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Maskva Sako, Kad Ukrainoje 
Eina Žmoniųjukilimas

Ukrainos Kompartijos Sekretorius Kaltina dėl to Ameri
ka — Ukrainiečiai Veda Partizaninį Karą Prieš Maskvą 
—Molotovas Siūlo Ukrainai “Daugiau Sockulturos”.

ši pirmadieni Maskvos! KomUtlistūS Varga 
radio paskelbė sensacingą! ; Vnrnn
žinią, kad Ukrainoj eina rtthllUVO į Vargų 

“nacionalistų” sukil imasi Vengrų komunistas Euge- 
pries Sovietų valdžią. Uk- nijus Varga ekonomistas, 
rainos komunistų partijos;gyveno visą laiką Rusijoj ir 
sekretorius, Nikita S. Chruš- buvo skaitomas vienas iš 
čev, vienoje kalboje už su- žymiausiųjų Rusijos ekono- 
kilimą Ukrainoj kaltina mistų. Dabar jis pakliuvo i 
“anglų - amerikiečių impe- didelę Stalino nemalonę ir 
rialistus”, kuriuos jis vadi-išlėkė iš savo vietos, kaipo 
na “šlykščiausiais demokra- “Pasaulio Ūkio Instituto’ 
tijos ir visos pažangiosios pirmininkas.
žmonijos priešais”. E. Varga drįso parašyti

vienoje savo knygoje, kad

EUROPAI PIENAS, RUSIJAI KARO MEDŽIAGA!

MttK,jFOR tOROPgj

Lietuviai Siūlo Marshall Planą 
Taikinti Visai Europai

'.Amerikos Lietuvių Tarybos Posėdis Kreipėsi į Valstybės 
j Sekretorių — Siūlo Nepalikti Rusų Naguose Pusę Euro- 
, pos — Sako, Pasaulis Negali Gyvuoti Pusiau Laisvas,
■ Pusiau Pavergtas. ,

sąjungi-

Nikita S. Chruščev siūlo 
išrauti ukrainiečių sukilė
lius “iš šaknų” ir tvirtina, 
kad ukrainiečių sukilėliai 
pirma dirbę su Hitleriu, o 
dabar susibičiuliavę su An
glija ir Amerika.

Pirmą kartą Maskvos vy
riausybė pripažįsta, kad 
Ukrainoj valstiečiai griebė
si už ginklo prieš nekenčia
mą Maskvos diktatūrą. Abe
jojama, ar ukrainiečiai ga
lės atsilaikyti prieš Mask
vos pasiųstas kariuomenės 
divizijas, bet Ukrainos 
žmonių sukilimas prieš Ma
skva rodo, kad ne viskas 
yra tvarkoje žiaurioje Sta-^ 
lino imperijoje.

Iš kitų šaltinių praneša, 
kad užrainiečių sukilėliai 
ypatingai smarkiai veikia 
buvusiose

kapitalizmas nebūtinai turi 
pergyventi greitu laiku nau
ją krizį ir dar pridėjo, kad 

i Sovietų Rusija gali ekono
miniai bendradarbiauti su 
kapitalistinėmis šalimis. Ka
dangi komunistų partijos 
nusistatymas dabartiniu lai
ku yra. jog kapitalizmui 
gresia krizis ir kad Sovie
tai negali bendradarbiauti

San Diego uoste, Kalifornijoj, stovi du laivai, abu rengiasi plaukti į užjurius. 
Kairėj rusų laivas prikrautas aliejaus, kuri musų šalis parduoda Rusijai, nors 
aliejus yra reikalingiausia karo medžiaga, o dešinėj kitas laivas, į kurį krau
nama pienas Europos badaujantiems vaikams. Kairėj rusiškas laivas “Kol- 
choznik” paėmė gabenti į Rusiją šimtus bačkų geriausio išvalyto aliejaus so
vietu mašinoms.

Visų Amerikos lietuvių!sų buvusio karo 
politinė atstovybė, Ameri- ninko Maskvos, 
kos Lietuvių Taryba, praei- Tegu Rusijos armiios ir 
tą savaitę turėjo trijų dienų policija pasitraukia į 1938 
posėdžius musų sostinėj, metų Rusijos siena*. Tegu 
Washington, D. C. ir po iš- Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
sikalbėjimo ir apsvarstymo Lenkijos, Dunojaus ir Bal- 
dabartinės padėties, nutarė kanų kraštų tautos atgauna 
pasiųsti musų užsienių poli- savo oolitinę nepriklauso- 
tikos vadovui, G. C. Mai- mybę 
shall'ui. savo pastabas dėl <vrių 
Amerikos užsienių politi- -Stalino plėšikiško susibi- 
kos. Tame savo laiške Ame- čiuliavimo pasekmėje, 
rikos Lietuviu Tarvba sa-i-----------------

ir vidujines laisves, 
jos neteko Hitlerio

Gen. Eisenhoicer 
Seko “Ne”

Generolas D. Eisenhover 
pareiškė praeitą savaitę.

Atvykę Lietuviai 
Iš Europos

Sausio 26 d. laivu Mari-

Didelės Sniego Aud
ros Siautė Rytuose

Visas lytinės Amerikos
ne Tiger atvyko 13 lietuvių’ valstijas praeitą šeštadienį 

trys .aplankė didelės sniego aud- 
nuosto- 

miestuose. 
kelius,

baustas už savo ezeziją, 
dar nėra žinoma.

Anglija Nori Tartis 
Su Rusais

Anglijos užsienių reikalų
ministeris E. Bevin praeitą į kiams nereikėtų siekti aukš

traukė telefonų susisieki
mą ir privertė miestus imtis 
nepanrastu priemonių, kad 

Di-

ko:
Mes žinome Europos tau

tų skurdą ir pilnai įvertina
me Amerikos pagalbos 
svarbą atstatant Europos 
ūki ir užtikrinant jos laisvę.
Nelaimei, geležinė uždanga 
nepraleidžia pagalbos tai 
Europos daliai, kuri tos pa
galbos daugiausiai yra rei
kalinga.

Mes taip pat žinome, sa
ko Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kad piktos jėgos, va
dovaujamos iš Maskvos.
Kremliaus, stengą Buuun- baigė pag,Jiniu

C. Hull Siuto 'Laiką
ir ‘Kantrybę’

Cordell Hull, buvęs ilga
metis Amerikos užsienių 
politikos vadovas, pradeda 
skelbti savo atsiminimus. 
Jis sako, reikės daug laiko 
ir labai daug kantrybės, 
kol pasaulio taika bus at
statyta ir užtikrinta. C. Hull 
per 12 metų buvo Amerikos 
valstybės sekretorius ir 
praktikavo “laiko ir kant- 

I lybės” politiką,

po to, kai susidaręs specia- A V pilietė; Jonas Byla, JA- 
linis komitetas pradėjo po V pilietis: Marijona Di- 
visas valstijas varyti plačią džiunaitienė: Inžinierius . ..
agitaciją už išstatymą Ei- Vincas Gruzdys, JAV pilie-■ aPp.iya"Y?i .nuo Uni<į5°- v,‘,grama tol negalės pilna: jujuA“ 
senhowerio kandidatūros tis; Ona Juškienė; Domi-Įsieji keliai greit buvo nu-pasjsekti, kol pusė Europos 
nuo republikonų partijos, ninkas Kupstys; Povilas'valyti, bet mažesniuose ke-, j<onĮjnento
Generolas sako, kad kariš- Petkevičius su dukra Vale-Jlu.ose y gatvėse sniegas įl- 

ir sunum Antanu: Jo- Į gai trukdys susisiekimą.

dyti ir pakenkti Europos at 
statymui.

Europos atstatymo pro-

karu. Todėl tas valstybės 
vyras tikrai turi patyrimo 
su “laiko ir kantrybės” po-

nja
Rytinės Lenkijos savaitę skelbė, kad Rusijos {čiausios vietos valstybėje, nas Šturas - Ignatavičius: i 
Karpatų Rusijos}imperializmas turi buti su-nes kariška karjera nepa- Genovaitė Valunienė, su su-1 

žmonių tai vietai už- num Eugenijų ir Edvardas
srityse ir
kalnuose. laikytas ir tuo tikslu turės ;ruošia

----------------- buti sudarytas Vakaru Eu-įimti.
ropos valstybių blokas. Betl Komitetas, kurs buvo pa
kartu su tuo, Anglijos už-įsiėmęs Eisenhovverio kan- 
sienių reikalų ministerija didaturą “bustyti”, dabar

V< dskis.

Paskelbė Hitlerio- 
Stalino Dokumentus

Amerikos vyriausybė pa
skelbė slaptuosius 
Stalino susitarimo doku
mentus ir atidengė visam 
pasauliui, kaip Vokietijos ir 
Rusijos diktatūros rengėsi 
pasi dalyt pasaulį 1939-1941 
metų laikotarpyje. Hitlerio- 
Stalino bičiulystė, kuri iš
šaukė antrąjį pasaulinį ka
rą, buvo padalyta Stalino 
pasiulymu. o Hitleris su ja. 
sutiko. Rusai reikalavo iš' 
Vokietijos pripažinti jiems 
“laisvas rankas” Suomijoj. 
Balkanuose, Dardaneluose,

Reikalauja Pratęsti
Nuomų Kontrolę
(’IO unijų atstovai kon

grese, liudydami apie nuo- 
kontrolės

dar sutinka tartis su Rusija nutarė remti Harold Stas 
. dėl visų ginčijamųjų klausi- šen kandidatūrą į prezi- 

Hitleno- jr susitarti taikiai dėl tų dentus.
klausimų, dėl kurių pasi------------------
reiškia skirtumai ir priešin
gumai. Ar Rusija sutiks su 
Anglija “tartis” ir “susitar-1 
ti” tai pasirodys tik vėliau. :

Be to, pastaruoju metu 
dar yra atvykę šie lietuviai 
iš kitų Europe- valstybių:

Sausio mėn. pradžioje at- rolė butų 
vyko Henrikas Kristaponis dviem 
iš Prancūzijos: Anelė Ris- vidurio. Unijų

vergijoj ir 
priespaudoj. Nei Europos 
kontinentas, nei visas pa
saulis negali gyvuoti pusiau 

ras ir pusiau pavergtas. 
Mes žinome, kad kur tik 
civilizuotame pasaulyje dar 
išsilaiko musų šalies remia
ma laisvė, ten totalitariniai

SIŪLO IŠPLĖSTI DIRB
TINIO ALIEJAUS 

GAMYBĄ
Vidaus reikalų sekreto

rius Krug įnešė į kongresą 
pasiūlymą išplėsti dirbtinio 
aliejau gamybą (iš akmens 
anglių ir aliejuoto akmens>

DIVORSAS PADARĖ JĄ 
TURTINGA

Filmų aktorka Annabel- 
la persiskyrė su savo vyru, 
Tyrone Power, ir išsiderėjo 
iš jo “alimonijos” po 50,090
dolerių per metus, o jei jos 

Lietuvoje ir užleisti jų eks-jvyras uždirbs virš 310,000 
pansijai Indiją. Vokiečiai ir dolerių per metus, tai ir jai 
rasai sutiko, kad Anglija ir I teks didesnė alimonija. 
Amerika turi buti išvarytos; -----------------
iš Azijos, Afrikos ir Euro- „

H. STASSEN LANKOSI 
NAUJOJ ANGLIJOJ
Harold Stassen šias die

nas lankosi Naujosios Ang
lijos valstijose, kur jis nori 
susitarti su vietiniais repub
likonų vadais dėl išstatymo 
jo kandidatūros į preziden
tus. Nevv Hampshire valsti
joj H. Stassen jau turėjo 
kelis didelius mitingus ir 
viešai atsakinėjo į klausi
mus dėl jo busimos politi
kos, jei butų išrinktas pre
zidentu.

pos.
Slaptųjų dokumentų pa

skelbimas parodo visam pa-j 
saulini, kad Rusijos dikta- 
tiira yra perdėm imperialis
tinė ir plėšikiška.

ĮSIUTĘS LIŪTAS SU
DRASKĖ “MOKYTOJĄ”

Maeon, Ga. viename cir
ke “traineris” Joe Cook mo
kino liūtą daiyti visokius 
šposus, l>et staiga liūtas kaž 
kodėl įniršo ir griebė savo 
mokytoją už gerklės. Joe 
Cook buvo sunkiai sužeis
tas. Kitas gyvulių mokyto-* 
jas, kurs norėjo
savo draugui, 
skaudžiai 
liūtas pagaliau buvo nušau 
tas

Unijos Smerkia 
Trečią Partiją

Motera Rūbų Siuvėjų un 
ja savo vykdomojo komite
to posėdyje priėmė nutari
amą, kuriame griežtai smer-' 
kia H. Wallace kuriama 
trečią partiją ir kviečia vi-į 
sus darbininkus pasmerkti; 
H. Wallace kandidatūrą į i 
prezidentus. Ta unija sako.} 
kad H. VVallace kandidatu-!

Nori Nusvilinti Sniegą
Bostono miestas prašė 

pagelbėti Mass. Technologijos Insti-
irgi buvo tūtą išbandyti liepsnosvai-

mų Kontioies pratęsimą, Hajsv^s p,.įešaj ginkluojasi ir išleisti tam reikalui kelių 
reikalavo, kad nuomų kont-|jr bengiasi tą laisvę panai-įmetu bėgyje iki devynių 

... 5>ent! kinti. bilionų dolerių. Jis sako.
p;’. - rnet.arP.s’ ’K* ? . . m ! Todėl tėra tiktai vienas aliejaus trukumas krašte

, . . Pimentu at u’,loV.^nPŲ-kelias sėkmingai prisidėti jau dabar yra jaučiamas ir
k,cne su sunuw Rimantu at- kl). , ?, b„„„kai dažnai b.j<. it. Eu), ((S is

is bveica- ,smetim„ is buto daumau.l^ tikslui reikia priverstiišmetimo iš buto daugiau.pyk., sause,i? „uu, uau^ou.,Tam tikslui reikia priversti; 
rijus: kaip netekimo darbo Ln,,ųi Sovietu Sąjungą, kad ji sa-l

lni.;^'',dn ,-sve,ca J<^. Ele- atstovai siūle panaikinti se- v„ akti^ka politika sude- 
. na _ .'lankute atsklido c man priimtą la.syanori_ rintu su sąjungininkli bend-

Francija yuvertma 
Sava Pinigus

Francijos vyriau 
bia. kad franko 
sumažinama, vienas 

ra yra “komunistų įkvėpta” dabar bus vertinamas 216 
ir jos vienintelis tikslas yra franku, o bii\" 119 franku, 
sustiprinti reakcinguosiu-
republikonus rinkimuose.
Darbininkų siekimus šian-*fra 
dien geriausiai galima ginti Li*’ 
stojant už liberališką prezi-}kr 
dento Trumano programą 
o ne už rėksningą H. Wall- namas 
ace plepalynę.

SENATOR1US VADINA
RUSIJĄ “BLACKMAI- 

LERIU”
Senatorius W. F. Know- 

land iš Kalifornijos sako, 
kad Rusija veda šantažo 
(blackmail) politiką atomi
nės energijos kontrolės 
klausime ir su ja negalima 
prieiti p.rie jokio susitai i-

Sveicarijos. nuomų pakėlimą 15 nuos.
--------  i.Iie sakė. pragyvenimas

brangsta ir darbininkų gy
venimas darosi blogesnis, 
todėl nereikia darbininkų

’7, - i i apkrauti aukštomis nuomose be skel- 1.
' u- .. mis. verte yra 

doleris
PASKELBTAS NAUJAS 

SPEKULIANTŲ SĄ
RAŠAS

šį antradienį žemės uki< 
sekretorius paskelbė naują 
sąrašą spekuliantų javais, 

verti- ^ra*c pasirodė vardai vie-
.. , ,,,, no senatoriaus, Elmer Tbo-Kartu pinigu nu- . . ’ , .n<u<.. *• , mas, vieno ambasadoriaus

vertinimu Uancija e < j trijų žemės ūkio departa- 
laisvai prekiauti krašte sve-' . ... .
timais pinigai- ir leis žtno-

laisvai pirkti ir par-

Francijos vyriausyoe 
nką nuvertino todėl, kad 

j<» vertė iš tikrųjų, buvo nu-;
itusi' daug žemiau, negu 

ps “oficialiai buvo

neins 
duoti doleriu 
liūtą.

ir
kitokią va-

mento tarnautojų. Tie 
nautojai pašalinami iš 
nybu.

KONGRESAS SVARSTO 
TAKSŲ SUMAŽINIMĄ

Atstovų nin uosc ir sena- 
varstoma 'iimažinti tak- 
virš «> brionų dolerių.

te ; 
sus

mo. Jis reikalavo, kad Ame- Atstovu rutmi mokesnių
rika nedarytų jokio “šauta-; komisija į a.-i ko uz suma-

taksu 6,3OO,OOOJ»»i,

vis didės. Todėl dabar 
laikas pradėti plėsti dirbti 
nio aliejaus gamybą, kad 
ateičiai
kuro.

nepritruktų skysto
sąjungi

rai skelbtais karo tikslais ir 
su savo tarptautiniais pasi
žadėjimais link savo kaimy
nų Lietuvos, Latvijos iri 
Estijos, Lenkijos ir Rumu- , ....
nijos. Tie Sovietų Sąjungos j>ac^use^s .,nesė į senatą bi- 
pasižadėjimai vra įrašyti i

SIŪLO SAMDYTI J AR
MIJĄ SVETIMTAUČIUS
Senatorius Lodge iš Mas-

tar-
tar-

PUSĖ MILIONO BE DAR
BO DETROITE

Detroito mieste dėl dide
lių šalčių susitrukdė natū
ralinio gazo pristatymas i 
dirbtuves ir todėl daugeli.- 
dirbtuvių turėjo laikinai 
sustabdyti darbą. Apie pu
sę miliono darbininkų liko1 pažadu: 
be darbo. Sustojo ir kai ku- latinėse 

automobilių dirbtuvei 
darbo sustabdvma-

... ... . .- . —- žistų užgerinimo”. Senato-į ži n imą — .
sužeistas. Įmrsęs džius sniegui nuo gatvių nu- rius W F Knovvland vra.doleriu, o senate republiko- nos 

------- - .... • • . dauguma nasisake remtitirpyti. Institutas 
bandymus daro

„ . _________  yrį
tokius kongreso atominės energi

jos komisijos narys.

liaus projektą, kari Ameri
ka galėtų samdyti svetim
taučius į armiją okupacijos 
pareigoms eiti. Svetimtau- 

krastas, sako A. Į čiai, nuo 18 iki 35 metų am- 
Taryba, niekada j žiau>, butų samdomi pa

skirtam laikui ir tarnautų 
tiktai užjūriuose. Tas padi
dintų musų armijos pajė
gumą ir nereikėtų siųsti 
jaunų amerikiečių i oku
puotus kraštus, kur jie daž
nai ištvirksta.

taikos sutartis ir i daug kitų 
dokumentų.

ikoMusų 
Lietuvių 
neturėtų sutikti su Rusijos 
aiškinimu Atlanto Čarterio 
ir kitų bendrai pasiimtų pa
sižadėjimų taip, kaip tinka 
jos plėšikiškai agresijų, 
grobimų ir pavergimų poli
tikai. Kitaio mes negalime 
lakyti, kad mes laimėjome 
karą ir išpildėme musų tarp 
tautinius pasižadėjimus, ku
riuos mes bendrai su kito-| 
mis šalimis iškilmingai pri-1 
siėmėme.

Musų kraštas, sudėjęs 
tiek daug aukų ir pastangų, 
turėtų geriau nesvyruoda
mas laikytis savo pareigos 
įgyvendinti tarptautinius 

negu gyventi

SAKO, VYRAS PAĖMĖ 
JOS $500,000

New Yorko turtuolė Mrs, 
Osa Johnson apskundė teis
mui savo antrą vyrą. C. H, 
Getts, kad jis pasisavinęs 
iš jos pinigų apie pusę mi
liniu* dolerių. Sako, prieš 
vestuves tas vyras buvęs ki
toks. n po vestuvių jis pra- 

nuo-idejo savo žmonos pinigais 
pa- svaistytis ir daug jų išlei-gink klotose

daubose, kurias vienaip dęs savo reikalams. Turtuo- 
vien drumsčia riaušės ir Iė prašo teismą panaikinti

|tą Uksų sumaninimą. tęsis tiktai trumpą laika. puolimai vadovaujami mu- jos vedybas.
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darbavosi sočia’de- 
: ganizacijoje.

1919 metų pradžioje persi- 
iteiė į Kauną. Kur organi-

iu dokumen- n
Hitle- -Jis melą o

meluoja. Melą -ariu
skaudus antausis Rusi jo.- visai nereikia.

