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Atstovų Rūmai Nutarė Mažint 
Pajamų Mokesčius

Knudson Bilius Priimtas 297 Balsais Prieš 120 — Dabar 
Žodis Priklauso Senatui — Paskui Prezidentas Dar Gali 
Biliu Vetuoti.

VARYKLIN1S BOMBERIS SKRENDA 500 MYLIŲ PER VALANDĄ

ĮW. -

Atstovų rūmai ši pirma-, 
dieni priėmė taksų sumaži
nimo bilių, kuri Įnešę kon- 
eresmonas Harold Knud-

Reikalauia Priedo 
$800 Per Metus

Amerikos Darbo Federa-
son. republikonas iš Minne- cijos vykdomoji taryba savo 
sotos. Pagal tą bilių taksa i posėdyje Miami, Fla. iškėlė 
turi būti sumažinti ateinan- reikalavimą, kad visiems 
tiems metams 6 bilionus, valstybės tarnautojams bu- 
500 milionų dolerių. tų pakeltos algos po 800 do-

Dabar tas bilius dar lerių per metus, nes gyveni
mus svarstomas senate ir jei mo pabrangimas valstybės 
senatas ji priims, tai tada tarnautojams stato i bloges- 
prezidentas dar gali ji ve- nę padėtį, kaip pramonės 
tuoti. -Jei tada kongrese ne- darbininkus. Tarnautojai1 
atsiras dvejų trečdalių bai- gauna nustatytą algą ir jei 
sų už ji, bilius atpuls. " pragyvenimo išlaidos kyla.

Atstovų rūmai bilių pri-j.Pe negali taip greit išgauti 
ėmė todėl, kad šie metai pakėlimo, kaip pramo- 
yra "rinkimų metai”. Kon-Į "ės darbininkai. A. Darbo 
gresmonai nori pasirodyti • Federacijos vadai sako, 
taupus žmonės ir nori eiti i

• S '
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Didžiausias Amerikos ir visa pasaulio vaiykliniais motorais valomas orlaivis, 
YB-4b, gali nešti 19 tonų bombų ir gali skristi 500 mylių per valandą. Čia 
parodytas tas naujasis Amerikos ginklas, kai], įis skrenda virš dykumos smė
lynų. Orlaivis yra varomas astuoniais varvkliniais motorais. Pirmieji bandy
mai su orlaivių buvo daromi j lėtinės Kalifornijos dykumoj.

kongresas turi be atidėlio
jimo susirūpinti valstybės 
tarnautojų padėties pageri
nimu.

rinkimus su kelių bilionų 
dolerių "dovana” balsuoto
jams.

Taksų sumažinimo klau
sime prezidentas Trumanas į 
siūlė, kad kiekvienam mo
kesnių mokėtojui taksai bu
tų sumažinti po 40 dolerių, 
o didžiosioms korporaci
joms, kurios daro bilionus}bis protestus. Vieną dėl 
pelno, taksai turėtų būti: Amenkos kariškos bazės 
pakelti. (atidarymo šiaurės Afrikoje,

Knudson bilius numato1 kitą dėl Amerikos karo lai- 
taksus sumažinti nuo 10 iki; vu lankymosi Italijos uos- 
”0 nuoš. ir numato pakelti: tuose ir trečią dėl Amerikos

Milionus Žmonių Pa- Riaušes Indijoj Dėl Rusijos Biudžetas 
lydėjo Gandhi Gandhi Mirties Muša Rekordus

Praeitą penktadienį vie- Indijos vado Mohandas į Sovietų Sąjungos 
nas indusas fanatikas tri- K. Gandhi nužudymas su-įsų ministeris A. G. 
mis revolverio šūviais už- jaudino visą Indiją. Gandhi pasiūlė aukščiausiam sovie- 
mušė Indijos nepriklauso- užmušėjas, tūlas Nathuram tui ateinančių metų biudže- 
mybės kovų vadą Mohan- Yinayak Godse. priklausė tą (valstybės pajamų ir iž
das K. Gandhi, 78 metų se- prie kraštutinių Indijos na- laidų sąmatą), kurio išlai- 
nelį, kurs ką tik prieš tai cionalistų organizacijos, ku- dos siekia 3š7 bilionus rub 
virš savaitės laiko buvo ba- ri nori ginklais sudrausti lių, o pajamos yra numatv- 

! davęs, norėdamas priversti magometonus ir sukurti vie
Maskva Atsiuntė 

Tris Protestus
Maskvos valdžia prisiun-i indusus ir magometonus tai- ningą

A L' o iIACU JZVZ
indusų valdomą

kito i kiai spręsti jų ginčus. Sau- diją. 
šio 31 d. nužudytasis Indi- liuose
jos vadas buvo palaidota? riaušes prieš tos organiza-;mams’• » • _ 1 -- Z, -ion ’ mZKC' i

nemokamą pajamų dali nuo orlaivių skraidymo Kinijo.
500 ik 600 doleriu. * jurose virš rusų laivų. Sa-Į —-------------

-------------- --  ko, Amerikos orlaiviai nu- Atominės Bombos
sileidžia visai žemai ir ste- _ u__

LAIKRAŠČIŲ CIRKULIA- bi. kur rusų laivai plaukia, MaSMlttl
CIJA VIS DAR AUGA J ką ir kam veža. Atominės Energijos ko-
Amerikos dienraščių čir- Visus tuos protestus Ame-!m^Ua atsargiais žodžiais

finan-
Zverev
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43 METAI

Trumai Siūlo Geriau Saugoti
Piliečių Demokratines Teises

Siūlo Išleisti Eilių Prieš “Lynčo Teismus” — Reikia Pa
naikinti “Pagalvės Mokesnius” — Kovoti Prieš Rasinę ir 
Tikybinę Diskriminaciją — Duoti Valstijų Teises Haw>- 
jarrs ir Alaskai.

Kinu Turkestanas Prezidentas Trumanas si 
>>*■ i • r, 1 nmadieni kreipėsi j kong-
KUSlį Globoje resą su pasiulvmu nieko ne-

Didelė ir turtinga Kini- laukiant išleisti kelius Įsta- 
jos provincija. Sinkiang ar- tymus, kurie geriau saugo- 
ba Turkestanas, dabartiniu'tų Amerikos piliečių demo- 
laiku dar skaitosi Kinijos kratines teises ir pašalintų 
dalis, bet praktiškai toje nelygybes, kokios pasitaiko 
provincijoj vis labiau isiu.a-.musu valstijos gyvenime, 
li Rusija ir jos pastatytieji1 Svarbiausieji prezidento 
kvislingai. Kinsiango gy- reikalavimai yra tokie: 1) 
ventojai daugumoje yra ma-; Išleisti bilių prieš “Lyn- 
gometonai ir tos pačios ra- čo Teismus”, kad nusi
minės kilmės, kaip ir rusiš- kalteliai už žmonių linčiavi-
kojo Turkestano gyvento
jai, todėl juos niekas ypa
tingai neriša prie Kinijos, o 
Rusija juos vilioja savo pa
žadais. Australijos žurnalis
tas, F. Robertson sako, kad 
vakarinė Sinkiang dalis, 
turtingia u s i a mineralais, 
faktiškai jau vra rusų “glo
boje”.

Los 428 bilionų dydyje. Ka- RuSūi Siunčia Agen
to reikalams Rusija išleis paleslįjiOnIn-

įniršusios minios ke-jšiais metais 66 bilionus rub- 
miestuose sukėlė‘lių ir “moksį 

išlaidos
LVI IIICJ1-

padidina-
Angiai sulaikė du laivus 

su 15,000 žydų imigrantų Į
labai iškilmingai, jo kūnas cijos narius ir sudegino jos mos < nuoš., bet kiek i: 
buvo sudegintas, o vienas būstines. \ ienok labai kru-jdžiama tiems slaptiems mo- 
milionas žmonių dalyvavo vinų riaušių dėl Gandhi ikslo tyrinėjimams, skaičiai 
jo laidotuvėse Nevv Delhi mirties nebuvo. Gandhi vi-j nepaduodami.
mieste. są savo gyvenimą skelbė!-----------------

----------------- broliškumą ir taiką, jis "\tforį JšČStl Ameriko-
mirė atleisdamas savo už
mušėjui. Indijos tauta, be 
tikybinių skirtumų, jo mirti 
gailiai apraudoja ir dide

lei- Palestiną, kurie plaukė 
Šventąją Žemę iš Rumuni
jos. Anglai sako, mažiausiai 
vienas tūkstantis tų žydų 
yra Sovietų agentai, aktin
gi komunistai arba tarnavę 
rusu armijoj, daugelis jų

kuliaciia. pereitais metais rikos valdžia* numetė Į gur-įPranesa, kad atominių gin- mini jo atmintį ir 
siekė 51,410,089. čia įskai- bą, kaip rusai daro su A- kių gamyba jau prisiartino nūs visai Indijai.
tomi rytiniai ir vakariniai merikos protestais dėl Bai-■ Prie masinės gamybos ir Įs-------------
dienraščiai. Sekmadienio kanų ir kitų tautų laisvių ;PėK kad ateityje Amerika
laidos, Įskaitant savaitinius;panaikinimo. gali turėti sunkumų su ga-

----------------- vimu žaliavų, iš kurių gami-
PALESTINOJ JAU VIRŠ nama atominė energija.

1,000 AUKŲ Ka,'tu komisijos raportas
Praeitą savaitę Palesti-: Pa^’’®??a» „ kad iš atominės 

nos padalijimo aukų skai-!®ner^?J°s žmonija gali šu
čius prašoko tūkstanti. Tiek įąukti naujo gerbūvio, o

laikraščius, siekė 44.296,- 
572. Pagal tuos skaičius, 
dienraščių cirkuliacija pe
reitais metais pašoko i vir
šų 658,596, o sekmadienio 
laidos ir savaitinių laikraš
čių cirkuliacija padidėjo vi
su milionų. palyginus 
1946 metais.

jau yra užmuštų kautynėse, 
5Uio sužeistų skaičius toli pra

lenkia užmuštųjų skaičių. 
Nakčia iš sekmadienio Į 
pirmadieni nežinomi terori- 

įstai išsprogdino “Palestine
! Post” dienraščio patalpas

KIEK VERTAS VISAS 
NEW YORKAS?

New Yorko miestas ap-.. ...
skaičiavo savo nejudomai'spiogime buvo 
turtą ir suskaitė 17 bilionų.i?uzeista -0 žmonių.
684 milionus, 240 tukstan-;
čių ir 921 doleri. Tiek ne-į 
judomo turto yra New Yor
ko miesto ribose, nuo kurio .........................
miestas ima taksus. Šiais • p.naI?s?. va,y’^U
metais miesto nekilnoja-i^av,n,n^us’1 ^af mažiau 
mas turtas Įvertintas 750 naudotų snapsui ga-
milionų dolerių aukščiau, 11 kad.visai nenaudo- 
negu pernai. O kadaise

MAŽIAU JAVŲ ŠNAP- 
SUI DIRBTI

Prezidentas Trumanas

kviečiu.
olandai nupirko visą Man
hattan salą už 24 dolerius! 
Tiesa, tais laikais New Yor
ke nebuvo 7 milionų gyven
tojų, kaip dabar.

tų tam reikalui 
Prezidentas sako, snapso 
gamintojai turi laisva valia 
sumažinti javų vartojimą, 
nes vyriausybės kontrofė 
tame reikale pasibaigė su 
sausio mėnesio pabaiga.

SĄMOKSLAS IŠŽUDYTI 
INDIJOS VADUS

Indijos vidaus reikalų 
kovo mėnesį ves Į ministeris skelbia, kad jo 

už sukėlimą 75 policija susekė sąmokslą iš-

RAUDONASIS KRYŽIUS
PRAŠYS $75,000,000
Amerikos Raudo n a s i s 

Kryžius 
savo vajų
milionų dolerių. Viso Rau-'žudyti Indijos vadus, Są- 
donasis Kryžius numato pa- mokslą rengė tos pačios or- 

97 milionus ganizacijos nariai, iš kurios

inus- butų baudžiami, kaip 
žmogžudžiai ir kad federa
linės valdžios policija juos 
galėtų sekti ir traukti atsa
komybėn. 2) Įkurti nuolati
nę kongreso ir valdžios ko
misiją piliečių teisėms sau
goti. Toki komisija prie 
•Justicijos departa m e n t o 
nuolat sektų ir prižiūrėtų, 
kad piliečių teisės niekur 
nebūtų siaurinamos. 3) Ap
saugoti piliečių teises pa
naikinant pagalvės mokes
nius, kurie keliose Pietų 
valsti jose buvo įvesti tam. 
kad neturtingesnieji gyven
tojai, ypatingai negrai, ne
galėtų naudotis balsavimo 
teise. Tokie mokesniai turi 
būti arba visai panaikinti, 
arba jų išieškojimas negali 
būti rišamas su piliečių bal
savimo teise. 4) Reikia Įkur
ti nuolatinę komisiją kovai 
prieš diskriminaciją dar
buose ir tarnybose. Diskri
minacija dėl žmonių tiky
bos, rasinės ar tautinės kil
mės turi būti skaitoma pra
sižengimu prieš šalies įsta
tymus.

Tokie yra svarbiausieji 
prezidento Ti-umano reika
lavimai. šalia to, preziden
tas siūlo suteikti valstijų 
teises Hawajų saloms ir 
Alaskai; duoti platesnę sa
vivaldybę Washington. D. 
C. miestui, kurio piliečiai 

i dabar negali išsirinkti savo 
miesto valdžios; praplėsti 
savivaldą Amerikos valdo
mų salų ir kolonijų užju-

i kalba rusiškai. Anglai ma- 
. .. no, kad Sovietai nori išmu-

Rusai labai noietų i?\a- «eiįuoti j Palestina savo
nūs iš Berlyno

... . . ..ivti amerikonus, anglus ir
liame liūdesyje susikaupusi 'franeuzus iš Berlyno, kurs 

nuopel-jyra sovietu okupuotoj Vo-

40 ORLAIVIŲ IEŠKO
DINGUSIU KELEIVIŲ
Praeitą penktadienį vie

nas anglų transporto orlai
vis su 29 keleiviais dingo 
Atlanto vandenyne. Orlai
vis skrido i Bermudus sa
las. Dabar 10 orlaivių iš

šiuo tarpu daromi rimti Bermudus salų skraido ir 
bandymai panaudoti kai įęško didžioj'1 orlaiviu liku- 
kuriuos atominių dirbtuvių čių ir dar tikimasi rasti tu 
šalutinius produktus Įvairių orlaivio keleivius.
"gu gydymui. Komisija sa
ko, kad reikėjo sustiprinti 
atominių paslapčių apsau
gą, kad šnipai neišvogtų 
gamybos paslapčių.

agentų ir šnipų, kurie vė
liau galėtų būti naudingi 

(Sovietų j ropagandai arba, 
kilus, pasitarnautų 

• rusams, kaipo šnipai ir sa- 
netu- butažninkai. Abu laivai su 

žydais plaukė iš anapus 
“geležinės uždangos” su 
Maskvos palaiminimu.

tkietijos dalyje, bet tą mies-|karuj 
lą valdo visi keturi sąjungi 

Įninkai. Berlyne rusai iv4" 1 
daugiau teisių, kaip kiti są
jungininkai. Amerikos ka
riuomenės vadas pakartoti
nai skelbė, kad amerikie
čiai nesitrauks iš Berlyno.;
Jei rusai atskirtų miestą ir' SAKO, KINIJAI REIKA- 
nebepraleistų traukinių su' LINGA PAGALBA 
maistu amerikiečiams, mai-Į Dr. T. F. Tsiang, Kinijos 
stas musų kariuomenei Ber- j atstovas prie -Jungtinių Tau-j 

(lyne bus gabenamas oriai-į tų, sako, kad Kinijai reika-, 
iviais, o jei rusai šaudys or-dingą užsienių pagalba po:

IŠ KIEKVIENŲ 8—VIE
NAS NETIKĘS

Vyriausybė sako. kad is 
kiekvienų astuonių moky-

-----------------  toju. vienas yra netikę?
SAKO, NĖRA SUKILIMO neužtenkamai paruoštas sa- 

UKRAINOJ }vo darbui. T->dėl vyriausy-

•>00
į mas, į kuiį bus atsakyta šu-. al
iniais. Rusai daro amerikie-ija galėtų gauti tokią pagal

I lamus, tai bus karo veiks- į 59b milionų dolerių per tris, . ... .
kuri bus atsakyta šu- ar keturius metus. .Jei Kini-'1 iuohc’ alengvinti ateivių

čiams visokius sunkumus: bą iš užsienių, ji galėtų at-
Berlync, l>et nei amerikie-Į statyti 

ar čiai, nei anglai su francu-
zais nemano trauktis iš Vo
kietijos sostinės.

krašte taika ir

Maskvos “Pravda” skel- bė siūlo, km 
bia, kad jokio sukilimo Ūk- ruošimui ir 
rainoj nesą, apie kurį buvo mui butu im- .-i/.kuii.i 
pasklydusios žinios pasau-igiau lėšų ir ..ad federalinej
lyje. Bet Ukrainos komuni- valdžia skirt’.: tam reikalui! . .

Sako. kaip da-Įcag°Je su savo tėvais. Sek
ančiu I ma^’cni tėvas bandė sūnų

i mokytoju pa- 
bendrai švieti- 
idžiama dau-

TĖVAS PERŠOVĖ SUNŲ 
IR NUSIŽUDĖ

Bernard O’Gonnell, 20 
metu invalidas, gyveno Chi-

stų partijos sekretorius N. j lėšų iš iždu.
S. Chruščev gailiai skundė-,bar vra, tai 100 tukstančiul™a< , _
si, kad Ukrainos sukilėliai netikusiu n, šulnių “kanki-|nvsauti bet nenusove o tik- 
susiuostę su Anglija ir A- na" mokyklose 2 milionusd31 sunkiai sužeidė. I at> te- 
merika ir jis siūlė juos rau-lvaikui ' |vas tuoj pat po sunaus ,,er
ti ‘‘iš šaknų”. Tiktai Mask
va gali “rauti” sukilėlius.
kuriuJ visai nėra

su-
tvarkyti savo ūki. Kinijos 
atstovas nesakė, ar tokios 
I agalbos Kinija prašys i 
Amerikos, ar iš visų Jungti
niu Tautu.

natūralizaciją: Atlyginti A- 
merikos gyventojams japo
nui kilmės nuostolius, ku
liuos jie turėjo dėl jų eva
kuacijos karo metu iš vaka- 

2 j l inių valstijų.
Prezidento siūlomi Įstaty

mai remiasi nesenai pa
skelbtu vienos tyrinėjimo 
komisijos raportu apie tru
kumus piliečių teisių ap
saugoje Amerikoje.

•Iei kongresas pritars pre
zidento siūlymui, Amerikos 
demokratija susilauks nau
jo laimėjimo ir padarys 
rimtą žingsnį pažangos ke
liu.

TAKSŲ BILIUS SVARS
TOMAS SENATE

Atstovų rūmų priimtas 
bilius apie sumažinimą tak
su šešius su puse bilionus 
dolerių, ši antradienį pate
ko Į senatą ir ten jis bus 
plačiau aptartas. Senato 
vadai sako, bilius bus pri
imtas, bet taksai bus suma
žinti ne daugiau, kaip 4 ar 
5 bilionus dolerių. Biliaus 
svarstymas užsitęs gal ir il
gesni laiką. Atstovų rūmuo
se bilius gavo virš

sovimo nusižudė. Spėjama. 
AUDROJE ŽUVO 309 kad tėvas norėjo nušauti

ŽMONIU sūnų todėl, kad jis yra in-
Reunion -aloj, Indijos^validas ir negaii normališ- 

vandenyne. praeitos savai- gyventi. Dabai sūnūs 
gale siautė baisios aud-:.v,a. ligoninėj ir daktarai 

panešimai sa- nežino, ar jis galės pagyti.
nla.i Laike tos šeimyni-kos

MIRĖ MILIONIERIUS
Thomas W. Kimont, J.P. 

