aleksandra Jasevičiu- 
tė, Todaušo ir Elzbietos Jasevičių 
duktė; mano adresas toks:

Mueldorf am Inn,
(13b) Ob. Eichfeld Nr. 11, 
Litauische Lager, Germany.

tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
1.0 Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.5fl. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į:

I.EGUl.O. Dept. 2,
4817 W. 14th Street.

( K ERO 50, ILL.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu-

<XZ>1 1«X I T7JTU VOV
švelnus
vaistas
nėjusių

Yra

Aš gyvenęs kitąsyk Amerikoj, bet 
i 1922 metais gryžęs tėvynėn ir dabar 
likimo nublokštas į svetimą kraštą,

, j<ai tctijj uuvu tjictuvujc, nai r.urėčiau susižinoti su savo giminė- 
OUV0| Smetona SU sėbrais Dagiem- mis ir pažystamais, gyvenančiais

iže valdžią ir užsidėjo save kad ,ts''
'nevainikuotu karalium iki' j°nas Adomavičius, pusbrolis, 
gyvos galvos? Pats Smetona, 2. Antanas Vilutis, gyvenęs I)et- k
buvo “prasto kraujo”, jo tė- roįJte’IturC'j^.-5;aliun^ n , . sull°-

hnvn mužikai iš dumi L )i:.Jonas ^venęs Detroite .r akmenėliuUUvO muzikai l£> (lumi- turėjęs barbernę.
G g ■ .Mano adresas toks:

Jonas Serapiną.-
kultūros kraštų, kaip . ran- šiaudinės lūšnos ir, 
euzija, Anglija, Danija.. S\e-, abejo. baudžiavos laikų po- 
dija, Belgija ir Kitur, ir tik naj jiems skuras mušė, (kaip 
dar pas mus, labai gaila pa- vfeiems lietuviams). Bet
žymėti, yra fašistų likučiai diktatorius soste pasidarė ________________________
(toks Vardas tinka ii anam pugiau “mėlvno kraujo”, O; Paieškau savo brolio -Jono Naikaus,

A tap° P’ezidentU i
Blažonis ir zVntanas jakulio- A L,ietu\! ’■ dvara pradėjo kaišioti nosis j»e dabartiniu laiku randasi. Taipogi
nis, sulaukęs 72 metų am-|. Soeialdemo k ratai yra-ir ten; ilgainiuij jautėsi, kalu £i^uapT“uŠmS; 
žiaus. A. Akulionis priklau-' rr1 P1,. .e’ V1S^, P3?,“. namie lenkiški ronai, kurie šomi atsiliepti šiuo adresu: (2-S)
sė prie Lietuvos Sūnų Drau-i^Plėtusi sąjunga, kuri ko- pirmiau lietuviška krauiąi i2f^cnn?onkave. A' h H°t<L 
gijos ir prie L. Piliečiu Kliu-iA °^a, J)r:.es komunistus it gėrė. Tai Taujėnų kunigaik-

Schwaebisch-Gmund,
D. P. Camp No. (>17, 
Bismarck Kaserne, 
(14a) Wuerttemberg. 
U. S. Zone. Germany.

Rochester 5, N. Y.
bo, kuriame ėjo įvairias pa-i^nTe? Ias?stus* ...Lietuviai socialistai niekoreigas.

-o-
SL.A. 41 kuopa laikė savo 

mėnesini susirinkimą ir no
minavo į SL.A. Pildomąją 
Tarybą sekamus kandida
tus: adv. F. J. Bagočius— 
25, adv. W. Laukaitis—6; 
Dr. M. Vinikas—27: adv. 
K. Gūsis—26; J. Maceina 
—17, E. Mikužiutė—25; Dr. 
D. Pilka—30, Dr. Biežis—2 
ii- Dr. Stanislovaitis—1. Pa
žymėjau tik įdomesnius da
vinius. M. S.

