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Čekoslovakijoj Bolševikai Daro 
CinkluotąPerversmą Į

Bol ševikų Policija Areštuoja Demokratus — Krašto Sie
nos Uždarytos — Komunistu Partija Reikalauja Sau Vi
sos Valdžios — Benešąs Nežino Ką Daryti — Baigėsi 
“Tupėjimas Ant Tvoros”.

Čechoslovakijoj praeitą Europoj Yra Galybė 
savaitę komunistų vidaus v
reikalu ministeris nutarė', Netikrų Dolerių
pašalinti visus policijos vir-t Visoje Europoje žmonės 
šininkus nekomunistus. Ki-i gaudyte gaudo dolerius, 
tos valdžios partijos dėlto i Juos ima bankai, biznieriai 
pakėlė protestą ir norėjo at- ir “maži žmonės”, kurie ne
šaukti savo ministerius iširi pasidaryti kokią pinigų 
valdžios, bet prezidentas atsargą stengiasi gauti do- 
Beneš ministerių pasitrau- lerių. Tuo pasinaudoja viso- 
kirno nepatvirtino. kie piktadariai ir platina

Komunistai dabar po visą netikrus dolerius. Sako, kad 
kraštą ruošia demonstraci- netikrus dolerius leidžia i 
jas ir reikalauja “apvalyti” į žmones bolševikai, kurie 

nuo “reakcininkų”.‘paėmė nacių pinigų spaus- 
Komunistai reikalauja, i dinamas mašinas ir

valdžia

kad prezidentas Benešąs 
avestų kompartijos vadui

leidžia
jas į darbą. Pasakoja, kad 
Vengrijoj bolševikai turi

Gcttvaldui papildyt vyriau-į didelę “dolerių fabriką”, ir 
ir “ben-’iš ten leidžia i Vakarų Eu-

ČIA POSĖDŽIAUS JUNGTINIU TAUTŲ SEIMAS

Šiais metais Jungtinių Tautų seimas susirinks i posėdžius Paiyžiuje, Chaillot 
palociuje, kurs matyti paveiksle. Sako, kad franeuzų pinigų nupiginimas duos 
progos delegatams pigiau paūžti Paryžiuje, negu brangiame Nevv Yorke. Chai
llot palocius yra gražiai Įrengtas, jame yra penki m užėjai ir milžiniška teat
ro salė, kur delegatai galės svarstyti pasaulio klausimus.

sybę komunistais
Benešąs ropą falšyvus dolerius, ku

rie yra labai gerai padirbti. 
Panašiai darė naciai per 
karą. jie buvo po visą Euro
pą paskleidę galybę netik- 

Komunistai tikisi priveis- n? svarų sterlingų ir dole- 
ti Benešą nusileisti. Sekma- nū
dienį jie pradėjo j)o visą ---------------

nius demokratinių partijų Arabų Lyga brumo- 
žmones, o Benešo partijos ja Amerikai 
(nacionalinių socialistų); Arabų Lygos kraštai (E- 
centre joise\ikų vedama Transjordanija, Sau
policija padare kratą u |H*idi-Arabija, Irakas, Sirija, 
eme kai kuliuos vadus. ^1_!jemen įr Lebanonas) nuta
šo valdžios įstaigos via aP-;,-g nebeleisti Amerikos alie- 
statvtos bolsevikiskos poh-įjaug kompanijoms tiesti per 
cijo. \ ulao įeikalų mmis-sav.° teritorijas naujų alie- 
te!is, komunistas Nosek, uz-j jaug (jufju (pajpU) kol 
darė krašto sienas ir niekas ‘
be ypatingo leidimo nebe
gali apleisti Čechoslovakiją.

Kad pasigrobus valdžią

drakeleiviais”, bet 
tam priešinasi. Jei Benešąs 
su tuo sutiktų, tai butų Če
choslovakijos demokratijos
galas.

komunistai skelbė vienos 
dienos visuotiną darbinin
kų streiką, o partijos agita
toriai mitinguose rėkia, kad 
laikas Čechoslovakijoj baig-; 
ii supuvusią demokratiją ir 
įvesti “gerą” sovietišką 
tvarką.

Benešąs ilgai sėdėjo ant 
tvoros tarp vakarų demo
kratijų ir lytų diktatūros, 
bet dabar atėjo laikas arba 
kevoti už demokratiją, arba 
pasiduoti bolševikų dikta
tūrai.

Kol kas į vidaus kovas 
dar neįsimaišė armija, kuri 
gali nusverti kovą už de
mokratiją ar diktatūrą. Če- 
choslovakija nėra rusų oku
puota, kaip Vengrija. Ru
munija. Lenkija ir kitos Ry
tų Europos tautos, todėl ce
chų armija:, Benešo įsaky
mu, galėtų išvaikyti komu
nistų ginkluotus bulius ir 
užtikrinti krašte demokra-
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Prezidentas Siūlo Sustiprinti 
Nuomų Kontrolę

Siūlo Remti Statybą, Kad Per Dešimtį Metų Butų Stato
ma po Vieną Milioną Butų Kasmet — Kviečia Kongresą 
Išleisti Naują Nuomų Kontrolės Bilių — Siūlo Statybos 
Rėmimą ir Butų Kontrolę Priimti Kartu.

Prezidentas Lankėsi ši pirmadienį prezidentas 
n ± r»-i • ITrumanas pasiūlė kongre- 
Puerto-Klkoje sui išleisti naują nuomų 

Prezidentas Trumunas ikontrolės bilių ir kartu siu-
lankėsi Puerto-Rico saloje lo, kad butų priimta plati 
ir pasakė kalbą, kurioje jis;programa butų statybai 
žadėjo Puerto-Rico salos-remti. Prezidentas sako, A- 
gyventojams daugiau teisių į merikai reikia kasmet sta-
5 atiems tvarkyti savo salos lyti po vieną milioną butų 
gyvenimą. Salos gubernato- bent per dešimtį metų. Virs

Nuomų Kontrolė Paskutinė Opozicija Liberalai Prieš
Pratęsiama Mėnesiui Vengrijoj Lžsmau- Trečią Partiją

R&publikonų vadai uiunSu Amerikos liberalu onrani-
pratęsti dabar Teikiantį VengrijTbolševikiėka <A">ericans for-De-

Įstatvma ,,® < , . . • mocratic Action) savo sū
ri nėr ta dlktatura Jau bal?la naikin- važiavime Philadelnhi:oie 0 pei M ti krašte visas opozicines vaziavime rniiacieipnijOje — SUSI- ------

kon-

nuomų
vienam

kontrolės 
mėnesiui,

mėnesį bus bandoma 
tarti dėl naujo nuomų 
trolės biliaus išleidimo. 