' iiktaturai. Dokumentai vi- yyhitney Grįžta

itų : askelbirnas apie 
šio santykius su Stalinu bu-

kad jis grįžęs 
mums meluotų, 
ir dabar tebe- 

sąžinė-

i.-lems mokantiems skaityti įtakinga „__
aiodys, kari tart) Stalino n (Trainmen) unija buvo pri-

; Hitlerio nėra jokio ,-kirtu- sį(jėjusi prie "progresyvių”

ge.z.-:e mečių
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Kata —' -r - Atlanto čarteris, kurį pa- ney, vietoj Oalynaut: Cfci-
somybė buvo iškovota, j tau-į p jj Roosevelt ir vagoj u aliacinių seime, nu-

____  t\V. Churchill 1941 metais*vyko
įgavo galą ne Jaltoje, kur maną 

.-tad jų ko -— - - ;/JVO viešai apspjaudyta- ką.
De, paĮaidotas, bet Teherane,

geiis radiKa.išku
Ju- -ire-'« mojant M. Šleževičiaus ka- 

.. štl- biretą r/uv Įėjęs i vyriau- 
,--.li-rT- -y r ir buv Darb-t ir Šo

kių priv- Halinių Reikalų ministerių.
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veikėju
pas prezidentą Tru- 
ir padarė su juo tai-

Lt:...

i <i Z....

. . C. et...T w . •

_ .et C-- 
?- .X if ėt"

-' -
__ r .. Lr;-

Vail^zvbės Eor.:-

>uer.-.m4L-* 17.'.' -c 
* iūV«2/S Saj J-4t- 1 trTT".1J.-.2 Et,
r2-jVėi n€rOLLVC» rN a

iepanarr.ento direkto- dc;r.0,ra;
i . 1922 m-mis stojo dirbti 
naujai kuriamą Lietuvos 

Ranką ir buvo ame ilgu.- 
5. • ėtldj LOJO iiCtlZ
r. Xu 1 < • meta iki bok

..c.^- - ,r-
' . - S. i.-

. LiZ u^em—

ę. .-ėdėję- o metu- 
-• muu . - r ntt - 't.ci-

zas r”?t'- srtme

\e. baigė,
e . ■ _ .. -

- . . — —

I T“

nXup3.ClJ '

Su gelžkeliečiais nuo 
Per.-iios sostinėj, kur Stali- allace pasitraukta pasku
bas. Rooseveltas ir Chur- tinė Įtakinga nebolševikiš- 

Atlanto ka unija. VVallace lieka 
tuščios "lauke vienas, apsuptas 

propagandos dokumentą ir bolševikiškų rėksnių. Iš tie- 
: Irmai progai atėjus (karo^Ų- tai liūdna kompanija 
laimei pasisukusi tą doku- pieno kvortos liberalui, 
mentą su visais jo pažadais Generolo “Ne”
numesti Į šiukšlyną. Jaltoje p0 jigO delsimo generolas 
m.- ou\o viešai padalyta. rj Eisenhou-er pranešė sa- 

Didieji valstybių vyrai rėmėjams, kad jis nesu- 
reherane atliko didžiausią tinka būti kandidatu i pre- 
ūemoRrat-jų išdavystę. Jie ridentus ateinančio rudens 
žinojo, kad taiką galima linkimuose.
kurti tiktai ant teisingumo Jš generolo paaiškinimų 
principų, bet. tą žinodami Ppe atsisakymo Įdomiau- 

viešai -kelbdami Atlanto ?ias ?ra tas. kad jis nenori

Ichiil susitarė iš 
Čarterio padaryti

. .--aky;-?, m- . m 
crgar.izacij - re i kala r
tiždavūuams. buv Ju 
Paknys. Liu irta nete.-tu 
bandyto draugo, geros 
dies žmogus ir ii ei: 
tuvos rali: t :.

za-

ouvo 
Banke 

prie bolševiku. Lai-
vaidytoju.

u*
' f tz.:vir»

pEsiin
J XX
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Lifr-

RedakfJias Atsakymas.

Ba
dirb Lietuvos 

’944 metai- rasi-

matyti profesinius karius 
aukščiausioj šalies vietoje 
ir. jo manymu, išlaikymas 
reikalingo susiklausimo val
stybės gyvenime galima pa
siekti geriausiai^tada, jei 
kariai lieka savo vietoje ir 
nesiveržia Į vadovavimą vi
sam kraštui.

Šitas generolo Eisenho-

čar.eri, jie patylomis suta
rė iš jo padalyti akių mui
liniu-? dokumentą. Trys di- 
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e.ra- yra "teisingai ir gar- *vent°ji Mėsinyčia
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m'-mių ; uyio _ gei iiUJIią .ne* jiajg gautųsi kitoki ma?mė. r;!ma* padalytas, visai le-' Ba lestinos Įvykiai jau pa- 
itnsamai skjoo ai visosij^ jam D*akey-- visadr trak etiškai ir pagal Ame- 29**? “pilka kasdienybė”.
au:os a. Įima’rasti kitas žodi-. K-bikos tradicijas”. [Kasdien arabai ten sker-
m;mm:a ir neKenciamą,dė. taisytojas” ' ’ • dzw žvdus- "

Jų pastango- ' '

ZJTZ 
a
tau

kupaci ą ir 
m.ercijos carų režimą.
-i i dar- mis. m aajražSBH, jų Kan-i

gyventojų skaičius. r: užspekuliavo milioną dole-
•stinė,

šventos žemės 
,truputi daugiau

skerdynėms 
vietos duo-

ir neklydo.
M. Stankevičiui, 

delphijoi. — At
gos apie

-am s oustm 
p r ogramą 
rika -i. i 
tautoms i

č
■

ame Kare. Koit.ą 
a ir A me
na vers 
Ia?

Laivėms, protingas 
a a.- dokumeuta- 

tautų santykiams tvarkvti. 
tebeguli demokiatijų išduo
ti. .y ^niekintas istorijos i-

Be: visvien Anglijos de- 
oatų reirbmė >ma labai svar- 

- • kad miun- 
?-'"-a dvasia jau baigia 

savo dier.as. Teherano. Jai- 
-9.- ii parastų judosysčiu 
a u.oria: au sarmatijasi sa- 

jtalinas padarė tų vo išminties ir supranta 
judošysčiu ne mažiau, kaip kad su diktatoriais nuolai-’ 
Hitleris. Tie du gengsteriaijdomis taikos nenupirksi, 
dargi ir karui tarp jų ei- __________ '
nant nevengė bendradar-J ” ------k
biauti. Kada 1944 metais jVaršuvos gyventojai sukilo Pakalb,nk,m« draugui ,r 
prieš Hitlerio armiją, judo- kaimynus užsisakyti “Kė
ši us Stalinas leido Hitlerio
žmogžudžiams išžudyti Var 
šuvos gynėjus ir nieko ne-

-: e-e.
gaia ’o

gengstenų dažnai pasitai
ko, besidaiydanii dar neuž
kariautą grobi, susipyko ir 

Vienas jų gavo 
paties sukeltame

kare. o antrasis g
—Stalinas, dar ir -.a.-_____
siekia oa-atiyje ponauti.

Toki vra trumpa antro 
pasaulinio karo tstori'a.

>e tarp ės u: ie- 
- -a -

Hier

Toki - yra ’o 
zasty.-. Karą 
turų rėžimai
priešaKyje stovėjusieji ai 
tebestovintieji "vadai".

Daug visokių judošvsčių 
papildė per karą abu dikta
toriai.

^ -/ T-< •» -

a: ..

Atlanto

ch«

- r-* r.------ ., <

jOnios KAI R DL PLĖŠIKAI DALIJOSI PASAULIU

Kada gavo valstijos:nų. o gero amato darbinin-’.j1 1 ‘ 
is kur paeina vai-Įkas tiek pinigu gali “pelnv-1 " i»,j 
kaip rašosi sutrum- ti” tiktai per 400 metu’ ‘ V 1 u,<^’nos

teises.
das ir .-.aip rasos: sutrum-j'-i ti.Ktai pei 400 metu’ 
pintai. Gal galėrit pasinau-^Neivari Sąžin-.,

‘ Lietuviu Tremtiniu Drau- bi;i^?inaS Bimha’ Maskvos ’r kokie 
gijos valdybai, Chicagoje. V-į u- ?unsnu,Ė's: P«- 
—Jūsų ilgo pareiškimo-ap- ‘ ‘"’k
Iinkrašcio nedėsime. Nesu- . \v ‘ r- Anta-

leivį”. Metams $3-00.

A: - .1- - • . b .. paskelbti slapti Hitlerio-sta- 
iir. -ti.-itartm ‘ .Kumentai rodo. kur du diktatoriai 
su.-i; yko. Pietų Europoje Staliną- pareikalavo sau 
įtarios .-fero-’ Balkanuose — Rumunijoj, Bulgan- 

‘ . . iu. )-;av-jGraikijoj ir Turki. oj. o to gardaus 
Ką.-r.io ir Hitlerį; norėjo. Todėl du plėšikai, besicia- 
iinuami pasauliu, susipyko ir susipešė. Europos šiau
rėje du į iėšikai ginčijosi dėl Lietuvoj ir dėl Sumijos.

prantame, kam jis reikalm 
gas?

J. Kaulaičiai. Rumforde. Mat. A. \\. Eudaco norė- 
Me. — Tamstos pranešimas i° važiuoti Į Lietuvą, bet 
bus Įdėtas Į sekančios savai- nišai jo ten neįleido. Jis

padalijimas 
i'juvo vienintelis Jungtinių 
, .uitų praktiškas nutarimas 

, kie iš to kruvini vai- 
Valstybių vadai žiuri i 

įsam pasauliui, kad (ą šventąją mėainyčią i?
n- \v ra . • ' u* ^’^alvoja, ką su janas \\. Eudaco, turi ne- daryti... - —
švarią sąžinę". Kodėl? J. D.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa- 

ape tai papasakojo Biock-i g,„in,; „To biln: „ 
tono dienraščiui ir tas para- . ™

Korespondenciją įdėsime, šė, kad Lietuva yra uždara tuvių-
ačiu- ir kad tik vienam Bimbai__________________________ -

tės laidą.
Z. G. Baltimore, Md. _

ir kad



KELEIVIS, BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Poslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
ta. Tas miestas yra Newj 
Haven, Conn. Apie SLA. 
seime lietuviškų drambliu

_________ ir asilų atliktus šposus jau
_________ garsųjį savo vieros mokyto- rašiau “Keleivyje , tuoj po

_____ ją Gerhardą Eislerj, kad SLA seimo užbaigimo. I)a-
Sutingom Plunksnos Darbui juos suramintų ir pasakytų, bar gi žodis apie pati Ne\v 

Besižvalgant po ši indus- kada Dėdės Šamo žemėje Haven.
trijos miestą, Bridgeportą. užtekės staiiniška saulė ir. New Haven mieste yra 
matosi didelis būrys kelei- išdžiovins nuo veidų jų aša- garsus Yale universitetas, 
viečių. Pas mane buvo toks ras, kurias išspaudė buvęs Mokytų žmonių čia daugy- 
jausmas, kad štai ims ii- at- jų draugas L. F. Budenz. jbė. Bet pati miestą valdo 

kas nors, kuris mane Butų viskas buvę gerai,'dramblio ir asilo įspazinto- 
kurių jai. Prieš praeitus rinkimus

Po Bridgeportą Pasidairius

siras Kas nors,
pavaduos ir parašys Į “Ke- jei ne karo veteranai, 
leivi” žinių iš musų padan- trys tūkstančiai sugužėjo i 
gės.' Bet visi užimti savais susirinkimui paskirtą vietą 
reikalais ir bene jau kiek ir pakišo koją “draugui 
apsenę ir sutingę plunksnos Eisleriui. Jie neleido jam 
darbui. Mano tas laukimas vengrų ateivių apgyyentoj 
suvėlino ir mano rašymą, miesto dalyje, Rakoczi sve- 
Bet visgi manau skaityto- tainėje, kalbėti, neleido 
jams idomu bus išgirsti, kas jam nė pasirodyti. Riaušių 
šitame socialistų mieste de- nebuvo, nes policija gerai 
dasi. dabojo, kad neįvyktų ne-

n* i * . M ... . tvarka, bet prakalbos visgi
Rinkimai Musų Mieste nejvvko Aš nesakau, kad 
Lapkričio 4 d. rinkome karo veteranai pasielgė ge- 

Bridgeporio miesto viršinin- rai? bet toks masinis jų pa. 
kus. I įlieciai turėjo pasisa- gįrodymas aiškiai liudija, 
kyti, kam jie geriau pasiti- ka(j ^aslcvos fašistų agen-
ki socialistams, su jas- tas ęįa n^ra pageidaujamas.

Lis tuviški
Lietuviški

Jas-
par McLevy, ar drambliui
su asilu? Jau praėjo 14 me- Lietuviški “Progresistai 
tu, kaip musu mieste sočia- Lietuviški taip vadinami 
listai, su meru Jaspar Mc- “progresistai'’ turi čia pla- 
Levy priešakyje, išvijo iš čiausią rinką. Ir ko tik jie 
politinio daržo dramblį su čia nepardavinėja ? Visi jų 
asilu, arba,
republikonus

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
I _____ *
LSS 19 Kuopos Prakalbos Pažinome Maskvos oku- 

Puikiai Pavyko! pantų vergiją, sako kalbė-
i Sausio 18 d. buvo Ameri- toja, ir nebenorime jos 
'kos Lietuvių Piliečių Kliubo daugiau. Žmogus, sovietis- 
įname LSS 19 Ruoįios pra- koj tvarkoj, neturi jokių 
■kalbos. Žmonių buvo daug. teisių, jis yra pavergtas, pa- 
! Paprašius aukų, publika su- niekintas ir fciauriausiai iš- 
įmetė virš šimto dolerių. Į naudojamas. Tą suprasti 
i Pirmutinė kalbėjo drg. gali tik tas, kas pats savo 
iRima Čerkeliunienė - Pa- kailiu tą vergijos tvarką
kalkaitė, kuri nesenai atvy-.yra ragavęs, 
ko iš Europos. Ji pergyve-Į Draugė R. čerkeliunienė 
no dvi Lietuvos okupacijas yra jauna savo amžiumi, 
ir ji apie jas labai vykusiai Lietuvoje ji dirbo su social- 
nupasakojo. Ji sako, prieš į demokratais. Pasitraukus į 
Smetonos diktatūrą Lietu- j vakarus nenustojo vilties ie
voje kovojo visi pažangus vysti laisvą Ameriką ir čia 
žmonės. Tai buvo nelemta prisidėti prie tos pačios idė- 
musų tautos tragedija, kai jinės kovos. Kaip tik atvy- 
A. Smetona su karininkais ko i Ameriką, ji tuojaus 
padarė perversmą Lietuve- prisirašė prie LSS 19 kuo
le! Smetonos režimu nie- pos. Tai buvo pirma jos 
kas nebuvo patenkintas, vi- prakalba Brooklyne. Ji yra 
sa Lietuvos liaudis troško gera kalbėtoja. Musų Rima 
laisvės, troško demokrati- turės daugiau tų prakalbų 
nės valdžios. 1940 metais, mums pasakyti.
kai bolševikai atėjo į Lietu- Antra kalbėjo Alena De- 
vą, niekas nebėgo iš jos. venienė, nesenai grįžusi iš 
Tik A. Smetona su savo iš- Europos, kur ji aplankė ne
tikimaisiais išdūmė. Kaip tuvius tremtinius. Ponia De- 
darbininkuose, taip inteli- venienė yra sandarietė ir 
gentijoje reiškėsi nuomonė, atstovauja tą organizaciją 
kad visgi komunistai ant Lietuvių Komitete prie In- 
tiek šūkalioja apie demo- ternational Rescue and Re- 
kratiją, apie darbininkų lief Committee. Apie savo 
laisves, o Lietuvoje didelių j kelionę ji jau davė prane- 
turčių nėra, tai manyta, pimą spaudoje, o savo kal- 
jog bus galima gyventi. Į boję plačiau nušvietė musų 
Taip manė daugelis ir to-j tautiečių liūdną likimą Bu
dei niekas iš Lietuvos ne- ropes griuvėsiuose. Ji davė 
bėgo, kuomet ją okupavo ' labai skaudžių pavyzdžių, 

kariu rusai bolševi- kaip lietuviai Vakarų Euro
poje gyvena nuolatinėj ne-

POLICIJA PRIEŠ DARBININKŲ STREIKĄ

spauda pradėjo spėlioti, 
kad New Haven bus tre
čias Conneeticut miestas, 
kurs išsirinks socialistų val
džią. Buvo nemažai kinkų 
drebėjimo ir drambliui su 
asilu ašaros iš baimės var
vėjo. Ruduo, šaltas oras ar
tėjo, o pavojus netekti šil
tų vietų miesto valdžioje 
kėlė nerimastį politikierių 
galvose. Rinkimų daviniai 
mokytų žmonių mieste buvo 
tokie: socialistai gavo 11,- 
377 balsus! Prieš du metus
socialistai buvo gavę tiktai --------------
1,162 balsu. Per du metu ir asilas ten 
socialistinių balsų padaugė- šalininkų, 
jo net 10,215. Toks socialis-1 
tų įtakos padidėjimas įvarė 
baimės republikonams ir 
demokratams. Nevv 
“Register” ««•« susimėtė
bilo
Haven 
pat
Bridgeportas su NorwaJ- 
ku”

Post’ su 
baimę atsilie-

\ ūkiška raitoji policija Essen mieste, Vokietijos pra
monės širdyje, patruliuoja gatves laike didžiojo dar
bininkų streiko. Ruhro srities darbininkai reikalavo, 
kad jiems butų padidintas maisto davinys, nes iš 
bado davinio jie negali išgyventi. Ruhro srityje strei
kavo apie 20<>,000 darbininkų, o Bavarijoj 2 milionai 
darbininkų streikavo 24 valandas.

dar turi daug

Hartfordo Politikieriai
Musų valstijos sostine 

Haveno -na Hartfordu.'. Ten vra

sandariečiai ir jų geri pri
tarėjai musų mieste praei- 

1 tais metais vra nemažai dir- 
- bę ir daug nuveikę. Jie yra 

skyrę daug pinigų musų 
bendriesiems lietuviškiems

kitaip sakant, Produktai grynai “ lietu viš- 
su demokra- sd kuju ir piautuvu.

tais. Tie keturkojai turėjo Jiems čia niekas kelio ne
labai didelį apetitą, bet kai Pasb?ja. Jie čia ant Lafa- 
daržo savininkai - piliečiai Y^e sL gieda, jie čia lošia, 
pastebėjo tą
mą apetitą, r_. ___
mus išvijo juos lauk iš poli- ..Kada KmU buvoja „Pa p.„

, , -Vėžiu ieškoti", tai grįžęs VKa> "ePa,so.- kas
metų dramblio- jis keliav0 vj Amcri. su politikierių, kuris visai

asilo politikieriai labai su- ka su vėžių iiasaka Buvo neatsižvelgia, kas atsitiks
blogo, sukudo, išdžiuvo, iš atvažiavęs m į Bridgeportą- su tuo paprastu 
jų beliko tik kaulai. Kas du pasakė čia vėžiu prakalbas ?nt kūno sprando jis sėdi
metai jie vis bando Įsipra- j,. o-o r»i naciška cni-inE, ir jį kamuoja. Jisai ieško
syti J .m.iest9 valdžią, bet įie^OO tylenį. Vienas^ £eresnės išeities”, 
piliečiai jų vis nepraleidžia baj viernas vėžių vieros,! Na, o kokio “likimo’’ su- 
pro uždarus vartus. Praei- jaunikaitis, jau 63 metelių. silaukė Bridgeportas prie 
tais_ nnkimais dramblio pa-atjaus, paklojo Bimbai * socialistų valdžios? Taigi, 
sekėjai gavo 7,39d balsus, vjsus 50 dolerių. Už tą rei- pažiūrėkime. Prieš 14 nie

kia apie jį plačiau pakai

LiiinKdį - piliečiai ku
tą jų nepasotina- jie šoka ir plepa ir vis savo Brid<yeporto
a, jie per rinki- galingąjį ūsorių garbina. ‘ ?

Kada Bimba buvo išva- PaJuo. 1
timo daržo. 

Per 14

asilo šalininkai surinko 
8,377 balsus, suvienytų pi- bėti
liečiu “narodas” sukėlė 396 Taigi, tas jaunikaitis su. 
balsus, gi kariu visi sociali- manė, kad jam ieikia 
stų priešai surinko 16,168 kejstį savo “stoną 
balsus. Socialistas J. M c- kitaip sakant, vesti 
Levy, per 14 metų valdęs lakoje panos ii 
miestą, per rinkimus gavo surado. Tai 
20.007 balsus, arba
balsus daugiau, negu 
socialistų priešininkai 
ti i krūvą.