Morgan ir Ko. biznio pir
mininkas, mirė Floridoj su- 

dvejuPal,kCs metų amžiaus.
mt vardas pagarsėjo 

tuo, kad jo vienas su
nūs buvo pasidaręs karštas 
“Sovietų draugas” ir gyrė 

kurie Stalino režimą, kaipo visai 
.“gerą" rusams.

STREIKUOJA 3 MILIO
NAI VOKIEČIŲ ;tės

Anglų ir amerikiečių oku-d’os ir pirmi 
puotoi Vokietijoj trys mi- ko, kad audrose žuvo 
lionai darbininku vėl stojo iriausiai Jo*1 žmonių,

24 valandų streiką dėl pa-
ių. daug tragedijos motina buvo irgi trečdalių balsų, bet ar sena- Lamo1 
susisieki- namuose, ii buvo virtuvėje te atsiras du* trečdaliai jo ,,ar1 24 valandų streiką dėl pa-namų sugriauta, ...... . , ,

. . . , 6o ... ., ... .... . „ .-. didinimo maisto ‘davinio, mo priemonės suardytos ir’rjsgudo vieną po kito du rėmėjų,
dolerių, bet 22 milionai do-eilių išėjo ir M. R. Gandhi Nesenai tose zonose vvko visoje saloje pridaryta la- guvius. Kai ji ibego į kam
ienų išlaidų bus padaryti iš nužudyto jas. Policija pa- dideli darbininku streiką’' bai daug nuostolių. Reunion bari, ji rado vyrą negyvą, o
niurnų atsargų. .dariusi daug areštu. dėl tos pačios priežasties sala vra francuzų valdoma, sūnų paplūdusį kraujuose. »kclbia®i

darvti išlaidu dar nežinia.

Remkit biznierius,
‘Keleivyje.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Bootlegerių kasyklos y ra i 

tokios, kur žmonės kasa! 
anglis kompanijų žemėje.

__________ bet kompanijoms nemoka
Socialistų Susirinkimas tiko 1921 ir 1922 metais, jokių taksų. Žmones kas. 
Liet. Soc. Dem. 19-tos Tada siuvėjams buvo pa- anglis . gana primityvis.;a:. 

kuopos mėnesinis susirinki- skelbtas neoficialus lokau- be jokių painių masinu, >e 
mas įvyks penktadieni, va- tas, kad numušt darbiniu- tokių kontrabandinių mai- 
sario-Februarv 13 d. A. L. kams uždarbius ir numušt nuyra daug ir jos nemažai 
P. Kliubo patalpose, 280 medžiagų kainas. Gal būt anglies iškasa. Yra ir .ega- 
Union avė., Pradžia 8 vai. to nebus dabar. Bet kas ži- liškų butlegenų kasjklų. 
vakare. Malonėkite visi na- no ką drabužių fabrikantai Jei kur kompanijų žemes 
riai dalyvauti, nes yra svar- ruošia. Darbininkai visuo-jyra paimtos
bių reikalų aptarti. met turi budėti.

Sekr. A. Buivydienė. A Jankauskas Lankėsi
Lietuvos Nepriklausomybės New Yorke

Minėjimas Sausio 21 ei. teko susitik-
Lietuvos Nepriklausomy- ti Amalgameitų Unijos ge

bės minėjimas kiekvieno nevali organizatorių, A.
lietuvio širdžiai yra brangi Jankauską, 
šventė. Teko persimesti po žod}-

Prieš 30 metų vasario 16 kitą apie Taft-Hartley bi-

Kas Nauja Brooklyne

d. buvo iškelta laisvos Lie- lių, kuris jau pradeda rody- 
tuvos, musų tėvų žemės, ti dantis tūlose valstijose, 
trispalvė vėliava, pasakytas A. Jankauskas sakė, kad 
galingas žodis, kad lietuvių Burlmgtone streikuoja puo
tauta nori laisvėje gyventi, trečio tūkstančio darbinin-

valdžios už 
taksus, tai tokiose žemėse 
apskričio komisionieriai lei
džia žmonėms anglis kasti, 
bet reikalauja nuo iškasto.' 
tonos anglių mokėti po 25c 
taksų. Iš tokių “county rc- 
valties” turi naudos ir val
džia ir angliakasiai ramiai 
gali raustis žemėje.

A. B-ni a.sLas.

VVATERBURY, CONN.

Poslapis Itečias

KAS SKAITO, RA6O | 

TAS DUONOS NEPSx •

>veje
šiandien Lietuva vėl pa

vergta, neša sunkią prie
spaudą.

Ne\v Yorko Lietuvių Ta
ryba ruošia didžiuli Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 15, 1948 m . 
Webster Hali, 119 E. llth 
st., New York, N. Y.

Meninėje programoj dai
nuos artistė Barbara Darlis 
ir Apreiškimo parapijos di
džiulis choras, vad. muz. P.

kų ir jau Amalgameitų uni
jai kainavo toji kova virš 
60 tūkstančių dolerių. Jeigu 
toje vietoje butų darbinin
kų kova sulaužyta, tai viso
je Vermonto valstijoje už
viešpatautų tikra reakcija 
ii unijos butų iššluotos lauk 
iš tcs valstijos.

A. Jankauskas užima 
darbo unijose labai aukštą 
vietą kaipo organizatorius. 
O kaipo politikas užima 
CIO Vermonto valstijos

ARGENTINOS DIKTATORIAI SVEČIAVOSI

Generolas Peronas ir jo žmona šias dienas buvo pa
kviesti pietų ant Amerikos karo laivo Albany. Pa
veiksle matyti, kaip diktatorių pora apleidžia karo 
lai\ ą, kurs buvo nuvykęs i Buenos Aires uostą su “ge
ros valios” misija.

Baltimore Naujienos
būdavo kandžioja amal- 
gameitų viršininkus už tai. 
tad jie Maskvos gengsterių 
negarbino, dabar pats jau 
gauna pensiją iš unijos ir 
išvažiavo i Floridą ir mau
dosi saulės spinduliuose. 
Ančiukaitis nuolatos karto
davo apie bolševikų rojų, 
bet jis nevažiavo i Jaltą, o 
i P lorida. Z. G.

Salcui.
Kalbas pasakys Lietuvos pirmininko vietą. Vadinasi, 

Pasiuntynys Pulk. P. Žadei- stambus žmogus! 
kis ir Dr. Pr. Padalskis. Aš jam priminiau,

Brooklyne“augo”
kad 

kriau-Bilietai iš anksto po $1.00'•i1? -r , - • t- i v •
ir $1.25. Prie rluni bus po skyriuje. Jis laba.
$1.25 ir $1.30. tad isigvki- buvo Wo mano pastebeji-
tAiuiue.,. - .u . mu patenkintas. Sako, tikto bilietus iš anksto pas pla- .r , »- t> i , ’ t:ntn1ns 1 1 ra tiesa! As Brooklyne ga-

" -ii vau, tą, kad jokis kitas uni-\ įsų musų pareiga daly- T
vauti šiame minėjime ir tai- J..? . . .kad v^s- Cm išmokau apsukriai

Pr.‘laibų Vakaras Pavyko
VVaterbury Liet. Tarybos 

rūpesčiu, L. N. Politinio 
Kliubo “Nemuno” svetainė
je kalbėjo svečias Dr. Zeno
nas Danilevičius, matinin
kas Juozas Kazlauskas ir 
vietinė veikėja Alena Deve-
nienė. * Visi trys kalbėtojai-----------------------------------------------------------------------
lakai Įdomiai nušvietė Lie- Neola Balčiūnas, ir j. Mažu- vienos dienos savo uždarbi 
tuvos bei lietuvių tremtinių kaitis. tam šventam tikslui paau-
dabartinius vargus ir prašė Vakaro programą atidarė kaukime, kad greičiau atei
stam reikalui piniginės pa- \y. L. Tarybos veikėjos — tų Lietuvos ir jos gyventojų
galbos. Aukavo sekantieji dainininkės Marcelė Andri 
asmenys: i kis, Nell M eskimas. ir Ste-

Vincas Ramažas $20, Zigmas phar.ia Sapranas su Ameri- 
Karalius $10. Po $6: Jurgis Ja- Los j,- Lietuvos himnais.

Visam vakarui sumanin
gai vadovavo pirm. komp. 
A. J. Aleksis. N. P. M.

rusevicius ir komp. A. J. Alek
sis. Po $5 aukavo: Tarnas Ma
tas. Petras Kevinas, Jokūbas
Trečiokas, Petras Jokubauskas. -------
Vincas Pinevičius. Vincas Kaz- Vasario 15 Visos Draugijos,

išlaisvinimo 
si i darbą!

diena! Tad vi-

Waterburv Liet. T-ba.

Žinios iš Kanados

Iš Siuvėjų Gyvenimo
Sausio 7 d. Lietuvių siu

vėjų 218-to skyriaus Įvyku
siame susirinkime buvo i- 
■vesdinimas naujos valdy
bos. Susirinkimas buvo 

■ trumpas. Darbo delegatas 
! V. Luiza raportavo, kad 
i mažesnėse dirbtuvėse jau 
i mažiau darbų. Iždininkas 
‘A. Zablockis pranešė apie
skyriaus iždą. Pasirodo.1 
kad dabar skyrius turtingas 
I inigais. Išklausę trumpų 
raportų smukome i žemuti-, 
nę patalpą, kurioje jau bu
vo parengta užkandžių ir 
gėrimų troškuliui nuramin
ti.

Dabar siuvėjų būklė ge
ra. Per šventes siuvėjai ba- 
liavojo namuose ir už tą 
dieną gavo užmokesti. Pri
metus laiko gauname mo
kėti už 6 nedirbamas die
nas. Šiais metais gausime

P1TTSBDRCR, PA.

Stkrr ingas Pittsburgho ir 
Apielinkės Draugijų 

Suvažiavimas
Sausio 25 d., Lietuvių Pi

liečių svetainėj Įvyko Pitts- 
bu.rgho ir apielinkės drau
gijų metinis suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 70 atstovų 
nuo keletos desėtkų draugi
jų ir kliubų.

Suvažiavimą atidarė J. B.
Tamkevičius, ALT Pitts-

dvi savaites vakacijų, nors bUfgko skyriaus piiminin- 
—x. . .... . •• kas. Kol buvo tikrinami de

legatų mandatai, prof. Dr. 
A. Tarulis darė pranešimą 
apie pei sjiektyvas Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę. 

Suvažiavimas vėliau iš- 
pranešimus apie AL-

nariu buvo tokiu, kube gylTPittsbu.gho skyriaus pe- 
veno taip, kad tik “duok!reltų met« velk,m« ir pn- 
Dieve šiandieną”. Kai toks!erae
naiy

uz antrą savaitę vakacijų 
tie kurie neišdirbę trijų me
tų vienoj firmoj, negaus 
pilnai apmokėjimo, bet vis
gi gaus už išdirbtą laiką iš- 
skaitliuotą nuošimti. ,, , .

Lietuviu 218-to skyriaus u uPittsburgho

eilę rezoliucijų ema- 
klausimais. Plačiaurys mirdavo, tai jo palai- ™ais

Jojimui reikėdavo rinklia- buvo Pasitarta apie Lietu-
vas darvti o dabar tai kiek vos nepriklausomybes pa- a" aaryti, o dabai tai kiek- gkelbimo 30 metų sukaktU-
vienas amalgameitų unijos 
narys apdraustas ant $500. 
To pilnai pakanka palaido- 
iimui mirusių unijos nariu.

vių minėjimą. Pittsburghe 
minėjimas Įvyks vasario 22 
d. Lietuviu Piliečių svetai-

Susirgęs unijos narys pašai-, D^USvalĮS« oa*
pos iš apdraudos gauna 12 įau. Penn. vaLtijos pa
dolerių ne, savaitę ir moka- l'elIgT,V p •ma is savaičių MntarimJ I. Al-T Pittsburgho skynų, 

ateinantiems metams įš- 
^a" rinkti šie darbuotojai:

hoi-itū'g«-taV'jd'butu'‘“kgio-!I Kun. P Lunskis, Biratė 
kvailiui „U?,Jucev,aute. kun. Dr. A Ra- 

; kauskas, adv. Edward A.
ir tokia- nJrič"! ^chultz’ Pr°f- Dr. Albertas n tokias pat tmuos! TaruIis>’ ‘Acl„lpas Paleckis, 

kun. Edw. Boley, Antanina

Kon-Socialdeirokrstų 
certas

Toronto, Ont. lietuviai 
socialdemokratai sausio 10 

Nepriklausomy- d. buvo surengę gražų kon- 
iwkę i-vtp certa; kurs turėjo didelį pa-

lauskas, Juozas Kazlauskas. Kliubai, Skyriai tei Kuopas 
Petras Motiečius, Alice Roma- Lai Atneša Savo Aukas 
nas, Jonas Vingris, Mrs. J. Lietuves
Kazlausku.-;_ Marijona Stankpvi- Lz., minėjimoa

tins, Juozas ir Marijona Berno- <v Juozapo bažnyčioje ir sisekimą. Buvo “veikėjų , mokama tik 8 doleriai
Andrius Mauritis, Alice 7_tą Yal. vakare naujos mo- kurie kokiais tais savais su- vaitei. Man rodos, kad

bo žmones į unijas. “Aš —! Karvelytė, Motiejus Verbyla. kyklos auditorijoje. Kalbės metimais tą koncertą boi-kų geriau, jei butų lygio*
sako Jankauskas — visuo-Į^r- an(i Mrs. K. Makarevičius. kun f)r Viktoras Gidžių- hotavo’, bet visų kvailiu Į pulpos mokama, nes mo-

Mrs. Bra- nas . rof. Dr. Pranas Bag- nesupaisysi...
Kairaitis. Po donavičius ir vietinės I. f. Koncerto margą progra-

$3: Mikas Valuckas. Po $2: skyriaus garbės pirm. kun. išpildė Jazk Oilfield,
Jonas Lesunaitis, Alma Maka- j *j Valantiejus. Vincas Vaitiekūnas, P. Pe-
revicius ir Vincas Vitkus. Po į programą pradės t v. .Juo-i ri utis, A. Narbutas, L. Po- 
$1: J. Tučkus, J. čirvilaitis, S.iza,)0 pai. choras, vadovau-ic*us Įr tautinių šokių grupė.
Daukienė. O. Kankalienė, M.'jamas komu. A. J. Aleksio., ^u^*ka
Karinauskas, M. Ličnikas. J-iLeidžiant gerb. kun. Klebo- dainomis, 

antroji

ti tvirtą žodi. Kad vergijos - - . ■ ■ . - - , ta;
pančiai kuo greičiau hutu 
nuimti nuo Lietuvos ir kad

met didžiuojuosi Brooklvno SteHa Medelinskas. 3 Ist eskime pagelbės lanką k|.iaučiais,.,J ’ ^kas. Stasys Kairi
lietuvių tautai, padekime -
jai grąžinti laisvę ir nepri
klausomybę. R. , ,J j. . kad mes jau nesam taip

Siuvėjai Slekuoja blogi žmonės. Aš jam pri- 
Pasibaigė karas pasibai- miniau, kad dabar musu 

gė ir kriaučių gerlaikis. Per lokalus, dar pažengs pir-
pastaruosius kelius metus myn, nes iš Europos atvyks-Aldona Makarevich. | nui, bažnvčioje 
pas kriaučius buvo tikra ta* pas mus i Ameriką gana ’HeUn Henry, U. Morkienė, A.iĮekia skiriama Lietuvos
darbymetė. Bet dabar jau gerokas skaičius lietuvių, Kuraitis, P. Krakauskas, U. J-žmonių vargo sumažinimo
to nesimato. Tie kurie dir- ir pralavir.tu žmonių. Tiesa,
ba geros rūšies darbą, dar jie iškarto kaip kurie

Well, 
giau ant

terys dirba 
monė j

ir man 
širdies

lyg sma- 
pasidarė.

geros rusies narną, uar jie įsKano Kaip Kūne nesu 
turi darbo, tie kurie dirbo tampa su musu gyvenimu, 
pigesni drabuži dabar ne- Bet‘tas natūralu,“nekitaip 
dirba. To paties susilaukė ir mes darėme. Ir mes ame- 
ir siuvėjai drabužių antros rikoniškus dolerius skaity- 
rtišies, kur truputis yra ran- davome rusiškais rubliais, 
kų darbo. Atrodo, kad ir kiek ių butu, kad juos iškel
tas eina iš mados. Dabar vi- tus. Tą daro ir dabartiniai 
sur šaukiama: “Geresnio naujokai, tik ne i rublius i 
darbo! Geresnio darbo!” jie rokuoia, o i vokiškas 
Atrodo, kad žmonės turi markes. Kai mes ta jau pa- 
pinigų ir perka geresnius miršę, tai lyg juokas ima i 
drabužius. įjuos žiūrint.’

Jeigu šalyje spustelėtų Reikia priminti, kad Jan- 
nedarbas, tada, suprantama kauskas atrodo gerai, rau- 
visi kaip vienas šauktų: donas kaip koks buiiujus 
“Prastesnio darbo! Prastės- Nusiskundė, kad prieš du 
nio darbo!"’ Kai}) kam gali metu sunkiai sirgo ir ligos 
atrodyti keista, bet taip yra. pasekmes jaučia. Sako fi-

Šiemet ankstybos vely- ziškai jaučiasi gerai ir apie 
kos, turėtų būt smarki dar- senatvę nemanąs, nors jau 
bymetė musu industrijoj, turi 58 metus amžiaus.
bet to nesimato. Drabužiu 
fabrikantai dejuoja, kad 
medžiagos negauna. Gal 
būt ir tiesa. Unijos vadai 
bijo, kad neištiktų drabu
žių pramonę tas. kas ją iš-

Vyt. Katilius.

duokles moka. Toliaus gal 
įbut ir sulygins moterų ir

buvo patenkinta 
deklamaciiomis

vyrų pašalpas.
Apdraudos ir pašalpos

gavimas tai didelis pageri- 
gyvenime.... . ..... . nimas rubsiuvių ........kc- n gražiais tautiniais pokiais.|pradedant siuos metus? ku_

Pasibaigus koncertinei 
programai, programos 
dejas V. Dagilis susiiMitrulevičienė, A. Bartkus, J.įdėliai.

Jakubynas, J. žemaitis. K. še-i Rengimo komisija deda'^.ems pranešė, kad .2^,3e 
lokas. V. Povilaitis. F. Kuzmin-1 visas i a.-tangas, kad šis -dudentu kapeli jai, šo-
skas, A. Bukauskas. K. Pranu- 
kenė. M. Klimauskienė. O. Anu- 
šauskienė. O. Barzdevičienė. A. 
Sardinskienė, Jieva Cesevičius. 
K. Petrauskas. M. Matikonienė. 
J. Bukauskienė.

I astangas,
Lietuvos Nepriklausomy
bės 30-tasis minėjimas butu 
tikrai sėkmingas.