Dabar veikiantis

riu dabar yra gimęs Puerto- 
rikietis Pinero, o preziden

to, miestuose reikia persta
tyti daug namų, kad išnai-

tas sako, kari salos gyven- kinus nesveikus laužynus, 
tojai gaus ir daugiau teisių. Kol yra didelis butų tru- 
•Jie galės patys nustatyti sa- kuinas, prezidentas siūlo 
vo santykius su J. A. Vals- išleisti nuomų kontrolės bi- 
tybėmis. Puerto-Rikos salos lių keturiolikai mėnesių ir 
gyventojai yra Amerikos siūlo sustiprinti kontrolę, 
piliečiai, bet jie yra ispanų Naujas bilius turėtų veikt 
kalbos ir kultūros ir dažnai iki 1949 metų balandžio 3C 
jautėsi skriaudžiami, kad dienos.
ių kraštas negali pats tvar- Prezidentas siūlo, kad 
tyti savo reikalų be Wash- statybai remti butų skiria- 
ingtono valdžios kišimosi ar mos valdžios lėšos ir kad 
pritarimo. t j valdžia turėtų teisę prižiū

rėti statybos kompanijas ir 
statybos medžiagų kainas, 
kad statyba atpigtų. Tą ga
lima padaryti, jei valdžiai

Ką Amerika Darys 
Dėl Palestinos

Šią savaitę Jungtinių Tau
tų saugumo taryba turės iš
spręsti, ką ji mano daryti 
dėl Palestinos padalijimo. 
Ten arba reikia siųsti tarp- 
tautinę policiją, kad tvarką 
palaikytų, arba reikia pra
šyti anglus, kad jie ilgiau 
ten pasiliktų, arba reikia 
bandyti sutaikinti arabus su

I ..... ,1 ..... .. . .__  .uus uuvua tviert. 1 V '7
dinti statybos medžiagos 
gamybą, 2) pakeisti staty
bos patvarkymus, kurie da
bar yra pasenę arba labai 
skirtingi įvairiose krašte 
srityse, 3) teikti paramą 
ir morgičių garantijos sta
tybos kooperatyvams, 4) 
remti tyrinėjimus, kaip pi-

praeitos savaitės gale pasi
sakė už Marshall plano rė
mimą ir griežtai pasmerkė 
VVallace kandidatūra i pre- t'" 
zidentus. I iberalai sako. 
AVallace išsišokimas “nie
kur neveda", tai yra aklas 
maišas musų politikoje. 

Liberalu suvažiavime da

grupes, kurios dar buvo už- 
silikusios. 20 socialdemo
kratų partijos vadų, kurie 

‘susijungti” su ko-
• og a kt - * . munistais, liko išgaudyti, d' K ] ’• 'i ° socialdemokratai

trt go ^d»l"e- P, e'~ ’iai buvo areštuoti 
sti, o todėl ir pratęsiamas • 

veikiantis bilius su •-

nuomų
kontrolės bilius baigiasi va- 1 " '

merika nepakeis savo nusi- daba,
statymą dėl T>-1—---- --- '
dalijimo.

Sirija, pildydama 
bų nutarimą 
tvirtinti sutar 
Amerikos ai
nija dėl nutiesimo ilgiau
sios alieiaus paipos per Si
rijos teritoriją. Arabai sa
ko. Palestinos padalijimas 
yra neteisingas ir jie viso
mis priemonėmis tam prie
šinsis.

mimste- 
ir parti- žydais, kad jie nebesiskers-lgiau ir greičiau statyti na

tų. j mus ir 5) griežtai kovoti
trustus ir statybininkų 

kelti.
plačią 

bet kaip 
nega- 

ne pir-
pritars. Mažosios tautos ne-imą kartą prezidentas siūlo 
nori imtis atsakomybės už|vemti statybą, bet kongre

sas tam reikalui seniau ne-

tikrieji atstovai išmesti

nuomos Mrs. Eleanortai butų 
kiltu.

kitos
bus išnaikintos 
ševikų įjungto.' į komparti
ją. “Demokratijų laimėji
mas” Vengrijai davė tik- 

!liausią vergiją.

, , . sos Kitos politinės grupės labai pa- hl„ m įninka, n
Roosevelt.

riją. Bet ar Čechoslovakijos rialo ir išėjo lauk. 
į ginkluo-

SVEČIAI PABĖGO 
BANKIETO

Austrijos sostinėj, Vieno
je, rusai suruošė pokilį pa
minėti 30 m. raudon. armi
jos įkurtuvių sukaktį. Poki- 
lyje dalyvavo amerikiečių bpsv«ii kalbėti 
ir anglų atstovai. Bet kada 
rusų armijos Austrijoj vir
šininkas pradėjo kalbėti, 
kad “pikti imperialistai vėl 
tyko užpulti Sovietų Sąjun
gą", amerikiečiai ir anglai 
nebenorėjo leisti save už
gaulioti, jie atsistojo nuo

IŠ

ELEKTRA GYDO UŽPUO
LAMĄ KALB^

į Iš Huntington, W. Va. __ ______
i praneša, kad ten vietinėj,
' ligoninėj viena jauna mer-, RUMUNIJOS SOC1ALIS- 
gaitė buvo visai pagydyta TAI “ĮJUNGTI” Į KOM- 
nuo užpuolamos kalbos.’ Ji! ‘ PARTIJĄ
vos galėjo ištarti žodi kitą) Rumunijos socialistų par- 
be ilgų mikčiojimų, o pra-itija šį pirmadienį buvo i- 
dėjus ją gydyti su elektros'jungta i komunistų partiją, 
srove, ji visai pagijo ir gali kuri persikrikštijo į “Darbi-

ir dainuoti. 
Mergaitė dabar yra 20 me
tų amžiaus ir turėjo užpuo-i 
lamą kalbą nuo 7 metu am-' 
žiaus.

ninku partija . Visi socia
listai* kurie priešinosi išar
ti jos Įjungimui i komunistu

areštuoti n 
Užsmaii'.’i '

partiją. Puvo 
į eisekiojami.
partijos veikimą ir išvai
kius veikluosii - darbuoto
jus, komunistu parinkti 
klapčiukai nutarė partiją 
“sujungti” su komunistais.

fbmokratai ryšis 
tą kovą už šalies konstituci
ją, dar nežinoma. Benešąs 
visą laiką norėjo išlaikyti 
čechoslovakiją draugingą 
ir Vakarams ir Maskvai, 
bet toks tupėjimas ant tvo
ros pasirodė negalimas.

Traukinys su 10 vagonų 
keleivių Šveicarijoj praeitą 
sekmadienį nuvažiavo nuo 
bėgių ir atsidaužė į trijų 
aukštų murini namą. 20 ke
leivių buvo vietoje užmuštų, 
o 44 keleiviai buvo sunkiai 
sužeisti. Traukinyje bufj 
349 keleiviai.

BOKSININKAS MIRĖ 
NUO SMŪGIŲ

Praeitą penktadienį vie
nas boksininkas, 20 metų 
negras Sam Baroudi, laikė 
kumštynių Chicagoje su 
Ezzard f baries, taip smar
kiai buvo sumuštas, kad jis 
neteko sąmonės ir šešios 
valandos vėliau mirė nebe- 
atgavęs sąmonės. Jaunas 
kumštininkas buvo išvež
tas palaidoti į Akron, Ohio.

2 1 * • t • « 7

WALLACE KALTINA 
AMERIKĄ DĖL KINIJOS

Henry Wallace sako. kad 
Amerikos karininkai moko 
kiniečių kariškius vartoti 
amerikoniškus ginklus ko
kioje tai karo bazėje Kini
joj. Jis sako, kad Amerika 
kuria slaptas karo bazes Ki
nijos žemėje, Formozoje ir 
Tsingtao srityje ir sako, 
kad Kinijos žemėse ir van 
denyse vis dar yra 25,000 
musų kareivių ir jurininkų.

tvarkos palaikymą Palesti
noj, o didžiosios valstybės 

;viena kitai nepasitiki. To- 
įdėl Palestinos mazgas var
gu bus atmegstas.

SIŪLO SUDARYTI UN
ARMIJĄ PALESTINAI
Senatorius R. Taft, repu- 

blikonų vadas, sako Jungti
nės Tautos turi be atidėlio
jimo sudaryti tarptautinę 
armiją ir pajusti ją į Pa
lestiną tvarkos prižiūrėti. R. 
Taft reikalauja, kad Ame
rikos valdžia iškeltų tą rei
kalą Jungtinių Tautų orga- 
nizaci joj.

pritarė.