Maskvos Fašistu “Lai-

pa- 
, arba, 
žmoną, 

pagaliau 
mano jaunystės;

sumanė 
apyvartos 
kesčiais, 
dolerio. Jie

apmauti puieu ZnwU»„ J ™ * laisvę paremti. (pirkimo) mo- c, • • 1 •Susirinkimas centus nuo,,. • • •v, 1 hngas ir visinori sukelti t>2__
per

no 3 buvo skait- 
sandariečiai

milionus dolerių per 4 me- !»*■*?**> metais dar,
tus ir iš tu pinigu atmokėti ^au , "rbt.‘ auk10t,s 
karo veteranam- tonusus ir Lietuvos laisvei ir vargstam

. u a,- ~ . tiems lietuviams šelpti. Budai tagelbeti miestams, . ,, J . ,
... .. ,grąžinau: jiems vieną t,ei-J” nnkta valdyba, | ku-

dali tu miestu ribJse su- a- <eJ?, ..^veik visi tie pa------ T----I-a.-- plrm

tų, kada J. McLevv paėmė 
miestą valdyti, jis rado 
miestą praskolintą iki ausų. 
Demokratų ir republikonų 
užtrauktos skolos siekė 16

tų miestų 
rinktu apvvartos

ribose su-Į 
mokesčiu.

beveik visi tie 
tys veikėjai. Išrinkti:

•’ —Juozas Pupka, vice pirm. 
nuo j— Vincas Ashmenskas, ūž
to-įrašų rast. — Petras Miliaus-

pirmu
kai.

Tai
kariu'
vome

mibonų dolenų, o, virs to. ;vaWijos paprastas pilietis 
miesto tarnautojams uz ke- > tenl;intas?
liūs menesius buvo alg°S|Pats vykias musų vaistė

pamylėjo socialių valdymo miesto • 'ei,in;/pi!;etįs turės gal- 
skolos sumažėjo iki i nul.o-, ; r.įreikėtu. kad ir 
nų dolenų ir tarnautojams
algos yra išmokamos laiku.

3,839 kaimynė, graži ir meili mo- Į nesumokėtos. Po 14 
teris. Jaunikaitis piamylėjo socialistų valdymo

sude- tą našlikę iš pirmo žvilgs
nio. Susitarė tuoktis, bet iš-
lygos buvo nelengvos. Rei-

mėjimai” ^;čjo jaunikaičiui eiti pasi Tokio tai “likimo” susilau-
Beje, kad kiek 

pražiopsojęs Kaukazo 
baininko partijos, arba 
skvinių fašistų laimėiimus.
Ta partija surinko visą tu
ziną, lygiai 12 balsų. Pro
gresas, ne tiesa?

XT , .... tės sakramentą. Iš kieto
Musų raudonuosius fasis- bolševiko, dėl mergužėlės 

tus laba! .buvo:sujaudinęs meilių akių .“išsivystė ka-i 
komunistinio Daily Work- ulikas”. Svietas' sako:!

meilė akla, bet čia buvo vi? 
sa pekla... Tos pasakos šiuo 
tarpu ir nebaigsiu. Norėjau 

parodyti, kad musu

WORCESTER, MASS.
duoti jau ne buvusiam dva
sios vadui A. Bimbai, bet 

Jurgio atstovui ir tiksv.
to jis galėjo gauti moterys-

er” buvusio redaktoriaus 
Louis F. Budenz atsilanky
mas i Bridgeportą. “Drau
gas” L. F. Budenz komunis- įjk 
tams buvo labai nemalonus 
svetys, nes jis

Per tris mėnesius, 
liepos 1 iki spalių 1 d 
kių taksų surinkta viri 9 su į kas, fin. rast. — Juozas 
puse milionų dolerių. Tas Krasinskas, ižd. — Alek- 
rodo, kad .'2 milionai bus!Sandras Seblinskas, kasos 
surinkti ne per 4 metus, bet I globėjais — Mykolas Že- 
per nepilnus pusantrų me-; muitaitis ir Ieva Danilienė. 
tų! Bet Hartfordo politikie-; Veiklos komisijon išrinkti: 
riai tuo? taksus visvien ke-:Leonas Jablonskis ir Fr. 
la rinkti per 4 metus. Taigi Ju<»ziunas. į L. Remti Drau- 
ir kyla klausimas, ar musų giją atstovais išrinkti — J

kodėl bėg., antra i žinioje, bado kankinami ir 
Užtai, kad paraga- baimėje, ką kas su jais pa

dalys ir kur jie pasidės. Po
nia Devenienė kalbėjo la-

_____ r ____bai aiškiai. įtikinamai ir
Tuojaus Ižolševikai* pra ve-1 daug kam padėjo geriau sū
dė “rinkimus’’ neva tai i prasti, kaip mes galime ge- 
tautos seimą. Kandidatus i riau padėti musų broliams 
statė ne Lietuvos liaudis/Europoje.
bet saujelė komunistų su Dr. J. Pajaujis kalbėjo 
rusų pagalba. To dar nega- trečias iš eilės. Man jį teko 
na. “Rinkimai” nespėjo i pirmą kartą girdėti. Jis ne
praeiti, kaip Peleckis ir jo-ra jausmo kalbėtojas, bet 
činauninkai, pagal tos pa-i^iyr»« ir nuogų faktų dėsty- 
čies Maskvos įsakymą, “pa-|tojas. Tie kurie girdėjo Dr. 
prašė”, kad Rusija įjungtų į Pajaujį kalbant šiose pra- 
Lietuvą i Tarybų Sąjungą, kalbose apie šių dienų poli- 
Viskas tas buvo daroma vi- tinę padėti, tie gerai pasi- 
siškai Lietuvos liaudies ne-i mokė, kas iš tos visos raa- 
atsiklausus. Kaip tik Lietu-;Balienės, kuri visam pasau- 

buvo įjungta į Tarybų i lyje verda, išeis. Virimo 
Sąjungą, tuojau prasidėjo puodą kaitina Kremliaus 
žmonių areštai ir vežimas į politikai ir jie pasaulį pri- 
Sibirą. Vežė ne vien “po- ves prie trečiojo kara, o" ne 
nūs” ar “buržujus”, bet ve-i prie ko kito, sako Dr. J. Pa
že visus tuos, kurie turėjo jau jis.
kokią nors įtaką savo kai- Ketvirtas kalbėjo J. Bui- 
mynų tarpe, nes tuos skaitė vydas. Jis aiškino apie dar- 
“pavojingais”. Vežė neatsi-,l>o unijas ir jų nusiteiki- 
žvelgdami nė i turtą, nė į mą riuo laiku Amerikoje, 
pažiūras, jei nesi bolševi- Nurodė, kad šiemet bus 
kas, tai tu ir pavojingas... i prezidento ir dalies kon- 
Vėliau sužinojome, kad bu- greso rinkimai. Pasaulinė 
vo numatyta iš Lietuvos iš-i padėtis nėra rami. Nuo Ą- 
vežti iki septynių šimtų'merikos valdžios priklauso 
tūkstančių žmonių.* Karas Į dabar viso pasaulio tvarka, 
išvežimą sutrukdė, bet, Prieš Marshall planą eina 
daug dešimtų tūkstančių vien komunistai, eina tb- 

! lietuviu buvo išvežti i Sibi-HHe Taftai ir visi reakcinin
kai. Unijistas turi būt tvir
tas ir suprasti, kad jam ne- 

bv.voij akeliui ?u Taftais ar Wall- 
rusų aceais. Darbo unijos atei- 

.... ... . l)U\° • nančiuose rinkimuose sto-
yokieciu plėšiama, žmones Vės su Trumanu ir pažan- 
buvo gabenam: į prievartos, gesniais kongresmonais. 
darbus arba vietoje žudo-i Ketvri Į^p^tojai, rodos, 
mi. Lietuviai tada pamatė, ■ turėto nuvarginti musu 
kad jiems nėra kito kelio, publika. Bet ne. Kada 
kaip gintis. Pradėjo organi-|kminis kalbėtojas 
zuotis partizanu buria, irikajbą, publika nerangiai 
gmti> nuo vokiečių plėšikų. kėlėsi nuo sėdynių. Tas pa

kalki vokiečiai i radėjo !r(KjOf kad BrookUme reikia 
trauktis is rusų fronto, H - dargiau tokių politinio tu
tučiai zmojo, kad Vokietija rinio prakalbu, 
bus sumušta. O tada musų
viltis buvo, kad amerikie
čiai ir anglai sumuš vokie-

kokia tai apgaulinga 
toji rasų valdžia, kuri vie- 
nain kalba, o kitain daro.

Krasinskas, J. Simanavi
čius ir P. Miliauskas.

—o—
Po Sandaros susirinkimo 

Įvyko L. Remti Draugijos ya 
VVorcesterio skyriaus narių

visa musų valstija susilauk-‘metinis susirinkimas. Buvo 
tų Bridgeport ) “likimo’’, i išduoti raportai apie perei- 

Filantropas. i tų metų veikimą ir iš jų ga
vosi vaizdas gyvo ir pasi- 
sventusio darbo. Buvo raoš-

listinės administracijos. Bet -------y
N. Haven mokyti vadovai i Iš Musų Mitingų

“likimo” bai d o s i. i Iš VVorcesterio Sandaros 
tame mieste mokytų 16-os kuopos susirinkimo 

žmonių daug, bet dramblys sausio is d. paaiškėjo, kad

po į tokio 
Nors

tos prakalbos, organizuoja
mi mitingai, renkamos au- 

ir ruošiamos vakarie-kos

progresistams” 
čia paleido brangesnės už ju 

savo buvusiems draugams gresa” 
labai aitrių ašarinių dujų.
Draugučiai trynė savo akis, Bridgeporto “Likimas” 
kad nors kiek apvalyti mur- . ’_r Kaimynai
zinus veidus nuo raudonųjų Apie 15 mylių nuo Bridge- 
ašarų. Savo dvasiai sustip- 1 °'4° yra issitiesęs kaimas- 
rinti dvylika musų miesto miestelis, Nonvalk, Conn. 
komdrąsu o 1 i ų pasikvietė miestelį per eilę metu 
------ — . ' . kankino tie patys keturko

jų dramblio ir asilo besoWORCESTER, MASS. 
CUESTNEYS

CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir '‘Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREE4 

WORCKSTEK. MASA

padelkos 
visą “pro-

Lietuvos Nepriklausomybės 9)0 Metų

SUKAKTIES MINĖJIMAS!
Ruošia New Ycrko Lietuviu ! aryba 

Sekmadieni,
VASAR10-FEB. 15 1)., 1948

WEBSTER HALL
119 E. 11-th St., Ncu: York

čiai politikieriai. Jų politi
kavimas įkyrėjo žmonėms 
ir per praeitus rinkimus re 
pubhkonai ir demokratai! 
buvo išvyti iš miesto vai-! 
džios, o į jų vietą buvo iš-1 
rinktas J McLevy giminai-' 
tis, socialistas Freese. Tas 
socialistų laimėjimas nu
skambėjo toli.
. 18 mylių nuo Bridgeporto 

lytus, tyso kitas miestas 
atsibuvo praeitas SLA

seimas ir kur ta proga daug 
visokių sposų buvo prikrės-

Pradžia 4:30 vai. popiet.

nės. Pirmas musų draugijos 
skyrius turi kuo pasirodyti 
savo darbais.

Naujuosius metus L. R. 
Draugijos pirmas skyrius 
pradėjo $50 aukos paskyri
mu Amerikos Lietuvių Ta
pybai. Nutaria ruošti Lietu
vos nepriklausomybės 30 

įmetu sukaktuvių iškilmin- 
jgas minėjimas ir išrinkti- 
komisija minėjimą organi
zuoti. Į ją įėjo A. kriauči-t- 
lis, J. IKareckas, K. Žiur- 
lis, V. Metrika, Ieva Dani
lienė, J. Krasinskas ir kiti. 
kurių vardų nepasižymė
jau.

1948 metams i skyriaus 
valdybą išrinkti: * pirm. - 
M. Žemaitaitis, vice pirm. 
—Marijona Endzelienė ir 
Marijona Vaikšnorienė, už 
rasų rast. — J. Kiškis, ižd

ro vergijos darbus
Prie vokiškų naciu 

tas j ats, kain ir prie 
bolševiku. Lietuva

pas- 
pabaigė

I
kur

I

Kalbas pasakys Lietuvos
ir Dr. Pr. Padalskis.

Artistė Barbara Darlis dainuo

Dalyvaus Apreiškimo parapijos 
znuz. P. Sakui. šokiams gros

Pasiuntinys Pulk- P- žadeikis

rinktines < 

didžiuli'

Bilietai iš anksto $1.00 i 
bus $1.25 ir $1.50 (rezervuoti).

Visi kviečiami — Visi laukiami.

J. Tamašau.-i- 

$1.25 (rezervs

nas.

choras, vad. 
rkestras.

). Prie durų

Dvareckas, iždo globė
jais — J. Fupka ir V. Met
rika, koresp. — J. Krasins
kas.

Linkiu geriausio darbo L. j čius ir išgelbės mus nuo 
Remti Draugijai. [abejų kaimynų žiaurumų ir

P. Miliauskas, plėšimų. Daugelis lietuvių 
--------- -—--------------------  traukėsi i vakaras tikėda-

“Kdeivyje" naudinga yra miesi JD’eičiau patekti į an-
daryti visokius biznio skel- į)aUg kani pavyko, bet dau- 
bimus ir pajieškojimus. gelis žuvo bebėgdami.

Vvt. Katilius.
Trys Gilbert salų čiabu

viai mažu laivuku Pacifiko 
vandenyne plaukė iš vienos 
salos Į kitą. Audra juos iš
nešė Į piačias juras ir jie 
per 57 dienas plaukiojo, 
kol pagaliau pateko į Caro- 
lines salas, kur dar išbuvo 
80 dienų, kol buvo atrasti.



Pa&kpis ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON
Nu. f. Sausio 2S d„ 19ri m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip žuvo Pijus Glovackis
: ara.ra

Pi“-'
aiir.-ę? ir

—Gera dier.a. tėve. 
—Meluoji. Maike. 
—Kodėl?
—Todėl, kac d"

gera.
—Ar tėv - at

čiai?

r. .u ..v.ra

a.

—Šalčiai. vaike, tai "Pai
kos. ale tau reikės eit ar.' 
vainos. Čia tai jau re ju 
kai.

—Kodėl tėvui “vaina"" vi
sada vaidinasi?

—Ne man vienam ji vai
dinasi. Bimba irgi r/usigar 
č:. -ai I ura as .
Įeit' knygą a;-ie štai;; H 
čiuiiavimą.'i su Hitleriu.

—O ka tėvą- žirą? ?"

t-«r -t'aime< galėsiąs ne surinkti? Visai teisinga, leivf’ paskaityti, tai jiem.-, 
uu.-^ - tik ta^ jeįjn, sakome: “Vėjas šukė- tas laikraštis, lyg dagis pa-
palerg.-Lb. ?ki. jė auįk<>“ -.M.,tina sukėlė dėtas kur. nereikia, tau,

.rištoms narei- vaikus i vežimą”. O dole- karščiuojasi ir net išnara
atvira’ - rius galima tik uždirbti, pa- mane, sako, kad keleivis

> • sovietinė oku-vogti arba kitokiu budu rašo neteisybę. Neskaito.
t4iia vLai galimas daik- gauti, bet jokiu budu ne bet “zmo , kad rašo netei-

a. ''lovaekis “sukelti”.
aiutinai nu-1 Šiandien noriu 

ryšius su į atkreipti dėmėsi 
mėgti. Čia irgi 
painioja.'!. Kai

sumet:ma> 
’.ia::'.'- *. m*vę.- labai

?L-‘te's'- kad kai’* r •«y<.'ię£ 
i Maskvą lai vi<-. iri-arako-

apeigų 
gal jisai 
a selią.

galej 7~. Juo lat...-. vis vakarų vi-
Sikstais | - t.į.—a.r. jtoje kelionėje Pijus Gio- igjjooo^n i m nku demokratija.

Iš pasikalbėjimą tdežo-ivaekis uuvęg labai nervin- y?.? • ’ labai gabus
d jisai kalba gas, nerair. - ir lygsvarą darbštus vvras, moks

-.a.O-r l.'tuo mobiliai btr«o apšaudomi.
kaip kas S šoferių ta pi p; ,»< Glovackis mėgo ra-

sybę. Kybą jiems Juozo 
taip pa< šventoji dvasia pasako, ka- 

Į mylėti ir laikraštyje parašyta.’ čia 
daug kas yra daug tokių, ką Maikis 

kas mano, *«u Tėvu turėtų pamokyti, 
kad myiėti ir mėgti reiškia Lieku su pagarba genė
tą pat* Ne, galima mėgti, rolui ir linkiu visam 'Kc- 
bet nemylėti < ir priešin- leivio” štabui laimingų 
gai t. Sako, “Aš myliu ty- Naujų Metų.
iiai.' vasaros vakarais išeiti

ir pamiršti visą 
Autorių- klysta g

Ona M^žeitieni,
Turtle Creek, La.įs miesto 

pasauli"’.
įis ne myli. bet mėgsta to
kiais vakarai.' išeiti... Ji..- ir
aš mvlime tėvvne, tėvus . . ,, ... -vu pinigu. Maiklui >a.h :u

Gerbiamieji. 
Atsiunčiu Maikiu i -u Tė-

mas tarp to likę ir to love 
vra ir anų i-: kalboje. B. Ž.

Su tikra pagarba.
B. Yesudaviči ts,

Pittsbur _h.

si yų lyderiai buvo tenai nu
važiavę. Buvo Fosteris. bu- 
•• Brandais, bųv«. Mizara. 
' uv Burta tr a.e vu-
-i 'Uty.-ž atgal Į Ameriką.

: riuut;a i: ra- 
a -a;; paviet

rės. Taigi išrodo. kad re- 
nur.r.t ūsų blogumų. .-tapt- 
ta.tstų vergijoj visgi geriau, 
regu štaiin rojuje.

—Tai yra tikra tiesa.
—Na. o kaip tu mislini. 

Maike. apie tą knygą, ką 
irur.ano valdžia iš- 

yiieš Sta
kii* a. Ran ji nogut. 

tenai esąs Ribentropo para-

labai
Pidf, ira? Bimba

■ -a'.
11-jis nusigando?

—Ą gaSa» .at. t, vai-Įaroerikonai jį už 
ke. iš jo gazietos. ką a 1 - !?- 
r.as; “Laisvė g-1.’ tu r.-'-:?’-1 a'

akminkai, larbininkai, ojvęs Lietuvoie pasaratima i Rytu ' uravoslavijos de-; 
pn»stttute.'. jei t /..u kiek pimuo/ū r-. ..ra-. b < s mokratiy?' akimis žiūrint,
btrta. jau seniai pas rusus Į Lietuvos .valstybės duobka- fcjj jau buvo buožių bendra- 
fcaraaųja— -riti. važiuodamas ne kartą dorins, atseit išdavikas, lik-

.-. t..*:a - Kad ta; t?- kartojo .>v<..a.-i. sukim ridatorius. Betgi rusu oku- 
v' sr;—?SU' ta;: pat s, sa- pantams, jis buvo naudin-

t rad ė j karsčuu >t> ir ais- lių_ vaikai r.eti-Tai». P<>z- gas. nes manė jie. kad pei
Kirtis. tu met Piju- G. va;-- m.akovo io /-.mas raivęs y -y daugiau galėsią iš lie
st' ve:, jau visa: lygsvarą neribotas. iei ai kiti kie.K pjviu tarpo laikinam darbui 

ramiau baimės apimti ’rarades prade io šaukti;
-Bar <11 <11. ig' 1 •

!ai-

Skaitytojų Balsai

Gerbiamas Maikio Tėve, 
Artinasi laikas atsiteisti 

su Maikiu ir Tėvu. Laiške 
rasi čeki tris dolerius ir pu
sę. Trys Tėvo
drutvti, o už pu 
atnešk man šių metu kalen

Ii «.