Broliai ir sesės vraterbu- 
t riečiai! Išgii skjte balsą 'pa

Annie Bansla-j pavergtos Lietuvos ir ge- 
ben, D. Tomkienė. K. Sakalais-! riau susipažinkite su Lietu
kas. J. šurkus, J. žemaitaitis. Į vių tremtinių kančiomis. 
A. Orantas, J. kaienauska-. Visi dalyvaukime n

WORCESTER. MASS. |

CBESTNEYS 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEK. MASS.

MAR LIN, PA.

Nebijome Šalčiu
Daug metų prabėgo, kaip 

su “Keleivio” skaitytojais 
dalindavomės šios apielin 
kės naujienomis. Atnaujin 
damas pažinti parašysiu 
kas pas mus nauja. Kalėdos 
pas mus buvo malonios, 
sniego buvo normališkai. 
lygiai kiek reikia eglutei 
papuošti. Bet su Naujais i 
Metais atėjo daug sniego ir 
šalčiai. Bet mes čia šalčhj' 
nebijome. Jeigu anglių kom 
panijos ir neprikastų ang
lių, tai mes visvien nenušal
tume, nes turime daug “but- 
legerių” kasyklų, kurios pa
rūpina užtenkamai anglių.

Lietuvos Nepriklausomybės 30 Metų

SUKAKTIES MINĖJIMAS!
Ruošia New Yorko Lietuvių Taryba 

Sekmadieni,

VASARIO FEB. 15 D., 1948

WEBSTER HALL
119 E. 11-th St., New York

Pradžia 4:30 vai. popiet.

Kalbas pasakys Lietuvos
ir Dr. Pr. Padalskis.

Artistė Barbara Darlis dainuos rinktine

Dalyvaus Apreiškimo parapijos didžiu 
<nuz. P. Sakai, šokiams gros J. Tamasa.i>h

Bilietai iš anksto $1.00 ir $l-2'» (rcz<“i\ 
bus $1.25 ir $1.50 (rezervuoti).

Visi kviečiami — Visi laukiami.

Nauieliutė, Antanas Mažei
ka, Jonas Grėbliunas, kun. 
J. A. Girdis, A. Žaliaduo- 
nis, Povilas Bajoras, Bladas 
Marcinkevičius, P. L. Piva- 

' ronas, F. Rodgers, J. Vir
bickas, Albina Mičiulienė, 

V. Slančiaus- 
kas, Mrs. B. Pivarunienė, 

n is uni-,p D-ugjg, Ona Triškienė, 
Mrs. Mary Milier, Charles 
Miller, V. Vaina, J. V. Stil- 
sonas, E. K. šiurmaitienė, 
A. Kavaliauskas, V. J. Ko- 

pagerim-, j—,jen^ Vainorius, S. Ba-
kanas ir O. Rumšienė.

Suvažiavimui sumaniai 
pirmininkavo S. Gabaliaus- 
kas. Džiugu, kad suvažiavi
me dalyvavo daug jaunųjų 
lietuvių, kurie atstovavo Į- 
vairias musu draugijas.

S. B-».

ine sulaukė 65 metų, gali 
’? ?’e"|pariduoti ant senatvės P^n-į j*v 
inku-i?jj°s Kjek mokės Sociali" kr,.,. 

Security, tai tiek
jos mokės, bet yra patvar
kymas, kad turi būti išdir- 

•bęs 10 metų prie rūbų siu-
Riai vyks iki 24 vai. .

Baigiant nuoširdžią
dėka tenka pareikšti Jau‘>vimo ir buvęs unijos narys, 
mesiems lietuviams, siosi ^ia suminėtu 
Diegiamos oildvto.ams, ku-Jmus viena rūbų pramo

nės firma nedavė iš miela-

pa-
jau-!

rie per tokį trtimną laika, 
atitrukdami nuo kasdieni
nio darbo, pasiruošė ir fa-i darbininką,

bent tiekė mums tikrai vertingą tlls pagerinimus. Kad ii 
programą. Aciu Jums!

Nenoromis, pabaigai per
šasi ir kita mintis. Norisi; 
priminti tiems jau šio raši
nio pradžioje minėtiems 
“veikėjams”, kad Lietuva
t.rieš trisdešimts metu 
kėlė ne vien “dešinė”, 
ir “kairė” ranka. J.

—o—
Kanados miškuose osar- 

tieji lietuviai šiomis dieno
mis. pagal nurodytus sto
vyklos neturtingųjų adre
sus. pasiuntė no “CARE ’ 
pakietuką.

širdvstės, tiktai organizuoti 
minė- 

ne-
dai bas prasidės, tai apdrau- 
des ir į ašalpos, bei pensi
jos rezei-vai atrodo užten- 
j karnai dideli. Kapitalo u.ni- 
Į ja turi 20 milionų dolerių, 
tai manoma kad ir nedarbo

iškovo|o

RUMFORD, ME.

Pasiuntinys Puik. P. žadeikis

inas.
choras, 
rkėst ras

vad.

). Prie durų

>r 1 ‘11 a i k u b us gali ma tlaikvti. 
mes seniai ir skatin

tum jaunus musų narius bu
dėti ir dirbti dėl tolesnio 
veikimo.

Jau keletas 218-to sky
riaus narių prašė senatvės 
pensijos, o “kandidatu” i 
pensiją dar yra labai

Lietuvos Nepriklauzoirybėz 
Minėjimas Vasario 15 d. 
Vasario 15 d. sekmadie

ni, 7:30 vai. vakare, Rum- 
(fordo ir apieiinkių lietuviai 
minės Lietuvos nepriklauso
mybės 30 metų sukaktuves. 
Minėjimas Įvyks šv. Roko 

. < aug.!parapijos svetainėje.
A. Bimba, Mizara, ir vi-i Bus kalbėtojai iš Kenne- 

sa JŲ.ų saiKa rėkdavo, kad bunk * ir Greene, Me. Bus 
amalgameitų unija tai tik svietiškių ir dvasiškių, ku- 
iefoi ir.omis iiipinasi. <»irie nesenai yra atvykę iš 

i mes tai viską paimsime Europos ir pergyvenę nacių 
; Amalgameitų uni'ą vedė į ir bolševikų okupacijas Lie- 

vvrai, už tai mes tuvoje.
tomis refor-; Todėl visi Rumfordo, Me- 

komunistai

t Taigi
N.

Prieš kurį laika, nebaigė 
sutarties ir pasišalinę miško 
darbininkai, likusiesiems 
užtraukė nemalone. Sąži
ningieji lietuviai, iau kuris 
laikas išdirbę prie miško 

i darbų kreipėsi i savo kom
paniją prašydami sudaryti 
galimybės atsikviesti ir ja 
artimuosius i Kanadą. Bet 
kompanija,. turėdama ome
nyje pasišalinusius, pasakė,
kad tokių darbininku jiems paminėdama apie sąžinin- 
nereikia. Be to, Kanados £3 darba pabrėžė, kad su- 
darbo ministerija pasiuntė tarties laikas (10 mėn.) 
kiekvienam miško darbi- anksčiau ar vėliau turės bu- 

i ninkui po laišką, kuriame ti išdirbtas. Sg. Mš.

suį ratingi 
ir džiaugiamės 
momis, kuriu 
mums pavydėto. O dabar ir 
jie patvs naudojasi: štai. J. 
Ančiukaitis, kuris nuolatos

xico ir Peru lietuviai kvie
čiami atsilankyti į prakal
bas. Išgirsime daug teisy
bės apie Lietuvos kančias.

Vėliau vietinis 21 BALF 
skyrius imsis pravesti musų 
kolonijoj nlatų drabužių 
rinkimo vajų nuo karo nu
kentėjusioms lietuviams su
šelpti. J. Kaul«iči».



Ptsl&eis Ketvirtas

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO.

Paslaptingoji Amazonė
ta"’ ir bendrai tynnė; 
u’ ės baseiną ii' planuo: 
lingu usiai pasaulio 
milžinišką apynasri.

tos
ta

upei
T. N.

Nu. 3. Vasariu 4 d.. 19 IK m.

NAUJAS PREZIDENTO PATARĖJAS

—N; Ui :ai ir bada kentė--

orus 1
pavadinta 
sauii - ui-ė

DIDŽIAUSIA PASAULIO UPĖ VISAI NEIŠTIRTA —
2.ę;o.ccc KETV. MYLIU PLOTO BASEINAS — DIDE- rp - Plėšia
LI TU TAI IR BAISUS SKURDAS — BEŽDŽIONIŲ 1 alP 1 elQS 

KARALYSTĖ — EL CORADO GIMTINĖ. Lietuvą
Pietų An c v. per 2 djbas, bet ; ių baltųjų New • • ■ (LAlCi Iš

ra&yhes. '..... : - žusia gyventojų ten yra‘laba; : cž "grivžirė.-, uzcango.- j
pasaulio upė Amazonė. Tą zai. Milžiniš?.; Amaz :.ė? pranešama. kad praeitą ru-; 

i vardą upei davė pirmieji baseūto plotai (baseinas deni visuose Baltijos Kia - 
i keliauninkai, kurie 150“ v ra žemės plota-. iš kuriozuose grudų pyliavos buvo 
metuose atrado upės žiotis, upė traukia -savo vandenis) trinktos •• r.e »apia>tUj 
Jie pasakojo, kad ju-.«s ten yra negyvcąąmi raibai. ha-j' riežtianu skubotumu, j 
užpuolė ginkluotos moterys k s, girios. Tcse tro ikų " ' kalbama, kad sudan- 
įr dėlto jie pavadino tą upę džunglėse gyvena tiktai i nė jame s atsargos grert pra- 
Amaaones vardu. beždžionės, driežai, kroko^tsidėsianciain karui.

Pag;-.. šen ►vės . .. i«a- uilai, margai lu n k sn i a ii Bar lantis vasarai valdžia 
davimą, ka ;•• - gyveno pat kšėiai ir g; 1 ;ė kitokia įsakė visas grulų p’lia'a- 
vienu moterų t;.u.a. auaz - gyviu, kurie ten laisvai vei-J :’*s; ; * -tėr.e.*:'; anksčiau, 
nių tauta. kur vyrai nebuvo riasi. visai r. Ivi- -u: nustatyta. Derini
pakenčiami. Amazonės g - kojų medžio: - u. v-, valdžios agentai)
veno vienos, mokė*< gerai Apie Anaazohes raisto I Vl; išsruntincti į kaimus 
kariauti ir puldinėdavo gyvius eina galybė .-ūdų. kūlimą. Jie lydėjo

Ivo kaimvnus. Kartais jos Kvriauninkai pasakoja, k; <’ i- ūkio i ūki kiekvieną ku-

M..

•u ten upele rie-veLriasI nri'žinišridurnąją rnasiną. iK
i ' aizdos iškultą

kieki, čia pat atseikėjo val- 
duot privalomą nor-

K<-. itonas Kobei! L. Dennison (kairėj) buvo paskir
tas oreziciento Trumano patarėju karo laivyno -klau
simais. Jis sveikinasi su buvusiu patarėju adm. Ja
ni s H. 1'iškelt, kurs pasitraukia is tų pareigu, Nay.- 
jai paskirtasis patarėjas seniau buvo karo <::ri.a:vio 
Mk-souri kapitonas.

MARGU MYANI

jtuieoav - meile.- -ar.ty.-;:ų
• kaimyninių tautų vyrai-, k _-s žuws, kuri s ia-pi ja 
bet jei pasekmėje tų santy- medžius. Sak--. ten galin 

|kių jos susilaukdavo ber-į užtikti jankių tonų svorio ožiai 
1 niūkų, jos siųsdavo vaikus gyvačių! Šen.-vės kėliau- ’-s'ezj‘
.pas tėvus, ari a galai ydav ninkai vykdą'. ► i Amas i- E Ku.ę. uairuiKa: turėjo. 
|jucs. Bet jei gimdavo mer- upės baseiną Nt i paša- 'atiduot '"užstatyt ) grudų 
Igaitės. jos jas išauklėdavo kiškojo EI Dorado. arba ceratas ir už kaimynus, dar 
I ir išmokydavo būti narsi - "auksini/" .; kava- -v. usius iškulti.

">agal Iaičio, kurs, pagal pasaką. ’ Kadangi mašinų trūksta, 
buvo kasdien maudydavosi auk- ūkininkai buvo verčiami

pa- so dulkėse... Baltieji fcefiac- Javu? spragilais ir kul-, 
ninkai kaduise norėjo ta turais. Ture jo imtis "ranki-; 
karalaiti smasti ir niu Driemoniu". jau sena;.;:
sav- krikšči- mišką 
ma. atimti iš •• tunus...

teiena: ir mokyklinis įauni

i Ižiansi 
Amazr nė.

Norvegai Amerikoje Toje indijonų giminė;
. . . . . , ... Kur Merrimac upė itekai;dabar jaučiamas dideli>
kadai-.- n reje tą Atlanto vandenyną, netoli i skurdas, nes dykos N. Mek-

ir, pagal “ - pner.;or..ų . u
-• nerriklansotnybės ,,-ž‘ Tįo^T.adė: rrie<-tukstantl mel^ buv0 Pir

" ~ ‘ 'k'.;:,-:? r.orveuų kolonija Amen-j valdžia susirupmo.

‘;Xewburyport, Mas?., priešįsikos žemės ių nepajėgia 
‘ ’ irmo--išmaitinti ir todėl Amerikos

Amazonė upė buv-
u---., ta 1-jO“ metais. Ja

—Už taigi. Malke, aš pri- ' jenas .spar ų . uru
guliu prie Sėeslyvos Soaer- Yanez Pinzon.
:ies Susaidės. kad lengviau B54u —eta: 
butų i dangaus karalystę
patekti. Ale tas. Maike. tai 
man trivatiškas biznis, o

gaminta.-
—Laba? vašia as. te* e.
—O aš. vaike, rokuoju. 

kad nelabai labas.
—Kodėl?
—Tu. Maike. skaitai vi

sokias gazieta.-. tai turė
tum geriau žinoti. K-.«dėl 
Ve. žmonės kalba, kad mė-

ht atra • 
d r.- a.-. kad

-alJkos žemėje. Norvegų senuo-;jiems pagelbėjus. Įdomu, 
'se padavimuose ta kolo-|kad Nava jos indijonų skur- 
niia vadinama "Yineland”.|dą iškėlė kai kurie kongres- 
Ji gyvavo maždaug jirieš monai kaip tik tuo metu. 
tūkstanti metu. į kada kongresas pradėjo

Vienas Amerikos moksli-i svarstyti pagalbos davimą 
nir.kas. Smithsonian insti- Europai. Apie indijonų skur 
luto bendradarbis. Dr. .John dą tie nonai ir anksčiau ži- 
Suanton. darė palyginimus nojo, bet jie pataikė "tir.ka- 
senuiu Islandijos padavimu urą laiką rodyti savo gerą 

ridi...

vė.iau. Dar ir dabai Renaunin- 
ispanų Kai i tos paslaptingos upės —u-, 

irancisco sritis sartai- pnpasafcoja £>ar neišdžiovinti grudai 
v..ar.c.^ . .. ...ų y)"-* .. p—-.-.:. . - -tu vtkain; i?u;u;;u

tyrinė.-. A::.a.....r- upė ir nėra Kaip sa.-iyti. kad jie prie vieškelių ir toliau sunk 
i f S13S . . n . ... .*r . .. . v . . .. t . . ... .. r*" • .. i. .. : \' 1- ■ _ - ' — - į ei 0€rl rr ’ * Vh ’

. 51 pasakas? ežios sandėlius. Maža to.
Apie 22— Ghitils Amazones ūkininkai buvo

Kitg^—ą .a—?*pie—.. *- baseine yra a. vtsu. ten. 'h1”.**

Alui^
keliaun i n k a s.

buvo pasiųsti

tu. s.a.p socialistas, netn- 
valai savo uosi i mano pri-

sos vėl nebus, ba Trumanasjvatiškus reikalus kišti. Ot. 
neri uždėti koki t.n zeišina. ztižau išvirozyk man. ką tu

verčiami ,-u- 
vadir.am.asias "Tau-

Sako. visą mėsą paims k - 
kia ten juoda rinka, o bu- 
ėeraės negaus. Na. tai pa- 
Kfikvž kilk- Čiii i-;.*; nul

isliui apie Maršalo Planai nny.ių Įvairiausieų augalai, donas gurguoles"

rūmas oe
—Nenusigąsk, tėve: me-į — 

sos bus. tik mažiau.

Vėžys ir Beždžionės
’ale universiteto dakta- 

s, Caroll A. Pfeiffer. pra
neša. kad jis ir jo bendra-

pasruvusiomis sirdi-kad diržą reikės suveržti. * . *, • ^eieu. -naiKe. « ?nes j.»e ?ia . muzini.— pa.unKytų
__ja,- " pasirodo. Maike "-21 įskiumocyk. <a. kad puTrasis keui.umn- deni.- ir ;

kodėl Bimbos gazieta taip Kas. jau minėtas ispanas ti elektr
put'-.a prieš tą Planą? An- Yanez Pinzon. niaukė ta Ar
drulis su Pruseika čikaz-

pa
kad karalienes Mikas! - 
^raractvos vėgi : iki -i.

—O ką ii pranašavo?
—Ji pasakė, jog ateis to

kie čėsai. kad bus mės s 
ale nebus kam valgyt: ta 
bar. Maike. yra kaip ti.K a t 
bulai: yra kam valgyt, ak 
nėra mė-*'

100 nuošimčių Amerikiečiai
Amerikoje dažnai žmonės

Amazones van- l-mauju
'- er.-' ų ; - m.:-.

9? generatorius. Ir taip. Maskvo pnevaiz- 2inasi esa T“0 procentų 
tai

irt; diaskosi. Nejaugi

asen 
m u it i r t i

ių (lemų 
pasauli

nezm . kad senam Kragu;e 
žmonės i adau ja? Juk 
patys nesenai da rink

- . riuamalto ir siuntė burę škę. jiems t i- 
S< vietų Rusiją. Dabar Sta- •' vandens,

is- Kaip canstmes 
mv- vermimo

".-tu—Vistiek. Maike ______ , „ .
bus gyvenimas, ieiga mės( - ’ £V ' ' - a: ncno-i
negaiim. ' j? EuH’P°n J1/'1*1 Ameri-į

—Tėvo amžiui mėsa au |- Pasakyk.
nelabai reikalinga. Vaizvk;/ -<t tiem^y. kad ba- 

1 as gar. užtemdyt n jų Sta
lino saulę?

-* -č ■ a_- gali pasakyt.

Tai Kodėl ,n<‘- ^<1 Jie 
‘vandenim.;.-.

Amazc»nė> u 
neištirta, kad 
milžiniŠKa-

daugiau da ž vjų 
kų daiktų. busi bau 
kesnis. geriau 
giau gyvensi.

—Aš. Maike. girdė’-a’ 
vien.' 'la.-ttar- na.-asvmą 
kad iigiau-ia .m gu.- gyve
na gerdama- ~ 
bet kas man 
nimo. jeigu • 
kia masln-r
Tas pa*.- -u - z 
aš iu nen.viiu. ir 
Ma n norisi mė- 

— Ar žinai. tėve. 
šiol Amerik-- 
daug mės/- suvai.
Tai yra bloga- 
Tik vilką- r

svei-

amžių
- a -

i i-

- <-
yve
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ma. Zoologiniuose daiguo
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nės suserga vėžio liga. bet 
rai pasitaiko labai retai. 
Daktarai nežino tikrai, ko
dėl beždžionės taip retai 
-userga vėžio liga, gal, sa
ko. todėl, kad vėžys yra se
nesnio amžiaus lie t. o zo
ologiniuose daržuose bež
džionės retai tesulaukia se
nesnio amžiaus.