RUSŲ PROTESTAS NU
ĖJO Į GURBĄ

Amerikos vyriausybė at
metė rusų protestą dėl trijų 
Vakarų valstybių pasitari
mo, kaip tvarkyti vakari
nės Vokietijos ūkį. Ameri-

ku- kos valdžia sako, Rusija 
kri-ipati trukdė sujungti Vokie

tijos ūkį, o todėl neturi jo
kio pagrindo protestuoti. 
Protestas nuėjo i gurbą.

MĖSOS KAINOS EINA 
ŽEMYN

Praeitą savaitę mėsos 
kainos Amerikos miestuose 
truputį nukrito. Kai 
riuose miestuose kainos
to nuo 2 iki G centų svarui. 
Mėsos stambieii pirkliai sa
ko, šiais metais nebus mė
sos trukumo, nors gyvulių 
skaičius •farmos(> šiemet yra 
daug mažesnis, kaip pernai.

GAMINA DAUG MED
VILNĖS MASINU

Internacional Harvester 
kompanija praneša, kad ji 
Inu pradėjo masinę garny-i
bą mašinų, kurios surenka (RUSAI SAKO. AMERIKA 
laukuose medvilnę. Kompa-j KURSTO KARĄ 
nija sakoj mašina pakeičia Rusijos minirierių pinni- 
darbininkus, kurie seniau,njnj<0 pavaduot>jas, Bulga- 
turėdavo rankomis suran- njn pirmadieni vakare la
kioti medvilnės vata nuo j va kad Rusija -tevi už tai-. ——----------augalų. Mašina surenka va j'xa i)Ct, sako. Amerikos ir, PARDAVĖ KINIJAI 10,- 
tą ir gali per valandą nuva-1 Ą^nĮj ;os “kai Kurstytojai ’ C03 TONŲ AMUNICIJOS 
ivti dvejų mylių ilgumo va-į,UOęia karą p'ies Rusija. Amerikos vyriausybė is 

Magina surenka tiktai Buluaninas, kurs yra ir ka- l'aV(E kar° likučių parduoda 
issiskleidusią vatą, o med-Jro ministeris. gyrėsi, kad; Kinijos vyriausybei 10,000 
vilnė? galvelės, kurios daiįf»usija viena butu sumušusi ,onJ karo amunicijos. Tai

____ nėra issiskleidusios. palieka Vokieti ją ir ią vmą okupa-1 atrodo labai daug, bet tik-
Dėl jo mirties, rodos, nie- neI'aJ?adintos. jVUSj. Girdi, kada pergalė
kas nebus apkaltintas, nes - -------------------------i iau buvo pasmilsi, Ameri-
bokso muštynėse tokie įvy- Biznieriams geriausia rie- ka ir Anglija atidarė “ant- 
kiai pasitaiko gana dažnai, ta pasiskelbti “Keleivyje.” i ą frontą'.

ŽUDYNĖS PALESTINOJ 
EINA ŽIAURYN

Sekmadienį arabai iš- 
-pifgdino Jeruzalės mieste 
žydų gyvenamoj dalyj vie
ną sunkvežimi su sprogsta-Į 
ma medžiaga ir užmušė 43 
žydus ir keliasdešimt* su
žeidė. Žydai, atsikeršvda- 
mi, užmušė pirmadienį 6 
arabus ir 9 sužeidė. Kovose 
žuvo ir keli anglu kareiviai.

PLIENO DARBININKAI 
UŽ ALGŲ PAKĖLIMĄ
Plieno darbininkų unijos 

viršininkas, Philip Murray, 
j vėl iškėlė plieno darbinin
kų reikalavimą, kad darbi
ninkų uždarbiai toje pra
monėje butų pakelti.

Dėl uždarbių jau iškėlė 
u eikalavimus automobilių 
darbininkų unija, skerdyk
lų darbininkai ir gelžkelių 
tarnautojų unijos.

GRAIKAI TEISIA 126 
PARTIZANUS

Prie Salonikų nraeita sa
vaitę paimti 12G “partiza- 

rumoje su tiek amunicijos nai” dabar teisiami kariško 
3, kariuomenės divizijos ga graikų teismo už pakėlimą 
Ii kariauti apie 2 su puse ginklo prieš savo kraštą, 
mėnesius laiko. Gresia mirties bausme.

Japonijoj susidaro nauja 
valdžia, kurios priešakyje 
atsistojo demokratų parti
jos vadas Hitoshi Ashida. 
Senoji valdžia, kuriai pir
mininkavo socialdemokra
tas Tatsu Katayama, pasi
traukė, nes parlamente ne
gavo daugumos. Nauja val
džia dar tik sudaroma, ji 

;bus koalicinė.
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AMERIKOS VARDAS 
MAŽAI TESVERIA

ten parašęs savo žmonėms Lie
tuvon laišką, bet laiškas su
grįžęs.

"Jis mano. kad jo tie žmo
nės tapo bolševiku nubausti 
už jo griekus. Neprotinga ir 
nepadoru, sako. už jo griekus 
jo brolius ir seseris kovoti. Ir 
jis prašo Bimbą paaiškinti, ar 
kur visam pasaulyje randasi 
“kokia nors barbarų tauta, 
kur panašus Įstatymai galio
ja.”

"Pasakysiu, jog nežinau, ži
nau taipgi, kad Lietuvoje to
kio įstatymo nėra ir niekas 
nieko nekoroja už svetimus 
griekus.

“Aišku, kad Jurgunas prie 
naciu puikiai vertėsi ir nema
žai turto susidėjo. Kai žydus 
ir lietuvius naciai masiniai 
skerdė. Jurgunui kišenės pu
tėsi; Ar už dyką?"
O dabar palyginkime, ką 

drg. Jurgunas rašė "Kelei
vyje”. Štai jo žodžiai iš 
“K.” 5 nr.:

“Mano tėvai visą gyvenimą 
buvo dvaro darbininkai, ku
mečiai. Jokio turto neturėjo, o 
jį uždirbti būnant kumečiui 
taip pat neįmanoma. Aš. jų 
sūnūs. dideliu atkaklumu ir 
darbštumu “prasimušiau” i 
žmones, pasiekiau didesnį mo
kslą ir dėl to nereikėjo tapti 
dvaro kumečiu. Tarnaudama* 

bedirbdamas Įvairų darbą 
dirbau -be 
palengvir,-

Kokios yra perspektyvos, 
kad Rytų Europoje ir Bal
kanuose bus kada nors at
statyta demokratija? Toki 
klausimą kelia vienas Ame
rikos žurnalistas, W. Gall- 
agher, kurs nesenai lankė
si Bulgarijoj. Jis i pakeltą 
klausimą duoda toki atsa
kymą :

“Amerikos prestižas Itytu 
Europoje mažėjo kartu su 
opozicijos likvidacija Rytu 
Europos kraštuose. Balkanų 
tautose jaučiamas visuotinas 
nusivylimas Amerikos ir Ang
lijos pagalba... Todėl galima 
manyti, kad sovietų viešpata
vimas Balkanuose tol nesusi
durs su rimta opozicija, kol 
Vakarų demokratijos neįro
dys, kad jų pagalba opozicijos 
žmonėms gali būti greita ir 
veikli. Kadangi sunku perma
tyti. kaip esamose sąlygose 
toji pagalba galėtų būti sutei
kiama. todėl sunku permatyti 
ir dabar ten esamų režimų 
galą.

“Pagrobdami valdžią komu
nistai nepasitenkino valdžios 
kontrole, bet jie ne tiktai su
varžė, bet ėmėsi visai sunai
kinti visokią opoziciją, dargi 
visai silpną...”