< ierbiama redakcija. 
Sveikinam su Naujai?- Me

tais ir prisiunčiam Madų 
ant nauių batukų, kad d- 
lankytų musų namus šiai' 
metais. Siunčiam >'). Tiy' 
už “Keleivi”. 50c. už kak-n- 

Ur-* • t»apie 
ją”

i’1“' “ už “Keleivi”. 50c. už kalen- 
oatam.' pa- do - -Oc;už knv?a .-Tikra 

- , i . teisvbe apie Sovietą Ru.':-. _ . . . sužvejoti bendradarbių.kad
sa.t; Kės/ tai Pozomaro-vas risą mrat'acira butų lengviau} -

-..1.. duko „ Tai o juk donų. Tik nepatingėk n- įįs juj .
toks ne visai Jrazlal, nuejsvaksuok savo s

i Kirile nu r-iu arvu. *

h
az-.a.. KuuiK.a:. sodėl Jiem uukv it zrąsmo. i a: /gyvendinti,

net vandens neduosią atsi- yįsai prileistina. kad to iru- jį sistemoje
rer.;. ta; laukiniu i-taimukų rimo metu rusai patys gale- Patikimas* elementas leng- Oa*tUS- ba čia pas
darbas. Ką visa tai bemfan|įo Pijų Glovacki nukauti, vai Hkviduotinas __ dingo ŽŲS strytai, o kai tu esi toks
turi su k mur.izmu. tai ei-Gu<- labiau., kad jisai jų vi- žmogus ir tiek.
rizmas. tai iš žmonių pasi- ^*4 buvo lala; nekenčiamas. Butų galima dar daug 
ryčio'imas. Sniečkau, ar su- Taip ir žuvo tasai jaunas kas daugiau parašyti, bet 
prar.ti ką tu dengi? vyras, kuris ir sunkios oku- tektų paliesti visą eilę tų, .-

Ir vma; išprakaitavęs Pi- raci’cr metu drįso tirs- asmenų. Kurie dar gvvų f!e~y/K 
jus Glovackis trenkė telefo- žodžius atvirai tarti, kuris tart o 1;k. ir kurie dar ir da-j 
no trubelę. toliau jau ne- manė ir svgjoio. kad vis bar Lietuvoje gyvena, 

kaip nors tas didžias musųKa.oej . 
Atsisuk'

_ >g ti t
; mane ir sarto:

1 trr-  Lrzt.: OiiCICS..-. m.’t ;r;x-ba .
suiauKėme? Ar tai buv 

< Ribentropas buvęs ^dma tikėtis.^ rai barbarų 
stae ir patys dar-.as. Ką galėsiu dansiu.

bet jaučiu, kad padėti ne-

KALBOS D AL YKAI
/’-.r

ta:
: uty 
pako-

Tai kaip. girdi, pakar- - - -- - Ma:
• -1.->.'

. Va..'_a_'

l a- teisvbėT

gan 
: ta? ina?

■-nu'
Ar r r. c .

-Priešingai, tėve. Ta- tol 
la.-;ta.'. kad Ribentropas 
turo : akartas kaip karo

tik
- ė - 

nes ji*

įr vienas doleri.' tecu 
ant ta'bakos. Su

_____ _ _  Sophie ir Johnmus gra- i j. - v-u- n-Ladign, Chicaeo. III.
<Tart. tai čia kelios našlį- Ge,.biama re<iakciia.
Kės tavęs n-g, laukia. Taigi, cį prisiunčiu Š5.
pnouk uzsitaisęs savo pvp- - r , -H , , v , - f - - prašau man atsiusti Kele.-se. kad maenorke smarkiai , . -vio kalendorių, o ręstą tai 

Maikio Tėvui ant nauji sPirmiausiai ievas ture- š 
tas našlikes j

tai

• Ka.ti š°Mės. kad jis nuvažiuotų i 
į,- ne* Rusiją ir nukapotų Stalinuij tum

i kad jos neužsisako ar ne- -r i v i -jūsų Keistas. . . J.............................. usus. Tada bus ramybe ant
šios žemės. Su pagarba.

tei’
—Ne. O tė as skaitei
—Aš. Maik-., t irių raštu 

neskaitau, aie mar fr-r- 
tas. Pvreris Za-.-irita. - artais 
paskaito, ba jam už dyką 
siunčia. Jes. jis keli- kar
tus rašė Bimbai. -:ad t - /<- 
zietO' jam
siunčia ir gar a.

—Tai iš to tėvas -m 
kad Bim.'.ai - - d.e'a

—Kirkų
tosi is Bimb - ariu
Mizara? i: t i a - m -
liai. -Ji- alma1 u. ja. -a 
Ameriko; ūžė v#'- 
blog: ia:-.a'
kontur < - ; 
manas net 
kad pa: 
komun i'ta 
la. Pat' Štai 
rikos priešas,
riu buv para- 
T7. ~ e.
Amer:.*: ' .a:.-': a.-ca 
pradėje rėkti 
tų kaip ant v 
Amerika vis 
vos kvGiingt'. -h-
staiga pakilo 
vie’-uša. ’-i ■
kad Amerii- žaj ita.įstai 
nutarė pradėt '. a: ą. - 
n sunaikinti tą rojų. k? 
Staur.a.' padarė darbinin
kams. Taip* 'V.--;a Štai;- 
barabarščisa: JJ* .• ■ <■
Taigi is to a- b. .
kad jiems pradėjo drebėt 
kinkos.
—jeigu Amerika 

jiems tokia rege;a. tėve. ta. 
ko jie čia mi--;. - ai- 
le? Kodėl ji- nevažiuoja i 
Stalino rojų?

—Ot. Maike. šito tai ir 
aš negaliu -šr:g<G

—Tas faktas, tėc<-. -u- 
muša visa.' jų pa-a - a- apie 
Sovietų tvai k<- a- a 
Jeigu tenai butu geria i. ;i- 
Amerikoje nesėdėtų.

---- u rait, Maike. Juk vi

stas, kaq 
pana: tą knygą
•' <-■ •' Kumentu.

kad Stafiraas darė 
-rtami' su karo kri- 

< 't?.:-. Ta knyga yra 
snragę Rusijos dik- 

jo ga’-

i užsiprašo, kad Maikis 
įTėvu pas visus lankytųsi, 
i Čia Tėvas butum reikalin
gas kai kuriuos žmones pa
mokyti. kad jie atsiverstų ----------
prie dvasios šventos ir susi- Gerbiamieji, 
draugautų su "Keleiviu", Senam Tėvui prisiunciu 
kad visi ji skaitytų. Mes M. Tai bus $3 už “Kelei- 
gaunam ir kitu.' du laikraš- vi", 50c. už kalendorių ir 
čius. bet pirmoj vietoj pas 50c. Tėvui. Linkiu seniui 
mus “Keleivis”. laimingų 1948 metų.

Aš kelis sykius bandžiau Good bye. A. Deltuva.
“Ke- Methuen. Mass.

J. McCanes,
Jackson. Mich.

Sa.Knma. kad “maža gar- cituotas pavyzdys turėtų 
bė .'-etim m kail*om kaibė-.buti taip; “A. L. Taiybos 
ti. d dėlė gėda sav.- gera? vajus eina sėkmingai.” * Ta- 

r.?j s-jt ir garbė; čiau šio sakinio konstrukci
ne- r,‘ • -ža ir gėda ne * - ?. irgi netikusi. Daug tiks-

Gio- kia did-?/. tačiau daug tie- iingiau butu šitaip: A. L.J 
irmnių iš-lsop yra faae_ pasakyjite. įTapbos paįkelbtas aukųld.y:i <fa'.ya':

Kartą “- susitikau vajus buvo (yra) sėkmin
aitėi- : ra- -t* ’ ien lietuviu. Ka'bėb*- ges.

a - -. t . . c. -
at':-- i t?

i -e^ę' ra r. ja 

t ■ . - ateit
vaekis vienas :* 
vežimui. Bet 

- žia
- . . r.-
ki.' 'U kitai- />/

»*a > - ė . a d >
- - *
oėg Za'a.'U iirK. 
J uO » >

Ii>ė?tx» ir Bimbai p<
laba: r.epaf.UKa. 
u kad arr.e-
t *y ų a - ė ta 
mmisteri Ribeu- 

Kat’-jo Stalinai 
ę- prieš Ameri-j viena.' rj-

oaiinV' -o-.
uju. teve.

'e.Ketų pakarti, arlriucmnenės do 
zanai

gi'.kai. tėve. į ' uve.

rr;a.
Netoiies- 

gę Kaz ka 
ma. kad ia
nai. nors k;

k: — a U :ė.
< »a e

r.a d

Piju? Glovae- rr«o to populiariu anglis- Panašiai jra ir su drati- 
iau iies komi- k?i-?iettr <ku xarg<mu Jo gvste. draugija. Tai dvi vi

rtą an- drauga 
-žan ; - - ;r:'č-

Raitu nai is:

v Nuo Sub. 31 Sausio 
iki $ Vasario

At>idaro 11 r.—11 vak. 
SABE OIDRIKSON 2A- 
marias tur- 36 Campic- natti. SHARHFV. idc- 

ruonis.,. KEN WIL- 
H E L M. lėnktminkas . . 
CiLOriMD MEISTRAI 
OCTSON A. CO n»r3i 
5L CKSHOT W l U S O N 
sensacmis šaulys... GIB 
SONA! peutasva d/»a« . . . 
CARLELL a ROSE. bu- 
.•» c-^nęi-nrlc. . . Patyrė
n~ęškCr»otOja«.

janki.'” dau-ėsi sai skirtingos sąvokos 
: "A- i - rDraugija yra žmonių sam-

■' “• ?:?/: t k, ris įgali būti religinė.
iržyme.'ui ru?-a" man me- :<! ne*.< k ■ urdėt: de<»loginė. ekonominė

-i; graži* ' kai d. ra Gai- Kt. i. 
ir gėda tau. kad ią pa- nių 

m iria i ba nen* rėjai iš- Šiai
ti..." T i- u ’oer- • ra:

d’aKa""- ?- •. isi'kai neri jautė draugiškumas. 
’ a’tiza- nemal- ’ iai. Priešingai—jis. mas. P: 

atr d ė. »uv

apsauga. 
• ad<*vauia-

Zarasų tą virti 
apšaudė. Spėja- 

a!t
iitina

a
'iaii:

■ •-■?

t' K? 
la

Gi draugystė — žm< 
santykiavimo 
sąvokai 
draugas.

rki-nmkai. “—

orma. 
gimir.inz<.»< 
draugiška?-, 

draugavi
me.- ouvoroe geri

. G«‘ / Vada*. Medžiokliniai 
Z=£~ š-.ines. Laivtl ir orla.vrti 

paroda. gyv» eksponata*. 
Dir. Campbell - F vrbank.t 

Expos»t»ons. Inr_

pate n i: i'it? s | raugai: musų draugystė 
enes tokia pastaba-, d - ; ?.?- tęsėsi daugeli metų: Gnu- 

nu. d? ifidesnė gėda iie- lių globos draugija* buvo i- 
ky: tuviu būti, n^gu blogai Iie- kurta 1S„_ metais. Negalį. 
ka_ Būriškai - albčti.

k a-d

:- ...~ -.e
as ir

ir
' m bart:

Greičiausia taip 
Kad partizanai

Bet ne i- ma draugystė vanoti tokia 
į viena.' t .s. Tačiau tuo tar- praooe: “Kliubas yra kain 

Kus;i u ne ?: e tai: turiu i eletą ?’ pašalpinė draugystė"’ 
ap_ j pasta ra; kafoe reikalu. “L: i ? lietuviško darbo Ui

MECHANICS BUILDING. BOSTON|šaadė tą dalini, šis gynė-i Jeigu kalioje nepagei- draugystė nesideda”, 
a pakars? -i. žodžiu. Kulk'.' 'kraidė Paujami yra svetimi žo- “Francijos parla;•amenta.'

LENKIJOS SOCIALISTAI 
ATMETA “VIENYBĘ"’
l^nkų 'ocdaiistų kongre-

4 Govacki' 
i norėjo 

< ■ /'"ra

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

nieKo nebuvo.

nėj '. >j gaiin a matyti ę? prasmę turėtų, jeigu sa- 
nevykusiai Utą /' dykytumėm "užjuokti” »nu<
"lašėk: gas“. “pasėkrr.in- Amerikos liet. lai

Vos ?ai"' 'Amerikos Lietuviu -raščiai tą nevykusi “už-

-statyti 
: į -ą asu.'

bendru** mirt na: 
su komu- čia na

mirtie'
---- -—------r

■ -a t>.'. ne< tuoj sėkm - ..-"t. ne: mieveik— "a' naujadarą». užgiri i. 
griuvo. . ėi- mio č j. sėtaningai". "na- Tas Pat ir su sukelti-'

-............yla. L rasų pusės sėkmiška? *). L' giai butų I arp? parengime manoma
iebuvę jokio susijaudini- tas f at. igu iš pa eiga pa- įkelti 300 dolerių...“ Tas 

dantų n “pabaisiškas. ??C1S g^ras, tačiaur.a'“Keleivyje” naudinga yra mo. Juo laoiau ta. aiima, —. a------ „------- -- - , -------te
daryti visokius biznio skel- <ad Piju' Glovackis, va- ai". Sė.- ningas- ai yra kilę kiame pasakyme. Kaip gali- 
ouc’-» ir pajieškojimus. žiuodamas automobiliu, bu- iš sėkmė. Todėl aukščiau ma sukelti dolerius? Rodė

ne to-

Eodėl

Toki;* brošiūrą yra parašęs J. Pilipausk.-is. k r:' pa
žysta Staliną nuo io kūdikystės, čia nusM»'>t. ' \ s;i- 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rul :»•-«>; 
iumkus ir kaip iis žudė savo sėbrus. Ne prūsini;n 
ar šmeižtai. In't istoriniai faktai, su datų. ivetu r \ ar
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Stali .a pia
ne jo esti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi imu. 
kad jis jau nebegyvas. I>abar kyla klausimas, kas nž- 
:ms jo \ ietą. kai giltinė ji nusineš?

P>rošiura didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus 
lapini grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama • Ke
leivio" knvgvne:

KELEIVIS
G56 Croadwtey, South Boston 27, Mass.

I
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Chicago Prie Atlanto?
Penki “Didieji Ežerai” A-{Ravimo? Tuose uostuose 

merikoje (Superior, Michi-;butų mažiau laivų pakrau-> 
gan, Huron, Erie ir Onta- narna, jų apyvarta sumažė
jo) guli šiaurės Amerikos į tų... Todėl ir Ne\v Yorko 
kontinento širdyje. Jie yra'uostas, ir Bostonas, ir kiti 
“uždari’’ ežerai, su plačiu- uostai protestuoja ir sako,
siomis juromis jie nesusisie- 
kia, bet tarpusavyje tie Di-

tokio kanalo nereikia!
Protestuoja Amerikos

dieji Ežerai susisiekia ir jų' gelžkeliai, kurių uždarbiai 
pakraščiuose yra daug uos-į pasidarytų mažesni, nes
tų, o jų paviršių raižo dide
li laivai, kurie gabena pre
kes ir keleivius.

Amerikos senate dabai 
yra svarstomas sumanvma.-

daug prekių butų vežama 
tiesiai laivais Į Atlanto van
denyną ir nebereikėtų tų 
prekių gabenti gelžkeliais i 
Atlanto uostus, kaip tai da-

sujungti Didžiuosius Ežerus!romą dabar. Todėl gelžke-
su Atlanto vandemn” 2' 
pėdų gilumo kanalu. Jei tas 
projektas butų nutartas 
vykdyti ir Įvykdytas, tada 
didieji vandenynų laivai 
galėtų pasiekti AmeriKcs 
kontinento širdį ir laivai 
tiesiai iš Europos, Afrikos

liai protestuoja. Protestuo
ja ir gelžkeliečių unijos, 
nes sumažinus gelžkelių 
apyvartą galėtų nukentėti 
ir gelžkeliečių unijų intere
sai.

Protestuoja prieš tą pro
jektą ir angliakasiai. Jie sa-j

ar Azijos uostų galėtų pa- ko, jei kanalas butų iškas-
siekti Duluth. Minnesoto 
valstijoj, Superior ežero j a- 
kraštvje. Vandenynu laivai

tas, gelžkeliai vartotų ma
žiau anglių. Pagal anglia
kasių unijos spėjimą, gelž

ŠARVUOTI TROKAI ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ da i Varšuvą buvo suvažia- Austrijoj Susektas Nūdu Sąmokslas 
devynių salių komunistę . .

tai išklausyti Maskvos va
lios ir atgaivinti “Kornin- 
foiTną”, Malenkovas suva
žiavusius komunistu

Austrijos policija, ragina- visą eilę svarbių pasitarimų 
ma anglų ir amerikiečių, bei pasimatymų.

, suėmė daug buvusių vokie- Su BALF pirmininku ap- 
. . „ ... . 'a< V* čių armijos karininkų ir ki- svarstė imigracijos komisi-

I apšvietė , paaiškino apie asmenų, kurie buvo su- jos paruoštą projektą ir su-
politiką ii ,lav.e J<urę plačią pogrindžio or- sitarė suorganizuoti Ameri-

aiskias instrukcija^, ^aiP!ganizaciją. Tos slaptos or- kos Lietuvių Imigracijos
i kovoti prieš Amenkos nnjgani2aeijos tikslas buvo at- j Komitetą. Tam projektui
Įperializmą ir prieš Mar-“Didžiąją Vokietiją” Į Įgyvendinti sudaryta orga- 
į.-hall planą. Įsu Austrija ir visomis pra-!nizacinė komisija.

Amerikoje buvo gauta.- ,;lstomis nrovineiiomis. Pa-* ALT delegacijos lankėsi

galėtų plaukti 2,400 mylių Į i keliai vartotų po 40 milio- 
Amerikos kontinentą! įnų tonų anglių per metus 

Didžiųjų Ežerų su jungi-: mažiau!
mas su Atlanto vandenynu Protestuoja daug kas. Kai 
butų padarytas švento Lau- kurie žmonės nurodo, kad 
lyno upe. Nuo Ogdenburgo, toks kanalas butų gal pen- 
Nevv Yorko valstijoj, šv. kis mėnesius per metus už-Į 
Lauryno upė butų pagilinta šalęs ir juo negalima butų 
ir butų padalyta dar 16 naudotis. Tai kam leisti pi- 
tvenkinių upės gilumui re-’nigus? Kiti vėl nurodo, 
guliuoti (9 tvenkiniai ant kad karo metu toki kanalą, 
tos upės jau yra). 115 mv- su jo tvenkiniais lengva bu-

Paiestino? keliais dabar nėra saugu važinėtis, nes 
arai ai ir žydai pakeliais tyko ir vieni kitu- žudo. Čia 
matvti vienas sunkvežimis, iš kurio buvo padarytas 
šarvuotas vežimas. Šoferis sėdi plienu apkaustytoje 
budoi, kad šauliai iš pasalų jo negalėtų nušauti. 
Sunkvežimius apšarvuoja viena žydiško Tel Avivo 
miesto dirbtuvė.

KAS MUMS RAŠOMA

lių nuo Ogdensburgo iki 
Montrealio Kanadoje pa
reikalautų daugiausiai dar
bo. Maždaug pusiaukelėje 
ant tos upės yra numatyta 
pastatyti milžiniška elekt
ros stotis, kuri. pagal 
nierių apskaičiavimą, 
2,200,000 arklių pajėgų ga
lingumo! Toki milžininška 
elektros gamykla galėtų ap
rūpinti pigia elektra visą 
Naująją Angliją.

Projektas kainuotų daug 
pinigų. Pirmieji inžinierių 
apskaičiavimai numato ka
nalo ir elektrinės jėgainės 
Įtaisymui išleisti 674 milio
nus dolerių. Iš tų pinigų 
330 milionų duotų Jungti
nės Amerikos Valstybės. 
183 milionus duotų Kanada 
ir 161 milioną dolerių Nevv 
Yorko valstija.

Projektas visais žvilgs
niais atrodo pageidautinas. 
Jis sujungtų Didžiuosius 
Ežerus su Atlanto vandeny
nu, patrumpintų kelią iš

tų bombomis suardyti, 
kiti sako, kad didžioji to 
naujai iškasto kanalo dalis 
eitų per “svetimą” Kanados 
žemę, o kam kaštytis dėl 
Kanados pasipelnymo? Pro 

inži- testuoja ir
butu

ta i iau,^ai išcrantono

Del To
Keleivio” 1

kad Skaitytoja

“Pono” atsikratyti nuo negeros
pr. pastebė- eities palikimo “pono’’

rastomis provincijomis, 
gal tos 
planus, ta
ja turėtų tvarkytis nacio-į tų Europos skyriaus vedėju 
nalsocialistų principais ir.p. C. Burke Elbrick ir su 
turėtų išskersti demokratų, Į DP reikalų skyriaus vedėju 
pacifistų ir socialistų vadus.; p. Dawson. Taip pat buvo

istras jo pranešimas ir, sa
ko, iš to pranešimo Ameri- 
rikos vadai .gavo daugiau 
supratimo apie Rusijos arti
miausių laikų politiką, negu 
iš visos Rusijos spaudos ir 
jos diplomatų žodžių.