WATERBURY, CONN.

kaipo 
sudrutinąs 

nuo nusilp- 
nervų, nuo

štiš Radvila, Komaras (dėl 
. . .pataikavimo carui, “auksine! 

naujo neprasimano, jie >^e;- kjauie” pramintas net rusų; p^škau sau gyvenimo draugės', 
oia tą pati laistą žodį, Kaip žandarų) žydelis milionie- nuo 25 'ki 40 met,( amžiaus kuri my- 
ir jų draugai visų kraštų so- rtuf neo;.sįis, tot01.iai Tal. 
ciahstai, nesiūlo ne, pakai-iIat.Ke, šos ir kiti 
ti, nei primušti, nei sude-;
ginti net savo priešų. Tuo! “Karalienė Sofija” užtar- 
jie ir skiriasi r.uo “draugų” davo lenkiškai kalbančius

APŠIV ĖDIMAI

silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du- 

sakoma. geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 

1 šimtmečius kaipo koki stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokiu ligų ir jaunystės palai
kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
ni; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00. pusė sva- 

Į ro $10.00. kvoteris svaro $5.00, 
.šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam į 
namus.

iotų rimtą gyvenimą. Aš esu nevedęs 
vaikinas, pasiturintis, iš amato siu
vėjas, 40 metų amžiaus, neblogai at
rodau. rimto budo. Laiškus prašau 
rašyti šiuo adresu: G. Chase

108 Sigel Street, apt. 10
Brooklyn, N. Y.

komunistų, , nes tie panašus j 
savo brolius fašistus, kurie 
leidžia kalbėti tik sau vie
niems, o jeigu ką kiti pasa
ko—tai jau “melas” ir “ap
gaulė”, o jeigu paima val

aukštas vietas ir nors tamsi 
minia apačioje buvo urapat- 
riotų siundoma mušti mažus 
lenkus, dideli lenkai per už
pakalines duris visados ras
davo Geriausią priėjimą

GERAS VAISTAS

’AZIVA’

AEXANDER’S CO.
411 W. Broadway 

S<». Er.slon 27. Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

No. 1. šis vaistas geras 
nudegimo

džią, tai visas partijas uždą-'nors paskiau pasijuokdavo 
ro! Taip yra bolševikų rojų-; iš dideliais ponais pasida- 
je, taip buvo Mussolinio Ita- (riusių mužikų.

llijoje, Hitlerio Vokietijoje,

Bus Svarbios Prakalbos
Sekmadienį sausio 4 d., 7 

vai. vakare, 48 Green st. 
Kliubo svetainėje kalbės 
plačiai žinoma veikėja, ap
lankiusi nesenai išvietintus 
lietuvius Europoje, Alena 
Devenienė. Taip pat kalbės 
šiomis dienomis iš Amerikos 
zonos Vokietijoje atvykęs 
medicinos daktaras Zeno
nas Danilevičius ir inžinie
rius Juozas Kazlauskas.

Kadangi atsilankiusieji 
svetainėje galės viešai kal
bėtojams duoti paklausi 
mus, todėl
skaitlingai

kiek panašiai buvo ir smeto
ninėje Lietuvoj*.

Jei fašistiniai rašėjai; 
tautininkų spaudoje nori,' 
mes galime pakalbėti apie 
Smetonos laiku, Lietuvą ir 
pirmai pradžiai turėtume 
pasakyti tiek:

Smetona su savo sėbrais, 
per 14 metų neteisėtai val-

Daug ką reikėtų kalbėti 
apie Smetonos laikų nege
roves, apie netikusį mokyk
lų tvarkymą, apie apleistus 

■ kelius, apie “stiprią” polici
ją, kuri suėsdavo galybes 
žmonių pinigų, apie valdi
ninkijos “išponėjimą” ir 
daugybę kitų blogų dalykų. 
Šiandien tas viskas yra pra- 

bukimdydamas krašto, krovė tur- £>‘ne, 
tus, girtuokliavo ir švaistė tie P’?.',elt,«s eese'ia. ka- 
žmonių pinigus. Dar prieš į* nor? vel "euzs,rioglintų 

'krizį, dar gerai Lietuvos

Nusideginus reikia pamirkyti ske- 
pečiukę j vaistą ir kloti aut skauda
mos vietos. Kartoti kol sustos skatt- j 
dėti. Didelė bonka $2, mažesnė $1.50.