Gyvais pavyzdžiais tas 
žurnalistas parodo, kaip 
opoziciniai žmonės buvo 
naikinami Bulgarijoj, Ru-
munijoj Vengrijoj ir kitose, <|;i ( žm<,niškiau ke.
salyse Jie žudomi, siuneia-j lis ti Xupirk.,,,
nu i koncentracijos stOTyk-1 kelis hekurus
las, persekiojami ir jiems 
atimtos visos pilietinės tei-

KELEIVIS, SO. BOSTON

IŠ NERAMIOSIOS PALESTINOS

*fe
šventojoj žemėj arabai ir žydai kautynėse vartoja 
modemiškus ginklus. Paveiksle matyti viršuje žydų 
žvalgybos orlaivis, o apačioje matyti žydų šarvuotas 
automobilis. Tokie automobiliai važinėjasi keliais ir 
lydi automobilius, kad arabai jų neužpultų.

Nevv Yorko Darbo parti
ja yra bolševikuojanti or
ganizacija. Prieš ją išėjo

ir

sės. Kaip 
še gali kilti

"savo Antanėli’ ir paban- 
įlyti _ ištraukti ji iš išdavi
ko ir prasikaltėlio kelio.

Bet dabai > aukšto sū
naus namas buvo stipriai 

! policijos bario saugomas ir 
(niekas be leidimo raštu —j 
• nei iš tolo i rie to didelio

Kas Savaite
Rcckefellerio ŠvOgeriai

IV.nuroIis lietllvi'U stt'O
bilių, 
tika’’ lis

tas žino, kokią “poli- 
gali atstovauti. O

pagal Jurgi irVCSta Į SUnans Kanu ui iu.-. 
Tuoj pasisveikinusi, senutė 
—motina stebėjosi: 
Smetonos tu buvai policijos 
saugomas, kad ne, abegtum 
iš kalėjimo, o dabar dediesi 
"dideliu ponu”, bet vėl esi 
policijos saugomas, kaip tai 
gali būti”? Bet greit senutė 
pamatė, kad jos pastangos 
perkalbėti sūnų yra "balsu 
šaukiančiu tymose’ . liūdna 
grižo ji iš Kauno namo ii' 
nebenorėjo daugiau savo 
gyvenime bepasimatyti su 
savo kada tai mylimiausiu 
vaiku.

1941 m. prieš pat pradžią 
iusu vokiečiu karo. prasidė-

Tiesa, Bronxe rinkimuo
se dalyvavo labai mažas 
nuošimtis balsuotojų. 1946}

demokratai, republikonai ir i metų balsavime

telis lietuvių pasijuto, lyginas , _ . . ... .,
butu Rockefelleno kepurė. I aigi, pagal Wall- 

Tiesa, biedni. ace partiją ir jos atstovu 
bet visgi tinka būti dargi p. B. F.

Kubilius. Geresnio atstovo 
"susileido” įta "partija” matomai, ir 
staliniečiai. gauti čia negalėjo, o kur 

Vilnis” netri-! žuvies nėra, ten, sakoma, ir

tarsi jie 
giminaičiai, 
tolimi ir užmiršti, 
giminaičiai.

Daugiausiai 
musų
"Laisvė” ir ....... ~ ; • ...
voja iš džiaugsmo. Prūsei- vėžys vadinasi žuvis, 
ka ir Rudaitis, Al-zara ii pajestįna Rinkimuose 
Andrulis visi, iškėlę galvas.
seiliojasi savo dienraščiuo
se, lyg tarsi jie butų myli-j 
miausieji Rockefelleno švo- 
geriai. Jie užmiršo 
kovą ir "komunistų mani-į 
testo” jubilėjų.

Pamanykit tik. vienas is

"kūmai’

Praeitą savaitę "Palesti
nos klausimas” iškilo Ame
rikos rinkimuose. Bronx

. . balsuotojai, kurių tarpe yrair k lasui jabaj (laug. gyventojų,
balsavo už tą kandidatą, 
kurs aiškiausiai pasisakė 
Palestinos klausime. Jie iš- 

Leo 
rin

kimus prakišo.
" i Taip, staiga, šventosios 
‘žemės klausimas persikėlė 

politiką, 
nesigai- 

kad 
stinos 

atsakomy- 
Ame-

_ a ūkia
mi, o Amerika siūlė Jungti
nėse Tautose Palestiną pū

džiau- dalyti.
Bet padalijimas pasirodo

jo užfrontės "valymas” t. y.UM sakosi pats jaunąją Ko- finko kongiesmonu 
didžios ios deportacijos —k-kefellerienę pažinę.*, kiui>įlsacsoną. Demokratai 
išvežimai Baltijos kraštuPąl^i i? jatttia !»ei- .ealvutę

■ ’ x-- - dar kitas ją net n* -Įgyventojų i Rusijos gilumą, glostę.-. o oa ten buvo iš h -___J:-- ; rašto mokės tiesu, mu

buvau labai tnupu? 
poilsio. norėdamas 
ti savo tėvams sunkią gyveni-l mėti

rinkimus ėjo dviem Šukiais: 
Už Wallace kandidatūrą 
ir... už Žydišką Palestiną. 

Kas daugiau

partija gali , akSS rinlg buTO i vėl
mus sn did,.|eParm,„» IS'ez™ul i B'Peiki Publi...

džiu !Slblr«> likusiems brohams. Daugelis lie
,alės ipcr Pa«?lb? v,e,no? “.^gzkiasi, kad Roc 

“ rėš, pasisekė dasimusti iki p

mus su didele sarmata.
5 (Jaugiau padėjo lai-j Wallaciniai žmonės 
rinkimus L. Isacsonui, gauja dėl Bronx pergalės

mo naštą ir bent Į senatvę su-ĮWallace ar Palestina, paša-1 Bet tai džiaugsmas be- - . . - - * - II_ x • • •» -r •-» ° .

»ty
lietuvių 

Rockefelleno vė
negu buvo 

Palestina rodo,
,-tuvės buvusios puikiausia (sunkesnis, 

lietuviams. Ir nyta.
ma-
kadpa-j • nr n - • i savo didžiojo brolio, i kuriumato. Juo daugiau Wallaci-' - . , • •* puolicitv . . .

įniai balsu tikisi našauti i T raudom diKtatorm- visai nemokama! — pi idu-’kritikuoti visada lengviau.* 5 • .nras.tn.-As- Ji,« vuAtnmAl, .... negu pačiam padaryti.
kyti ne taip jau sunku.