Apie Rusijos užsienių po
litiką G. M. Malenkov sakė 
šitaip:

“Musų politika siekia pa
kirsti imperializmo šaknis 
ir užtikrinti pasauliui pa
stovią demokratišką taiką. 
Amerikos valdančiosios kli- 

jkos aiškiai siekia ekspansi
jos, nori pavergti nusilpu
sias kapitalistines Europo: 
tautas, rtiošia naujus milita- 
rinius planus prieš Sovietų 
Sąjungą ir siekia pasaulio 
viešpatavimo. Tie tikslai 
matosi Trumano-Marshallo 

i planuose.
i “Pamėgdžiodami Hitlerį 
šitie nauji agresoriai (ame
rikiečiai) prievartauja ir 

i šantažuoja. Bet tikri Sovie-Į 
‘tų draugai ir ištikimi sąjun-;

organizacijos vadų Į Valstybės Departamente ir 
ta busimoji Vokieti-‘ turėjo pasimatymus su Ry-

Austrijos nacių viršinin-, atlankyti ir keli Kongreso
kai turėjo sudarę labai pla- na£jai- '
ėią ir stiprią organizaciją.• pačia proga ALi
Jie gaminosi falšvvus doku- j ykdomasis Komitetas da- 
mentus, turėjo daug pinigu1 tyvavo Tarptautinės Vals- 
ir iu manymu, Vokietijos ir tiečių Sąjungos sukviestoj 
Austrijos naciško “Reicho” j spaudos konferencijoj ir su 
atstatymas bus galimas ki- to sąjūdžio vadais bei spau- 
lus karui tarp Vakarų ir Ru-. žmonėmis užmezgė 
bijos. Dabar daugelis tų na- veiksmingų kontaktu, 
ciu vadu jau padėti i kalė-! -^Pie patyrimus ir atlik- 
jima. taidvmas vedainas ir tus darbus Washingtone įs- 
Hitlerio partijos žmonės *an™ pranešimą ALT na- 
bus traukiami atsakomy- nams >>’ spaudai padalys 
5ėn ! patsai ALT Komitetas.

Amerikos Lietuvių !
Taryba Washing- 

tone

ATSIŲSTA PAMINĖTI

| Mother of Mine Waltz 
Į (Močiutė) ir Happy Biilh- 
jday Polka (Varduvių), K. 
Kinderio kompozi c i j o s. 
“Močiutės” valsas su lietu
viškais žodžiais. Išleido 
Charles Kinderis, 75 G st., 
So. Boston. 4 puslapiai. Kai-

pra- 
. As 

jau daug me
- - , v v i - • * Washington (LAIC) —gininka. gal. pilniausiai pa- ALT Vykdomasis Komite- 

.. . . . , s,t,ke,t‘ „Sovietų Sąjungos; L’XIC diktorius šių
, , ' T ^'Pa«a-ba u , , sa^io 19-21 dd. lan’-

protestuodama.- m ture jau oras, - bet kali Taip Malenkovas paša-, kėši Washingtone ir atliko na 50 centu, 
pas ma- Skaitytojas įs Scrantonoįkojo apie Rusijos užsieniui____________ 2__________________________ —

reiškė savo
ti lyg tai 
prieš ponus. 1 as li

; iš tuo klausimu 
mir.- tu nore iau

ne sužadino drąsos išr -ikšti pakėlė tą klausimą, tai tas 
savo nuomonę. Aš neprotes- padrąsino ir mane pasisa- 
tuoju prieš tą nelemtą po- kyti ir Įnešti pasiūlymą, kad

politiką. Trumaną ir Mar-i 
shall jis prilygino prie Hit-j 
lerio, nors Amerika išgel-’

Amerikos laivi
ninkystės kompanijos, ku
rios * sako, kad Amenkos, at? 
laivai yra didžiausieji irį 
jei kanalas bus tiktai 27 
pėdų gilumo, tai juo galės 
plaukti laivai, kūne pri
krauti Įgrimsta iki 24 pė-į
dų gilumo. Tokius ^ty^įMano sd>.matiniu, 
tun daugiausiai kitų kraštų.;,. j()ki(>s ..„a,.bo; 
laivininkystes kompanijos, ,bc, ti|.(ai bai,nC? 
o Amenkos didieji laivai
giliau vandenyje sėdi...

Už ir prieš argumentų1
yra daugybė. Kai kurie tie 
argumentai atrodo rimti, 
kiti mažiau rimti. Bet visi „-- idmmkas dirbtu jam ____ , , , „jie vra diktuojami , gi y-!nebodamas. Tai vra tikra- praėjo, o Vienybės koncer- Prašymas
niausio mateiįalizmo su_ cjs “ponas”. Mes tokiu po- tas čia pat. Tai kodėl nepa-i Amerikos lietuviai siun- 

mažai ‘“turė- sigerinti Brooklyno progre-jčia daug maisto pakietu i 
vandens kelias atsilieps i jo'-1ome ,r (1abar bandykime ir *n ei visuomenei ? Ir kodėl į Vokietiją badaujantiems lie

ną, bet, mano manymu, ar nėr’: dėlioti am i sukurtume! bėjo Rusijos bolševikus nuoi
mes lietuviai negalėtume pagarbos pareiškimui nau-1 Hitlerio.

ŽODI.kratyti to žodžio? Ne ją 
to, kad žodis skolintas 

(mes turime šimtus skolin
tų žodžių), bet tik dėlto, 

‘.‘"kad musų tautai tas žodis

Varniškė
Paimvra, N. J.

‘Užtarytojas’

Malenkovas šmeižia Anie-Į 
riką, primeta jai prasima-S 
nytus kaltinimus ir žada!
‘pagalbą” visoms komunis-

N; \\. matykit, kad Vie-j tų partijoms, kurios tik stosi - t i S* __ T__r L- * —_ 2_ X. a ____ a. . įne labai yra priimtinas. nybė> Juozas Tysliava emeų kovą pnes Ameriką. Ame- 
lai vus i A a.išbarė Kazimiera Pilėną.{rikos vadai iš G. M. Malen-nėra ir

žodis, ir visus kitus savo bendra-{kovo žodžių 
nusiže- darbius, už SLA rinkimų į mokė.

minimo išreiškimas! metu leidžiamus, ir Vieny-! . -----------------
Juk. iš tikruiu, ponas bu- bėj talpinamus seilėmis pa-bSfjf/o Atpiginti P(l 

vo tas, kuris su šiurkščiu grįstus pneKaiskus adv. F.{ 
žodžiu, su botagu ir rykšte J- Bagočiaus adresu. ■

lar_ Na. kodėl nepasibarti,)

Ji-
daug ko pasi- 

IC S-s.

kietų Siuntimą
Pot vi«i i stovėjo ir dabojo, kad dar- ncpooi.N*. v.,t - -------- (
evt >1.1,.., . savęs juk SLA nominacijos jau Amerikos Lietuvių Tarybos’

pratimais. Kiekvienas ap-j T . 
skaičiuoja, kaip toks naujasia;’;ux,)'e

vardotobiznio reikalus: jei gerai
Detroito i Atlanto vandeny-, jis už kanalą, jei blogai — 
ną 251 mylią, duotu gali- prieš kanalą, 
mybės “Middle - VVest’ų" Musų vyriausybė pasisa- 
valstijoms turėti betarpiniįkė už kanalo kasimą. Ji sa-k 
priėjimą prie vandenyno ir ko, naujas kanalas prisidė 
duotų pigios elektros pla-j tų prie prekybos pagyvėji 

atpigintų prekių gabe

atsikratyti musų nepadeklamuoti. reikalui į tuviams, liet persiuntimo iš-!

5„me d=Y she'll 
a real telephone

MES PLANUOJAME 

TAI DABAR

čiai ir pramoningai Ameri
kos daliai, kuri neturi ang
lies, bet turi plačią industri
ją ir yra reikalinga pigios 
elektros.

Bet vra ir čia “bet". Tei

aukštos.yra labai 
Amerikos Lietuvių! 

{Taryba kreipėsi i kongreso 
Aš Juozelis mąstau šauniai.;vadus, kad maisto ir pagal- 
Kad žuvelių pasigauti Į bos pakietu siuntimas ba

Ikasdieninėj kal!;oj. Aš as- vrant, adv. I . J. Kagociaus.laidos 
meniškai to žodžio visai ne- —adresai: .Todėl
galiu vartoti (jausmas ne- Nemunėlis teka srauniai.

!leidžia), o iei iau prisieina
tai jaučiuos, lyg kad 

{užgauliočiau žmogų. Neži
nau kodėl toks nemalonus 
iausmąs krutinėję, kada ta 

!žodį turiu tai i. Gal 
įnelio pasakojimų 
kaip jis buvo ponų

Ištisais metais reikia planuoti, statyti ir rengti, 
kad patenkinti augančius telefono pareikalavi 
mus.

Vien tik per pustrečių pereitų metų mes išlei
dom šimtus milionų dolerių naujai statybai ir i- 
rengimams. kad patenkinti telefono reikalavi
mus. Dabar gi—galvodami apie ateiti—mes tę
siant tą ekspansiją da didesniu spartumu.

Tiktai šituo budu mes galim aprūpinti telefo
no pareikalavimus Naujoj Anglijoj.

Reikia stora -lieka mauti.
Kel e i vio Skaitytojas.

butudaujantiems žmonėms 
atpigintas.

Amerikos Lietuvių Tary
ba savo prašyme nurodo, 
kad Stalino ir Hitlerio susi
bičiuliavimas ir agresijos 
paliko 80,000 lietuvių Va
karų Europoje, kur jie bai
siausiai skursta. Amerikos 
lietuviai juos gelbsti pagal 
savo išgales ir dažnai patys 
save skliausdami siunčia 
maisto ir rūbų pakietus. To-1 

‘kių siuntinių išlaidas nega
lima atskaityti nūn taksų, o 
persiuntimas yra labai bran
gus. Todėl butų didelė pa
galba badaujantiems ir juos 
šelpiantiems, jei pakietu 
siuntinėjimas Į Vakarų Eu
ropą butų atpigintas.

mo,
nimą ir duotų plačiai pra-;? 
moningai Amenkos sričiai 
I igios elektros, kas neabe
jotinai skatintų pramonę 9
ir duotu žmonėms daugiau na,P„a"- . „ , ,

As prieš lenkų tautą nie
ko neturiu, tik to pono ar 

nemėgstu ir tai ne 
todėl, kad tas žodis yra len
kiškas ar lietuviškas, i et 
todėl, kad Įis baudžiavos 
laikų palikimas, f) ka:po 
toks. jis yra atgyvenęs savo 
amžių ir ji reikia iš lietu-

sybę pasakius, yra labai‘darbų.
daug visokių “bet”. Šiai! Jei kanalas butų iškastas., 
svarbiausieji: Jei Chicago,!tada Chicago, Detroitas, lM:n5° 
Clevelandas, Detroitas. Du- (’levelandas ir kiti Didžių 
luth ir kiti Didžiųjų Eže'ti Ežerų miestai atsidurtų prie 
pakraščių miestai susisiek- Atlanto vandenyno, kaip 
tų tiesiai su Atlanto vande- šiandien yra New Yorkas. 
nynu, jiems juk nebereikė- Baltimore. Bostonas, Nevv 

Haven ir kiti Rvtu uostai.tų Nevv Yorko, Bostono, 
Portlando ir kitų tarpinin- D. N.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga lik 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 tcis\l»ė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapiu skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti’šiuo adresu:

636 Broadvvay.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

tai ' Stalino
Įtaka,

kanki-

I ietininkas?

vių kasdi; ninės kalbos pa
salinti. Vietoje to por.o r< i- 
kia NUKALTI 'NAUJĄ 

įžodi, kurs išreikštų pagar
bą ir neturėtų kitokios pra
smės. kaip turi žodis ponas.
Aš negalėčiau jokio kito 
žodžio pasiūlyti, bet manau 
musų rašytojai, kalbos žino
vai ii- spaudos darbininkai 
galėtų pasiūlyti tinkamą žo
dį ir jis musų tarpe prigy- giausių 
tų. O poną šalinkime iš yra Sovietų 
spaudos ir iš
gyvenimo!

Mes Žemaitijoj,
simenu, žodžio ponas

AIRIJOJ TEBĖRA BOL
ŠEVIKŲ BRANGENYBĖS

1919 metais bolševikų 
valdžia prašė iš Airijos re
publikonų atstovybės Ame
rikoje paskolinti jiems do
lerių. Užstatui bolševikai 
davė iš kur tai pavogtas 
rusų brangenybes. Dabai 
Airijos ministerių pirminin
kas de Valera pranešė Ai
rijos parlamentui, kad bol
ševikai tos skolos niekada

Georgij M. Malenkov
Užsieniuose mažai žino

mas G. M. Malenkov yra 
skaitomas va-nas is Įtakin- 

R,.,-ijos vadų. Jisi 
somunistų par- 

kasdieninio tijes “polito.uro narys ii, 
sako, labai ritimas Stalino 

kiek at- bendradarbi-. Daugelis pia
ne-'našauja. k. ■; Malenkovas 

vartodavome. Sakvdavo bus Stalino ietininkas. jei 
Tamsta, Vasce, Tu,' Jus! pats Stalinu- dėl ligos ar _..... .
Artimesnius vadindavo var- dėl kokio ki oKio įvykio tu- neatmokejo ir jų užstatytos 
dais, kiek tolimesnius —pa- retų pasiti;. :Ai
vardėmis. Aš nesiūlau nė vimo.

, vieno iš tu aukščiau minėtu Malenko' t- atstovavo t ti- pranešimo,
žodžių, bet tiktai noriu pra- sų komuni-’? partiją Ko- išpirks savo sėbrų brange- 

jšyti kalbos žinovų padėti minterno

iš vadova- brangenybės dabar yra Ai 
rijos valdžios rankose. Gal 

to pranešimo. Stalinas
_____ _ . s savo sėbru

iivinime. Ka- nybes

NEW ENCLANO TELEPN9NE ANOTELE6RAPH C0MPANV

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,5«O,(MM».OO.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių ;ų>druudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už. egzamina
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.



Pu'up: u..?- UCLEiVU co BOSTON Fa. -i. Skiria «i.. *313 m.

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Moterų Ištvirkimas
Hartforde anądien buvo rėjo eit gulti ir vis žiurėjo, 

areštuota tūla Dolores ką Eldridge su jo motina 
Broun’ienė, 24 metų am- daro, tai Eldridge sučiupo 
žiaus moteris, kurią policija ji. nutempė i miega :.ąji 
kaltina nužudžius savo 16- kambarį, metė į lovą ir 
kos mėnesių kūdikį. Dabar jo kumščiu vaikui į artį. 
ji sėdi kalėjime po 25,000
dolerių kaucija.

Brovvnienė gyveno atsi
skyrus nuo savo vyro Brovv- 
no, kuris dirba dirbtuvėje ir 
mokėjo jai po $20 kas sa
vaitę šeimynos išlaikymui.
Vakarais pas ją dažnai at
eidavo tūlas Eldridge. 30 
metų amžiaus vyras, kuris 
yra pametęs savo žmoną.

Vieną sukatos naktį, kai 
Brownienė su savo meilužiu 
Eldridge'u savo bute links- ; 
minosi, kitame kambary 
pradėjo verkti jos kūdikis.
Motiną tas verksmas erzi
no. Ji paėmė medinę kultu
vę, kurią laikydavo specia
liai vaikams bausti, nuėjo į 
kūdikio kambari ir užsida
rė tenai.

Vėliau suimtas jos meilu
žis policijai pasakė girdė
jęs kūdikio kambary dus
lius smūgius, ir po to kūdi
kis nutilęs. Kūdikis mirė.
Skrodimas parodė, kad jo 
galvelė buvo sudaužyta, 
kaulas buvo įlaužtas keliose;

L v u-

Brovvnienė dar jauna mo
teris, vos 24 metų amžiaus, 
bet turėjo jau trejetą vaikų. 
Vieną tą naktį ji užmušė, 
antrą jos meilužis primušė, j 
o trečias pasislėpė ir išliko j 
sveikas.

Nėra abejonės, kad vy-! 
riausia šitos šiurpios trage-j 
dijos priežastis buvo gir-j 
tuokliavimas ir tamsumas. 
Visų pirma, jauna iiioie s 
negalėjo sugt • savo
vyru ir teismo keliu išreika
lavo is jo paramą. Paskui, 
ji susidėjo su kitu vyru. Bet 
vistiek ji nebuvo patenkin
ta, nes vaiki i va . ' jai lai
svę.

Visa to rezultatas šian-
dien yra toks, ka 1 dvi šei
mynos suardytos, 
kai sėdi kalėdine.

kaltinin- 
o ne lai-

mmgi vaikai ; 
mam likimui, 

ir panašių 
2 jmerikoje yra

;likti nezmo-

ŽVAIGŽDUTĖ UžĖ SU JURININKU Tarybinio Piliečio Diena
M. BUKŠA

< Tęsi nys)
! viršininkas verčia 
j‘*brudną’’ darbą, 
pagalvojo sau.Transportas spaudė ir drg. pagalvojo 

Gviai!:! visu savo oa,laivių kas,. kal1 . bl.!s 
ariu. ramia,o: s Lietuvoie !;!Gunes l*',<l'?U!fU1
dirbti ir uždirbti, 
biau i ir o t; s, !.a 

J kis į ii kdomas medi? 
publikai ir vartotojui atsei- 

. davo žvmiai pigiau, kaip 
Drg. 
savo 

pigumą, 
kemisa-

,........ ........ pigiau.
pi ukd oi nas ga r 1 a i v i a is. 
Gentila, turėdamas 
pusėj sielininką ir 
pagaliau ir draugo 
ro pritarimą 
rus prieš \ įsasąjtin 
Trans; ortą ir jį rėmusią

Keturiolikos 
buvo kur tai (

metų niuvių artistė, Jacpueline Horner, jau pagarsėjusi pianistė, 
ii ilgus i ir policija jos ieškojo po visus miestus. Pagaliau policija 

ja sm-auo pasislėpusią su vienu jaunu. 19 metų jurininku. NValiace Wells. Čia
matyti jauna žvaigždutė ir tas gražus jurininkas policijos nuovadoj, 
ka.- tiatn-aamas atsakomybėn už jaunametės paviliosimą, o jaunoji 
sakosi pabėgusi is namų todėl, kad tėvai ja vertė skambinti piano oo 
das i dienai

per mėnesį, kas reiškia nuo 
12 iki 24 nuoš. per metus.1

laiku joms ne-i

Jurinin- 
žvaigždė 
8 valan-

ja dirbti 
“Gerai”, 

‘ateis lai-

n t • 'v°»^ ninkui — i kelionę.
i sielinin- geros pirštines...

Kastas ėjo po rasto, rei
kalas po reikalo, visi sku
bus ir visi labai svarbus. Jie 
reikėjo tuojau spręsti, nes 
kitaip iš popierių pasidary
tų užtvanka ir draugas vir
šininkas paskęstų. Bet šitoj

Labai

a. jaut&i stip- kov°J su P0P>^p>? draugas 
Visasajun eini Gentlla ‘“‘P,

rytas ant pliko kalnelio ir
drauge Raišą. Galėjo spi," apšaudomas is tašu galintų
tis. ką ii padare: 1^,^. .. l'at™Pk.olnL>

—Reikia pranešti Visasa- ky]kos\aidziais,
1 j džiais,

minosvai-
junginiam Transportui, kad liepsnosvaidžiais, is
me" negalim miško plukdv- į?ktuv^ ir X ^Jungmio
ti dėl rašte 6075 išdėstytų ?'al\spO,1° ,Va,1H e.”U’1?artU 
motyvų. Suredeguotą atsa-;jausdamas, kač1 kaz kas \e-
kymą prašau man parodyti ( a P° ?uo mm?Į ..u.xlFn^ 
—trumpai parėdė draugas!^1 az^ paleis jį į visas
Gentila savo sekretorei. į jungines erdves. Jokios

—Tai kas bus Visasajun- J°^ių pabūklų,
giniam Transportui? — su- l?s1k.X1‘us tuos, kuriuos jis 
>isielojo draugė Raiša, aiš- eč° pan}J^ti> >a\o plie
kiai nepritardama draugo J1- — sovietų ne-
viršininko rezoliucijai. paliaunamose kautynėse ne- 

—Ką aš žinau, kas bus, P?t^',Ts artileristas Ir blo-
—i klausimą atsakė Gentila x.laU??ia- .^ux?. la>‘ p>*ie- 
klausimu. — Mes turime vi- >a:v tuieJ° čia pat, jo pašo
lį pirma daboti musu res-J16J "ax ° stebėtoją, jo se- 

reikala, kad ne- kreto^ ^^tigę Raišą kuri
„I seke (JraUgO

DARBININKAMS DAINA

Kaip nevienodas yra pasaulis,
Taip nevienodi visiems keliai:
Kai turčius lydi tik aukso saulė.
Tai darbininkus — audros, ledai.
Nors, sako, kai Dievas žmogų tvėręs. 
Taręs, “Karalius busi gamtos".
Visas gerybes jajam atvėręs.
Skyręs valdonu jį visatos.
Kodėl tas valdonas nesupranta.
Nors jau prabėgo amžių šimtai.
Kad tom gerybėm tik turčiai minta.