No. 2. šis vaistas geras nuo pu- 
liojančių žaizdų. Turint puliojančiu ‘ 
žaizdų skaudulius, reikia paimti I 
"Aziva” mosties ir ištepti žaizdas; 
kas turi kiauras blauzdas tai toji 
mostis geriausia pagt-lba. Didelė dė
žutė $2. mažesnė $1.50. Siųskite ap
mokėtus užsakymus šiuo adresu:

Juozapas Maehinskas
295 Silver st.. Su. Boston. Mass.
Arba asmeniškai • kreipkitės kas

dien po fi vai. vak. (5-8)
Ha, matau milijonus besikankinan- 

I čius Keumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 

! Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumu varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galingą 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 

! elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau- 

, . , . smus! Sena ir teisinga patarlė Šatas, tuo, palengvina raumenų, kojų, ko; kas t< Us įr vaiiwja ui
rankų, nugara-, krutino, gerkles ir ■ .; n„rj vaiiuoti> lai tepk ir vėl 
galvos skausmus nuo persalimo, ro- {epk MI Galinga Mosčia.

Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos -Mostiea.

t.ER \ MOS I ls

’SKTIANA’
Dar prieš 

laikais, jis 
pardavė švedų vertelgoms 
degtuku monopolį už 60 mi-
lionų litų (1928 m.), o bei-•’na, o socialistas profesorius ™±-'..a?zd 

visus kviečiameIgams, elektros reikalus ir tie;S. Kairys surašė Lietuvos 
atsilankyti. plėšė devynis kailius nuo nepriklausomybės aktą 1918

sprando. 
Apie tai,

zmo n e m s mt

kad ne Smeto-

Prakalbas rengia Water- darbo žmogaus Lietuvoje, metų vasario 16 d. 
būrio Lietuvių Taryba. Bet ir to neužteko, tautinin- 

N. P. M. kai atsigriebdavo ant Lietu- J^akalbė-
ogaudas

Heidelberge, Vok.

Reg. U. S. Pat. Office 
SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS 
-Sistiana’ mostis. atsparumo vais-

skausmus. Reikalaukit "Sivtiana 
mos lies aptiekose. arba rašykit į; 
“SINTIANA OINTMENT CO.. 2518 
W. Charleston st, Chicago 47, III. 
Kaina, $2.00 už puodelį.

TEMYK: ••Siatiana” moetį galite 
siųsti giminėm ir draugam LenkijoL 

(4)

Kaina 2-o*. $1.00; 4-os. $2.00 ir 16- 
<«. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s O’ntment

P. O. Bog 666, Nerrark, N. J.

r

issi.sk
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Vietinės Žinios
P-IOS A. DEVENIENĖS 

PRANEŠIMAS

Ponia Alena Devenienė 
Grįžusi iš Europos Kalbėjo 
Bostone viešame lietuvių 

susirinkime
Praeitą sekmadieni Ga

vin mokyklos svetainėj Įvy
ko Sandaros kuopos sukvie
stas viešas susirinkimas. Ja
me kalbėjo iš Europos grį
žusi ponia A. Devenienė 
apie lietuvių tremtinių pa
dėtį.

Jos pasakojimas buvo la
bai įspūdingas. Ji sako, tūk
stančiai lietuvių gyvena Vo
kietijos miestų griuvėsiuose 
baisiai susispaudę, pusba
džiu ir visiškoj nežinioj, kas 
jų laukia. Nuo nedavalgy- 
mo ypatingai kenčia jauni
mas, vaikai ir moksleiviai. 
Visi lietuviai Europoje gy-

JIS PRIEŠINGAS

DIDEL1S SPROGIMAS PO
GATVIŲ GRINDINIO
Pirmadienį 11 valandą 

vakare Bostone netoli nuo 
South Station, ant De\vey 
aikštės įvyko keli dideli 
sprogimai kanalizacijos ur
vuose po gatvės grindiniu.
Sprogimai buvo tokie smar
kus, kad iš aplinkinių namų 
išlakstė langai. Po pirmo 
sprogimo sekė daugiau ma
žesnių sprogimų ir jie sužei
dė 24 žmones, tame skaičiu
je šešius gaisrininkus.