L. Isacson reikalavo 
diškos Palestinos, o 
žydais apgyventame 
xe jo -patriotiški

, prasitaręs: ".Jus verktume!'
ir tada. kai šio miesto pros-

ititutės butu išvežamos i ten. nucicolv naminiam Į pie-įi.,,.. , *
U i *" ..* zidęntuS; Tiktai tiek. Todėl Į 4 n i? t raiestiną •_ •, j-- j darbo . I umnmu n m

be atgarsio. Bet

tirpai juo dariau reakciniai re-’ 
publikonai galės statyti re-’

na tie žmones.
Iš tikrųjų, isipiršk Į mi-

lionieriaus lovą — turėsi
~ __ ..... . puikiausią tam tiki os mo klausime trauksis. nron-

hus bei seseris. Jie dirbo že- nepaliko *įe atgarsio? Bei waIlacin.lli žmonių džiaugs-iNugąstavimą?"kad "ir iiem?G?)S - reklan;5: - sH(iauz^ xo rinkimų rezultatai vargu 
mę ir ramiai gyveno. vjen gu pa]estj‘na Bronxoirnas- nerą -^menkos ^ar^°;aajį ateiti eilė išvažiuoti vi i5tl!)riam boksininkui snuki ^a pagelbės žydams

"Aš tarnavau toliau. Fra- rinkimu^egaHma išaišS džiaugsmas, bet tik-!f^a i tįn sporto dievaitis ir šventojoj žemėj,
sidėjo okupacijos ir karai.Į ‘ " tai Maskvos gizeliu džhiga-'l_„xr. k • j (tave spauda ant plunksna-
žmonių gaudymas ir vežimas Bronx nuo senų laikų yra,vimas, kad * viskas eina k V-a(-aS'k°čiu nešios. MT .
Į Sibirą. Vėliau Į Vokietiją, demokratų "tvirtovė”. Ten’kaip Maskva nori. Maskvai j i .1?a‘ęs; . .TaiV Bet ?udėk per karą. iš tri- Šitokiomis raidėmis vie-

darbams. Išsisukau, ne- yra demokratiško boso E.J.-atrodo svarbu ikelti i prezi-'t* sate buizujai. tai \ienąųu ^jįjony gyventoju, puse nas laikraštis išreiškė ato-
Bet Štai 1944 metais Elynn "mašinos” buveinė, de.rio vieta Amerikoje koki!?-a^JrJUms t.un,te,ktl ^-.miliono žmonių auku, kaip ^!nes kontrolės likimą 

■Jungtinių Tautų atominėj 
sijoj. Jis sako, “Ato- 
Control eųuals Mutual 

balsą už teisingą Tiust , arba sakant lietu- 
ir Atlanto Carteri*,iviškai’ Atominė Kontrolė 
tik pasivaipys. Pri- >?,a Savitarpiam Pasi

tikėjimui.
Jei nėra pasitikėjimo — 

nėra nė kontrolės. Jei nėra
____kontrolės — eina atominio
ali ir ginklavimosi lenktynės. O

žemes, pasta
čiau trobesius (dar nebuvo vi
sai baigti) ir apgyvendinau 
tame ūkelyje savo tėvus, bro-* 

že-

Bron-
tokiose sąlygo 
opozicija prieš 

žiaurią diktatūrą, ypač, kad 
Amerikos ir Anglijos popie-Į 
riniai protestai pasirodo nė j 
išėsto kiaušinio neverti.

Amerikos užsienių poliui-; 
ka Balkanuose ir Rytų Eu-Į 
ropoję parodė savo visą' 
silpnybę. Kalbomis galin
goji Amerika stovi už de
mokratiją, bet kada dikta
tūros budeliai žudo, kanki
na ir persekioja demokra
tus, galingoji Amerika 
apgynimui tiktai popieri
nius* protestus tenori pasiųs-, mylėjau savo Tėvyne. Juk tai: 
tl. Bet kur kvepia aliejus,; ne nusikaltinas. Kiekvienas!

savo tėvy-1 
buvau mo- 

pat jai Mir

ir
Į Vokietiją.

vergų darbams. Išsisukau, 
pagavo. Bet štai 1944 metas 
vėl artėjo Į Lietuvą bais 
raudonas slibinas — rytų bol
ševizmas. Pasilikti Tėvv

tnai uz žydišką
akcininka kandidatu 1

Iš visko matosi, kad A- 
merika Palestinos padaliji-

beteisę buklę-
įmink 70.000 lietuviu tremti

ten Amerika visai nesibai-į doras pilietis mvii 
koja su protestais, ji ten pa-į nę ir jai dirba Aš 
siunčia karo laivus, kariš-; kvtojas ir taip ps

Sniečkienei Mirus
ėmė Lietuvą. Sniečkus pa-!ta pati spauda tylės 
bėgo i Maskvą ir grižo čia i kelsi balsą už mažos tautos

■A!
1 krk-i nt ISl 
J.

o jei

kas misijas ir kitaip “daro| bau.” 
spaudimą”. Užtat aliejaus; 
šaltiniai yra apginami, o 
Rytų Europos žmonių lais
vės ir paprasčiausios žmo
giškos teisės yra begėdiškai 
mindomos diktatūros kojo
mis.

l
Iš to palyginimo kiekvie-; 

nas matys, kaip Bimba me
luoja. ?.Ieluoja per akis. be
gėdiškai ir. kaip lietuviai 
sako, "neraudonuodamas”.

Bimba iš

į RAUDONOJO LIETUVOS KARALIUKO 
MIRĖ TREMTYJE

MOTINA

A. BIMBA PAGAUTAS 
UŽ LIEŽUVIO

Visi žinom, kad bolševi
kų propaganda dirba me
lais, iškraipymais, teisybės 
nuslėpimu. Taip bolševikus 
mokė jų didysis Leninas, 
taip juos moko ir Hitlerio 
sėbras — Stalinas. Bet kar
tais reikia tuos melagius 
pagauti už liežuvio ir paro
dyti, kaip begėdiškai jie 
meluoja ir iškraipo teisybę. 
Pa\yzdžiui imkime A. Bim
bą. Jis yra vienas iš dides
nių melagių. “Laisvėj” va
sario 10 d. jis rašo:

“Paliegėlis vardu J. Jurgu- 
nas skundžiasi Keleiviui savo 
likimu. Jis esąs pusėtinai mo
kytas žmogus — taip moky
tas. jog vokiečių okupacijos 
metu turėjęs puikų užsiėmimą 
ir trumpu laiku taip prasigy
venęs. jog savo tėvams, bro
liams ir seserims nupirkęs že
mės ir pastatęs trobesius 
kai atėjęs naciams 
ras išsigandęs, palikę? 
brolius
naciai

su raud. armija 1944 ir ve' laisvę — soauda tave ___ _ .
pradėjo savo tautiečių areš-jbegėdžiu pavadinti. ginklavimosi lenktynių lo
tus, išvežiojimus. persekio-Į Iš geltonosios spaudos ve- "}?kas^ galas yra karas, 
jimą, liedamas upeliais aša-!dybinės reklamos Lietuvai įKlausimąs kada? 
ras ir kraują... į ir lietuviams tiek tėra nau- Ir Bimba Myli

Artėjant į Lietuvą bolše-?’os. kiek driežui iš gegutės. Berašant “kas savaite”

motina, broliai ir sesers r.
viską palike ir nieko nespė-l -vr?
ję su savim pasiimti, pabė-BiSjt'v* 
go iš namu. gelbėdami .n J'!6'? J!a lab:.",sku!'db Sa
vybę, i Vakan, demokrati.-it, ų .t?'?™?k8 /ran??': 
jas, kad nebetektu „ašimi- u . Z,lh.u e“° ..dlau§Bai
tyti su raudonuoju’broliu Ė :,ako'kil'1 ,<'aV?el?a studen-,............- ............ -------
jo klika... ĮV kilogramųi.j. D.,. Kaip iš iedr0 (]an.

n 10 2b su puse iki 33 sva.|eaus perkūnas, trenkė ži- 
■ i‘naz’.aLaj. kal-P daktarai nja> kad jeVutė Paulekiutė. 