Ką Dievas skyręs visiem senai.
Jis kasa anglį, išdirba plieną:
Jis budavoja mums didžius;
Jis dirba sunkiai naktį ir dieną.
Kad tik rytojus butų gražus.
Bet to rytojaus vis nesulaukia.
Nors ir skubotai suka ratus.
Rankam pūslėtom prakaitą braukia 
Per ilgus, ilgus, amžių metus.
Jis budavoja turčiams seklyčias. 
Palocius puošia auksu, šilkais;
Pats gi neturi nei savo gryčios.
Kur gyventi sau ir su vaikais.
Kai turčiai ūžia, linksmai lėbauja.
Ir kai juos puošia brangus šilkai.
Tai darbininkas, kurs jiems tarnauja. 
Gyvena skurdžiai, visai menkai.
O. darbo žmogau, gamtos karaliau. 
Kada suprasi kas tu esi?
Kada pajusi, vargše bedaliau.
Kad tu sunkiausi jungą neši?
Kada suprasi, kad visi ponai.
Ką save skelbia tautos vadais.
Tik suvedžiojo tave lig šioliai.
Kad turtus krautum ištikimai.
Kada suprasi, kad reik kovoti 
Ir savo teises apgint tikrai:
O tuos vadovus pasižaboti.
Kad nenavergtu tave visai?

res nej savo
kad ne-kreto,'« . .. 

pnesams progoj ,a ,niL?
naujos ynrn?lnko silpnąsias vietas 

■ ir i jas rykiavo priešo svie-

i Jeigu sutartu 
i užmoki, jos 
i areštą algai ar kitokiu budu 
kolektuoja.

Taip atsitiko ir Eitzbu- 
timai. Viena pas kolų! 

ompanija pranešė jam dė-'

Tlloj uždeda

atsitikimą A-|OJ,U
< įaug. 11 j.

Štai. tuo pačiu laiku, kai ; * r. - i • T' • . n. sia.nti avesta io algai. JaunaKrf.ll *• y ~Hartfordo

Į:
publikos
duotume

laoa.

Brourtie- 
įušKino savo vaikučio

vietose, ir sulaužytos abidvi j kalnėnu.-, kna jaL.i.a
kojukės. Vaikutis buvo pa-jĮV?’ f1 a??zk -A :Ct'
skendęs nešvarume ir išba-gtuhugh. bu-mmgramo gy- 

ventoja. pasmaugė miegan-

šunis karstyti ant 
santvarkos; ir pagaliau čia .
liaudies interesai. Režimą f i ......

Kai draugas virsimnkas, 
* sekretorės puolamas, jautvirtinti tun padėti ir mi; 

eksploatacija.

ine • moteris norėjo išsigelbėti iš' 
tų pinklių pasmaugdama j 
savo vaikutį ir gaudama! 
tūkstanti dolerių apdrau

, argu-'l”Y?ėjo sUpti.
1 mentas, rodos, pataikė kur a. inet.° ( U1T^> 11 -,e^° d, au- 
reikia. bet draugė Raiša j'aigas. Draugas sargas, 

nepasidarė nuolai- įpe'-onoĮ? laikais dėl savo 
Ji dar turės progos PIn^veidV.,int-vi?.iai. \adin- 

. atsiskaityti. Su paslėptu pa- .pampuska, disciplmuo- 
1 sitenkinimu ji ištraukė ant_ ta:? ,n. Pa>kiugii> daliar ta

rybines vyriausybės pakel
tas iki sargo ties paties ko
misaro durim, trumpai Gen- 
tilai tarė:

Drautro viršininko atsidarė jo

dėl to 
desnė.j dos.

1 Dabidėjęs.
Iš karto Brovvnienė 

nesi, sakydama nieko neži
nanti kaip jos kūdikis buvo 
sumuštas; bet per naktį po-.
lic-ijos kamantinėjama neiš-i .Jos vyras yra eiektro- Rašant man šiuos žodžius 
laikė ir prisipažino, kad ji! technikas, uždirba po ki. 16 radijas skelbia ir trečią pa-! 
pati savo vaikutį nužudžiu- į valandą, bet tų pinigų našų skandalą. Daili? pa
si. nes negalėjusi pakęsti jo j jiems neužtekdavo, nes va- traukianti moteris, vaikų 
verksmo. karais jiedu mėgdavo 'good motina, bet atsiskyrusi nuo

Policija nugabeno žiau- time”, dažnai vaikščiodavo-vyro. parsivedė į savo apart 
ria motiną psichopatų ligo- į naktinius kliubus ir kito- mentą tris kavalierius ir 
ninėn ištirti jos protą. Jeigu kius pasilinksminimus. Vy- linksminosi su jais nuo pie- 
pasirodys, kad jos galva nė- ro algos tokiai prabangai tų iki lo valandos vakaro, 
ra sumišusi, ji bus atiduota buvo permažai. Jisai pasi- Apie vidurnakti ii du savo 
teismui kaip žmogžudė. skolino $50 is vienos “loan “svečiu paguldė vienam 

Jos meilužis Eldridge kompanijos, paskui $50 iš kambary, o su trečiu užsi-i 
taipgi suimtas ir uždarytas kitos ir iš trečio?
kalėjiman po $10,000 kau- $150 irgi praūžė.

gy ti savo 3 
neli. kad

metų 
gauti

tmziaus 
SI i" •

>u-
an-

r jos vyro alg: 
.tiek užgrobta, ji pati

l v iš
kalė-

draudos už jo gj v.be (vaUiim%0 kapuose. Tai
Y “įkas buvo and, aistis L 11 ve.‘ linksmo SY'enmo

paseka.
P o ė-, n

tuos darė 
0 to

----------- -------- ------- - ------ ----- ----- „,,?1
kos ardymu, triukšmavimu bi’asi laikraščiuose siulyda- 
ir žiaurumu, nes pasirodę.(mos “lengvas paskolas", 
kad kitą Brovvnienės vaiką yra kruvinos lupikės. Už 
tą pačią naktį sužeidęs ji- paskolas joms reikia mokė-

antrame. Netrukus i

cija. Policija jį kaltina tvar- “loan" kompanijos, ką skel- ?eiminmke

sai. Kadangi vaikas neno- ti nuo 1 nuoš. iki 2 nuoš.

LIETUVAITĖ SUŽEISTA ORLAIVIO NELAIMĖJ

Tacitą savaitę vienas orlaivis su 25 keleiviais nelai- 
ruingai nusileido Bostono aerodrome ir užsidegė. Čia 
matyti dvi sužeistos Keleivės, viršuje — -Josephine 
Dr sne ” ............................. '
lyti suze 
ko Ji buvo

•r is Ne\v \ orko salia daktaro, o apačioje ma- 
žeista lietuvaitė, Mildred Janulytė iš New Yor- 

buvo sunkiai sužeista, kada orlaivis pradėjo 
degti. Paveikslas nutrauktas teikiant pirmąją pagal
bą Eu.-t Bostone, prie Logan aerodromo. Sužeistoji
lietuvaitė M. Janulytė 
ligoninėje.

toji
dabar gydosi Bostono miesto

tarų jiedv iejų kilo ginčas ir
davė svečiui iilgu peiliu krūtinėn.

Tai buvo Bostone.
Sužeistas vaikinas vadi

nasi Yčiiliam Cushing, 26 
metų amžiaus. Policija nu
statė. kad iis lankydavęs tą 
leidę labai tankiai. Pašant 

Į šiuos žodžius, radijas sako.
Į kad jis miršta miesto ligo
ninėj.

Kailininke suimta. Ji! 
esanti aimijos vulkininko 
duktė. Poliuiįai ji teisinasi 
pavartojusi peilį apsigyni
mu1'. nes Cushing pradėjęs) 
ją mušti.

Faktas tačiau vra tok

Marcele Janutienė.

ji ištraukė
‘rą raštą.

—Čia,
lu_______r\<.nupili viju>

draugas viršinin-
gciieraii-
draugasnis sekietonus t\ ,

Sniečkus klausia draugą - ’ angas komisaras pra-
viršininką, ar JIS Havė r>-.Ua.. ”rangą viršininką. Genda vė
rėdvma duoti malkas

£a?tila numojo ranka drauge
žaislio vienuolynui. Čia irgi'-.' . Kaukis pagaliau—

; miškų eksploatacija, — pa-11 P,a?ornas fiaskubėjo. 
aiškino draugė Raiša. j

Reikalas atrodė jau dėl' Koridoriaus erdvė ir vė
to gana “švakas”, kad juo teigiamai pavei-
stisidomėjo draugas Snieč-, (i, augą Gentilą, — pasi-
kus. Parėdymas išduoti vie-p,ut0 

buvo tiknuolynui malkas 
rai jo pasirašytas. bet tą
gerą darbą jis tikrai norėjo 
paslėpti nuo žmonių akių. 

[Ką dabar paaiškinsi? Drau 
j gas Gentila susimąstė, “*

vis ka no/s
nes
su-

moteris. Jos pirmas varda? 
i vra Bettv. o pavardė po pa

kad i, šitas skandalas ,vykUkutinio

visiems ;au pasigėrus
Bostonietė.

bent įssilaisvmęs 
draugės sekretorės apsupi
mo. Bet... Kai Gentila eida
vo pas draugą komisarą, 
visuomet jausdavosi kaip 

j artėdamas į tamsų, audra 
pritvinkusi debesį. Niekuo- 

Įmet nežinojo, kuo jo apsi
lankymas baigsis: gal kris 
ant galvos tik keli sunkus 
lašai, gal trenks perkūnas, 
o gal debesio rusti tamsu
ma staiga prasiskleis ir švi- 
stelės jam skaistus saulės 
spinduliai. Niekas žmogaus 
taip nekankina, kaip neži
nia. Draugą Gentilą ta ne
žinia jau beveik spėjo pa
daryti pertemptais nervais 
ligoni, — visuotina tarybi
nė liga.

Tartum nebuvo 
pagrindo nervintis, 
komisaras draugas 
Sandras Martišius. — rusai 
Įprato ji vadinti lotyniškai 
—Martišius, — buvo gimęs 
lietuvis. Per pirmąjį pasau
linį karą jo tėvas Baltrus 
Martišius, senas geležinke
lietis, su žmona ir mažu 
vaiku buvo įvykių išblokšti 
Į Rusijos gilumą.

is

i galvodamas 
galvosi.

—Drauge žinai, kad mes 
nesame linkę globoti reak
cijos lizdus, nors kultai mu
sų respublikoj nėra drau
džiami. Aš manau, prižiu-J 
rėti vienuolynus, kad ne
raustų tarybų santvarkos 
pamatų, yra paties draugo 
Sniečkaus ir NKVD reika
las. Jei mes turime bendra
darbių ištikimiausiose vy
riausybės įstaigose, dėl ko 
jų negalime turėti tarp vie
nuolių? Draugui Sniečkui 
ta mintis turėtų savaime 
gimti galvoje. O dėl ko sky
riau vienuolynui malkas?' 
Aš norėčiau draugo Snieč
kaus paklausti, dėl ko aš 
neturėjau skirti. Pažaislio 
vienuolynas įsipareigojo iš 
savo daržų ir sodo statyti 
daržoves ir vaisius ligoni
nėms padidinta norma. Vie
nuolynas pasižadėjo mėgsti 
pirštines musų raudonajai 

j armijai. Dirbantieji turi tei- 
!sę valgyti, vadinasi ir virti. 
Suprask, drauge Raiša, į 
kokią padėtį mane stato ta
rybiniai potvarkiai?

Gentila tą viską kalbėjo 
su aiškiu nepasitenkinimu, 
kad patys potvarkiai prie
vartauja jo, Gentilos, Įsiti
kinimus. Bet tiek to. Jis pa-

didelio
Mišku 
A leū

KALBA UŽ MOTERIS

— Dunlavy. 
išgyveno su juo apie po- 
metu. Su kitais neišgyve

nusi nei tiek. Ji turi Dalias 
mieste. Ore., saliuną.

Ji
rą

J! IŠBANDĖ 15 VYRŲ IR i 
NEI VIENAS NEPATIKO.1

Štai moteris, kuri buvo' 
utį kėjusi 15 kartų ir kiek
vieną kartą persiskyrė su 
vyru. Šiomis dienomis ji

PATARIA ILGESNI PO
ILSI PO KŪDIKIO.

Harvardo Universiteto
medicinos fakulteto profe-

i j- sorius Reid sako, kad šiųsavo .,au lo-tąjĮ divinsą. <|ienij m)>tjnaj reil<aiinga5
G’"-a i iam.- Į!;tjautr' ilgesnis poilsis po ku- 
\e(i>bos irau i(Ijki() n(.?u jki si0, buv„ 

11 x,a manoma. Jis sako, kad per

Laikraščių 
pareiškė:
turėti savo vietą, bet 
kad vyras butu geras. Aš'
tikiuos ,1a susirasti toki,?. 
kuris man patiks”. Reiškia i‘lnanet,lret,i <lllbtl J°k'° 
iš penkiolikos jai nei vie-įdart>0-
nas nepatiko. Prof. Reid yra Bostono

Kai kuriuos vyr'is ji ban- gimdymų ligoninės (Lying- 
dė net po kelis kartus. Pas-'in HospitaI) vedėjas ir yra
kutiiniame teisme ji prisina-1 nemenkas šitos srities auto- atstovė, Mrs. 

o, kad su tulu M’illiamsu ritėtas. |SĮ?ne» senato kžino
ji buvo susituokusi 
Įkartus ir visus tris 
persiskyrė

net < 
kartu?

Moterų balsuotojų lygos 
Mrs. Kathryn H. (

omisijoj liu- vedė draugei sekretorei tą- 
dijo apie pagalbos davimą ja prasme ir suredeguoti at-

Senovės graiKų Zeus ir,Europai. Ji kalbėjo dauge- sakymą, 
romėnų Jupiter buvo tas lio milionų moterų balsuo- Draugė Raiša nieko ncaU, 

Dabar ji yra jau 40 metų pats dievas. i tojų vardu. •akė, bet aiškiai juto.

(Bus daugiau)

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

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

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”

kad'. Broadsray, S. Boston, Mass.
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Burmos Derlius
Ką tik gavusi nepriklau-1

Vokiečių Streikai
Vokietijoj praeitą savaitę

R. Marčiulinas. Kai kurie 
nariai myli kitus pabarti, o 
patvs i susirinkimus retai 
lankosi. Ar nebūtą geriau, 
kad tokie nariai parodytų 
daugiau darbštumo/ J- K.

JAMES PETR1L0 AIŠKINA APIE REKORDUS

somybę Burma, ryžaų au- penktadienį unijos paskui-Į
gintojų kraštas, skelbia, kad bė visuotiną 24 valandų! ______ .
jos šių metų ryžių derlius protesto streiką prieš neuž-' Nemoka Skaityt, Bet Rato..' 
yra nepaprastai geras. Bur- tenkamą maisto davinį. Į panašiau teisingą korės-[ 

p< ndenciją i -Keleivi” apie’ 
musu miestelio bolsevikė- 

tai dabar “Laisvėje” 
-pažangus” maskvie-

___ kryžiavojasi. Tūlas
Vaclovas iš Mexico padarė 
vieša išpažinti, kad ne jis i 
-Keleivi” rašė, bet aš, juk 
ir nepasirašiau jo vardu, o 
Karpenteriu pasirašyti nei 
Vaclovas nei kas kitas man| 
negali uždrausti.

Toje pačioje Maskvos 
“Laisvėje” išeina kitas 
Rumfordo smarkuolis ir ba
ra mane už savo paties ne
mokėjimą skaityti. Tas 
smarkus rašytojas pasirašo 
“Nemylis Šmeižtų” ir pri
šnekėjo nei šiokį nei tokį 
mišinį. Jis rašo, kad aš pa

RUMFORD, ME.

oavini. ( 
2 milionų |ma galės eksportuoti dau- Streikavo apie 

giau ryžių, negu lAivo nu- darbininku. Jie reikalavo, 
matyta. Anksčiau buvo kad visi maisto ištekliai 
skelbiama, kad Bitrma tu- krašte butų konfiskuoti ir 
lės pusantro miliorau tonų nepatektų i ju<xląjį turgų.
ryžių eksportui. Į *----------

Rusijos Aviacija
Pagalba Kinijai i Rusija pereitais metais 

Amerikos valstybės sekre- pasigamino ne mažiau, kaip 
torius G. C. Marshall pra-j 100 tūkstančių orlaivių ir 
nešė kongresui, kad valsty-';o# nuoš. iš jų yra karo or- 
bės departamentas jau bai-:laiviai. Amerikos aviacijos 
gia paruošti pagalbos planą žinovas, Harvey Stowers,

nūs, 
musų 
e iai

vienė, Stasei i u nas. 
Sadauskas. Goslius. 
St. Palšiunas, Ch. 
kas. J. Bubnelis, F.
•J. Gelgota. 
Mačernis. 
lauskaS. J.

S. Stonys. 
Šimaitienė. 
Križanaus- 
Zubricka.

<.rr. v mostis

’SKTIANA’
A. Dvariškis, Zina 

.1. Sultys. E. Myk.-i
Nežinomas, J. Bui- 

•vydas. P. Tiškevičius, J. Gi>vts- 
i kas, Vaitkevičius, E.
‘ kas, Andriuškevičienė. 
j vičienė, Sopinskienė, J 
|.šius. Ziberlavičius, P. Spulis, P 
Sabutis, P. Kyrius, B. Vienys 
Lošis. O. \ alaiskienė, O. Bložis 
J. Vitkų?
nis. Bekeris, P. Mačys. J. Mi.’>- 
ueris ir Jurkunienė. Karpa, i- 

ičius aukavo centų.
Viso surinkta 127 doleriai. 

Aukotojams ačiū.

SI
JOg. C. S. Pat. Office 

\l CUSIEMS IR \.\IK \MS
•’Sivtiana" mostis. atsparumo vais

tas. tuoj palengvina raumenų, kojy. 
rankų, nugare-. krutinės, gerklės ir 

Jgivins-' Stalvo- skausmus nuo peršalimo, ro- 
mato. vabzdž'y įkandimo ir kitokius 

l.raza- -kau-niu-. Reikalaukit “Si.vtiana*
I nl <i mo-iie- apliek«»-e. arba rašykit į:

’SI\II\\\ OIMUEVI <<>.. 2319 
W. < harlcMcn -t.. < hieago 47, III.
Raina. S2.UU už puodeli.

'ĮTARK: ’Si\tiana" mo-tį galite 
siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj.

Radišauskas. Petro- ______

DAUG ĮVAIRUMO
Už S 1.00 per visą nu-tų kožną mė

nesi 32-j‘i puslapi i žurnalas. Adre-
(9-48)

X U JIENOS 
Philadelphia 6, Pa.

suokit :
LIETI \ II. 
v ctfa ši

Kinijai, kad ji gaJėtų gintis 
nuo Rusijos remiamų bolše
vikų. Šios savaitėj gale pla
nas bus paruoštas ir per
siųstas i kongresą svarstyti.

Malajų Federacija
Devynios MaJajų valsty

bėlės, Malajų pusiasalyje, 
netoli nuo Singapore, susi
tarė su Anglija. Jos sudaro 
savo federaciją ir tvarkosi 
visai nepriklausomai nuo 
Anglijos visuose savo vidu
jiniuose reikaluose. Singa- 
j»ore uostas lie&a Anglijos 
priežiūroje. Sutartis buvo 
pasirašyta labai iškilmin
gai.

sako, rusai išvogė Ameri
kos didžiausiojo bomberio 
B-36 planus ir gaminasi 
pagal tuos planus savo di
džiuosius karo orlaivius.

Korėja Uždaryta
Jungtinių Tautų paskirta 

komisija Korėjai prižiūrėti vadinęs Rumfordo lietuvius 
norėjo nuvykti į rusų oku- “atsilikusiais nuo civilizaci-

Amerikos muzL-:;;nių unijos viršininkas, James Pet
riko. aiškina kcrmeso darbo komisijai, kodėl unija 
nutarė uždrausti savo nariams gaminti muzikos plok
šteles. Unijos viršininkas sako, iš rekordų muzikan
tai per metus uždirbdavo vidutiniai tiktai po 400 do
leriu. todėl unija nutarė rekordų nebedaryti. Kon
gresas klausimą tyrinėja ir laukiama, kad bus priim
tas bilius, kur- unijos draudimą panaikins. Muzikan- 

Amerikoje turi nelengvus laikus, nes radio ir 
vis daugiau muzikantų išmeta

PAIEŠKOJIMAI

Tito Grasina
Praeitą savaitę italu ir

tai 
“muzikos 
iš darbo.

apai
j-t u
^taf

puotą Korėjos dalį padary
ti “mandagumo vizitą” ru
sų kariškam viršininkui. 
Bet rusai Jungtinių Tautų 
komisijos neįleido į šiauri
nę Korėją. Todėl ir savo 
"mandagumo” UN vyrai 
negalėjo rusams parodyti.