Pats faktas, kai beždžio
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itį užkrėsti veži > liga. dak
tarams davė daug žinių 
apie vėžio liga ir apie jos 
atsiradimo n: b k:.-; -
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Rusijos pa- šimtaprocentiniai ameriko- 

Komuniz- r.ai.
e tik pas- Amerikos “Office of In- 
a; .aisvę nia- Affairs"' praneša da- 
ribirą de- bar. kad Amerikoje jau yra 

ųfMt.too indijonų. neskai
tant :‘".O00 aleutų. eskimo- 
sų ;; t ūmos šiaurės indijo
nų. Kada i Ameriką atsikė
lė a.ti i žmonės, čia gyve
no i ;>i sėO.OOo indijonų. 
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mupė NauioioĮ Meksikoj, mės!” — žodžiai vieno ka
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e vabalais ir sa.-me.-'- ą c.uK.ą. karo laivynas ne- ten tik kur-ne-kur. aukš- Pietų A n-.rikes valstybės
isdavo. o kai tų ne-*l - \'c.. te.-r.ėse vietose turi savo so- dėjosi i mazerė? Ir.stitu-

“KeleiTyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimus.

Paskutiniais laikais plinta gandai, ka.l Stali-f. P’n- 
- io , i \y s. šiomis dienomis buvo paskit-’r-t 
ka-i tis 'au nrlM-ųy\as. Dabar kyla klaus nias. k;.- 
.r.'.s io vil ta, kai giltine jj nusineš?

P.n-šiura didelio formato, gražiais viršeliai-. p i- 
apiai grynu faktu, kaina tik 25 eent. Ga’i' aa.a "Ke

leivio" knygyne:
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Prisiminus M. Petrauską Į
Jau dešimts metų j rabė- tis. Lietuviškas Milionie- 

go, kaip lietuvių menas ir rius, Birutė ir k. Visų tur 
ypač lietuvių išeivija Ame- būt, neišvardijau, 
rikoje neteko Įžymaus kom- M. Petrausko kai kuries 
pozitoriaus ir dainos kultu- operetės buvo vaidinamos 
ros skleidėjo ?4iko Petrau?- Įvairiose musų kolonijose ir 
ko. (Gyveno 1873—1937 kai kurios turėjo milžinišką 
metais). M. Petrauskas bu- į asisekimą. Jo operetės ne- 
vo musų išeivijos meno priklausomos' Lietuvos lai- 
žvaigždė. Jis pirmas pabu- kais dažnai buvo vaidina- 
dino mumyse meile j :ie mos ir Lietuvoje, 
gražios lietuviškos daines, Kol musų išeivijoj skam- 
jis mokė chorus, statė one- bės lietuviška kalba, kol be
retes ir pats buvo labai gau- tuviai čia mėgs musų gra
sus kūrėjas, sukompanavęs žias dainas, tol Miko Pet- 
daugybę dainų ir parašę- rausko vardas bus gyvas ir 
kelias operetes. gerbiamas Amerikos lietu-

Netekus Miko Petru tiri o viuose. Paul Kapickas.
musų meno gyvenimas vėl. —;-------------
apsnūdo, aprimo, dain-s ; “Jungtinės;” Tautos
aptilo. Šiandien mes turi-į --------
me daug visokios rudes Į Jungtinių Tautų organi- 
dainininkų ir kompozitorių, I zacija, kurią galima drą- 
bet tokio, kaip Mikas Pet-Įsiai vadinti gyvu lavonu,1 
rauskas, neturime ir gal ne
greit susilauksime. Jis bu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

SAKO, REIKIA KAINŲ KONTROLĖS

Elektros darbininkų unijos atstovas. Russ Xixon, liu
dija senato komisijoj apie kainų kontrolės reikalin
gumą. Jis sako ir demokratų administracija ir repub- 
likoniškas kongresas nieko nedaro, kad kainų kili
mą sulaikius.

ateiviai truputį yra jautres
ni tremtinių likimui, nes jie 
patys ką tik iš tremties iš- 
ti-uko. Bet ir čia jų jautru- 
mo nuošimtis gal nėra daug 
ką didesnis už senųjų atei
vių. Šiaip jau jie yra tikri 
mūsiškiai, su visais musų ir 
trukumais ir privalumais. • 

i Vienu žvilgsniu naujieji 
i skinasi nuo senųjų. Daugu-1 
Imas naujųjų yra pamokyti* 
j žmonės, todėl jiems Ameri-J 
koje bus lengviau gyventi, 
kaip buvo mums, seniau čia 
atvykusiems.

S nis Skaitytojas. 
Boston, Mas?

ProL Čiurlys 
Fort-Wayne

Paslaob Penktas

MĖSOS YRA — NĖRA KUR DĖTI

kurė-vo ne tik menininkas 
jas, chorvedys ir muzikos 
mokytojas, bet ir organiza
torius, kurs savo pavyzdžiu

gyvu
susilaukia vieną antausi po 
kito. Bet ta organizacija 
dėl to visai nesijaudina. Į 
Rusiški “veto” ją Įpratino 
žiūrėti Į save, kaip i nieko 
nesverianti politinį “kūną”.

KAS MUMS RAŠOMA

“užkrėsdavo” kitus ir trauk-! kurį bet kas gali niekinti 
davo visus Į kultūrinę veik- Šias dienas maža Afridi 
lą ir i dainos mylėtojų ei- tautelė, Indijos gilumoje 
les. M. Petrauskas buvo ne- (Kašmiro provincijoj) pa- 
nuilstamas darbininkas ir skelbė, kad ji ir nemano 
jam sekėsi dirbti. Jo darbo klausyti Jungtinių Tautų 
vaisius dar ir šiandien ma- organizacijos nutarimo. Af-

Laiškas iš Tremties VĮ ač džiova, skaičius. Tai 
Mieli “Keleivio” Leidė- jau blogai. Mes taip pat ti- 

jai. Redaktoriai ir Bendra- kine. kad ateis pagaliau 
darbiai! vieną kartą ir musų piktai

Šiandien Naujieji Metai’ kibai galas, nušvis gi paga- 
Geri bičiuliai šios dienos liau ir mums saulutė. Kaip!

tome musų didesnėse kolo- ridi narsus kariai sako, te- 
nijose. Liaudis ji mylėjo ir pabando Jungtinės Tautos Į naujieji metai

proga linki viens kitam rėva amžinos laimės 
daug laimės, gero pasiseki- n. laimė ne amžina

darbe ir visuomet, ka i iškentėję — daug turėsime 
butu geresni džiaugsmo, lai.-vę atgavę!

mo

gerbė. • 1 ką nors mums padaryti! už senuosius, iie linkėjimai
Mikas Petrauskas atvyko Arabų tautos paskelbė,:būna nuoširdus, kai jie pa-

Į Ameriką 1907 metais. Mi-įkad jos “nepripažįsta” remti tikra bičiulyste, tikru 
rė 1937 metais, 
susipažinti su Miku
sku 1918-19 metais Brock-'ti Palestiną. Po Jungtinių mo”, kai jie 
tone. Tuo laiku Mikas mo- Tautų organizacijos akimis'turi. kai

Man tek/Jungtinių Tautų organizaei- draugiškumu: iie būna tik 
Petrau- j°5 seimo nutarimo padaly- formalus, “dėl mandagu-

' ti lritrtino Tnnrr+inin b-J i i'ip tO pagrindo 110-
imai siunčia -

kė Bostone “Gabijos” cho- Palestinoj eina kruvinos mi tik dėl to, kad 
ra ir Monteiloj lietuviu cho-'skerdynės ir... niekas labai reikia”, 
ra. Sekmadieniais, * turė-!nesirūpina. Taip, rodos, iri Ką gi 
darni laiko, kartais eida-jreikia. ~ ‘palinkėti
vom su Miku pasivaikščioti' Maža Albanija, maža Tėvu ir 

JisĮ gmą. 
daug Įdomiu 
sų teatro 
ties, kaip

papasakodavo įBulgarija ir rėksninga Ju- 
dalvku iš ra«-1 goslavija visai nesiskaito su 

netolimos praei-j-J^grinių Tautų orgamza- 
lietuviai caro lai-Įcb?s tarimais

Sausio 8 dienos Fort 
Wayne, Ind., išeinantis 
“The News-Sentinel” Įdėjo 
ilgą pasikalbėjimą su pro
fesorių Čiurliu, kurio pra
džioje Įdėta ir profesoriaus 
fotografija paskaitos me
tu. Reportažui duota ant
raštė “D. P. Fort-Wavne, 
Lietuviui profesoriui patin
ka Jungt. Amer. Valstybės, 
maistas ir postas Technikos 
Kolegijoje”. Reporteris nu
rodo, kad bol
puojant jo gimtąją šalį Lie-I 
tuvą, profesorius kaip ir

Tiek minčių Naujųjų Me
rų proga. Jie mums tik vie
na sako: dar labiau turime 
r ugĮausti eiles ir sukaupti 
valią: dar kiečiau turime 
kovoti ir nenuleisti rankų: 
galutina kovos išdava bus

aš gera galėčiau 
‘Keleiviui” su jo 
Maikiu Naujųjų 

Metų proga? — Labai pa- 
i rastai: būti tikru tautiečiu 
bičiuliu, icaiu iki šiolei! Ko-

taip —musų laimėjimo 
fas! Jusu,

kais rengdavo mėgėjų vai-'™ais nesiųsti pagalbos Grai'vynę kaip ii 
dinimus Lietuvos miestuose'k U05 _ partizanams Tos Į k io Tėvui

Mantoloking, N. J. miestelio gyventojai turi “pro
blemą”. Jura per šalčius išmetė Į pakraštį 30 tonų 
bangini, kurs turi 63 pėdas ilgumo. Banginys nebe
gyvas guli pakraštyje, o gyventojai nežino, ką su juo 
daryti. Nei atgal Į jurą išmesti nei valgyti! Jie pasi
šaukė pakraščių sargybą, kad tą nereikalingą mėsą 
nuvilktų kur nors Į juras ar Į muilo fabriką.

Skaitytojų Bakai
Gerbiami Tamstos, Gerbiami draugai,
Prisiunčiu $10 moneyj Prisiunčiu $4. Trys atnau- 

$3 skiriu atnaujinti'jinti prenumeratai už “Ke- 
Keleiviui”, už 50c. prisius- leivį”, o vienas už suvėlavi- 

kite “Keleivio” kalendo-mą. Todėl tegul bus Maikio
taįP 111 daugelis* kitulietuviu buvo ° *650 perduokite Į Tėvui ant tabakos. Drau-

Daugi . * “ «■ . - tremtiniu šalpos reikalams Igiškai, J- Purenąs,priverstas iš Lietuvos pasi- į. . f . . iciMiaiiu. į». i ~/i uui v Ytraukti ir galų gale atsidu- Linkim laimingų Naujų M e-f Richmond Hill, N. i.
rė Indianos Technikos Ko- Keleivio stabui. Į

Walter Balvočius, Gerbiamieji,
Smithtovvn Branch, N. Y.

evikams oku-

trium

Jurgis Jurgunas,
Nuernberg, Germany.

legijoje, kame dėsto mecha
nikos dalykus. Profesorius 
įeporteriui papasakojęs a- 
pie Baltijos Universiteto 
Hamburge vargus, kame 
profesoriai dirba labai sun
kiose sąlygose. Ten, univer-

Gerbiamieji,
Siunčiu $6 už “Keleivį” 

ir prašau man prisiųsti ka
lendorių ir knygą

Aš noriu Tamstoms pra
nešti, kad aš vėl sugrįžtu 
prie “Keleivio” ir noriu, 
kad man jį siuntinėtumet. 

ij Aš prisiunčiu $3 ir lauksiu
ra' laikraščio. Tariu ačiū.

KHS ‘
Karolina Gabrėnienė,

E. Millinocket, Me.
sitete, žiemos metu tempe- 'teisybė apie Rusiją , o i 
ratura auditorijose bunaįa^*ks, k*1 tebūnie Tėvui i

Dėl Nauju Ateivių
Mes dažnai pasikalbame) 

pie musų tremtinius, kurie

antį
tokia pat kaip ir lauke, to-'^abj. Kartu sveikinu Tams-į 
dėl profesoriai bei studen-!^? ve^iy ^S^usių mebU
tai būna su paltais ir audi- “Kele,viui / ° M?lkls su:
tori jose. • Tėvu tegul nepamiršta ma-

ir perspėji- voti ir toliau už Laisvą Tė- čia jau spėjo atvykti. Kar- 
kaip iki šiolei! Mai- tais juos pabarame, kaltais 

ieškoti ir šiais pagiliame. Man
nykštukai siun-J metais tiesos besiginčijant daug jų matyti.

teko gana
ir miesteliuose. Jis pasako-jyalstybfe - nykštukai siun-jmetais tiesos besisinčijant daug jų matyti. |su įvairiausiomis įstaigomis,
jo. kad jo paskutinis pasi- cia partizanus į Graikiją, su Maiklu. nes tik ginče Mano nuomone, naujieji j ^()j * *
rodymas caro pavergtoj i kišasi i kaimyno vidaus galima tikrą tiesą rasti' lietuviai ateiviai yra tokie'
Lietuvoje buvo Kupiškyje.
Greit po Kupiškio vaidini
mo Miką Petrauską pradė
jo sekioti maskolių šnipai.x , ,
.Matydamas pavoju, Mikas oisjanizacijos niekam Tai linkėjimai ne tik ma- i\airiuose (laibuose ii tau-

’ ~= -i nėra iokios naudos. Tai i no; tai linkėjimai visų. ku- po. Vienas kitas, pabuvęs

Gerbiama redakcija.
Aš nežinau, kada mano

susirašinėdamas

į kaimyno vidaus 
'reikalus,- o Jungtinės Tau
tos yra bejėgės ką nors da- nes 
ryti.

Praktiškai is

Maikiui — siekti mokslo, pat. kaip 
tik mokslas atidengia ateiviai, 

i visas gamtos paslaptis ir i- jų yra darbštus, 
Jungtinių Į galina tiesą pažinti! taupus

ir senieji lietuviai 
Didelė dauguma 

kantras ir 
žmones. Jie dirba

jam pavykę profesorių 
atsikviesti. L. G. K.

JUOKAI

bye. A. Taurazas, nis lanko mano bakūžę ir 
Montreal, Canada. ’ to|jau. Taigi bus pilnai ap-
--------- ! mokėta už “Keleivį” ir prie-

Gerbiama redakcija, )du prisiųskit man kalendo- 
Siunčiu $5 money orderį: rių ir knygą “Tikra teisybė

j $3 už “Keleivį”, 50c. už ka-japie Sovietų Rusiją”. Esu 
jlendorių, 50c. už tą knygą į nebe jaunas žmogus, vasa-— - i», - - ...

pavojų. 
Petrauskas persirengė ei 
getą ir patraukė į Prašų pu
sę. Prie pat rabežiaus iis 
susitarė su vienu parubežio 
gyventoju, tas jį užkalė i

jokios naudos. Tai 
kam toki organizacija iš 
so vra reikalinga? P.

VADAS

vi-
Ž.

riuos “Keleivis” kas savaite metus ar tik kelius mėne- 
aplanko, visų, kurie tik jį sius Amerikoje, jau turi pa- 

!paskaityti gauna. sidėjęs ir pinigo.
Be to, nuo šios dienos ir .Jie labai via panašus į 

aš tampu nuolatiniu “Kolei- senuosius ateivius ir

i apie Rusiją, o tas $1 tegul'rio 5 d. jau selebreitinsiu 
j bus tam naujam presui. To- 85 metų sukaktuves. Taigi, 

būtinai ateisiu su pen-'ar ilgai beremsiu
Atliko Gerą Darbą

Požeminiame traukinyje’^au
važiuoja jaunas žmogus ir kine 1 ta,M I»e-cą pirkti,!vį”? Beje, vienas 
skaito laikrašti. Šalia jo sė-*ka’ l’k atsiras daugiau pri- lieka, tai skiriu Maikio Tė 
di senyvas žmogus kurs i tariančių. Aš pilnai pilta- vui ant puspadžių.• . I,.;,. A4....i,.1 i

“Kelei-
doleris

siena’i Vokieti^4 *llas^ A? n<mor^ bendradarbiu, ne tik “būdu". Pavyzdžiui pami-
‘ ‘ D i a.\’ nenonu, kad iu. į skaitytoju. Tikiuosi savo nėšiu viena "tremtini , ku-

Miką Petįauska galima sektumet mane, ar ką kitą.!jna5u taip pat prisidėsia? ris išsigėręs giriasi esąs 
minėti, kaipo chorų orgam- Jei jus 1esk0te M07.es. kursiprie tų kilniuiu tikslu, (n "vertas- 40 tuksiančiu do
zatorių, mokytoją, veiklų j išvestų jumis is kapitalisti- Į kuriuos’ “Keleivis’ jau 4' leriu. Ar iis tiek pinigu tu- 
darbinmka. Bet svarbiau-,nes dykumos, jus visadaimetaį kovoja. Busiu lai-'ii ai ne. aš netikrinau. Ma-
sias jo indėlis į musų meną, busite ten, kur jus esate. Aš!

ris 
•‘verta: 
lerių. 
ri. ar

riu Juozo Markūno patari
mo stotyje išlipo. Jaunasis žino-!™1- MaJ1 ,odosį’. “Kelei- 

gus pamatė, kad senis pali-'v’s . P*’na' -v,a užsitarnavęs 
ko ant suoliuko porą naujų !nau-i° P'eso- Su pagarba, 
pirštinių. Nieko negalvoda-' Konstancija 5chwager,

greit atsistojo ir vienoje į* Su godone,
Joseph Sherris,

Hazardville, Conn.

be abejo, yra jo sukurtos 
operetės ir sukomponu )tos 
dainos. Jį galima 
vadinti lietuviškos

dargi nevesčiau jumis i tą 
pažadėtą žemę. jei aš ir ga- 

drąsiai dėčiau, nes jeigu aš jumis 
operetės, ten nuvesčiau, tai kas nors

tėvu. Jis yra sukūręs opere-1 kitas jumis iš ten ir vėl iš
les: Girių Karalius. Užbur-, vestų. JUS TURITE PA- 
tas Kunigaikštis. Eglė Žai- T5! S išmokti vartoti jūsų
cių Karalienė. Vestuvės.
Velnias Išradėjas, Malūni
ninkas ir Kaminakretis. A- 
domas ir Jieva, Šienapjūtė,
Vaikas ar Mergaitė. Elgetos 
Duktė, Consilium Fakulta- rankas .

galvas ir jūsų rankas ir išsi
vaduoti iš savo dabartinės 
padėties. Kaip dabar reika-jj 
lai yra. tai kapitalistai nau-
doja ir jūsų galvas ir iiisni^V^0^ kll*ipą ir jos šeirei

mingas, jeigu savo įnašu nau. jis kiek pasigiria. Bet 
prie to prisidėsiu. kokį tai biznį varo ir, mato-

Tačiau be gerų linkėji- mai, turi pinigų.. Bet Lietu- 
mų, be gera norų, kiekvieni vos reikalams ir tremtinių 
metai atneša ir naujų ra- Šelpimui jis niekada neduo- 
pesčių. Mano gi rūpestis- da nė cente.
nuo sausio 1 dienos baigiasi 
“Keleivio" pr< nume r a t a 
(nors nesu dėl to visai tik
ras). šia proga prisimenu 

socialdemokratu sa-
JUSU

E. V. Debs.

Bent nėra te
pastebėti jo- 

usiųjų sąra- 
uo jis skiriasi 
ateivių, kurių 
iniguotų auk- 
ažintoiu yra

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSU Ą
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų
Šviesoje.

knyga lik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido wKek»i- 
Šovietu Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta- 

vliės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
komunistu vadai. Taigi būtinai buvo rei- 

kalinga loki;, knyga, kuri |K.rodytų Stalino Diktatūrą fak
tu šviesoje. Ir tokią knyga dalrar turim. Čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapiu skaitymo. Kaina ->0 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu.