<1 a teika.inga . lietuvaitė, mainerio duktė
Jaunas žmogus, dėl ba

davimo netekęs 30 svarų 
svorio, vargu begali koki

šių metų 27 sausio USA tima pavarde ir padirbtais 
zonoje \ okietijoje. išvietin- dokumentais, tačiau po ku- 

DP lagery Hanau, kur rio laiko b
pasodinta

tųjų
piršto iščiulpė,1 ^?ena 

kad Jurgunas žydų turtą SU1

pateko į rankas "Laisvė’. 
neišsemiamas šaltinis viso
kių buišių gudrybių. Joje 
rašo A. Bimba apie tą pa
čią Ievutę ir sako:

"Tiesiog sudrebėjo visa 
Amerika (dievaž, nejutom.

lagery Hanau, kur rio laiko buvo policijos su
virs 3000 lietuvių, čiuptas ir pasodintas i ka- 
S5 metų amžiaus Įėjimą.

mirė galingiausiojo šiuo Tačiau jis vėl turėjo "lai- 
\ RaudonojoLietuvos mę”, nes buvo išmainytas: 

v.»io Antano Sniečkaus mo- bolševikai atidavė iš savo 
vyro, kuris dabar kalėjimų lietuvi vyskupą

Komunistų Teofilį Matulionį, už kuri

:: tikusi
vogė. kad jis prie naciu ge
rą tarnybą turėjo, kad ji; 
prie nacių Įsigijo mažą uke-L’4‘” ?' 
Ii savo šeimai. Bimba me- a’ t0 
luoja sąmoningai, pats ži yra Lietuvos 

Partijos general.nodamas, kad jis meluoja. Ua,LIJ()S. ."®ne,‘al: sekreto- jįe sau išsireikalavo Antaną
Bet tokis "didžiojo Lenino" L1^’ tai?? ? <vvy- Sniečkų ir keletą kitu vadu-

bes ar mirties valdovas. Ikų. *didžiojo Lenino 
prisakymas, kad meluoti 
reikia.

Is tikrųjų, drg. Jurgunas 
prie nacių dirbo pagrindy- 
je, buvo Lietuvos laisvės 
kovotojas ir, žinoma, jokio 
žydų turto nevogė ir jo ki
šenės “nesiputė”.

Iš šito palyginimo dargi 
bolševikiškos davatkė 1 ė s 
gali matyti, kaip jų Bimba 
moka teisybei sprandą nu
sukti.

LEO ISACSONO “PER
SPĖJIMAS” DEMO

KRATAMS
Vasario 17 d., 1948 m

vienoje linkimų apielinkėjTb___  • X - •! * *

1940 m. kai Raud. Armi- 
"Jja užokupavo Lietuvą, pas-

kurių pats jauniaurias ’ ir kui .at\Ą° g ?”siJos A 
mylimiausias yra buvęs An- ,umos 11 Ant Sniecku?’ bu
tanas, (dabartinis raudon r’.s čia1tV/>j ?avo auksciau- 
diktatorius). tų laikų postą: Liet. ko-

ši senutė išaugino ketu
ris sūnūs ir tris dukteris, iš • ....

munistų partijos general. 
ei m-, h? sekretoriaus vietą, taigi pa

tapo galingiausiu Lietuvos
Laike Pasaulinio karo 

(1914-1918) visa
vo išvežta Į Rusiją, kur pats tapo z. .
šeimos galva greit ir mirė ivy,u ,r talP Pat d/dziausm 
Motina viena' išaugino šei-:savo kra"to 1?daviku>, 8itą 
ma ir leido vaikus' i moks-tviet^ J,s dabar ten’ ana
lą. Antanas jau tada nuėjo’Pus ^ef,ežin«’ uždangos, te 
su bolševikais “Į pažintį” įpj^eturi. 
grižus po karo visai šeimai 1 
į Lietuvą jis čia platino iš

Kadangi artesnio kelio 
nebebuvo, (Lietuva buvo iš 
trijų pusių bolševiku ap
rėpta), teliko kelias pėr Vo
kietiją, no»*s su daugeliu pa
vojų ir vargų. Išvadavus 
amerikonams jų klausiama 
senutė, kodėl nenorinti e ri
šti atgal į Lietuvą, kur jos 
sūnūs esąs nevainikuotu ka
ralium, atsakė: "Prakeikiu 
tą dieną kai pagimdžiau iš
daviką, kankinanti savo 
kraštą, į kurį ir man dabar

susituokė su milionierium 
W. Rockefelleriu. Dabar 
visi... (vadinasi ir pats po-nors darbą dirbti

budu negali būti ateparusl^ii.”!’,'.' ^; bus"
’r";8’ • • , 5ė ,am-vMs nebeturės..’ Amerikos lietuviai turėtų 

susirūpinti musų mokslo 
jaunuomenės gelbėjimu nuo 
bado ir ligų. Yra “Žiburė
lis”, studentų šelpimu rupi-

visi tiltai atgal—suderinti7’’- naS! n‘ LSS organizacija, o T * • - Kinn- norintieji visada suras ke
bus ir būdą padėti badau
jantiems.

Ir taip dabai 
svetimoje žemėje.

rr -j 11 J°3aud*S.
Džiaugtis ar verkti reikė-; Heidelberg, Vokietija.• • 1 • • I__ * •

ji ilsisi—

Penas ir Aka monas

ir jokiu,nas Bimba. J. D) Ievutę 
arg-

amyf
Visi myli Ievutę, myli ją 

ir Antanas Bimba, nes iš 
jos į 1 iežasties “sudrebėjo 
Amerika” ir “kaip perkū
nas trenkė”. Bimba žada 
jai su savo meile iki mirties 
nebeduoti ramybės.

Kas pasidarė? Ar Stali
no jon vaikiai Brooklyne

.. - - „ .0 senai motinai kaip jos. . —_
Rusijos atsivežtas idėjas. (pražuvęs sūnūs grįžo raudo-' ’lei kartais užsidegtų j bia, kad “Wallace for Pre- gardo frentai Chicagoj?* Oi* 

Dar neturėdamas pilnų nuoju “karalium”, nuvertęs'skauradoj taukai ar kiti rin_ sident’’ lenmitotoc r.ocVm*S reikėtil iiem« A nrroviojUst t

Komunistų “Laisvė” skel- >’»'a dar minkštesni, kaip jų 
. ——j,.ja, kad “Wallace for Pre- gardo frentai Chicagoj? Oi,

nuvertęs skauradoj taukai ar kiti rie- rident’’ komitetas paskyrė reikėtų jiems Angariečio!
, . . o pirmą syk (tokį pat. kaip ir jis nevaini-; balai, tai niekuomet nepilk poną Benjaminą F. Kubilių Bet Angarietis Sibire žuvo, 

,te, buvo^ renkamas kongres-!policijos areštuotas, bet jam’kuotą karaliuką Antaną ant jų vandens, nes galima būti Massachusetts valsti* o bolševikiškos pliuškės A- 
’ Smetoną? Kai jis buvo pir- įaPai skaudžiai apsišutinti. jos atstovu “progresyvių pi- merikoj, likusios be prie-

mąkart raud. armijos taip Vietoje vandens, greitai už- liečiu” centre. * * žiūros, ėmė ir įsimylėjo į
aukštai iškeltas, senutė ne- berk “baking sodės”, kuri Taigi, buvęs kunigėlis turtingąją Ievutę. Įsimylėjo 
iškentė ir važiavo iš savo tuoj degančius riebalus už- dabar “didelėj politikoj”, iki smerties!
kaimo į Kauną pamatyti gesins. Kas pažįsta Benjaminą Ku-' J. D.