Rakieta Padangėse
Sausio 22 d. viena rakie- 

tinė bomba, iššauta White
fiancuzų laikraščiai pa-ISands, N. M. bandomame 
skelbe slaptą Jugoslavijos lauke, išlėkė į viršų 104 my-
diktatoriaus Tito kalbą, ku
rioje jis įspėjo Jugoslavijos

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė. 
ALIK ARMIN,

3141 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

Kazimieras šeštokas paieško savo 
pusbrolio Juozo Dovidaiėio kilusio is 
Baltgudžių kaimo, Jankų valsčiaus. 
Rudos jiarapijos, Šakių valsčiaus. 
Pirmiau jis gyveno BrocKione. .»į pa
tį ar kas apie jį žino maloniai pra
šoma atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Endziulis
6X36 S. Rockvvell st., Chicago 29, UI.

Paieškau savo tėvo Antano Vosy-1 
liaus kilusio iš Dangvčlų kaimo. Už-4 
venčio valsčiaus. Šiaulių aps. Amen- 1 
koje visa laiką gyveno Springfield , 
tik nežinau štato, gatvės ir numerio. 
Jį patį ar kas apie jį žino maloniai ■ 
prašau parašyti šiuo adresu:

Antanas Vosylius

NUO LžSISENtJLSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, ne jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti

Mar de Plata. Avė Indepencia 1102-2S tą niežejinią ir spaudėjimą senų, 
Argentina. atvirų ir skaudžių zaizdų, uždekite

LEGULO Ointment. Jų gydomos 
brolį Joną Gendrolaitį ir ypatybė- palengvina jūsų skaudėji- 

Skirmontiene, kuri. mą ir gal. it.- ramiai miegoti nak- 
gyveno I.evviston, .Me. Juos pačius a- tį. \ .nokite jas taipgi nuo skaudžių 
yU žino jų adresą maloniai prašau ■ ■■ygiwų Jos taipgi pasalina nie-
parašyti šiuo adresu: (5-X) žėjimą

"Mrs. Marcele Gendrolaite Taipgi .
1407 Paniff st., Detroit 11, Mich. vadinamos ATHLETE’S FOOT, su-

__________________________________ stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
Aš Ona Radzevičiūtė Snarskienė tarppirščių. .Jos yra tinkamos var- 

paieškau pusbrolius Jurgį. Juozą ir toti nuo d/.iu-tančios ir suskilasiM
Antaną Radzevičius kilusius iš lga- odos. Jos yra geros gy- 
kiemio kaimo, Garliavos jiarapijos. duolės nuo visų išvirši- 

, Turiu svarbių reikalų ir prašau juos, nių odos ligų. 1.EGU- 
j pačius arba kas apie juos žino atsi- . 1,0 Ointment suteiks 
i liepti šiuo adresu: (6-x)

nors aš visai nieko 
apie lietuvių civilizaciją ne
kalbėjau. Aš sakiau, kad 
miestelis yra “toli nuo civi
lizacijos”, arba nuo did
miesčių. Taigi, aš kalbėjau 
apie Rumfordo geografiją, 
o Maskvos “Laisvės” kores
pondentas kalba apie visai 
kitą dalyką.

Patarčiau Maskvos “Lais
vės” korespondentui pirma 
išmokti skaityti ir suprasti 
ką skaitai, o paskui jau im-

]OS das: atsispausdinti tam tik
iu blanku ir rinkti aukas

lias. Aukščiausias tų bom-!tis 
bų rekordas yra 114 mylių.

už plunksnos. O šiam

komunistų vadus, kad ka- Tas rekordas buvo pasiek
tas prieš Ameriką ir Angli- tas 1947 m. gruodžio 17 d 
ją yra neišvengiamas. Tito Amerika jau' padarė dide- 
gyiėsi, kad ii jis turi ato- liūs rakietinių bombų page- 
minių bombų, o Rusija turi tinimus ir nuolat daromi 
150 paruoštų divizijų... 1 bandvmai.

KorespondencijoS
ANSONIA, CONN.

taipui siulau toki dalyką: 
Jei “Nemylis Šmeižtų įro
dys, kad aš rašiau, jog 
Rumfordo lietuviai yra 
silikę nuo civilizacijos’7, tai 
aš, Karpenderius, nupirksiu 
tam “Nemylinčiam” Mask
vos Nelaisvės Šerą už 25 do

lerius ir jis galės su juo pa- 
Įsirodyti, kaip tikras Stalino 
! karžygis, o magaryčioms 
dar užmokėsiu jam metams

lo vadina save "pažan
giais”. Jie yra didžiausieji 
juodašimčiai, jie pateisina 
biaurią žmonių priespaudą 
ir išnaudojimą Rusijoj ir 
dabar Lietuvoje. Jie net gi
ria Stalino katorgą, kur de
šimtys tūkstančių lietuviui jeigu musų mažiukei kuo- 
(ir milionai Įeitų tautybių j pai paskyrė remti penkis, 
žmonių) yra laikomi vergi-,Savo pareigą stengsimės 
jos darbuose. Todėl bolše-! atlikti. Socialdemokratas
vikų negalima vadinti “pa-1 ------------------
žangiais" žmonėmis, nes jie 
stoja už žmogaus pavergi
mą, už diktatūrą ir už šlyk
štų Rusijos imperializmą.

Tuos dalykus musų bol- 
ševikėiiai ir Maskvos su-

kol jos bus reikalingos. 
LSDS sekretorius Buivy

das matomai turi nemažą 
tokių badaujančių socialde
mokratų moksleivių sąrašą.

LAWRENCE, MASS.

Rep.

Paieškau 
seserį A uotą

, vadinamos PSORIASIS. 
pašalina perštėjimą _ ligos

I
Ona 

Elm st.,
Snarskienė
New Britain, Conn.

jums pagelbą nuo nu- 
vargusių, perštamų ir 
niežiančiu kojų. Lejrulo 
Ointment yra parduo
damas iki 7-'>-., SI.25 ir 
S3.5O. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 

į- l l'i»
l.EGUI.O. I)ept. 2. 

4X17 \\. III b Street, 
( K ERO 50, ILL.

Namuose Nelaimėje Žuvo 
Antanina Zarankienė
Sausio 20 d. čia buvo 

ta savo namuose negyva, 
at-| kvailinti turtu -T ; turėtų I užtroškus! nuo geso, Anta- 

gerai apgalvoti. j nina Dubinskas-Zaranko 65
Karpenterius.; metų amžiaus lietuvė, kuri 

--------------- įgyveno 44 Walnut st. Ja ra-
Į AI,-c Paieškau apsivedimui draugo nuoPA j(l^. dUKte Ml>-^ L lai 3 įkį metų, kuris turi nors 3
i aplankyti ir negalėdama i- tūkstančius dolerių ir kuris gali čia 

• v •'■'į-i • * »ar v venti. Esu našlė 55 mėty. turiueiti 1 \ i(lu pUSISiiUkC kuiinj- j gražioje vietoje nuosavybę ir myliu 
. - 1 , Sackler, kuri atėjo motinos’yražų'ir ramų gyvenimą. Vyras

Lietuviu Nociaioemokratu , • .• i - , • T-l!* l>ut‘ •*' negražus, lxt turi būti nePilnais (V ne- ną’ kuns atl(lare duriS- J* girtuoklis. Laiške aprašyk it apie sa-
-ii rado motina sukniubusia!ve v,,s* teisybę ir prisėskit stam- 

skaitlinga, be: joie pnk.at- virtuvėj ant į,.in(lų I)akta; e- «
są asmenę,' ..-i e i>iip les Į-as tvrinėjimo nustatė.
‘-eka «vai daliuosius visuo- t , •• - • - i-.vKa . vai < -t< . kad ji žuvusi nelaimėj nuo
menes reikalu- ir j'.Kk- ie- oo,n " kn,in krunac virtnvči: lu apsivesti. Turėtų buti nejaunesne

; Paieškoma Amerikoje Koste Lau- 
1 rinaičikė iš Jurgaičiu kaimo, Šiaulių 

i'HS-: apskrities (ištekėjusi, liet vyro pa
valdė nežinoma). Ji pati ar kas ją 
žino malonėkit atsiliepti į "Keleivio" j orderį 
redakciją. ••>)

APSIVEDlIUAl

dittcd: i^r.uIII i l-.U:
Siame mieste

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu- 

1^' J ri rePutac*ją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusiu nervu, nuo

•J silpno skilvio ir tai- 
\ ■ pojei geras nuo du

ad- ifapielinkės, nuoširdžiai kvie-,ir u-ž Pačią “Laisvę”. Taigi, 
čiame į šį Lietuvos neori-1prasom! Išmok skaityti n

įsomybės minėjimą atsi-'l)ei įkaitę.- suprask, o jei 
lankyti ir pasiklausvti kal-;!^1’ Vat;s . ^igaiVOJai: 

v. . ... ,bų Lietuvos laisvės bei iie-itai gah Almėti ‘ betą . T~
bės 30 metų sukakties mi-j tuviu tremtiniu reikalu ir
nejimas įvyks sekmadienį • savųjų tarpe linksmai laika 
vasario 8 d. šv. Antano pa-praleisti, 
rapijos salėje 5:30 vai. va- T
kare. L J ren^imo komisiją Įeina

Lietuvos Nepriklausomybės klaus 
Minėjimas

Lietuvos nepriklausomy- 
sukakties

Kalbės Juozas Kazickas, 
kuris yra atvykęs iš Euro-

St. Bujanauskas ir J. Kan
tautas. šį Lietuvos minėji-

pos. Jis vra gėlas kalbėto-!111 ’^n?Ia A. L. T. Ansoni- 
- jos skyrius.

J. Kantautus.
jas ir turi daug patyrimo 
bolševikų ii- nacių okupaci
jų Lietuvoje. Taipgi kalbės1 
kun. V.R. Karkauskas. KonU
certinę dali išpildys Mari-: |)rasti susirinkimai 'atsibuna 
jos \aikelių diaugija, kuri įkas mėnuo 4 sekmadieni 2 
prie to stropiai rengiasi, į vai. po pietų. 1948-tfemZ 
dainų programa bus įdomi., metams Į valdybą įėjo: kun.

Po programos gros šau- Karkauskas — g. pirm., S. 
r.us orkestras ir bus šokiai., Bujanauskas — pirm., J. 
Bus priimta atatinkamos ’Kantautas — vice pirm., S. 
rezoliucijos. (Trapkauskas — rašt.. A.

Brangus lietuviai ir lietu- Baranauskas — ižd. Kasos 
vaitės, kaip vietos, taip ir globėjais — K. Savickienė.

Skaitykit Naujienas
t TCKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį.

TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuviu, 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 pažįstamą.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybž apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku.
pacijos” periodą. . . . .

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
apausdinami. Nepraleiskiteprogos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
uiaipranumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metama $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

Šešiems mžnesiams — $3.25.
f" SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

f NAUJIENOS
1789 So. Rolftod Street, Chieago 8, DL

A. L. T. ir BALF skyriai
turi bendrą valdyba, ir pa- •• 1 • • .. •

•••

dėl
resu: Mrs. L.
P. O. Gen. Del.,

Rašykit šiuo 
Millasunas 
Brooklyn, N. V.

j tai gali laimėti “betą”. Jei 
tų pinigų nenori “uždirbti", 
tai prisiimk melagio vardą 
ir jį nešiok is vietoj “Lais
vės” šėlo.

Kas dėl musų profesiona
lų. gydytojų, advokatų ir 
kitokių mokslus išėjusių; 
žmonių, tai aš jų tarpe bol
ševikų nežinau, jie tikrai 
nepriklauso prie Maskvos

geso, kurio krana
... ... . dėl kažkokios priežasties 2ZVn-š
dziagiskai. atsidarė.

Paskiausiu laiku kuopa Mrs. A. Dubinskas-Zaran- 
suskato šelpti maistu Euro- j<Q ^uvo gimusi Lietuvoje, 
poje esančius socialdemo- janičkjų kaime. Lawrence 
kratus moksleivius, sis dar- jj išgyveno 38 metus ir pri-! 
bas pradėta sekamai. I z kjausė čia prie Lietuvių Mo- 

terų Kliubo 
idime

mia kaip darbu, taip ir me

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
Paieškau moters ar merginos tiks- akmenėliu varymo. Kiniečiai ir

Korėjiečiai turtuoliai ir varg- 
50 metų. \usi1xm1o vienam dieniai šitas- šaknis vartoja per

virtuvei a|is’.ve-ti.•’ ' kaip 5o metų, nes aš pats nejauna

"yventi. taisri norėčiau turėti gyve
nimo draugę. Prašau prisiųsti ir pa
veikslą. kurį pagal pareikalavimą 
ugrąžinsiu. Be reikalo prašau nera- 
inėti. Mano adresas yra sekantis: 

Dominick Slaney
33 Ellard avė.. Great Neik

1 šimtmečius kaipo koki stebuk
linga vaisia arba apsauga nuo 
visokiu ligų ir jaunystės palai- 

Ginseng šaknų nereikia 
— 'nei kept nei virti jos lengva su- 

kili! kramtyt: ir nuryti kaip saldai
nį: jos n••(•. priklios nei karčios, 

n n

y** kymo

Paieškau gyvenimo draugės 
-r- .l’l, T nebūtų jaunesnė kaip .50 metų ir ne-•J1 DėlJlKO nUllU- senesnė kaip *i5 metai ir kad turėtų 

viena savo (lukteri kokį turtą susitaupius. Aš turiu nuo. 
retorė E. šiui .naitienė gavo Mrg. CIara Sackler. Palai'- m,vy'^s ir esu linksm° bud° ir my

poros dienų po kuopos re
guliaraus sus. inkimo sek-

Maskvos šunlapi? 
Baigdamas pasakysiu žo

dį dėl bolševikų. Ar jie yra

Kaina: svaras S20.00, pusė sva- 
gražų gyvenimą. Su pirmu laišku ro S10.00, i;vot: l’is svaro $O.00, 

šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunkti užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam i
namus.

amerikiečių be; anglų zono 
Vokietijoj. Gavusi tą 

sekretorė nešaukė:
ie

Amerikos išdavikai 
Tai aš sakau, kad jie yr* 
Amerikos išdavikai. Jie 
rausiasi po musų šalies kan- 
stitucijii, nors, kaipo atei
viai, imdami pilietybę, pri
siekė buti ištikimi tai kon- mia 
stitucijai. Dabartiniu laiku 
bolševikai stoja su Rusija 
prieš Ameriką ir visur, kur 
tik gali, šmeižia Ameriką ir 
y iria Rusiją.

Apie turtingus bolševi
kus, kurie čia atvykę pra
turtėjo ir dabar spiaudo į 
Ameriką ir jos demokrati
nę tvarką (nors patys viso
mis demokratinėmis laisvė-

ar ne laišką
kuopos nepaprasto susirin
kimo. bet ant greitųjų pasi-

Paieškau apsivedimui draugės nuo 
30 iki 50 metų. Aš esu farmeris 57. 
metų, teisingas, negeriu likerių, tu
riu 2X0 akerius derlingos žemės.

, Esu našlys ir man reikalinga šeimi
naus aeroplanisto sūnelis, "ink« Kti,i norėtumėt gyventi ant1 1 farmos prašau atsisaukt! ir prisiųsti j

Nelaimė J. Kičų šeimoje
Siu metų sausio 4-tą mirė 

vienintelis jų anūkas, su-

AEKANDER’S CO.
41 I \V. Kroadway 

S". Boston 27. Mass.

. rfc/A - • *• -i iarmos prašau aisisauKii ir prisiųsti tkvietė arčiau gyvenančiu.- 20 menesių amžiaus vaiku- paveik ią su pirmu laišku. Duosiu; 
narius ir kai kuriuos šiaip tis. Prie 'kūdikio lovelės at-^kymą kiekvienai ir sutarsim 
pažangius žmones pasitari-;stovėjo 4 gydytojai, tačiau šyti sekančiu adresu: (5-x,!
mui kas daryti. Susirinkę, jokiais vaistais negalėjo A'lam ' &unr%į,.h.
pažangi

kas dary.i. Susirinkę. jokiais vaistais negalėjo 
apsvartė moksleivių šelpi- kūdikio gyvybės išgelbėti, 

reikalą ir nutarė vi-, Visi namiškiai graudžiai 
skir- verkė ir prašė gydytojus.

m o
mum?

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

/A rir

I’aiešknu apsivedimui gerai pamo
kyto žmogaus, gerai žinančią angių 
kalbą. ne jaunesnio kaip 50 me» . 
amžiaus. Aš apie save suteiksiu / - i 
nių per laišką. Aš gyvenu Mass. vai : 
stijoj. Adresuokit taip: (7i I

Mrs. J. K..
♦>3i> Broadvvay. So. itoston 27. Mas:

šiem penkien
tiem. tuojau pasiųsti po kad gelbėtų vaiką: bet vel- 
maisto pakietą. Bet kuopa tui buvo visos ašaros ir dak- 
šiuo metu neturtingą, arti- tarų pastangos.
naši Vasari: 16-toji. jau! Laidojant kūdikį, verkė 
nutarta tos dienos proga motinėlė ir tėvelis, senelė 
duoti auką ALT, tad moks-,ii- senelis, dvi tetos ir dėdė. 
leiviams sušelpi iš iždo nė-į sakydami: “Ilsėkis, sūneli, 

ealimvbės. Pasitarimo mes didžiai tavęs gaili- 
Seimą.

ra
mis naudojasi), galima pa- dalyviai apsu-.. >\e 
sakyti daugiau. Jie yra ne 
tiktai šio krašto išdavikai, 
judošiai, bet jie yra, kaip ta 
pasakos nedėkinga kiaulė, 
kuri priėdę gilių po ąžuolu, 
o paskui knisa to ąžuolo 
šaknis. Taip ir tie turtingi

paprastais 
vietoje sūdė 
P. Dalgis ir ' 
Siu: J. ši 
valiauskienė 
tienė po 82. 
mam siunti:

įve ne- mes 
>kesci ii? u 
S. Bakanas., 
Stilsonas lo

B. Ka- 
E. Šiurmai- 

-o $34. Pir-

BROOKLYN. N. Y.

NAUDINGOS
Sveikata ligoniams

KNYGOS
gydymas ligų

'ardai lietuvi' - 
Baaiški- 
. SI.0<> 
. SI .25

lietuviai bolševikai: čia jie1^^; nes pei 
susikrovė sau nemažus tur-'?uoja $;)0- 
tus, isigijo vasarnamius, tu-,PU,Tl^ jdeitai hci.- . r pa-

;ri biznius, bet plūstasi prieš 1TiatY asme ai pj i-
' Amerika ir nrieš ins dpmn- me nedalyk ' \,b-' '

Aukos LSS 19 Kuopos 
Prakalbose

Per socialdemokratų pra
dai- stoka ' kalbas Brooklyne buvo pa- 

pakiet:d lė- rinkta aukų. Aukavo:
lok uoli 
ikelsi ir

r.taia

, Ameriką ir prieš jos demo- | 
kratinę tvarką ir visaip gi- kai kurni' 
iia Stalino utėlėtos ubą- gius žmones, 
gystės diktatūrą (bet ten Tolimesniu: 
nevažiuoja).

Bolševikai visai be reika

-įaip pazan-

minėtu nen-

Po $10 J. Tumėnas ir Cit., — 
Bttkaveckas; Po —A. Swing-
!»• ir F. Milašauskas; Po $2 —
Y. Paškevičius, D. Baltauskas.j 
B. Menderis, A. Kairiiišaitis ir 

į Anna Savięh.
Po $1 aukavo: K. Kriaučiu- 

R. Žukas, Mr. ir Mrs

šaknimis ir žolemi 
Kai. angliškai ir lotiniškai 
nimai lietuvi skai. Kaina

Audimo apdarais ..........
Sapnininkas d. 252 .p ..............
N5.ujos deklamacijos ir dainso

!><» pusi..................................
Aulinio apdarais ..................

Kortom losimo paslaptis ..........
j Lauru s spėjimas, planetos . . . . 

•Jei į>-,i i visas aĮMlarytas, tai 
S2.45. Imant |«i vieną, inokasi 
kaina.
Sapnininkas atskirai ............

PAI I. MIKALAUSKAS 
1X4 Gohl Street.