Tok ia 
vis." Nors 
čiau tikros teis 
—nežino net ir

636 Broadw«y-
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

nu drg. John Besaspari. 
Tai jie buvo sumokėję r.ž 
“Keleivi”, kad jis man«- 
lankytų. Jiems dar karia 
ačiū! Esu tikras, kad atsi
ras ir vėl bičiulių, kurie, gai 
būt, atjaus tremtinių šian
dienę būklę ir. atitraukę 
nuo savęs sunkiai pelnytus 
’ .(k?Jerius, sumokės už “Ke

leivį kuris ir vėl ma.ne 
lankys. Jį skaitau ne aš vi - 

mas — per mane jį skaito 
visa eilė žmonių.

Mums, tremtiniams, nau
jieji metai lieka, taip pa: 
tamsų?, kaip ir praėjusi,-ii. 
Nieko kol kas šviesesnio. 
Bet mes vilčių nenustoja- 

Dirbame, mokomės, 
ruošiamės ateičiai. Darbe 
stengiamės pamiršti savo 
neperdaug linksma dalia. 
Blogiausia, kad maistas vis 
blogėja. Didėja susirgimų.

kę jo vardo 
kiuose au 
šuose. Tai 
nuo senųjų 
tarpe tokių 
so veršio 
tūkstančiai?

Arba pairi.?ime jauną at
eivę studentę, kuri gali ir 
kalbėti ir rasiti. Bet ta jau
na lietuvaite jokiame lietu
viškame judėjime nedaly- 

pri jokio visuome- 
esideda ir ne- 
ia kas tai pa- 
ii B ALF pa-

vauja.
ninio darbe i 
sidės. Kad: 
klausė, kiną

Chicago, III.
su puse

Gerbiama redakcija, j dolerius už “Keleivį” ir ka- 
Siunčiu Maikio Tėvui ant į lendorių. Pinigus skiriu Tė- 

tenkintas jaunikaitis grįžo batų $3.50 money orderį irivui ant rogučių, ba per 
;--------- t, . pra5au? pra(iėtų kėliau-’sniegą su rogutėmis grei

ti ir į Kanadą, nes dabar čiau atvažiuosi, kaip pėkš- 
prisnigo daug sniego, tai jis.čias atklamposi. Linkiu 
galės lengvai ir ant skietų daug pasisekimo šiais nau- 
atvažiuoti. Su aukšta pa- jais metais ir lieku su pa
garba. Mary Katinis, garba, Joseph Naudzus

Toronto, Ont. ‘ Manchester, Conn.

mas jis paėmė pirštines, 
pribėgo prie dura ir išmetė 
jas senajam keleiviui. Traū- 
nvs tuoj pradėjo eiti. Pa-

į savo vietą. Bet nespėjo jis 
atsisėsti, kai prie jo pasi
lenkė keleivis iš priešingos 
pusės ir ramiai paklausė:

—Prašom man paaiškin
ti, todėl tamsta išmetei pro 
duris mano naujas piršti
nes?

Gerbiamieji, 
Prisiunčiu tris

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
S;i\<> nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
vra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kit k\ienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.0« 10.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.O<>.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už. egz;iniina- 
\ imą 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 SU New York 1, N. Y.

Bešališkas Žmogus
Mitinge pasižadėjo kal

bėti žinomas kalbėtojas ii 
žymus veikėjas Plep.-viėia 
Jo pasiklausyti susirinko di
delis būrys žmonių. Du 
klausytojai prieš prakalba- 
ka l basi apie busimą Plepa- 
vičiaus kalbą ir pagaliau 
Niurneklius sako:

—A s esu bešiil iškas žmo
gus. aš esu pasiryžęs visada 

.. . 'r visur klausyti visokiu
reikia anglis-j nuomonių, todėl ir pon<

‘ Plepevičiaus kalbos išklau
sysiu su atsidėjimu ir su at
viru protu, nors iš ankst.. 
žinau, kad jis prikalbės vi
są krūvą didžiausiu nesą
monių...

epasirodo. ji 
kad “neturi

rengimuose 
pasiaiškino, 
laiko", ne
kai mokyti- • Angliškai ji, 
be abejo, išmoks, bet visuo
meniniam « irbui ji yra.

O kiek tokių 
s čia turime?

tuksiančius, 
daugiau pa- 

-akoti. bet jei

be naudo-, 
lietuvaičių 
Tūkstančiu- 

Aš galėč 
vyzdžiu u i

ir pats pama-Į Senovės graikų Zeu:
romėnų Jupiter buvo tas

kas stebi.
tvs. kad tai? naujųjų ir se
nu ui lietuvi.’ ateivių nėra 
•okio skimTik naujieji pate dievas.

ir
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Bukim Patenkinti 
Esame

Kuo

Yra žmonių, kurijrie niekad dengė žemę i|uo saulės. Sau- 
nebuna patenkinti. Jie vis lė labai supyko: ‘•Žiūrėkit, 
dejuoja ir dejuoja, kad sun- tas debesis galingesnis už: 
ku gyventi šioj ašarų pakai- mane! Aš noriu būt debe- 
nėj. Tiesa, yra tokių žmo- sis!"
nių, kurie turėtų aejuoti,' Dvasia pavertė ji debe- 
bet tokie nedejuoja: jie su- siu. "Dabar aš esu galin- 
kandę dantis tyli ir, kiek'glausis už viską". tarė pa-
<jędami i ..jvz. tiinu’i
gy ven imą 
mokinasi

pradė-
jie-jo lyti. Pylė kelias dienas

>avo teiiKiatas oebesis. il

tarpu gi 
aimanuoja, 
ko nedaro, 
palengvinti

stengiasi 
pagerinti:

ir lavinasi. Tuo:be pertraukos. Bet žiuri lis. 
tie, kurie nuolat j kad stovi didedė uola ir lie-j 

dažniausia nie-jtaus visiškai nepaiso. Paga-t 
kad savo buvįįliau pakilo didelis vejas ir

liuoslaiko į radėjo
jie praleidžia pletkams ar-: visas puses, 
ba tavernose: mokykla, Ap 

jiems

o n
paniio (liciei

debesi biaskvti i

įveikė debesis
knygos ii T

u.senu
nerupi. -Jie urimena man
kiniečiu : ašaka ui ui. nu
kali, kuris 
patenkintas.

Sykį tas • 
pas tur: ‘ ą 
žavėjęs 
“Oi,* kaip u 
toks turtin 
pirkly-!"

Išgirdą 
Dvasia ». 
Nekuri

? CLCiVte, <*0. BOSTON

NAMŲ SAVININKĖS BĖDOS
1

Moterys Geria Tarybinio Piliečio Diena
M. BUKŠA

< Tęsinys)
B. Martišiaus tėvai 

trukę nuo 
tat i ų 1
rusiškoj juroj patys vi

!j jungti 
amžinai, 
I >ėl ko.

i Tarybų 
daliai ir 

tur būt

Sąjungą 
nedaliai, 
pats su-tišiaus tėvai ati-P .’ i *-- •

lietuviškų organi-*)la*,ni- ... .. .
evilti&ai s!.er.«:.r Ge.n.t,la galvą.

1 art. is g niizdani 
kar.ai.- Vei

Amerikos kriminalinė po
licija (1 1U) padare prane
šimą apie girtuokliavimą 
moterų tarpe. Apie vyrus 
girtuoklius visi žinome ir 
visi žinome I avyzdžių, kaip 
girtuokliai patys skursta ir 
savo šeima.- žudo. Bet apie 
moterų girtuokliavimą ži
nių mažiau teturime.

FBI sako, kad nuo 1941, plaukdami, 
metų iki 1947 metų galo j mas Baltru 
kriminalinės policijos re
kordus už girtuokliavimą 
pateko 80.729 moterys.
Virš to 6990 moterys pate
ko i rekordus už važiavimą 
neblaiviame stovyje, o 8242 
moterys buvo Įtrauktos Į re
kordus už laužymą įstaty
mų anie degtinės » a

Mes ne vaikai ir su- 
: rantame, — tęsė komisa
ras, — kad stipriausias ry
šys, — tai ne formalus poli
tinis maskaradas, jau su
vaidintas, bet gyventoju 
daugumos Įsitikinimas, kad 
jiems su mumis bus geriau. 

Vai?,', nė'kl’u P'T JUS'-‘ faši?mo lai

m , 
i (.u; ną. 

pavirsima is- 
Srovės neša- 
Martišius pa

galiau stipriau užsikabino 
už Jekaterinodaro stoties 
kampo ir susilaikė vietoj. 
Mirė žmona.
damas pats auginti, vartais 
Įspraudė ji, pilietiniam ka
rui aprimus, i pradžios mo
kyklą, vėliau i gimnaziją ir 

irdavi-!kartu turėjo ii atiduoti i in- 
ternata. Mažasis Alei sand-

1 ais ir not jūsų seimų me
tais. Tas reiškia, kad gy
ventojams reikia Įrodyti, — 
ir mes tai padarysim, — 
kad jūsų buožės ir ant sie
nų liptų... Bet tas mums rei
kia greit padaryti, — kolnėjimą. Tokiu bud u per se ,

sius metus FBI surinko ik25 ,taŪ; Pat pasinėrė rasų , liaudie* rn-masi- savo rekordus žiiras anie!Jur°J» ji jam buvo be- .UfeO lLaune. puma - 
'teik sava ir, žinoma, jau.‘■■nluziazmas. Dabar ji teb 
bolševikiška. Augo Loinso-
molo tarpe pats komsomo-' 1 
las. Gimnaziją baigęs su

95,967 moteris girtuokles. ! 
FBI dar sako, kad butų ir

buvo be .. _
medaus mėnesi, ir 
eis i galą, pirmąjį 

džiaugsmą turi joje pakeis
ti pasiryžimo entuziazmas.

za. Studijavo miškininkystę Suimanti Tamsta, pasi.yži- 
ir'kartu bolševiku pasis'eki-'!no entuziazmas patiem-

Studijavo be prievai-;kov<>tl uz,
* mus, — pabrėžė komisaras.

—Kad jis atsirastų, liau- 
dova- ulS tula Patikėti musų lai-

j daugiau moterų jos rekor
duose, jei vietinė policija 
praneštų FBI apie visas mo
teris girtuokles. Dažnai vie
linė policija suareštuoja 
i moteris už girtuokliavimą ir 
paleidžia jas, nedarydama 

įpirštų nuotraukų ir nepra- 
nešdama FBI i VVashingto- 
ną apie tas girtuokles. Jei 
pridėti ir tokias, kurios ne

pazymejimu, pateko i VeMrs. Dena Thole. San Francisco miesto namų savi
ninkė. buvo peršauta iš revolverio, kada vienas nuo
mininkas susiginčijo su ja dėl telefono bilos mokė
jimo. Paveiksle matyti, kaip peršauta namų savinin
kė liškina John Zielinskiui ligoninėj, kaip ta nelai
mė Įvyko.

GERIAU VĖLAI, KAIP NIEKADOS.

Aš pabudau... Ar keltis dar anksti?...
O. ne!... atsakė man tėvynė,
Užsidegė rvtuos aušra skaisti.
Tu kelk ir eik. palik nakvynę!...

Aš išėjau... ir karštas spindulys 
Stačiai man pažiurėjo i akis,
Jau žagrę taisė sau artojas.
Išėjęs art, ilgai miegojęs.

Čiulbėjo paukščiai, jų gyvų dainų 
Linksmi balsai po mišką plaukė.
Ir. rodos, visus i darbą šaukė...
Tik kai kurie gailėjos dar sapnų.

Ii- buvo gėda man, kad taip ilgai 
Miegojau aš kaip koks beprotis.
Bet save raminau: — geriau vėlai,
Kaip niekados ir... išėjau darbuotis.

J. Mikuckis.

kad
negali Įveikti uolos. Išgir- 

Dvasia ir pa- 
Netrukus ta- 

žmoge- 
ant tos uolos ir 

ja savo įrankiais

tą! do jo verksmą

niekuo nebuvo i
verte jį uola. 
eiau atėjo 

užlipolis.
uvargęs

p-
tur:

dis
ir.

rnu
tes, be priešingo režimui 
nusiteikimo ir pasidarė pri- 
puolamo likimo gera dova- f *. 
na tarybinei santvarkai, — mejimais, 

j buvo gabus, sąžiningas, ti- 
i kis bolševizmo idealams.

musų laimėjimų 
pastovumu ir patvarumu ir 
su jais susieti savo viltis ir 
savo likimą. Tur būt su
pranti, kiek mums dabar 
svarbu parodyti pažangą

pradėjo
S rdv+ictl ’ I . Ll.

užėjo
susi-

ISUrU > ■ l ola pajuto sau pavojų 
•adėjo skųstis: “Žiūrė
tas menkas žmogelis 
mane visai sunaikinti, 

tą jo troškimą. į a e. aš nenoriu būti uola: aš 
:darė ji turtuoliu. j noriu būti girnakaliu, norit 
laiką girnakalis! rašyti akmenis".

džiaugėsi nauja savo buk-j Dvasia padarė ii vėl tuo) 
le; bet vieną gražią dieną pačiu girnakaliu, kuriuo jis! 
jis pamatė gražiai pasipno- buvo pirma, si kartą jis jau’

►rečiau 
k; i • p-

J ’<i i 1

Jl

gražiai
susi karalaiti, kuriam ver-jbuvo patenkintas savo buk-! 
gai bučiavo rankas ir lenkėje ii' džiaugėsi sakydamas: 
savo galvas. i “Dabar aš žinau, kad pa-Į

Girnakalis dabar užsima-isauly nėra nieko galinges-' 
būt karalaičiu. Kas man! nio ir didesnio, kaiti žmo-i

}• . . nnf . I 111 VU. Idilių.
;pateko į FBI lekoidus, «-aijguvo vertinamas, ir dėl tie- 
igautųsi (iaag didesnis mo- saus budo Įsigijo pasitikėji- 
terų girtuoklių skaičius. ;ma kajp0 neabejotinas bol-

Turėti “policijos rekor-'ševikas - komunistas. Tė-)'.1SO^ gyvenimo srityse
dą” reiškia, kad FBI Wash-|vas besendamas traukėsi jo L'gk‘-T’arim“-!1 m'tisu 
ingtone turi savo stalčiuose; sąmonėj vis į tolumą, virto . . „ . - .„Jį1!,. '
“rekorduoto" žmogaus pire-Į neaiškiu šešėliu ir pagaliau 7 Ktl munK Iazda taip 
tu nuotraukas ir žinias, už išnyko visai, numirdamas. °į?* . . .. , _
ką tas žmogus buvo pakliujAleksandrui Martišiui tary-'.. J*' a&,tnB,ke
vęs Į policijos rankas. To- bu santvarka pasidarė tė- el vPute nu

—Neaiškinsiu, kiek dabar

ne
;...zi ..s ntivi aš n£.t 11mn urvui iu

Taigi. mieli "Keleivio vkarališkų rūbų ir nieką
man rankų nebučiuoja, gal- skaitytojai. mėginiam 
vojo jisai. į tos pasakos pasimokir

Dvasia išpildė ir šitą jo į bukime patenkinti tuo. 
norą — padarė ji karalai-’esame. O jei norime savo1 
čiu. Kai kuri laiką jis buvo i būklę pagerinti, tai lavin- 
fuo patenkintas. Jis vaikš-;kimės, skaitykime gėrusi 
čiojo po laukus ir lankas, o laikraščius ir knygas, ir nie- 
vergai jam dirbo ir lenkėsi kam nieko nepavydėkim. 
prieš jį. Bet jam greitai iki- nes pavydas musų gyveni- 
rėjo karšta saulė, kuri kepi- mo nepagerins, tik gali pa- 
no ji be pasigailėjimo. Jis kenkti musų sveikatai ir su- 
pažvelgė aukštyn ir sušuko: gadinti gerą nuotaiką.
“Kas iš to. kad aš esu kąra-į Ona Kubilienė.
laitis, o prieš saulę bejėgis? i--------------------- ----------- —
Aš noriu būt saulė!’’ i Verdant čielu

Išgirdo jo pageidavimą nius. Įberk druskos. Tas su- 
Dvasia ir pavertė ji i saulę, laikys kiaušinio baltymą ,
Bet ir tuo jis neilgai džiau- nuo išbėginio, jei kartais kategorijos: restoranas, 
mesi. Atėjo debesis ir už- kiaušiniai butų sutrukę.

E-j
iri 

kuo į

Siuto Uždaryti Mo
terims Saturnus

JADWIGA CURTIN KALTA ŽMOGŽUDYSTĖJ

Massachusetts valstijoje 
norima uždrausti moterims 
gerti saliunuose. Jau yra Į- 
neštas legisliaturon ir tam 
tikras Įstatymo sumanymą- 

--------(bilius). JĮ uoliai remia mo
kiausi- Stojai, teisėjai ir šiaip vi

suomenės veikėjai.
Dabar yra trys saliunų 

ca-i
fe ir taverna. Dviejų pir
mų kategorijų saiiunus gali į 
lankyti vyrai ir moterys, bet!

;taverna skiriama vien tik’ 
j vyrams.

Šitą skirtumą dabar rei-' 
kalaujama panaikinti, nes 
Įfaktinai skirtumo tarp tų! 
trijų gertuvių rūšių ir nėra? 
'Karčema (barr<>omi turi 
oj>eruoti kaip karčema, sa-i 
ko bilius, o nesidangstyti 
^restorano" ar “cafe” var
du. t

Ke !wood, Calif. teismas ilgai svarstė Jadwigos Cur- 
tin lyvlą. Ji buvo kaltinama nužudžiusi George W. 
Conntr, 25 metų karo veteraną. Pati Jadvviga atvy- 
vyko Į Ameriką iš Lenkijos, kaipo “karo nuotaka”, 
bet čia su savo vyru nesugyveno ir Įsipainiojo Į žmog- 
žudvstę. Paveiksle matyti, kaip ji vedama iš teismo Į 
kalėjimą. Salią jos eina šerifas ir viena kalėjimo pri
žiūrėtoja. Jaduiga turi tiktai 20 metų amžiaus.

antvarka
kio? žinios palieka polici-į vas ir motina.

jcij’os archyvuose visiems, Kartais jo pasąmonėj iš- . .
laikams. Taigi ir tos mote- pildavo neaiškus praeities!11 sėkmingai. -
rys, kiniu pirštu nuotrau-;vaizdai, tur būt motinos ku-i1711.^110121 ifcikia juo tikėti, 

bet reikia tikėti pačiam ir rei- 
Re= kia Įtikinti svyruojanti, ji

policija apie jas turėjo už ko užsikabinti ir,Palenkti, Įžiebti jam ugne- 
visada turi žinių. Jei kurivėl nranvkdavo. TeoasilikoįTai va ir Tamstos, drau- 

įnys. Žinau, kad
rankas,(Aleksandras Martišius buvoine lengvas. Jūsų dauguma 

dargi jei tai butų ir visai ki-‘; poniuiis, gyvenimo ne daue 
toje vietoje ir

svarbu darbas dirbti uoliai 
Darbo sėk-

kos pakliuvo Į FBI archy-1 dikystėj priliuliuoti: 
vus, jau gavo girtuoklių esamoj aplinKumoj ju
vardą ir policija apie jas turėjo už ko užsikabii....... . .