Sprogimai vakaro tyloje 
buvo girdimi kelioliką my
lių aplink Bostoną. Miesto 
pareigūnai įvykusį sprogi
mą aiškina tuo, kad po gat- __________________
vės grindiniu kanalizacijos T. .,, .
urvuose susirinko daug ga- Kongresmanas Allen (rė
žų- Kadangi gatvės vra pa- pnbltkonas) aigumentuoja 
dengtos storu, suledėjusiu PPes pagalbos Europai tei- 
sniegu, tai gazai negalėjo iš-, kimą Jįsat siūlo net ir visą Pernai 
eiti i orą ir buk tai dėlto jie Marshallo nlana atmesti.

Nesusiranda Dingusi VVel
den Duktė

Jau virš metų laiko, kaip 
nežinia kur dingo VVelden 
šeimos duktė, 18 metų stu
dentė Paula. VVelden šeima 
gyvena Stamford, Conn. Jų 

I duktė dingo iš Bennington 
kolegijos, Vermonte. Visos 
tėvų pastangos surasti duk
terį nedavė pasekmių.

Praeitą savaitę atėjo ži
nia, kad viena jauna mer
gaitė pasirodė Charleston, 
N. C. ir užsirašė viešbutyje 
Jean VVelden vardu. Deja, 
patikrinus pasirodė, kad ta 
mergaitė yra visai iš kitur. 
Taip virš metų laiko Wel- 
den tėvai gyvena lūkestyje 

(ir baimėje, kas galėjo atsi- 
į tikti su' jų dukrele.

RADIJO PROGRAMA Mass., pranešdami savo įs-
Lietuvių Radio Korpora-’s.k®*bį.m^ Jraš°- 
ios nrhnrama ateinant?n<Jme sl£stl 1 502 “road-

So. Boston 27, Mass.
Steponas M inkus

cijos prbgrama ateinanti ne
dėldienį iš VVORL stoties, way 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia: -----

1. Muzika.
2. Dainininkė Dr. Emilija 

Rodd iš So. Bostono.
3. Pasaka apie Magdutę.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 

Po programos parašykite mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
savo įspūdžius ir nusiųskit nis '
šiuo adresu: W0RL Sta-

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

628 E. Broad »ay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

sprogo, išnešdami į viršų 
kanalizacijos šulinių dang
čius. Bet tikroji sprogimų 
priežastis dar nėra galuti
nai nustatyta. Miesto parei
gūnai ir gaisrininkai užleido 
vandeniu kanalizacijos šu
linius ir vėliau, kada van
duo bus išpumpuotas, bus 
bandoma nustatyti sprogi-

Marshallo planą atmesti. 
Bet Kongreso dauguma sto
ja už pašalpą.

veno nežinioje, kas su jais į priežastis, 
bus vėliau, kur jie galės iš-į
vykti ir kaip galės įsikurti, i Redakcijoj Lankėsi įdomus 

SvečiasVisi lietuviai gyvena baimė
je, kad jei kiltų karas, tai 
jie butų pirmosios to naujo 
karo aukos. Tie lietuviai gy
vena skurde ir nežinioje jau 
trejus metus...

tarn vo----- --- r
kiečių, kurie patys skursta 
ir nekenčia svetimų žmonių i

kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

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

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Matches - Jeuelry - Diamonds 
Radios - Electrical Applianeea

379 W. Broad »ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4619

tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,

PARSIDUODA 2 EKER1AI 
ŽEMĖS IR NAMAS

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

KAS TURI AKORDIONĄ.
Paskutiniu laiku yra atvažia

vęs i Bostoną geras akordionis- 
tas. Savo akordioną jis parda
vė Vokietijoje, kad už tuos pi
nigus galėtų nusipirkti duonos. 
Prašoma, turinčių akordioną. 

dainos mylėtojai gau- tautiečių nors laikinai akordio-_ : i r ______j ' no n&tV.-.lmtI ....