South Boston 27, Ma

Floridos Lietuvių Domei
Išdirbant namams ir darželiam 

cementinius vazonus, fontanas, 
tūlas ir kitus papuošalus.

A. OI.EKNA
2139 Edison avė., .lack: onville 4

Tel. 7-5153.

kiu moksleiviu šelpimui nu- ^ukas- ir mtsKių moKS,e!v . i petch G p Puidokas. Miseri
. tarta naudoti -eKam.is nu-.

.25 Ha. n c ui milijonus liesįkankinan- 

.2" ičin lt. ..na’, si o..,. skausmuose,
bus r inkli n ki i g«’.mo skausmuose, 

pilna Nuovar. o. lanku ir kojų tirpimo, 
-al' io ir , c magumu varginami žmo- 

xl.no r,ės škaudziasi. Deksnio Galinga 
(5,'Mostis. -udaryta iš daug skirtingų 

elementų ir bra gių aliejų, iš skir
tingų kt:, 'u svieto, šildydama ga- 

. — šiluma ut aikui; minėtus skau
smu-! Šen:, ir teisinga patarlė sa
ko: ka tepi. tas ir važiuoja, tai 
jeigu icr. važiu,,ti, tai tepk ir vėl 
tepk -u l'eks’uo Galinga Mosčia. 
Turine :a,'. .aiškų nuo žmonių, ku
rio liudija u- dėkavoja už pąsekmin- 
guma Dek nio Galingos Mosties. 
kan,a 2-oz. $1.|M); l-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. («-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment 

I’. O. Box 666. Neuark, N. J.

ta- ■ 
(3)1 

Ila

Biznieriams geriausia vie 
ta pasiskelbti “Keleivyje."
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v
Vietines Žinios

LIETUVOS NEPRIKLAU- IŠ BALF VIEŠO SUSI- 
SOMYBĖS MINĖJIMAS RINKIMO

BUS IŠKILMINGAS Praeitą sekmadieni vieti-
Bostono lietuviai rtneiasi nis BALE skyrius buvo su- 

labai iškilmingai minėti kvietęs viešą lietuvių susi- 
Lietuvcs neprikla. somybčs rinkimą i Gavin mokyklos 
30 metų sukaktuves. .V'nė- svetainę So. Bostone. Dėl 
jimas Įvyks vasario 15 d. blogo oro susirinko neper- 
sekmadieni. 2 vai. :«<• į irtu daugiausiai žmonių, gal bu- 
South Bostono High >chooiivo apie pustrečio šimto

klausytojų. Susirinkime kal
bėjo BALE centro reikalų 

j vedėjas -Juozas Laučka iš 
pačią du-ną • Brooklyno. Jis patiekė daug 

Lietuvos oepriklau-j j(jornju daviniu iš BALF nu- 
somybės minėjimą Cam- veiktų darb^ Paminėsime 
bridge Lietuvių Limbe. 6 tik kelius skaičius, 
vai. vakare. BALE iki šiolei vra gavės

didžiojoj svetainėj

Cambridge lietuvių orga-j 
nizacijos ta

ORLAIVIO NELAIMĖ BOSTONO LOGAN AERODROME tion, Lithuanian Program, 
j 216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo Įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siusti i 502 East Broad- 

,way, So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus

iš National War Fund virš 
800 tūkstančių dolerių ir 
pernai iš visuomenės surin
ko 206 tūkstančius dolerių. 
Tuo budu piniginių aukų 
BALF yra gavęs ir jas pa- 
skirstes tarp lietuvių trern-

Lietuvos nepriklausomybės !inP g'* vien« "lili6n0 d<?' 
minėjima. o kas rengia ko-:,el'‘V- Tuo pat laiku, peru-

Praeitą penktadieni va
kare Įvyko Bostono Lietu
vos nepriklausomybės ko
miteto susirinkimas. -Jame 
buvo išsiaiškinta dėl pro
gramos. Komitetas organi
zuoja bendrą visų lietuvių;

kius privačius parengimui 
ar pamaldas iš ryto. tai yra 
pačių rengėjų reikalas. Ko 
mitetas nori suteikti geru 
kalbėtojus, musų chorus ii
dainininkus solistus, kad

są savo veikimo laiką. BA
LE yra pasiuntęs maždaug 
vieno miliono 400 tūkstan
čių dolerių vertės daiktinių 
dovanų tremtiniams Euro- 

Todėl bendra pagal-
nepriklausome-i*® suma siekia arti pustre-

bės minėjimas išeitu ispU;el0T'P?1!°.n°..dol«,'1«:, .
‘ • Į \ okietiją. kur daugiau-

bendrasis 
bės minė,
dingas ir paliktu dalvviu at- . -. x
mintyse. Programa bus' pa- »“• >'la .Iletuv'!gtg™“nlV- 
gaišinta vėliau. buvo pasiųsta S240.000 pi-

jniginių aukų ir virs miliono 
Įžanga Į minėjimo iškil- dolerių vertės daiktinių do

mės bus nemokama. Bet tvanų. Vakarų Europoje su 
Lietuvos laisvės kovai rei- BALF parama mokosi 1800 
kia lėšų ir visi Lietuvos: lietuvių studentų. Lietuviš- 
laisvės šalininkai bus pra- ko jaunimo tremtyje yra 
šomi prisidėti su savo kiek 14.500. BALF stengiasi jau- 
galima stambesne aukaįnuosius šelpti, kad jų svei- 

musu tėvų krašto Lie- kata nepalūžtų tremtiespne
tuvos laisvės atkov<dimo. -un.Kiose

Dalyvis, šelpia —__ a;...seneliu:
sąlygose. BALF

1 « v inuviuu^.

Didelis orlaivis su 25 keleiviais praeitą savaitę per audrą leidosi Logan aero
drome Bostone ir Įvyko nelaimė. Orlaivis pradėjo šliaužti, atsimušė i sule
dėjusio sniego krūvą ir užsidegė, šeši keleiviai buvo sunkiai sužeisti, sužei
stųjų tarpe yra viena lietuvaitė, Mildred Janulius iš Nevv Yorko, jos paveiks
las Įdėtas į ši “Keleivio” Moterų Skyrių. Laimei nė vienas keleivis nežuvo, 
bet sužeistieji turės ilgesni laiką gydytis.

LIETUVAI REMTI DRAU- A. Sapalis, Kram Ulevičius. Jan- Įsigykite Tikietus i Kon- 
GIJOS SEIMAS ikunavičius, A. Grinkaitis, Vaši-- certą-Vakarienė

Ivvks vasario mėn. 1-mą liauskienė. S. Kontautas, Kas-! Vasario 8 d. vakare, kaip
dieną. 194S m. Sandaros peravičienė, Jurgelaitis. J. Lu- 6 valandos Įvyks "Dainos 
patalpose 11 vai. ryte. So. kas. O. Marcinkienė. Medonie- draugijos koncertas-vaka- 
Boston. Mass.

I Seimą kviečiami visi

DR. ROSENGARD ATI
DARĖ OFISĄ

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

Dr. Rosengard yra gimęs 
ir augęs So. Bostone, pra
leidęs 2 metu Carney Ligo
ninėj ir 1 metus Lynno Li- 

įgoninėj. Prieš tai jisai vedė 
Broadvvay Pharmacy ant 
kampo D ir Broadvvay. Po 
to jisai Įstojo laivyno medi
kų korpusan, iš kurio nese
nai buvo paliuosuotas. .Jis 
supranta truputį ir lietuviš
kai. (7)
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

Vyrišku tapkotų ir overkotų 
dirbtuvei reikia operatorių ir 
rankinių siuvėjų. Algos geros, 
darbas pastovus ir smagios 
darbo sąlygos. Kreiptis Į 690 
Harrison avė., 3 aukštas. Stuart 
Manufacturing Co.. Boston. 
Mass.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pa- mus.—patarkime

Jau Turinu- Visokio Tavoro

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

$28 E. Broaduay. So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service 

Ketvirtis and Co.
VVatches - J«»elr> - Diamond* 
Radio- - Electrical Appliances

379 W. Broadu a y.
Tel. ŠOU

So. I »«•.-»t «><t

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 

Juozas Skendalis.
Telef.: SOL 3141.

ir

nė. B. Martinkienė. A. Stukie- rienė. Dabar laikas Įsigyti 
nė. J. Tumavičienė. J. Audick. tikietus. “Dainos’ chorą-

skyrių atstovai ir pavieniai 
nariai.

Ne nariai, prieš posėdžiu

J. Palionis. J. Valentinienė. yra išsimokęs 15 dainų, ku- 
Kon- rias išgirsime tame nepa-i

Kon- ty
i Rinkėjai: A. Svilas. V 
cius. S. Jakutis, p. Ralis. Vale-, prastame parengime

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri- 
duoda profesionali muzikos

gali tapti nariais ūžsimokė-»r‘ja trinytė, p-nia Martin, Juiė certas-vakarienė 
darni nario mokestį. 'Bartusevičiūtė. A. Januškevi- liečiu Draugijos

Visi metiniai seimai būna čienė. Į Bostone.. . I _____
......  .-----------------e i

“Dainos” banketo darbi-
svarbus, bet šis ypatingai: 
nes bus švaistomi klausi
mai, liečiantieji draugijos: 
naują patvarkymą.

L. R. D. yra vienintelė 
lietuvių šalpos organizacija 
Mass. valstijoj. Todėl visi i 

i šį Seimą!
LR D Centro

J. P
sekret.

Gyvieji Nabašninkai” 
Bostone

bus L. Pi-'mokytoja p-lė 
So. nis, kuri turi

mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis Į jos muzikos mokyk
lą: (-)

Amelia Tataro- 
Įgijus muzikos

THREE ARTS STUDIO.ninku mitingas
ketvirtadienį, sausio Kovo 7 d. pp. Minkų ren-!480 Boylston st_ Boston, Mass. 
valandą vakare, D-ro pįamame koncerte bus per-! Tel. KENmore 3571

Tcl. ŠOU 2712 arba BIG >43

Dr. J. C. Šeymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja- ir < hirur^as 
Vartoja vėliausios konstruL-ojoi 

X-RAY Ajiaratą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 tuo 7-8 
531 BROADUAY.

SO. BOSTON. MASS.

Norwoodo Socialdemokra
tai Rengia Koncertą

“Dainai”
Vasario 29 d. Norvvoode; 

bus puikus koncertas, kurį! 
rengia vietinė Lietuvių So-Į 
cialdemokratų 133-čioji k; . 
Koncerto programą išpildys 
pagarsėjęs “Dainos" Cho
ras iš Bostono, muzikos mo
kytojai p-iei Tataroniutei i 
vadovai) iant.

BALF aukų skirstymas eina 
per j.ačių tremtinių 
zacijas ir BALF 
niai i ta reikalą nesikiša.

Sl
29, 8 
Pilkos
choro _
šeimininkių ir vyną darbi-

: ninku mitingas. Prašom su 
KįškįsJsirinkti visiems “Dainos"

Draugijos nariams, nes ban-i '

,<T* . ,. giam.....
Pai?os statomaname bu 

rengiamojo banketo -Gvvieii
žinoma komedija 
Nabašni n k a i ”. 

Koncertas ir vaidinimas į- 
vyks Gavin mokyklos salė- 
ip So. Bostone.

Namų, ELlot 8222

organi-1 . į ketui ir koncertui tvarkyti
alioti-iUr’nklos Aukos Per BALF | !eįĮ<a]įngag nemažas perso- 

;Prakalbas Sausio 25 d. 1948 najas “Dainos” Valdyba.
t- •*, * - - • • , • Į Iš Viso $246.00 ____________Jie tik prižiūri, kad siųstos T ,,

patektų į lietuvių or-;

Įgai

auko?
ganizacijų rankas, o paskui į 
lietuviai jau patys skirsto 
tas aukas ir. bendrai paė
mus. skirstymas yra teisin
gas.

•J. Jankauskas aukavo sg->. 
Sandaros Mot. Kliubas S15. 
Po $10: Kun. F. Virmauskas.

BALF vra nu-iDaug ką
veikęs, bet reikia neuž
miršti. kari lietuvių tremty- 

Be choro, dainuos dar'i-’e >'ra 7°’°00. Juos ka- 
duetistai. solistai ir solistės.! muoJa badas n"
Bus ko pasiklausyti ir kuo|^lama Pagą)ba yra neuž- 
pasigerėti.

Koncertas bus Lietuvių 
Svetainėje. 13 St. George 
st.. pradedant 3 valanda po 
pietų. Publika {įrašoma ne-
sivėluoti. Rengcųai.

Iš L.

Dorchesterio Kliubo Whist 
Party Šį Šeštadieni

J. Kasmauskas. P. Razvačaio-. Dorchesterio Lietuvių Pi
kas. i liečiu Kliubo ruošta Whist

Po s;,: j. Kropas. P. StetskS.iParty praeitą šeštadienį dėl 
į J. Tuinila A. Ivaška. A. J. Na-Į blogo 010 neįvyko

t įmaksy. J. Januškis. C. J. Kali-jšį šeštadienį.

t' nkama ir reikia ją didinti. 
Po J. Laučkos paaiškini-

įmų 
: aukų 
i iams

sausio
kliubo

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 rvto bus tokia:

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
37 ORIOLE STREUr 

We»t Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordu ant Wikox- 
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
S52 E. Broad way

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2445

DK. I). PILKA
,. Ofino Valandos: noo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY 
80. BOSTON. MASS.

Telefoną*: SOUth Boston 1

1. Muzika.
2. Dainininkė Emilija 

Ji ivvk-si Burbu’iienė iš So. Bostono.
31* d. i 3. Pasaka apie Magdutę.
patai-! p0 programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit: 
ŠiUO ’

1 nauskas. A. Mockienė. K. Vile:-'? vai. vakare
Sis. A. M žara. Juozas Petraus jj.ose, 1810 Dorchester avė. 
kas. Freo \Vhite. L. švelnys. ((netoli Ashmont station). 

Po $2 a. Vilkonis. Mickevi-jBus duodami praizai ir ge
lt Gali-Iri užkandžiai. Kviečiame! 
Tuleikis.įsvečius atsilankyti. įžanga1 

Rengėjai.

čius. Lemioraitis. Dr
ni-
N.

. Inž. Budreika. 
Jonuška, -J.

F
• • i - - j z* < • -JuiiiiNna, . -Aliauklausvtojai sudėjo 8246ir>- . ..

t>\tG - , -i Eimutis, p-nia kauneiiu BALF salpos reika- ~ 5 . ,, .c. .... 1 .. . M. Gacuc’.ai. Bakunas.' Susirinkimą gražiai’
(pamargino “Gabijos” cho-!

R' mti Draugijos 
Veiklos

Praeitą sekmadienį vieti
nis L. Remti Draugijos sky
rius turėio savo metinę va
karienę. Dči blogo oro žmo
nių nebuvo daug, bet nuo
taika buvo gera. l’o gar
džios vakarienės nirminin-

iras. kuriam vadovavo J. 
i Dirvelis iš VV'orcesterio ir 
"Dainos” choras, vadovy
bėj p-lės A. Tataroniutės. in , ... .r-, . • • v -• i- | Baliukcviciene.Klausytojai chorams širdin-1 
gai dėkojo plojimais. Susi-’ 
rinkimui vadovavo skyriaus! 
į irmininkas F. Razvadaus
kas ir jame dar kalbėjo ke
letas vietinių kalbėtojų.

Rep.

Arlauskas. J.l50c. 
ienė. O. ir 

P. Rai- I
i mond. J. Januškevičius. M. Y.l 
Bratėnienė. Y. Marcelionienė. i
O. Riškienė. J. Grigalus. Y.J 
Anesta. A. F. Kneižys.

Po $1.50: P». Zuotinienė. M.į
p-nia Olsauskie- 

|iiė. A. Matioska. $1.70.
Po $1: M. Valatkevičienė. L". 

Bendoraiticnė. B. Miskeliunaitė. 
Žibikas.. H. Paninius. E. Bal
sevičius. p-nia Balikonienė. S. 
Naudžiūnas. J. Razvadanskienė.

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. I. ši- vaistas geras 

nudegimo
Nu-id''gir.u- reikia pamirkyti ske- 

pfėiukv į vaista ir kloti ant skauda
mos vi»-tos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Didelė bonka S2, mažesnė $1.50.:

No. 2. ši- vaistas geras nuo pu-l 
liejančių žaizdų. Turint puliojanėių j 
žaizdų skaudulius. reikia paimti j
“Aziva“ mo lies ir ištepti žaizdas: 
kas turi k iauras blauzda - Aa’_ Į 
mostis geriau-ia pagelba. Di<!«'lė dė-, 

$2. mažesnė $l.-'»o. Siųskite ap-l

adresu: W0RL Sta-

kas J. Tuinila vedė trumpai ..... -g---------- — . .
programą. Kalbėjo J. Jan-! Mtliauskas rado pinigų
kauskas. J. Arlauskas. J. 
Tumavičienė, A. Januškevi
čienė, J. Vasiliauskas, A. 
Kropienė ir k. Iš kalbėtojų 
sužinojome, kad viena bos- 
toniškė. J. Tumavičienė. 
jau yra pasiuntusi tremti
niams lietuviams apie 30 
affidavitų. o A. Kropienė 
ją uoliai vejasi tame 
be. Lietuvai liemti Draugi-

Stanislovas Miliauskas i 
East Bostono, rado Devon- 
shire tunely ant sėdynės už
mirštą moterišką rankinuką 
su 898.65 pinigų. Jis grą
žino jį savininkui ir gavo 
už tai 85.00 dovanų.

Tai buvo pereitą savaitę.
Beje, Miliauskas sakosi 

dar- phmutinis “Keleivio”
presmanas. kai Žvingalas

ja savo darbą tęs toliau ir 
plės. Visi geros širdies lie
tuviai kviečiami jos darbą, 
remti.

i radėjo ji leisti 1905 metų 
pradžioje. Miliauskas sako, 
kad “Keleivio” spausdina
moji mašina tada buvo su-

žutė __ -
Bukautienė. Savičiunas. A. Ali- mokėtu- užsakymus šiuo adresu: 
sinkaitė. K. Ykamas. A. I)avu-
lis. P. Kaika. K. Vasiliauskas. 
Žirolis. Barauskienė. Smaiz.vs.

Juozapas Machinskas 
295 Silver -t.. So. Boston. Mass.
Arba asmeniškai kreipkitės _kas- 

dien po 5 vai. vak. (5-8,

Šis Barzdaskutys Bus Daktaras

“Aš žinau ką aš padarysiu su tuo savo sunumi. Jis nori 
studijuoti mediciną, o aš taupinu pinigus Mutual Savings 
Banke. Aš kasdien girdž.iu skutykloj. kaip žmonės kalba- 
s: susirūpinę dėl savo vaikų ateities. Aš nesirūpinu. Aš 
taupinu kad mano Juozui užtektų.” štai. išmintingas tė
vas. kuris žino. kad šeimos laimė remiasi taupumu. Tau- 
pykit reguliariai, kad jūsų ešimai užtektų. Jus galit ras
ti Mutual Savings Banką pajieškoję žodžiu “Savings Bank' 
arba “Institution for Savings” tarp bankų vardų.

Tel. TRObridge 533d

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 5-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kaop. inman SL, arto Central Sų 

CAMBRIDGE, MASS.

T«L ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nbo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 dioa«

447 Broad way
SO. BOSTON. MASS.

T. , . 1 kaina rankomis.
Prie vakarienes surengi-j ___________

mo ir prie patarnavimo dar- Svečiai iš Lawrcnce’o. 
bavosi: gaspadorium J. “Keleivio” įstaigą aplan- 
Yasiliauskas. šeimininkavo kė drg. A. F. Šweetra ir \V. 
—A. Kropienė. ' o darbu Kandžia iš Lavvrence, Mass. 
prisidėjo p-nios Stankienė. Atsisveikinant, drg. Sweet- 
Kvburienė. Svilienė. Petru- įa paklojo penkinę “Kelei- 
lienė, Končienė Braivienė, vio” namui, 
n-lė Janulytė ir ( būras. Ja- Malonu tokių svečių su
kutis bei Janulis. Rep. šliaukti I

“KELEIVIO” KALENDORIUS
“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me

tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų iv 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 prenumerata.

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

‘“Keleivis”
636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PURŲ RL'šIS JUSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JUSŲ ŠEIMAI GERESNI MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATAI!!
Galite jų pirkti .-varais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėm Platus pasi
rinkimas firankų. draperijų ir užtiesalų lovoms

LEPIE’S
5fi Uhauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

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

kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimu

Valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to- j 
limas vieta?..
Saugi priežiūra, kaina prieinama
J26 BROADtVAY,

SO. BOSTON. MASS.
TeL SOUth Boston 44UM