Nevv Yorke, Bronx distrik-;I7 metų jis buvo 
te, buvo renkamas kongres-!policijos areštuoti 

>esius. Bet monas. Kandidatų buvo ke- pasisekė pabėgti ir per Ša
galas. vy- ]j. Buvo išrinktas Leo Isac- lią sieną išdūmė i Rusiją,
likęs tuos son, New Yorko “Darbe kur praėjo “politinį univer-

hus ir seseris ir movęs su Partijos” išstatytas kandi- ritėtą” ir grįžo nelegalia:
įais kartu Vokietijon. Is datas. atgal. Čia veikė slaptai, sve- į Kauną pamatyti gesins.

a
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KAS NIEKO NEVEIKIA
a

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Iš LSS 19 kp. Susirinkimą J. Buivydas kiek pagerėjo

Vasario 13, buvo Ameri- ir su vasario 16 d. vėl pra- 
kos Lietuvių Socialdemo- dėjo delegato pareigas eiti. 
kratų Sąjungos 19 kuopos Mitchulis ir Kairys išsiskyrė 
narių susirinkimas. Drg. fe Kriaučių kontraktor i a i j 
Spudienė, kuopos pirminin- Mitchulis ir Kairys buvo 
kė, atidarė susirinkimą, partnerystėje virš 10 metų. 
Drg. A. Buivydienė, 19 kuo- Pastaruoju laiku jie vis po 
pos protokolų sekr., per- kiekvieno sezono tarėsi i 
skaitė pereito susirinkimo skirtis, bet vis atidėliojo tą 
užrašus, kurie buvo priimti reikalą. Dabar jau susikal- 
vienbalsiai. »bėjo ir Mitchulis Kairio da-

Finansų raštininkas A. IĮ nupirko. Dabar vienas 
S\vinglc perskaitė kuopos Mitchulis liko bosas, 
finansini stovį. Pasirodo,, Jonas Krutuli* Brooklyne 
kad virš šimto dolerių pini- Jonas Krutulis nesenai 
gų yra kuopos ižde. Narių atvyko iš Europos ir buvo 
stovis nekoks, daugelis na- apsigyv e n ę s Waterbuiy, 
rių yra užsilikę su duoklė- Conn, Ten dirbo prie namų 
mis. Turėtų draugai pasir statybos, nes iš profesijos 
mokėti narines duokles. yra statybininkas. Žiemai

Reikia priminti, kad šia- užėjus, namų statyba susto- 
me susirinkime įstojo i mu- j°» d. J. Krutulis paliko 
su eiles: Jurgis Paknyš, Vy- VVaterburį ir atvyko į Broo- 
tautas Liobis, S. C. Briedis, klyną, žinoma, Brooklynas 
J. Krutulis, F. Dovidaitis, pagarsėjęs kriaučiais. Kaip 
J. Mickevičius. Draugai Bal- greitai J. Krutulis atvyko į 
vočiai iš Long Island pa- Brooklyną, taip greitai pri- 
naujino savo narystę pasi- stojo prie kriaučių mokytis 
mokėdami duokles. Atrodo, prosininką. Mokinasi 
kad bus ir daugiau progų VVilliam P. Goldmano dirb- 
gauti naujų narių 19 kuo- tuvėje, kur dirba daug lie
pai, nes jauni atvvkusie i tuvių. Tie kurie mokina 
iš Europos ateina į musų ei- Krutulį prosinti, mano, kad 
les ne sėdėti rankas sūdė- iš jo bus geras prosininkas.

I 
I

LOS ANGELES, CAL1F.

jus, bet dirbti ir dirbti ne
nuilstančiai. Taip jie pa
reiškė įstodami į musų ju
dėjimą.

Drg. V. Kalvelis ir P. 
Kriaučiukas padarė prane
šimus, kad sausio 18 d. bu
vusios prakalbos davė ge
riausių rezultatų.

Bankieto renarimo komi-

Vyt. Katilius.

ATVIRAS LAIŠKAS

32 METŲ “PEIBĖ” SVEIKSTA

Don Fegenbush, 32 metų vyras, dabas gydosi Los 
Angeles vaikų ligoninėj. Visą savo amžių jis turėjo 
silpną širdį, bet po operacijos toje ligoninėj jis jau 
sveiksta. Širdies operacijos retai daromos ir tik labai 
patyrę daktarai drįsta su peiliais taisyti žmogaus šir
dies negalavimus.

DETROIT, M1CH.

lškilmin<?ei Minėjome Lie
tuvos Nepriklausomybę
Detroito lietuviai , pe 

'rio 8 d. gausiai susirinko 1

nis, antrašte: “Ir Tokių At
eiviu Esama”. Šiame straip- 

Kynu- gnyje išdėstyti faktai neata- 
sija pianese, kad bankietas t;Pcai_ Tai vra teismi-

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO RIMINIŲ AMERIKOJE

Pajie&komi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš* 

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieiko ir iš kur.

; Mirė “Keleivio” skaityto
jas A. Rimkus

į Los Angeles mieste mirė 
senas “Keleivio” skaityto
jas ir draugas Antanas 
Rimkus. Velionis paėjo iš 
Lietuvos iš Užvenčio vals-;
čilllia Šiaulių anskrities Abukanovič-Kaupytė Anele iš Kra- Avgaitis Adolfas ir Eduardas is • •• i kių vai.. Kėdainių ap., gyvenusi Sasnavos vai.. Mariampoles apsti t.,>1899 metais jis buvo pa- Easton. Pa. Siunandoah, Pa.

Ališauskas Adomas, Juozas ir Ju- Aukstuoliene Marijona iš Palak
ias, iš Gudelių vai., Mariampoles ap. gos. .... .. ......

Ankudavičiutės Marė ir Ona. dūk- rSalsevįėius Konstantas is \ įdžių
I i<vvkf» i I terys Juozo, is Mariampoles ap. va .. t aitagoj*.. .... ....metai. , liVyKO Į AHlCllhą. Į j11AZMS iš Sakiu-Naumies- ltartuševi.u-nė - l.udavieaite Roza-

ir vyras Bartoševičius Jonas-
_____ Juozas, kilės iš Miroslavo vai.

Beuešiunas Bernardas
.... > a. i........i... . iv ži<> ap.. rodos Detroite.v.cius. J. Žukauskas. 11. t.ra 1

šauktas į rusų armiją ir ati
tarnavęs kariuomenėj. 1902

Gyveno Detroite ilgus me- 
Įtus, vedė žmoną Barborą ir

Ašmutis Juozas iš Šakių-Saumies- 
čio ap. i 1» j-*

iš Panevė-

Medonis.
Lietuvos minėjime daina

vo Radio Choras, vadovau
jamas Jono Valuko, o gru- 

vasa- tremtinių ’
trumpą

suvai d i n o Į nesiskyrė 
kurs rodėMirtis tą

užaugino gražią šeimyną. 
Mirdamas paliko lindinčius 
keturias sūnūs, Antaną, 
Stanislovą, Albiną ir Kazi
mierą ii* vieną dukterį.

Užėjus antram pasauli
niam karui jo sūnus buvo 
pašaukti Amerikos ginti, o 
kada sūnūs Antanas grižo 

i iš armijos, jis apsigyveno 
(Los Angeles mieste ir ten 
paėmė pas save ir tėvą. 
Taip velionis pas sūnų ir 
gyveno iki savo mirties, 

j Velionis skaitė “Keleivį ’ 
.nuo 1908 metų ir buvo šir- 
. dingas laikraščio draugas 
ir platintojas. Jis buvo lais
vų pažiūrų ir mėgo skaityti 
pažangiuosius laikraščius, o 

I kai aš jam parodžiau “Ke
denu” senais laikais, tai jis 
Įmanė iš dėkingumo ir pa
bučiavo, sako gerą laikraš
tį man frirodei. Nuo to lai
ko, per 30 metų, velionis il

su “Keleiviu’.

Zukauskus, D. 
jauskas, M. PadaLskicnė. J. Kra- 
tnanauskas, J. Stanislauskas.