“Dainos’’ Draugija Rengia 
Koncertą-Va karienę

Vasario 8 d. sekmadieni 
So. Bostono “Dainos” drau
gija rengia L. Pil. Draugijos 
svetainėje koncertą-vaka- 
rienę, kur svečiai bus gar
džiai pavaišinti ir palinks
minti gražiomis dainomis.

“Dainos” draugijos 
koncertas-vakarienė turėjo 
labai dideli pasisekimą. 

(Rengėjai tikisi, kad ir šie- 
--------- į met
Gavo į šiai susirinks į tą parengi

mą.
Milionieriaus Pati 

$180,000
Bostono milionierius Elias:

M. Loe\v kreipėsi i teismą, Sprogimų Apielenkę Saugo 
kad jam duotų divorsą

Šį pirmadienį į musų ofi- pati 
są buvo užėjęs jaunas lietu- Prie 
vis technikos seržantas Jo
seph Paulauski. Jis tarnau
ja Amerikos kariuomenėj ir 
yra japonų kalbos vertėju;

Jis
sakė, jo pati yra neištikima 
jam ir “žiauri”. Šį pirmadie
nį turtuoliai stojo į teismą, 
bet teisme milionierius atsi
ėmė kaltinimą dėl pačios 
neištikimybės, sumokėjo jai 
180,000 dolerių pinigais, o

nesipriešino divorsui. 
180,000 dolerių milio-

Policija 
Pirmadienį vakaro dideli 

sprogimai požeminiuose ur
vuose ant Dewey aikštės, iš- 
daužė daug langų aplinki
niuose namuose. Policija 
tuoj apstatė sargybomis vi
są apielenkė, kad padaužos 
neimtų plėšti krautuvių, ku
rių langai liko išdaužyti.

dabar jo dalis stovi Monte
rey, Kalifornijoj, o po kiek Paštas Suvėlino “Keleivio” 

i laiko jis mano išvykti į Ja-( Pristatymą
Ponia Devenienė sako,' poniją. Per karą jis kariavo Praeitą savaitę daugelis 

kad Amerikos lietuviai turi' Pacifike ir būdamas Filipi-jmusų laikraščio skaitytojų 
rimčiau savo tautiečiais Eu-Įnuose pradėjo mokytis japo- j skundėsi negavę laiku laik- 
ropoje susirūpinti. Praktiš-lnų kalbą, kurią sakosi sek- • raštj. Dėl švenčių paštas yra 
kai tuos lietuvius galime j mingai įveikęs. Svečias už-' užverstas darbu ir laikraš-

menus dar pridėjo 22,000 
dolerių advokatams atlygi-'Pranašauja Daugiau Sniego 
nimo už abejų turtuolių by
lų vedimą.

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

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas

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

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad way

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

ną pasKOiinti ar išnuomoti. Pra
šoma pranešti šiuo adresu:

A. Svilas, 684 Sixth Street, 
So. Boston. Mass.

Oro pranašai sako, su 
Naujais Metais sulauksime 
ir daugiau = naujo sniego, 
kurs šiais metais nepagailė
jo apdengti visą Naująją g 
Angliją storu antklotu.

— e

SILVER CAFE, Ine. |
Savininkas S. Zavadskas j

324 W. Broadway, So. Boston, Massji

iiVisiems musų kostumeriams, draugams ir gerosi| 
valios lietuviams linkim 1

'Š
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! §

Turim visokių gėrimų ir valgių. Bile reikalu 
kieipkkės i mus vietoje ar pašaukit telefonu 
SO 8-5104.