Jei kur i vėl pranykdavo. Tepasiliko j *€• 'a.]
vėl pa-'įame kai kas tėvo budo, —’ge, uzdavnnors toki moteli 

kliūva i poiicijo,

šitokie
ne tiktai ,__ ______ i7__ _ t ___
demoralizuoja ir jos šeimy- kad toki 
na. Taigi butų daug geriau, mą kai 
jeigu karčemų durys mote- policija, 
rims butų uždarytos. Pagal

Bcstonietė. moterys 
—------------ ' da tiek

V A LG/A J

irBandukės su mėsa 
lakšiniais.

.-vara.- maltos jautienos, 
puodukai virtu lakšinių 
(noodles).
puodukas tirštų tomeičių 
šaukštai sviesto ar marga
rino.
vidutiniai svogūnai, 
vidutinis žalias pipiras.

'• 2 svaro supiaustytų grybų, 
jei turima.

Druskos ir pipirų.
Ištirpinus vieną šaukštą 

sviesto, sudėk jin sukapotus 
svogūnus, žalią pipirą ir su- 

pa- 
ant

1
2

1
9

1

dalykai žemina 
pačią moterį, bet ką dalyką

dar klaidžiojate praeities 
miglose. Tikit atgausiu “ne-

Įp,akuždena. Tas viskas, kuo 
jus dabar gyvenate — dur i 
blaz’,—kietai nukirto Mar-

FBI pranešimą, 
Amerikoje nieką-

džiai žmonių silpnybėm. 
Kai Maskva ruošėsi oku-

ria dabar
nio karo. Kodėl jo 
daugiau? Policija Į tą 

'sima neatsako.

Kad išvirta kava 
tyra ir skani, verdant Įberk

į truputi draskos arba 
sutrinto kiaušinio 
Nevirink ilgiau kaip 
kias minutes.

piaustyk grybus. Tegul
Ištiesų, saliunas mote- spirga kokią 10 minutų 

i rims ne vieta, štai kokių lėtos ugnies. Dabar supils 
' asitaiko kuriozu, kuomet tomeites ir tegul viskas pa
moti rys pasigeria. Bostono verda kol paruoši bandutes, 
priemiesty aną naktį polic- Sumaišius mėsą
manas pastebėjo per lantią
kad viename saliune už ba
ro “darimo asi’’ kažin ko
kia moteris. Saliuno durys 
buvo jau senai uždaiytos. 
Policmanas pabarškino i 
duris. Moteris i.riėjo artyn.

su druska 
padarvk nedide-ir pumai 

lias 
kvs
sviesto. " Dabar ištetk tau
kais keptuvą, sudėk pusę 
išvirtų lakšinių. ant jų su
dėk mėses lwnduUs ’r ”^-

bandutes arba rutuliu 
ir paspirgink šaukšte

kištelėio nosį prie dura, bet denk jas likusiais lakši- 
įeatidarė. Apsisuko ir vėl niais. Užpilk paruoštu sosu.

tarkuotu sur.u 
karštam pečiuje

nueio už baro. čia ji buvo apibaritvk 
ir “bartinden's" ir “koštu- >r keoink 
meris:" pati pvlė ir pati gė- 30 minutu. 
rė‘.

penkios valandos, 
iki atvyko saliuno savinin
kas ir atidarė duris. Tada 
policija paėmė tą moterį ir 
nusivežė nuovadon. Iš ryto 
ji buvo nuvežta teisman už 
girtybę. Į Kodėl gi tyli vis nubudus?

Matyt, darbininkams už- Kodėl man žodžio nesakai? 
darant saliuną ji gulėjo po lr me’le t.-.\o lyg užsnūdus?.

todėl jie jos!Gal ją visai tu praradai”stalu girta ir 
nepastebėjo.

KODĖL?
Tu sielą 
ir meilės 
Tu širdį 
Paskum...

mano užžavėjai 
pančiais surišai. 

mano pergalėjai... 
mane it užmiršai.

t-

apgaut
lizmo pionierium

I krašte. Ir va dabar jis sėdė- O jus — vaikai. Nemany- 
' jo Kęstučio gatvėj, Miškų kit, kad Tarybų Sąjungos 

riausybė rado Lietuvoj 
ieto galą. Praeis keletą

pp-ivo nusistatymu, ir pro dar- metų, ir Sąjungos

butu Komisariate, savas pavarde vyi 
įberk ir krauju, svetimas visu sa-'įvi
Įdė

RUŽAVA

u- sąjungos sienos 
lukštą.'^’ atokiau stebėjo, kas pasistūmės dar toliau i va- 

1 tie lietuviai ir kas ta Lietu- karus ir dar toliau, kol iš- 
va. Nebuvo priekabus, bet nyks visos sienos. Jus to ne
iš visų reikalavo darbo ir, matot, o aš šventai tuo ti- 
žinoma, tarybinės santvar- Riu, — taip bus! 
kos. pažinimo ir... pasisavi- —Iš kur, prieteliau, tiki,
nimo. jjei jūsų “Katiušos”, važiuo-

Draugas Gentila rado ko- damos pas mus i svečius, 
misarą kabinete vienų vie- atvyksta dar caro laikų lap- 
ną. Gal nepripuolamai jo temis? Per dvidešimts metų 
šešėlis, komisaro sekreto-j jau turėjote laiko visoms 
rivs, buvo kaž kur dingęs. į joms pasiūdinti lakerkas,— 
Eraugas komisaras rankos pagalvojo draugas Anice-komisaras
mostelėjimu pakvietė Gen-įtas, palankiomis akimis žiu- 
tilą atsisėsti prie pat rašo-'rėdamas Į draugą komisarą, 
mojo stalo ir, išsitraukęs iš Lyg atspėdamas Gentilos 
kišenės portsigarą, pasiūlė minti, Martišius toliau kal- 
tikra rusišką papirosą. Už- bėjo:
sirukė. Martišius giliai, ru-j —Jus dar netikit ir jūsų 
siškai užsitraukė, išpūtė ir,dauguma musų dabartiniam 

darbe laikosi, kaip čigonas 
svetimam kermošiuj: tik 
dairosi, ką nudžiautų: nu
džiautų io svajojamą ateiti. 

(Bus daugiau)

pradėjo:
—Aš kalbėsiu su Tamsta 

rusiškai, kad man lengviau 
Lutų pasisakyti. Tikiuos, 
kad tame neįžiūrėsi tarybi
nės Lietuvos tautinių teisių 

(Įžeidimo. Busiu atviras ir 
norėčiau, kad mokėtum tuo 
pačiu pinigu. Kalbėsiu ir 
i pie musų komisariato rei
kalus ir apie visą čia padė
ti, kaip ją suprantu.

“Laikykis, Gentila”, — 
parėdė sau minty draugas 

Graži poniutė, ružavai Anicetas ir pasiiuošė klau- 
apsirengusi, Gloria O’Con- sytis pažadiniu atsargumu, 
nor, dalyvauja “dešimtu- —Tamsta, drauge, šu
kų eisenos” bankiete, kur pranti, kad mes čia atėjo-j 
buvo keliami pinigai i fon- me ne tik su tankais ir su!

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- 

Įtytojams tik $1.00.
Gaunamas "Keleivio” knygy-

Nevėžio Mylėtojas, lyžių.
dą kovai prieš vaikų para- NKVD. Užimdami Lietuvą,Ine. “KELEIVIS

turėjome ir turime tikslą ją^636 Broadway, S. Boston, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
ir tilpo! Kai pavargo, tai 
:.nt aslos išsimiegojo.

Sausio 11 d. buvo musu 
susirinkimas. Oyfai turėjo

j a veikslus, kurių nados, bet dar nieko nega- skaitė ureit, vos girdimai'
verte siekia 1 < milionų do- Įėjo
lerių. Mušėjuje paliko tik- atmetė _
tai 1.231 paveikslas in.en- sieros krašto balsuotojams!po raporto narius išbarė, 
kesnės vartės. Rusai pa- tą klausimą išspręsti. New-jkam jie neatėjo i vakarie- 
yeikslus išvogė ir išgabeno foundlando vyriausybė ta-
i Rusiją. Stalino valdžia riasi su Kanada dėl prisidė- 
teisingai skelbia, kad ji jimo prie Kanados provin-

nutarti. Parlamentas!.-au pO nosimi, o vienas rau-Į 
ė pasiūlymą duoti vi-plonasis kalakutų meisteris

palaiko meną ,cijos teisėmis.
i

Palestinos Milicija Japonų Karo Kriminalistai
Kruvinos riaušės Palesti- Aliantų karo teismas To

noj privertė Jungtinių Tau- kio mieste baigia svarstyti 
tų organizacijos komisiją 25 japonų vadų bylą. Japo- 
Palestinos reikalams tvar- nų vadai kaltinami dėl karo 
kyti aptarti klausimą, kaip pradėjimo ir agresijos, 
sudaryti žydų miliciją tvar- svarbiausias kaltinamasis 
kai palaikyti. Komisija ma- yra Hideki Tojo. Teismas 
no. kad pirma turėtų būti eina nuo birželio 3 d. Dabar 
sudaryta pačių žydų vietinė dar kalbės gynėiai ir bus iš- 
milicija, o jau paskui pa- neštas sprendimas.
siųsta i Palestiną taiptauti- Į --------
nė policija dalyboms pri- Lenkijos Maršasas

Lenkijos maršalas Rola- 
Žymierski, kurs kadaise 
Lenkijoj sėdėjo penkius 
metus kalėjime už valstybės 
pinigų pasisavinimą, praei
tą savaitę lankėsi Maskvoje 
ir turėjo slaptus pasitari-

ziureti.

Irako Nauja Valdžia
Irako vyriausybė pasira

šė sutarti su Anglija ir pa
žadėjo Anglijai duoti kariš
kas bazes. Dėlto kilo prote
štai visame krašte ir po kru-jmus su Rusijos karo vadais 
vinų riaušių Irako valdžia'Sako, ir kitų Rusijos vasalų 
pasitraukė. Sako, riaušėse' karo vadai buvo pašaukti Į 
žuvo apie 70 žmonių. Nau-jMaskvą gauti instrukcijas, 
joji Irako valdžia atnaujins
derybas su Anglija.

Ką Daryt Korėjoj?

Einšteinas ir Sovietai
Garsusis mokslininkas, 

Albert Einštein, atmetė
priežiu- Sovietų Rusijos mokslinin-Jungtinių Tautų 

ros komisija, 
neįleido 
dali
rėjos sostinėj vasario 3 d. ir pasaulinė valdžia gali su-Įrio? 
svarstys klausimą, ką toliau laikyti žmonijos ritimąsi Į) 
daryti? Žinoma, komisija atomini karą, o Sovietų Ru-j 
nieko negalės nutarti, nes sija yra griežčiausiai prie- 
Rusija su ja nenori skaitytis šinga pasaulio valdžios idė- 
ir nesiskaitys. jai.

nę: Išeina, jog mes nariai 
kalti, kad “progresistai” 
musų draugijos turkes su
ėdė !

Man rodosi, musų draugi
jos nariams tai yra gera pa
moka. Kai laikom valdybo
je netikusius žmones, ypač 
taip vadinamus maskvinius 
-progresistus”, tai iš jų ga
lima visko laukti. Ne visi 
musų valdybos nariai yra 
Maskvos fašizmu užkrėsti, 
bet tie nepartiniai leidžia 
bolševikams sau ant kulnų 
laipioti.

Musų nariai, po to gar
siojo mitingo, ilgai kalbėjo
si apie tas turkes, kurias jie 
apmokėjo, bet kurias suval
gė neprašyti svečiai. Kai 
kurie nariai džiaugiasi, sa
ko “pigiai atsipirkome”.1 
Seniau buvo atsitikimas, 
kar “progresyviai” nujojo i Aut 
organizacijai 5 tuksiančius pirkti 
dolerių, o dabar atsipirko
me tiktai su šešiomis turkė- 
mis, 2 pusbačkiais alaus ir 
vienu keisu degtinės...

Man atrodo, kad čia nė- 
įra ko daug džiaugtis. Ge
riausiai butų visai nuo bol- 
evikiško gaivalo apsivaly-

ANGLIŲ PONAI PRIEŠ KONTROLĘ NORl DARBO ANT KARMŲ 
i Paieškau darbo ant farnios. Jau 
dirbu ant farnių 40 metų. Esu virš 
5o metų amžiau.-. Kam puiyięs u**- 
bininkas reikalingas prašau ras>ti 
šiuo adresu: P. Z., , (•»)

15ux .73:#. Woodbridge, X. \.

PAIEŠKOJIMAI
As noriu žinoti ar yra kas gyvas 

i iš lAKo m. giminių n pazjsun.ių ir 
; krakiškių ir prvnkiškiecių, KraKių 
j parapijos. (6)

Antanas Ragauskas,
I 46 \V. Le< tnard st., atrinury. Conn.

Paieškau apsivedimui draugės nuo 
3ft iki 5n imtų. Aš esu tarmeris 55 
metų, teisingas. negeriu likerių, tu
riu 28o akerius derlingos žemės. 
Esu našlys ir man reikalinga šeimi
ninkė. kuri norėtume! gyventi ant 
fariims prašau atsišaukti ir prisiųsti 
paveikslu su pirmu laišku. Duosiu 

i atsakymą kiekvienai :r susitarsim 
į kur galėsim susipažinti. Prašau ra
šyti sekančiu adresu: O>-8,

Mr. Adam <'horvinski 
! Box 13, Dafter, Mich.

Anglių kasyklų savininkų atstovai lankėsi Washing- 
tore protestuoti prieš vyriausybės pasiūlytą Įkurti 
“anglių kasyklų patariamąją tarybą”, kuri tvarky
tų saugumą kasyklose, rūpintųsi darbo sąlygų geri
nimu, naujų mašinų Įvedimu ir panašiais dalykais. 
Savininkų atsiuvai sako, yra pavojaus,kad toki taryba 
Įves “valdžios kontrolę” anglių kasyklose, o jie to 
labai bijo. Paveiksle matyti (iš kairės Į dešinę) vi
daus reikalų sekretorius Julius A. Krug, Iruin Da- 
vis iš Cincinati, O., H. B. Bair iš New Yorko ir Ezra 
van Horn iš Clevelando.

Paieškomos Aunu Raehus 
Valaitytė ir Petrė Valuiyvtes. gyve
nančios kur tai apie Chieagą. Ieško 
švogeris Pranas Klumbys \okietijoj. 
Jos pačios ar kas jas žino ma»oiu«..- 
te atsiliepti šiuo adresu: P. Klum
bys <20al D. P. Camp MeerbecK. 
Kreis Stadthager, Germany, arba ra

ižyti: Petras Pečiulis, 81)5 E. l-lh si., 
feo. Boston 27, Mass.

Paieškau giminių bei gerų pažis- ' 
tanių. Aš. Vladas Žilinskas, gimęs 
Pavinkšnių kaime, Smilgių valsčiaus, i 
Panevėžio aps. paieškau motinos j 

• pusseserių, Kukuraityčių kilusių iš; 
I Margaigalio k.. Naujamiesčio vai.; j 
I Burkausko Stasio kilusio iš Sinku- i 
: nių k., Smilgių vai.; Eartuškevičiu-, 
i tės tėvą iš Sin’konių k., Smilgių vi.:
' Bajuriuną Petrą iš Švainikų K.. Sm:l 
I gių vai.; Buzevičių Antanų iš Ee- 
j beldžiu k.. Smilgių vai.; Stasiūnaitę Į 
j Marija iš Gailunų k., rušaloio vai. ‘ 
j (ji yra jau vedus); Žilinskaitę Vero
niką iš Skilvionių vienk.. KreMtnavo.

DAUG ĮVAIRUMO
Už $l.<rtl p<-r visą metą kuiną mč- 

Ona | ne>Į 32-jų puslapių žurnalas. Adre
suoki : (9-48 »

LIETUVIŲ' NAUJIENOS 
332 N. 6tn st_ Philadelphia 6. Pa.

T E I S M A S
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

| 3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

Draugų Talka
Aukų "Keleivio" namui iš- VVindsor. Conn., J. Lobutis :š 

gavome iš sekamų drau-| Westro.se, Altą, Canada. T. .Jan
gų: Draugas iš Brooklyno $25; Tauški iš Chicago, M. Stasiūnas 
O. Taurinskas iš Otterville. i iš Cortland, N. Y., J. Bernato- 
Onl. Canada prisiuntė $6; Y. nis iš Cleveland, Ohio, A. Mar- 
Kalvelis iš Brooklyno, J. Mar-tin iš Albany, N. Y., Mary 
kūnas iš VVestfield. X. J. ir A.'Shugzda iš Kearney, X’. J., Ce- 
F. Stvetra iš Lawrence

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. ji« 

naktimis 
žaiz

dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 

i atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
i LEGULO Oir.tment. Jų gydomos 
i ypatybes pal-. ngvina jūsų skaudėji* 
į mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
i tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžit)
Į nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-

I- žčjimą ligos vadinamos PSORIASfS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATBI.ETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppir.- .ų. Jos y ta tinkamos var
toti nuo džiustanėios ir suskilastM 
odos. Jos yra geros gy-
duolčs nuo visų išvirši
nių orios ligų. l.EGG- 
1.0 Ointmeiit suteiks 
jums pagelba nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
?:l.5‘>. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į; (B»l

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio irtai-

nuv
sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėliu varymo, Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per

niką is Skilvionių vieiiK.. i\rciundi«.> j negali ramiai sėdėti ir r.a 
vai.; visi Panevėžio apskritu s. * 1 a“ j jjjį, r.es jų už.-isenėjutios
šau jų pačių atsiliepti arha žinantieji 
malonėkite pranešti apie juos šiuo 
adresu, už ką jums aš busiu dėkiii- 
kas. V laitas Žilinskas,
65 Pealiodv .-L, Gardner, Mass.

Paieškau kunigo Paukščio, kilusio 
iš Nasrėnų kaimo, Rimšės valsčiaus. 
Breslavos apskrities. Jis pats ar ži
nantieji malonėkite atsiliepti šiuo 
ardės u: Bronė Kačkaitč,

Baliau a. M.. Lamboy str. 84.
I.itauisches lager, U. S. Zone, 

Germany.

Paieškau Adomo Kozenčio iš Pa
nevėžio. Ramigalos gatvės. Panevė
žyje turėjo sesutę Magdaleną. Pra
šom atsiliepti šiuo adresu:

Veronika Kundrišiunaitė,
U'la) Bamberg, DP Cp. ♦>, Biock 12, 
U. S. Zone. Germany-Bavaria.

Paieškau Anės ir Pranės Abrosi- 
nyčių iš Reniunų kaimo, Ugmergės 

pri- vilią Primenu iš Detroit. Mich..'apskričio. Paieško krikšto sūnūs An-
siuntė po $5;

Po $-3 prisiuntė K. Venslaus-
? komisija, kurios rusai kų kaltinimus, kad Ameri- ti ir išmesti juos iš vadova-; kas iš Montello. Mass. ir John 
Įleido i šiaurinę Korėjos ka norinti pasauli eksploa-'vimo. Argi lauksime, kol Kran iš Freesoil. Mich.
Ii, susirinko pietinės Ko- tuoti. Einšteinas sako, tiktai'ižde neliks nė vieno dole- S2 prisiuntė J. Kuprevich

KorespondencijoS
BRIDGEPORT, CONN. metų vakarienę. Oi 

gūžėjo tų

Nary:8. i

EXETER, N. H.

Mirė ilgametis “Keleivio”

Šių metų sausio 23 dieną 
Į čia mirė Benis Stubėda, il- 
'cemetis “Keleivio” skaity- 
jtojas ir platintojas. Ameri- 
Įkon velionis atvyko 1900

A. Kupčiūnas iš 
X. Y., J. Strazdas 
Minn.. J. Narbut iš Woodha 
ven, N. Y.. W. Rogers iš

, . , i tanas Šimonis. Prašom atsiliepti šiuoAmsterdam,'a<,resu.
iš St. Paul.' Antonina šimonytė-Žilinskienė

'•il.'lal Bamberg, DP Cp. 6, Biock 12,
U. S. Zone. Germany-Bavaria.

Chica-; —— i Paieškau

iš Chicagos. G. 
Millinocket, Me.. 
Chicago ir G. 
Montreal. Caria<:.

šeškauskas 
E. Dokus

Palukaitis

,,, „ .................. . . •—----- tetos Magdalenos Bie-go. III.. K. Beniusis ls v\ Uinipeg.' liauskaitės-l’bavičienės, kilusios iš 
i Žvirblaičių kaimo nuo Plungės. Pra

šau atsiliepti šiuo adresu:Man.. Canada.
Visiems aukavusiems d ra li

trams tariame širdinga ačiū.
Balys Bieliauskas 

Augsburg-Hochfeld,
Riehthofen str. 50,

U. S. Zone, Germany.

Po $1.50
JK7 I IV

prisiuntė
p

G. Yudif 
niaus kas i- 
Ch. Skap-j

.arienę. Oi kad pri- metais ir apsigyveno South MęCanes iš Jacl 
j progresyvių! Už-'.Bostone, kur vedė Anelę! Sadovvskas iš B

Nemokamas Turkių Balius siordeliavo jie šešias tur-!Petruškevičiutę. Vėliau iie- 
Musų mieste yra vyrų.!kės po 25 svarus kiekvieną, du persikėlė į Lavvrence’ą'

kurie vadina save jaunais. {2 pusbačkiu alaus, vieną 
Tie vyrai turi savo kliubą. o;keisą degtinės ir ūžė ir 
kliubas numanė šauniai pa-: linksminosi musų 
sitikti Naujuosius Metus.'kad net langai 
Išrinko du vyrus balių ruoš- -Mat, jei vakarienė 
ti. Vienas išrinktasis iš'ma, tai ir sniegas nebaisus,! 
džiaugsmo tą pat dieną iš-j per 28 inčius sniego lengva 
gėrė daugiau, negu pakėlė' bristi, jei žinai, kad gausi 
ir išsilaužė koją. 0 kitas' issigerti, užkąsti ir pasi- 
“kliubo nutarimą pildė", 'linksminti svetimu kaštu, 
vakariene rengė. Tikietu Susirinko 42 "nemokami'

o paskui i Exeter, N. H., 
kur per 21 metus velionis 
dirbo prie Exeter Manufac- 
turing Co. kaip mechani- 

nemoka-ikas.
Velionis buvo giręs 1887 

getais Cimaninų kaime. 
Suvalkijoj. Jis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, prigulėjo 
prie Lietuvių Socialistu Są
jungos, prie L,

pinigais,
drebėjo

i l * j •
iš anksto niekas nepardavi-! svečiai Į tas nemokamas vai- bo ir nrie M n A v-.t , 
nėjo. nes laukė, kad žmo-!?es. Tiek drąsuolių nepabi- •
nes ir taip sueis. !j°j° sniego, kai nemokama

„ x , !turke užuodė...Bet Naujų Metų įsvana-i
rėse privertė tiek sniego,! Pradėjo musų raudonu- 
kad ir iš namu baisu buvo kai ūžti 7 valandą vakare.

i Ūžė balavojo iki Naujų 
Metų dienos 12 valandos', 
kitaip sakant per 29 valan

dėlė.

išeiti. Tai ka daryti su va
kariene? Taigi, musu gas- 
padoriai davė žinią savis-

Draugijos Lawrence’o mies
to. Iš laikraščiu, velionis 
geriausia mėgdavo “Kelei-
vį

Stubėda buvo visu 
Siamas žmogus ir jo laido
tuvėse dalyvavo daug drau
gų. Palaidotas E.xeterio St.

ger-

kiams “i rogresistams’’. kad das gėrė. valgė ir Juozą P2kapinėse, 
sueitu i nemokama nauju Ūsuotąjį garbino. Kur įiem.J žmona yra• --------------- ----------------- irus jau 7

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaikyli po visą pasauli.
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų isvietintų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiklas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažjslami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. .... . • • , t

NAUJIENOS tiems iSvIetinliemą lietuviams tarpininkauja, 
_ skelbia iu prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažįstamu.

NAUJIENOS spausdna raitus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
iumalistū. kurie vaizdžiai pieiia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko isgvventi Lietuvai per paskutinius ieięnus metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolievikų 
okupacija, šlvkšėia “liaudies seimo“ rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
PaCISkait)vdam,i?*NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams l.etuvių, bėgusių , 
vakarus nuo iau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
.p.uidin.mi.' N«ęr.l«iskitej>roę» tų r.5,ų neperska,!,. Tuo, 
ažslprenumeruokife NALJIENAS.
Chlcagoj metams 18.00; už Chkagoa ribų kaina metams $6.00; 
‘ J J iešiems mėnesiams — $3.25.

SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

naujienos

•••

< metai atg-al. Liko 
ilk duktė Ona, žentas Juo
zas ir anūkė .Jenė Prakapai. 
Seserų velionis paliko tris: 
Stasę Petrulienę, Marę Ba
lt vicienę ir Kazę žuraulie- 

pastaroji yra likusi 
Lietuvoje.

ęėles i*’ visokią pa
galbą liūdnoj valandoj vi- 
*iems giminėms, draugams 

.Pažįstamiems, kurie paly
dėjo velioni i amžina atilsį, 
•mosirdii ačiū reiškia duktė, 
žentas ir anūkė Prakapai.

PINIGŲ APYVARTOJE 
ŽYMIAI SUMAŽĖJO

1789 So. Habted Street, Chicago 8, HL

Aukos Kitiems Tikslams Pri
siųstos per “Keleivį”

George Pavilaitis iš Detroit. 
prisiuntė $6 BALF-ui

Paieškau pusbrolio Juozo Atkočai- 
čio ir dviejų pusseserių Juzefos At- 
LnZ-ait(>< ir M aree.lčs Karalaitės ku
rių pavardžių po vyru nežinau. Ma
loniai prašau atsišaukti šiuo adresu. 

S. Kachuls, c-o A. Atkočaitė
J. (našlaičiams) ir Joseph Daržin-' K- R- -C Brydges, Ont., Canada. 

skas iš Mt. Clement. Mich. pri-, Paieškoma J
siuntė BALF-ui 50c.

i
Providence, R. I.
tauški iš Frieden. Pa.. Juod-ĮMich. 
vaikis iš Leechburg. Pa..
Strumskis iš Chicagos. A. Tau- 
razas iš Montreal. Canada. J.

ekson. Mich.. J. 
rooklyno. John 

Passick iš Hoųiam. Wash.. Mo- 
nica Kulis iš Marenisco, Mich..
A. Zalvnas iš Verona. X'. J.. A.
Petrauskienė

Aukų tremtiniams prisiuntė: apie ją žino maloniai prašome para-
J. Zavist iš Los Angeles. Calif. ^yti «iu<> adresu: J. Vaivada,

. . _ 1;>1> Dilbngen a-Donau.

Anelia Meškelys-Mont- 
' will kuri gyveno Baltimore ir skai
tydavo "Keleivi“. Ją pačią ar kas i šimtmečius kaipo koki stebuk-

$20. Walter BaĮvočius iš Smith- 
town Branch, N. Y. — $6.50. 
Mike Sinkevich iš Philadelphia,

N. Y. Drg. J. Naujalis iš 
mi. Fja. prisiuntė $1.25.

Po $1 prisiuntė: Ch. Jankau 
skas iš Millinocket. Me.. S. Jo- 
vall iš Methuen. Mass.. Const. 
Sch’.vager iš Chicago, Jos. Sher- 
ris iš Hazardville, Conn., J. La-!.. 

Įdiga iš Chicago.
New Yorko. Peter Kugel is 
Detroit. Mich.. K. Musteikis iš 
\Vinnipeg. Mai... Canada. Drau
gas iš Kenosha. Wis., Mrs. O.. 
Kondrot iš Cranbury, X. J.. J. Į 
Purenąs iš Richmond. F. Milic-J 
kis iš tVaterbury, J. Maselis i> 
Orange. Mas.-.. G. Mačys iš1 
Brooklyno. J. Iktržinskas iš M,, i 
Clement, Mich.. Ch. Pauža iš

Great X’eck. Pa. — $1.50 ir po $1
Mia-

I.uduig Karesne,
American Zone. Germany.

I’aieškau brolį Joną Gendrolaitį ir 
nrisiuntė s*seri Agotą Skirniontienę, kurie 
* ' gyveno I.ewiston, Me. Juos pačius ar
Foxcroft, kas Žino

parašyti šiuo
Mrs. Marcele Gendrolaite 

1407 Paniff st., I>etroit 11, Mich.

Jos. Fisher iš Do\er 
Me. ir S. Jovall iš Methuen,
Mass.

Aukų Amerikos Lietuvių Ta
rybai prisiuntė Raudonius
Hari. Mich. 50 centų. ; kiemio kaimo, Garliavos parapijos.

Aukos persiųstos ar persiun- lupu svarbiu reikalų ir prašau juo-

ilingą vaistą arba apsauga nuo 
! visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
nį ; jos nėra priklios nei karčios.

jų adresą maloniai prašau I Tš .siu., adresu: (5-8, į Kaina: svaras $20.00, puse sva
ro $10.00, kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi-

Aš Ona Radzevičiūtė Snarskienč I gins dėlto kad jas sunku užau- 
jš paieškau pusbrolius Jurgį, Juozą ir

1;Antaną Radzevičius kilusius iš Iga-

. vzcFii,!., . ... i pačius arba kas apie juos žino atsi-,n . e . .. Ciamos pagal jų paskyrimą. \ i- liepti šiuo adresu: <b-8»iPeter Swede is 1 . . . t ..įsiems aukavusiems tariame ■ca 1 253
Ona 

Elm st..aciu.
Snarskienč
New Britain, Conn.

APS IV E 1)1 M AI
MEILĖS ĮKAITAI

Kilingley. Cone. II. Monkev.'č 
ml- įš Montello. Mass.. J

zaitis iš lYrtage, Pa.. J. Sz:- 
nianskas iš (’ieveland. Ohio. 
Mrs. M. Bvi-r iš Rockford. 
II].. P. Remeika iš So. Bostono.
A. Subocž: iš ! renee. Mass. ir 
Eva Iiarris iš s Boston.

Po 50c. pris ,’itė: A. Dialtu- 
vas iš Methm . Mass.. A. P i- 
velis iš Lawrcr e. Mass.. A. 
Tomkus iš Ii :-ide. N. J.. V. Į i 
Poplis iš Oak\ s •. Conn.. Airi- 
broze iš Bio, no. A. Kace - 
gis iš Montn .. 1 anada, P. Si-
monavičius i- : acembe. Altą.. 
Can.. Chernc k i iš Trenton, 
N. J.. J. Abi; i sitis iš Bingh- 
aniton. N. Y.. M. Nemavičius iš 
Glen Riddle. P
Brenttvood,

Čili respublikos 
sulaikė savo teritorijoj 
rusus. Sovietų ambasados 
tarnautojus, kurie turėjo 
apleisti klasta, nes Čili ir

į Paieškau merginos arba našlės be 
Įvaii.ų nuo |f> iki 50 metų. Aš esu 

valdžia ,“v‘"1 metų amžiaus. I’aU'sniu 
ži: iu suteiksiu per laišką. I’iašau r.i- 

2o šyli: John Lipson
160 BlecckiT st.. y

Ncvv York City, N. Y.

Paieškau apsiverlimo tikslu mergi-l 
uos ar našlė-. Esu 37 r.ie'.ų. gerosi\i t». nv. viii ii nos ar n;;šlės. Esu 37 metų. geros i

lonkcvc’H Rusija nutraukė tliplomati-'v:!iz<los. >*-įlavinęs, rymo kataliko
\rol-m ' _ _* i." x.'i* ii-- i I’iašau rašvti šiuo adresu:. amūro- mus santykius. Gili valdžia penčvia

sako, ji tol neišleis tų rusų 
išvažiuoti, kol Sovietų val
džia neduos leidimo išva
žiuoti iš Rusijos Gili amba
sadoriaus sunaus žmonai,

t io'-t: ineen 
Eita uisehe

I). I’. Camp, 
l.-iger. Germany.

makas iš i

W. Tvaska iš 
Vn. J. D;:!;:- 

<ville. Pa.. J. 
elander, \Vis.. 
iš Maynard. 
Hesper, Altą. 
N. Abingtoii. 

,>son iš Ruth-

Sausio mėnesio gale viso-1 
e Amerikoje buvo 28,086,-‘Markuti iš i:

000,000 dolerių apyvartoje, iA- '’tkausk. 
arba visas bilionas dolerių Mass.. J. st nu 

'mažiau, negu buvo prieš ( 2n - 
mėnesį laiko. Tiek pinigų ^Iass” T- Tr 
dabartiniu laiku yra pas lan(1’ H-1 G 
privačius žmones “ant ran- ton- Pa - Rcb,n , „
kų” ir bankų kasose, išsky- f”Jony\ I’;,! ,ska<’ ,s Mon ' 
rus centralinius bankus.

ginti. Užsakymus prisiunčiam į 
namus.

AEXANDER’S CO.
411 W. I>roadway 

So. Boston 27. Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

4
M-- l'A

Paiiska i a lis i ve<| i nuli mergino-- a-, 
rašli nuo iki ’m melų amžiau:.! 
Aš esu 5> metų ir turiu pinigų; ga ! 
liil gvvinti ant farii.o. arba mi's'e. ! 

. . ......... : Daugiau žinių suteiksiu laiškais, i
i\UU yra ruse, Lidija 1 iesi-j I’iašau rasti paveiks!-! su pirmu: 

Sovietu valdžia neišlei-į!ai“KU- kasykite šiuo adresu: g.i;na.
džia tos jaunos moteriškės 
todėl, kad ji yra sovietiška 
j ilietė. Taigi, Čili valdži 
sako. ji laikys '‘Įkaitais’’ 25 
rusus, kol Rusija išleis tą 
jauną moterį, kuri nori gy
venti su savo vyru čili res
publikoje.

KaSlllis iš Pitts- $2.15. Imant
T.'l‘ V , L. k.liną.is Elizabeth

real. Canada. J- Dienfrow.ski iš Į

l'ony PalulH-ck. Ashlanil. N'ebr.

Paieškau moters ar ir- rgiros tiks
lu apsivesi i. Turėtų l>.:ti nejaur.ęsne 
k;.:p ’iO melu. nes a< pats rejaunas.

-.ils • etų. Nusiix>.!o vienam
g\vei,li. taigi norėčiau tiirčli gyve- 
r.r 'o 'liir-g - Prašau prisiųeti ir pa 
V' iksla. kini pae-al Į a reikalavimą i U-'' 
ugi izai'i i. Be reikale prašau nėra-: 'JT- 

-ineti. Mano adresas yra sekanti':
D -minii'k Slane.v (5-Sj

; ; Eliard av< „ Great Neck, N. Y.

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai
nimai lietuviškai. Kaina ....

Audimo apdarais ....................
Sapnininkas d. 252 .p .............
Naujos deklamacijos ir dainso

P6 pusi...........................................
Audimo a pdarais .................

Kortom lošimo paslaptis .........
Laimės spėjimas, planetos ...

Jei imsi visas apdarytas.

Pai- sl m gyvenimo drauca. kad 
Iii.litu jaunesnis kain .70 I"ef i ir n.-, 
senesri kain 65 metai ir k:.i| turėtų 
kokį turtą susitaupius. Ai turiu nuo- 
-avyle-s ir esu linksnio budo ir my

li liu -riažu gyvenimą. Su piimu GiikuiPL * 2I, 
prašau -iųsti paveikslą kurį sugrą
žinsiu pagal pareikalavimą. Prašau 

sekančiu adresu: <8)
Kauly R. Mankos 

110. Schenectady, N. Y.

ra s vii

R. x
Paieškau apsivedimui gerai pamo 

kyto žmogaus, gerai žinančią anglų

1 Ila. r'atau miniomis besikankinan-
. i:- Reuniatiskuose skausmuose, 
rankų . k- jų geiimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojy tirpimo, 

' šal'-io ir 1 i -niagumų varginami žmo- 
n--s skundžiasi. Ih-ksnio Galin?* 

.-i,daryta is daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingu ksa.'ių s-, ie’o. ši’dydama jr»- 
ling.i šiltm-.a ::..i.r.:-.į.uačius skau- 
smus' Sena ir teisinga patarlė tra
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir <ėl 
tepk su Dcksnio Galinga Moačia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dčkavoja už pasekmin- 

Deksnio Galingo* Mosties.
oz. $1.00; 4-oz. 82.00 ir 16- 

oz. $5.00. (6-8
Reikalaukit tik

Dcken’« Ointment 
P. O. Boa 666. Nevark, N. J.

jk» viena, mokosi pilna kailių, ne iaunesnio kaip art me*u' Pakalbinkime 
amžiaus. A» apie save suteiksiu ži- 

Sl.rtrt niu per laiškų. Aš gyvenu Mass. vai- 
(5) stijoj. Adresookit taip: (7|

Mrs. J. K..
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.j

Sapnininkas atskirai ...............
PAUL MIKALAUSKAS 

181 Gold Street, 
South Boston 27, Mass.

draugu* ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3-00.

Westro.se


KELEIVIS. BOSTON Vasariu 1 1918 „i.
Puslapis Astunt -i

li LIETUVAI REMTI kreipė j šalpos darba. Tąja
DRAUGIJOS SEIMO kryptimi L. R. Draugija 
Praeitą sekmadieni South dirbs ir ateityje.

Bostone Sandaros salėj | « >- Šiame seime nutarta dė- 
sėdžiavo L. Remti J'raugi- lis į dabar einantį I ietuvos

PADEKAVONB

IŠKILMINGAI - SIME 
LIETUVOS N C? ĮKLAU

SO.’Y BE

Kongresmcnas 
Kennedy kalbės 
Neprikl ausomykės Mineli-

ŠI SEKMADIENI “DAI
NOS” KONCERTAS- 

VAKARIENĖ
>: sekmadieni. f> vai. va

VlMVi i” i-. ‘ . ------> .......—~ v
•prisidėjusiu nemažai iietu- lietuvius gyvai remti Lietu-

Aš John Grinsky iš Toronto. Ont. atvažiavau j laidotuves ma
no brolio Felikso Grinskio. Bostone, šia proga aš noriu padėka- 
voti v sietus atsilankiusiems atiduoti paskutinę pagarbą mano! 
veli< niv.i broliui. Be to. noriu padėkavoti už vainikus ir gėles

Albinai Bucevičie- 
šapinskiui ir 

laidotuvių Įstaigai
už gražu patarnavimą ir pp. Aleknams So. Bostone ir malonų

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pa

jau Turime
p.itar.iine
Ta voro

kurių de- 
sk v-

i viii organizacijų, k 
{legatai kartu su paties

.re 1 ietuviu Svetainėje.;uviega.ais atstovavo
S. u’.h Bostone ivvks “Dai-i.

vos vadavimo vajų, kurį
, veda Amerikos Lietuvių: 
Taivba. Tas itin svarbu pri

musų priėmimą ir svetingumą. John Grinsky šeimyna.
Toronto, Canada.