Tei. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. .J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tek So. Boston 0948

Bes. 37 ORIOLE STREET 
West Roabury. Masa.
TeL Parkway 1233-W

Trokų Šoferiai Nutarė 
Streikuoti

6,000 trokų šof e r i a i, 
yra labai .Teamsterių unijos nariai, 

gyvenamoj vietoj, Į netvarkingas. Dėl tos prie- ’yra nutarę nuo Naujų Metų
Keleivį” ir sakė, cių pristatymasgelbėti maisto pakietais, af- 

fidavitais ir plačia politine 
akcija, kad* “išvietintųjų 
žmonių” klausimas butų iš
spręstas žmoniškai, kad 
tiems tremtiniams butų leis
ta išvykti iš Vokietijos griu
vėsių į kitus kraštus ir pra-įgyvena So. Bostone, 207 
dėti naują gyvenimą. • Gold st. Čia gyvena dar vie-

|na jo sesuo, o vienas brolis
7ietuvo^mokosi Chicag°je- čia gi- 

... , Lieti . ( ir aUgęS svečias, kurs
garbes konsulas a į; A per 10 metų neturė-
Šhallna, adv. K. ^a ha • ,jep progos kalbėti lietuviš
kas ir p-ma Salmane. Pro-1į- 
tarpiais tarp kalbų Gabi
jos” choro merginų grupė

sisakė 
kad jo
Monterey, labai mažai tėra 
lietuvių. Į Bostoną jis at
skrido Kalėdų šventėms ir 
čia pabus iki šio trečiadie-1 
nio pas savo motiną, kuri

žasties ir musų skaitytojai 
švenčių laikotarpyje gauna 
“Keleivi’’ kartais suvėlinta.

DR. D. PILKA :
Ofiso Valandos: noo 2 iki 4 ’

ir nuo 7 iki 8 i

Tame pačiame 
me kalbėjo dar

padainavo keletą dainų, o 
renkant aukas buvo sukelta 
apie 140 dolerių Amerikos 
Lietuvių Tarybos kuriamam 
tremtinių gelbėjimo komite
tui. Susirinkime pirminin
kavo d. J. Tuinyla.

su mumis gra« 
žia lietuviška kalba ir užsi 
sakė laikraštį, kad gautų 
žinių apie Bostono lietuvius 
ir musų įvykius.

Daug

Privertė Sniego
Bostonas ir apielinkės tu

rėjo “baltas Kalėdas” ir 
ypač tuoj po Kalėdų sniego; 
pridribo tiek, kad ir gatvė
se vaikai jau gali rogutėmis 
važinėtis.

streikuoti, jei nebus susi-i 
tarta su išvežiojimų firmo-į 
mis dėl uždarbių pakėlimo. Į 
Šoferiai dabar gauna $55 Į 
už 48 valandų darbo savai
tę. Jie reikalauja $65 už 40 
valandų darbo savaitę.

Jordan Marsh Company
546 BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

•J Šį Šeštadieni Lietuvai Rem
ti Draugijos Susirinkimas

Sausio 3 d., šį šeštadieni, 
8 vai. vakare Įvyks Lietuvai 
Remti Draugijos Bostono 
skyriaus narių susirinkimas 
Sandaros svetainėje, 124 F 
Street.

Visi nariai maloniai kvie-
Vakare L. Piliečių Drau

gijos svetainėje buvo San
daros kuopos vakarienė, ku
rioje ponia Devenienė pa
pasakojo apie kultūrinę 
politinę lietuvių tremtiniui 
veiklą Europoie ir sakė, kad 
musų tautiečiai Europoje 
yra gerai organizuoti, gyvai 
seka tarptautinius įvykius ir 
pagal savo išgales stengiasi 
kelti Lietuvos klausimą vi- 
sove tarptautinėse konfe
rencijose.

Vakarienėj pirmininkavo 
p. J. Arlauskas. Rep.