Flood Syiiare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA. Pmp.

628 K. Broaduay. So. Bo.-toiic
Tel. ŠOU 4148

m
■ l-z

bostone įvyks oi“-Į gana plačią Woi\esterio lie-įsiminti visiems lietuviams 
Draugi tos reng iamas j luviu vi--omene. apvaikščiojant Lietuvos ne-

• • - Tas ------konctrtas-vakanene. 
nepaprastas į arensimas su- 
įungia ir vaišes ir gražų 
koncertą. "Dainos” choras 
savo koncerno programoje 

i skelbia 15 dainų.
oms i-' vakarienės

kurio;
padai-

Inta tos. Tai tikras koncer 
j tas, kurio paklausyti susi
rinks visi gražios dainos 
mėgėjai.

Vakarienės šeimininkas 
Jchn F.|S- Paura sako. kad ir vaka- 
Lietuvos i1 i^nė bus gardžiai paga-

me, Vasario 15 d. South Ro
minta ir svečiai nepaliks al
kani. Kadangi vakarienėj

High School Auditori-; kalbų nebus, tai norintiems 
i pasilinksminti svečiams liks•ton

joje. ii,-. ,. . dar laiko prie gero orkestro
Vasario 15 d. visi i praleisti laika, kaip jie no-

no ir artimųjų apielinkių' 
lietuviai rengiasi gausiai

1 res.
Todėl ateikime šį sekma- 

. . Idienį, vasario 8 d. į Lietu-
High School didžiąją cie- vį^ Svetainę South Bostone, 
tainę paminėti Lietuvos ne- p jf §i]ver gatvių kampe, 
priklausomybės 30 metų su- Neaj siv ilsime. * Rep.
kaktuves. I ____________

Iškilmingame visų lietu
vių parengime maloniai su
tiko dalyvauti musų kon- 
gresmonas. John E. Kenne
dy, kurs pasakys kalbą ang-i

susirinkti
rengiasi 

i South Bostono 
didžiąją sve-

Cambridge Socialistu 
Susirinkimas

LSS 71 kuopos narių su- 
-iiinkimas įvyks šį penkta- 

■ dieni, vasario 6 d. Cam-ll) kalboje. Lietui m. kal- .bl.j(, L p Kliubo patal. 
bes Dr. kazlauska.- ir piliau c 82;; Majn „ Vjsj na_ 
kitą kalbėtojų. liai kvieijami

Mmejime sunk., .lalvvau- rinkai

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and C<>.

Student&s Norėjo Pasi
pelnyti

E. Cambridge policija an

J. CURLEY SIŪLO RE
KORDINĮ BIUDŽETĄ
Bostono maioras J. Cur-auovavo L. R. D. i priklausomybės į askelbimo 

vykdomasis komitetas: pir-■ sukaktuves, 
mininkavo A. Kriaučialis ir! —------------- i
J. Tuinila. sekretoriavo J.; v-ndaUi Vokvldnio [tiems metams sumoje 871,- Stephen J. Lewis, kuris pa- 
Kiškis ir J. Arlauskas. ,^".7.7. L ,E“y J360.274. arba virš šešių leido į svietą ISO dolerių

onų daugiau, kaip per- nepadengtų čekių. Studen- 
guminius če- 

d raugams 
ėjęs

Seimui
Rcp- įlev šį pirmadienį pasiūlė tradienį sulaikė jauną Har-

miesto biudžetą ateinan- vardo studentą, 24 metų
Vandalai MokyklojeĮSAIS 11 i ’ l 4. • . . r- i - •.... . ketvirto karto begyje i./;Seimą.- įsklause val'b bo.- penkiu 53^.^ nežinomi lnilh 

panešimų ir ypač įdomų pikta(ja,.iai Sekmadienio j "ai- . - , , ,. , .
jranesimą išdavė i. D\a- nakį.ja Įsilaužė i »radžio<Dinansal vra keoliame sto- kius nupirkęs draugi 
rėčkas, iždininkas. Nuo per-į in()kvkj k Ouincv Point jr vyje, jis daręs sutaupąs, kur Kalėdų dovaną ir tun 
nykščio seimo iki ; pridarė clauc nuostoliu Po-'1^ galima, bet daugiau su- linksmas šventes.

Majoras sako. miesto tas sakosi už

L. R. Draugija turėjo Jicija rado v- kaį,bar;jmažinti negalima.- Dabai 
(su kasos likučiais) visai išplėšta ir daug daiktu ma-Ioro pasiūlymą pradės Silvi
pajamų. Išlaidų per tą lai- sugadintu? ' ' svarstyti miesto taryba. Pa- šį
ką buvo padaryta šalpos; __________ didėjusias išlaidas reikės ver
reikalams .<2.481. Daugiau
siai aukų pasiųsta BALE-ui 
vajaus proga. Vieną kaną 
pasiųsta £812.45, kitą kar
ta—$1,322. o Int. Relief vežimių šoferiai susitarė su 

darbdaviais ir išsiderėjo už
darbių pakėlimą po 23 cen-

Silver Gatvėj Sudegė Karas
antradienį iš ryto Sil- 

gatvėj policija sulaikė

\Valrhes - J«-welr> 
Kadios - Elevirical

379 W. Broad" av.
Tel. SOI

Diamonds
\ppliaiicen

S*».

BORIS BEVERAGE CO.

(padengti iš padidintų tak- vieną jauną vyruką pavog- _ 
su. tame kare. Vyrukas norėjo ve

and Rescue Committee pa
siųst;! 250 dol. Pasiųsta 
veik už 300 dolerių pakietų tus į valandą. Už darbą 
atskiriems tremti n i a m s. šeštadieniais ir šventadie- 
Šiuo tarpu iždininkas dar’niais bus mokamos premi- 
turi kasoje $822.84, bet yra jos po 5 centus į valandą, 
dar neapmokėtų išlaidų. šį antradienį streikuojan- 

jtodėl kasoje yra apie 600.tieji šoferiai slaptu balsavi- 
dolerių. mu susitarimą patvirtina ar

Svarbiausias šio seimo atmeta.
uždavinys buvo praplėtimas ---------------

kadi

T rokų Streikas Jau
Pasibaigė ’ _ -------------- pabėgti ir du policininkai jį

Po 32 dienų streiko sunk- Vėl Sprogimai Kanalizaci- vijosi. Kai tik įtariamasis 
jos Urvuose vyras pabėgo iš karo, karas

Pirmadienį pavakarėj vėl užsidegė ir supleškėjo. Įta- 
įvyko keli sprogimai pože- riamasis vyras paimtas ir 
miniuose miesto kanalizaci- kaltinamas* pavogęs taksi 
jos urvuose. Tokie sprogi- mašiną nuo E st., So. Bos
niai buvo įvykę prieš mene- tone.
si laiko ant Dewey aikštės, 
o dabar jie pasikartojo- 
Avon ir Chauncev gatvėse.
Pirmadienio pav a karė s'

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora- 

sprogimai sužeidė 13 moterų cijos programa ateinantį ne- 
ir išdaužė langus artimiau- dėldienį iš W0RL stoties, 
siuose namuose. Miestas sa- ldlociklių, tarp 9:30 ir 

, .. . . . ,ko, sprogimai ivyko dėl su- 10^0 ryto bus tokia:
P°,1C1J± požeminių elekt- i. Muzika.

Draugijos earteno. ---- . . ---------------------- --------- ---
(iraugija galėtų imtis patar-j ^P^'osgimai įvyko dėl su-O’t® bus
nauti atskiriems žmonėms.

i pasiųsti saviš-į^0 'iename prekiniame va- ros laidų, kurių kibirkštis’ o. * Dainininkė Emiliia 
galbą *į Europą. T'*nf 11 pakeleivių kurie uždegė ir išsprogdino susi-: Burbulienė iš So. Bostono.dalyvauti.

kurie noi
, , , . kiams pagalbą . ----- r _. .

\3ld\ DOS 11 į V,*ni, kultu <«imat nstitlk. BUCK J>H\ stotyje slaptai

JL-avtu v itm.-.-i i_-irki<xvu"vriii * •

ke- kanalizacijos du-Į 3. pasaka apie Magdutę.

, _ ....... Iš Badobes paskelbimą ., vieniai. še5xa(lieni mirė East En(t 
pakeis savo balsą uz tusm- B(jstone jauna 22 meta me,._

... , . gaitė. Kathleen Lvnch. Jipriklausomybes musų t 
žemei — Liet . v d.

v

Šį Šeštadienį Blynų Va-
e ............. .. ___ . karienė

bą išrinkti sekami asmenys: bc ntirėjo.pasiekti Flondą.j Grupė naujųjų ateivių, ar 
Kriaučialis. Vasiliauskas. UaiRinal be. pateko 1 Kalė-J tremtinių, šį šeštadienį, va-
Arlauskas. Tuinila, Rama-plm^* 
nauskas, Dvareckas. Mi’s.:

Į Po proCTamos parašykite 
’ savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program,m z-

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

kios rūšies alų baliams, vestu- 
ėms į namus ir sales. (-)
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Stendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Todėl iTioši imė> 
dalyvaukime i. 
priklausor y ės 
Lietuvos 
remkime 
n ingai 
Laisvę, 
smurtą.

Užmušė Zmon 
ir Pats ?< 

Arthur F.
Braintree ee ..

TpVU kathleen Lynch. Ji ..Januškevičienė, Končius.; Dorchesterio L. P. Kliubas
-■mirė miesto ligoninėj. La-• Simanavičius, Svilas. Ma-, Rengia šurum-Burum

Jankau-' Dorchesterio Lietuvių Pi-darius skrodimą buvo nu-įtioška. Krasinskas.

Suvažiavime darė prane-

salio 7 d., 7 vai. vakare,
rengia “Blynų vakarienę” 
Sandaros svetainėje, 124 E 
st., South Bostone. Subuvi
mo tikslas yra artimesnis 
naujų ateivių susipažinimas 
su vietos lietuviais. Sve
čiai širdingai kviečiami.

.iremoni si., noston, 
Mass., pranešdami savo įs-į 
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

Tel. ŠOU 2712 arba KIO V‘>13

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON. MASS.

aTj. namaksy
RE A L ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
rvutru r STREETvrrvavzuin* --------

West Roabury. Mass.
Tel. Parkway 12m3-W

DR.

vogerką vo didelę dalį kitiems žmo- 
korė Jiems šelpti, o pati

1 ;''.4ton. JAisbadžiu, Jki penktadienioikjmo Daugiausiai
včičt im -akaie staiga nusilpo. Mi;i\\’orcesteiio ir Bostono skv-’mynai

g.vtenoĮ^ĮjyĮŲk jr skvriai j< savo vei-l 
veikė 1

Visi Nepatenkinti Curley 
Biudžetu

urley pasiūlytas 
biudžetas jau spėjo 

protestų. Mies
to tarnautojai protestuoja. 

Šiurpi Žmogžudystė J kad jiems nenumatyta pa-
Sekmadienį iš ryto kai-J kelti algos. Biznieriai pro-

pastebėjo Walpole!testuoja dėl žadamų pakelti

riškę, ir paskui pats pasiko
rė. Ta šiurpi ž; :<.gžu<ivstė

atrasta ..adieni.buvo
kada kaimynai pastebėjoj 
jog Huntington namuose 
ne viskas tvarkoje ir pašau
kė policiją. Dėl kokios prie
žasties pirklys papildė tą 
žmogžudystę ir pats nusižu
dė policija dar ’ebeaiskina

Aliejaus Trukumas Nėra 
Praėjęs

Naujai Anglijai vis dar 
trūksta kuro aliejaus. Visi 
aliejaus vainotojai raginami 
taupyti aliejų, kiek tik ga
lima. Sako. aliejaus trūksta 
todėl, kad pri.-tatymas dė! 
šalto oro ir audrų nėra re- 
guliariškas.

Ką Girdėsime Radio 
Koncerte?

ge skyriai patirti neteko. ford 42 metų moteriške bu- 
Bostono skyrius pernai vo persiskyrtisi su savo vy

metais gyvai dėjosi i Lietu-Jai. Ji buvo baisiai sudau-
Kovo 7 d. Dj). Minkų ren-!vos vadavimo vaju ir iš sa-ižyta ir apdraskyta ir mato- 

ziamamp radio knneprtp!_ __ • • ' * , - - 1__ : _ ______giamame
girdėsime ir Birutės radio' 
chorą, kurs p. Minkienei va-l 
dovaujant keta padainuoti 
keletą ji-nios Bucevičienės 
sukomponuotų dainų. Gir
dėsime smuikininkus Lon- 

Iginą Buinį. Alicę Plevokiu- 
jtę ii Iienę illianison-Pal-Į0raUgijos centras 
canav įeiutę. Bus perstatoma į jop skvriai savo
linksma komedija Gyvieji _____Z_________
nabašninkai” ir vėl išgirsi
me Kanados juokdariu? 
dainininkus, Vincą Kavac- 
ką ir Vincą Bubelį. Koncer
tas bus Gavin mokyklos 
svetainėj, So. Bostone.

Evcrctt Geso Dirbtuvė 
Dirba

Musų valstija perėmė i 
savo rankas Everett geso

ir tuo budu surinkti dau
giau mokesčių. Namų savi
ninkus miestas gali apkrau
ti didesniais mokesniais

ROSENGARD ATI
DARĖ OFISĄ

j I)avid E. Rosengard, M. 
D., praneša, kad 26 sausio 
atidaręs medicinos ofisą 
prie 414 W. Broadway,‘ 
kampas F streeto, South Bo
stone.

Dr. Rosengard yra gimęs 
ir augęs So. Bostone, pra-į 
leidęs 2 metu Camey Ligo
ninėj ir 1 metus Lynno Li
goninėj. Prieš tai jisai vedė 
Broadway Pharmacy ant* 
kampo D ir Broadivay. Po 
to jisai įstojo laivyno medi- 

£ kų korpusan, iš kurio nese
nai buvo paliuosuotas. Jis
supranta trtiputį ir lietuviš
kai. (7)

koncerte, vo sukeltų pinigų "padarė i- mai mirė nuo smūgių aridviem budais: pakelti na- 
'našą virš 800 dolerių, o’nuo šalčių. Suimtas jos ka-|mų įkainavimą, bet taksus 
per skyriaus pastangas bu- valierius, tūlas Robert Vin-i“nuo tūkstančio’’ palikti
vo sukelta virš 2.000 dole- fon iš Westwood su kuriuol tuos pačius arba pakelti ^r,.ua,as

i)! ?estadicnio vakare buvo taksus ir palikti tą pati ver. ty duoda profesionali muzikos 
Uorcestcno skyrius labai išėjusi į miestą. Jis pnsipa-.tybių Įkainavimą. Visvien mokytoja p-Iė Amelia Tataro-

gyvai dirbo BALE vajaus žino su ja buvęs mieste, o kaip miestas darys, namų ni3.’ kuri turi įgijus muzikos

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri-

pravedi me. Bendrai tiek grįždamas susibaręs ir ją 
tiek ir apkruvinęs, bet jis ginasi 

energiją ją užmušęs.

savininkai turės 
mokesčių mokėti.

. -_ , kuri turi įgijus
daugiau mokslo laipsnius A. B. ir M. A.

Kreiptis į jos muzikos mokyk- 
(-)lą:

Grįžo Iš Floridos
Praeitą ketvirtadienį iš 

I' loridos grįžo musų du biz
nieriai. S. Chase ir P. Jaku- 
bėnas-Jacobson. Jie ten iš-

dirbtuvę. kur 9<)o darbiniu-' buvo apie mėnesį laiko ir 
kų buvo paskelbt“ streiką. į grįžo nudegę, kaip indijo- 
Virš dirbtuvės iškelta vals-'nai. Tą pat dieną pasitaikė 
tijos vėliava. Darbininkai \ inco Balukonio 55 me- 
sutiko dirbti valstijos prie-Aų gimimo sukaktuvės, tai j 
žiūroje, o derybos dėl už- būrelis draugų grįžusiems 
darbių pakėlimo bus tęsia- “indijonams” ir V. Baluko- 
mos. Sustabdymas Everett ,nui surengė South Boston 
geso dirbtuvės butų rtutrau- Cafe patalpose šumnias su
kęs geso pristatymą musų tiktu ves. Buvo anie Įiorą de- 
virtuvėms. Todėl gtioerna- sėtkų sveikintojų ir daug 
torius perėmė dirbtuvę. fonių. B.

KONCERTĄ ir VAKARIENĘ
Rengia “Dainos” Draugija 

SEKMADIENI,

Vasario-February 8, 1948
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ,
E ir Silver gatvių kampas, South Bostone.

Bus gardi vakarienė, graži dainų programa, geras 
orkestras. Dainuos ‘ Dainos” Choras vadovybėj mu
zikos mokytojos A. Tataroniutės.

Ateikite visi ir visos. Pradžia 6 vai. vakare.

REIKALINGI STALIŲ
ĮRANKIAI. į three ARTS STUPIO,

Kas turi parduoti dar gali-j 180 Kojlston st„ Boston, Mass 
mus vartoti staliaus varstotą ir Tel. KENmorc 3571

Įlx“t kurius stalių darbams įran- 
i kius. prašoma pranešti antra- 
*u •' A. Svilas,
684 E. 6th st.. S. Px>ston. Mass.

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. 1. ši.« vaistas geras nuo 

nudegimo
Nusideginus reikia pamirkyti ske

pečiuke i vaistu ir kloti ant skauda
mos vietos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Didele bonka .$2, mažesnė 81.50.

No. 2. šis vaistas geras nuo pu^ 
liojannp žaizdy. Turint puliojančh) 
žaizdų skaudulius, reikia paimti 
“Aziva” mosties ir ištepti žaizdas; ’ 
kas turi kiauras blauzdas tai toji 
mostis geriausia pagelba. Didelė dė
žutė ?2, mažesnė $1.50. Siuskite ap
mokėtus užsakymus šiuo adresu:

Juozapas Machinskas
295 Silver aL, So. Boston. Mass.
Arba asmeniškai kreipkitės kas

dien po 6 vai. vak. (5-8)

Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wiko»- 
Gay Rekorderio. Nauji troosley 
Radijai ir Fonografo Uonsolen.

Dabar tik Nupiginta Kaina 

$159.00
Ateikit Paharėti 

Darbas Garantuotas ant 
Radijg ir Radijo-Fonografg

Dabar Radiju Pardavimas 
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center
652 E. Broadnay

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonai: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridsre 6330

Dr. John Repšiu
(RF.rSVS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos; 2-1 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVAKD STREET 
taBp. Inman St., arto Central B<- 

CAMBRIOGE, MASS.

T*L ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
' OPTOMETR1STAS
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakar*
Scredomis:

Nao 9 ryto iki 13 i»»«
447 Broadway

SO. BOSTON. MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlcf. I^fayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUK), INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

Valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nodeliom, nuo 1» ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
M o ver«)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas rietas.
Saugi priežiūra kaina prieinama
S26 BROAD'VAY,

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOUth Boston 4618

l