Farmeriai Apmokėjo 
Skolų

Naujosios Anglijos far
meriai per karo metus atmo- čiami atsilankyti, nes turėsi

Pakėlė Laisnius
Miesto taryba nubalsavo 

pakelti laisnius visokiems 
bizniams. Senų automobilių 
pirkliai mokėjo $50, o da
bar mokės $250 per metus, 
o naujų automobilių pirkliai 
mokės $150. Pakelti laisniai 
ir visokiems kitokiems biz
niams ir miestas tikisi gauti 
iš pakeltų laisnių $200,000 
papildomų pajamų. 

VETERANŲ GLOBĖJAS

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI 

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO 

IR. KARTU

LAIMINGŲ 1948 METŲ

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
ksap. Inman St— arto Central 8ų. 

CAMBRIDGE. MASS.

kėjo labai daug savo 
Dabar, pagal Federal

skolų.
I>and

me perrinkti valdybą atei
nantiems metams ir pasi

Bank pranešimą, Naujosios ruošti prie musų metinio 
l’ Anglijos farmerių morgyčių bankieto, kurs Įvyks sausio 
1 (skolos yra 40 milionų dole- 25 d. Valdyba.

rių mažesnės, nesu buvo --------------
1940 metais. Du trečdaliai Kur Dingo LSS 60 kuopa? 
visų N. Anglijos farmų da- Esu LSS 60-os kuopos na- 
bar visai nebeturi morgvčių rys. Kadaise buvome nuta- 
skolų, tuo tarpu kai 1940
metais beveik pusė visų far
mų turėjo tokių skolų.

Farmerių skolų sumažėji-

rę daryti mitingus regulia- 
riškai ir dabar jau ilgokas 
laikas, kaip negaunu jokio 
pranešimo apie kuopos susi

mas rodo padidėjusias far- rinkimą. Kadangi nežinau,' 
merių pajamas. Farmeriai kas pasidarė, tai noriu pa
turės geras pajamas dar ir ieškoti kuopos per laikraštį.
1948 metais. gal atsilieps? Narys.

Naujų Metų Sutiktuvės 
Dorchesterio Kliube

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Kliubas šį trečiadienį, 
gruodžio 31 d. rengia šaunų 
Naujų Metų pasitikimą kliu
bo patalpose, 1810 Dorches- 
ter ave. Bus užkandžių ir 
gėrimų ir daug linksmaus 
triukšmo. Todėl atsiveskit 
draugus ir pasitikim laimin
gus Naujuosius Metus.

Komitetas.

Šį Penktadienį “Dainos”
Draugijos Susirinkimas
Ši penktadieni, sausio 2 

d., ivyksta “Dainos” draugi- 
jos narių susirinkimas Dr. 
D. Pilkos namuose, 546 E. 
Broadvvay. Susirinkimo pr</ 
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami būtinai atsi
lankyti, nes bus aptariami 
svarbus draugijos reikalai.

Valdyba.

Sausio 25 d. BALF-o 
Prakalbos

Vietinis BALF skyrius yra i 
nutaręs surengti viešas pra
kalbas, kurios Įvyks sekma
dienį. sausio 25 d. po pietų, 
Gavin mokyklos svetainėje. 
So. Bostone. Prakalbose bus 
meno programa ir geri kal
bėtojai. Apie tai dar bus 
pranešta vėliau spaudoje.

; Rep.

Prezidentas Truman pa
skyrė Carl R. Gray, Jr. ve
teranų administracijos vir
šininku į vietą generolo 
Bradley? kurs grįžta į karo 
tarnybą užimti generolo Ei- 
senhov/erio vietą. Naujai 
paskirtas viršininkas yra 
žinomas, kaipo sumanus ad
ministratorius.

Šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimts-aštunti! 
Musų metinė šventė su keturiom krautuvėm gerybių 

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

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

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.-—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supaišytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 

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

LEPIE’S
56 Chauncy Street. Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS * - •

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12 divnų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERK RA US- 
' TYTOJAI 

(Insured 
Movera)

Perkraustom
čia pat ir j to- j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADMAY,

SO. BOSTON, MASS.
TaL South Boston 4618

I

h