Bosinis Mykolas, Xew York*. 
Cinskienė - Vviickunaitė Ieva ir 

• vaikai Jonas ir Marija, gyv. Maka
lu .y City, Pa., kilusi iš Gudelių vai., 

U. Jenuškienė, P. Vaznienė. A. .nariampolės ap.
. . . - r. . n r» o • Darni Jonaityte Ieva iš Rublelių vi.Šumskiene, S. Mitcnell. P. Svir-
skas. S. Kikas. K. Verba. A.' Dauksys Antanas iš Vilkaviškio
1 atar.unienė, S. Kfatulev įčius,i Daunienė - tamstytė Monika iš 
A. Klimaitis. Viekšnių vai., Mažeikių ap.

Vkn ain-ink-t-i 4109 I Deksnis Mataušas iš Žiobiškio par. viso sulinkta ąiv.. 1 Kokli.io :l|, vedęs iš onu-
BALr centrą jau pasiųsta škio parap.. Cnkagoje ar Pniladel- 
80 dol. širdingas ačiū vi-
siems aukavusiems.

Rengimo Komisija:
P. Remeika,
A. Klimaitis.

NORWOOD, MASS.

i'ze.va iš Birštono vai., Alytaus 
; i pskr.

Ganzeis Juozas sun. Juozo ir Ma-
rijonos.

tiineleviėiu.- Petras ir Povilas iš
Žeimių vai., Kėdainių ap., CltStafO- 

f je ar Nevv Y oi ke.
J Gudaitytė Ieva iš Vilkaviškio ap..
ištekėjusi, laiko restoraną.

Guntoriutė Ona duktė Adomo, ki- 
i lūšio iš Kalvarijos vai., A.anampo- 
j lės ap. .
! Gu.auskas Juozas ir jo tėvas, iš 

£ I I-aizuvos, Mažeikių ap., g} v. Del

is Vaiguvos vaL,

Vietos Socialdemokratų 
133-čioji kuopa rengia kon-’roite. 
certą, kuris įvyks vasario:Si^jhĮaip.Iet,a3 
29 d. Lietuviu svetainėj, 13} Juozapavičius Robertas
bt. George avė., pradžia 3:jamaį Kyv'™ canbrMse. 
valanda po pietų. Juškauskaitė

Publika prašoma nesivė- 
luoti. Koncertą išpildys

iš Narčių 
1*-

okupantų! draugystę nutraukė. Si 
* į dabar prašo laikrašti si

Arielka iš Simno
Alytaus ap.

nanuro,.., iš Birštono vai., Aly
taus ap.

Kasiulis Juozas, iš Alytaus ap.
Keibedis Tranas jrjrv. Bostone, iš 

kiaulių ap.
o irsiukiutė Ona.
Kižienė - Mickevičiūtė Anastazija 

iš Prienų vai., Mariampoles ap.
Krasnickas Antanas ir Jonas iš 

Simno vai., Alytaus ap.
Kraujržlys iš Krasnavo vai., Sei

nų ap.
Lisauskienė - Žilinskaitė Uršulė iš 

Salako vai., Zarasų ap., ir vyras Li
sauskas Jonas.

Ludavičius, Simas. iš Slabudos- 
Mircslavo vai., Alytaus ap.

iš Kretingos «.
ir Ona dukte- 

pas dėdę Chiea-

seną pažinti ir Dainos choras iš So. Bos-
fon, Mass. vadovybėj pane
lės A. Tataroniutės.

Be choro, bus duetai ir 
solo daines. Dainininkai ge
rai išlavintais savo balsais 
ir gražiomis meliodijomis 

‘tikrai

Sunu
prašo laikrašti sulai- 

Antanas KatariisJkyti, nes šeimoje lietuviškai 
i niekas nebeskaito. 
i Aš žinią apie Antano 
į Rimkaus mirtį gavau iš jo

apie 2 tūkstančiu lietuvių į 
Lietuvių svetainę, 25-oj ir 
Vernon gatvėse. Buvo at
stovaujamos 18 organizaci- 
in Kalbėio Antanaa Tolia

M1AMI, FLA.
tinka tiesai. Tai yra teismi 
nįs dalykas. įr atiduotas 
pręsti teisingumo orga-

... • • . »- 1 sunaus Antano ir pranešu iibkrai palinksmins visus.Miami mieste tau vra be- l..:i—I.i___ Takvava evomn ir iš. Litu. . .. -7: .įamrastj, o jei Kas neretų;. » ■■nesenai atvykęs iš Europos, tuvių joo
vakariene vado’-aiiin/t d™ «. F*ie£ ««-: Jis vaizdžiai nupasakojo
t vadovaujant (1ro. tonu Lionę Juodytę-Ma-• ka lietuviams teko
T. Klimienei. Vakariene bus “vLnvkac” riHaV 1 4 J • • ............tnevvs, ir Vienybes reaak-’venti po svetimųjų ckupa- laikrašty e mažai žinių te

bus vasario 28_d. A. L. P. 
Kiiubo name. Tikietai eina
geiai. Šeimininkės Paruos naras. jr prieš straipsnio au-!ji«

nuiki. Kuopos Koresp

m-opęs. tuviu ne rnaz.au 300 seunų.i(iaU!;iau žinj,/?auti apjc ve; koioniw, tarp kitu bus ne- 
šakojo, t ra mok;tu n turtingu, via Į|oni aa|j kr€įrtis j ma -mažės būrelis klausytoju ir Morkunaite. Marija 
pergj-- ir laisvo laiko ti-rinčiu. Bet n3 ;iu0 j/į/shauk- iš Bostono. ' ’ g? e
nl-nnn- i’kibKtv p ro2'/>n '/mm te- - . . • d___ ___________n.:_ = *__i_

e P* torių, Juozą Tysliavą, iškė-!cija< 
Iimii Hvlfi AndruBiB. < AfPonų Gražių Jubiliejinis liau bylą. Joseph Andrusis. 

Bankietas
Vasario 7 d. buvo F. G ra- * 

žio ir Josephinos Gražienės 
25 metų jubiliejinis ban
kietas. F. Gražys yra namų 
statytojas. Ponia Gražienė 
labai darbšti moteriškė; ji 
visuomet darbuojasi, visuo
met veikia. Užtat jiems ir 
buvo
prise 
gerus 
Buvo 
vakarienė

pasirodo iš musų kolonijos. Scranton, Pa.lis, 1723 Ckarviev; Street,
Musų šventė buvo plačiai nors ši tą ir mes veikiame, 

aprašyta ir vietiniuose ang- Vasario 19 d. musų lietu- 
lų kalbos laikraščiuose. viskas kliubas buvo suren-

Kaip visuomet, kada lie- ' ęs šokių vakarą, žmonių 
tuviai ką nors rengia, musų prisirinko 
bolševik;
ką n 
tom*

Kviečia Rengėjai.

HARTFORD, CONN.

.voreikienė Apolonija, našlė Anta
no, kilusio iš Tapilės vai., Šiaulių 
op., sryv. Philadelphijojo.

Palciauskas Kazimieras iš Žaga
rės, Chicagoje.

Pečiulis Stasys iš Vilkaviškio ap„
BRIDGEPORT, CONN. Vasario 15 d., 1948, Lie- W Pcmp ’̂s a°“"‘ ir Elzbieta iš r»- 

tuvių mokyklos salėje, ALT|^n^;s<^MU% aP.. motinos 
ir BALF 12 skyrius surengė! irtrirautinė pavardė Vaiėjur)ryto.

Ralienė - Humblaitė Apolonija ir

F. J. Sbauklis.

LSS REIKALAI

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽ1A 

VIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą: publikos atėjo

Numirė Vincą* Bidskus tarptautinėj padėtvie. Mu- Lietuvių masinis susirin- niu nedaug teatėjo., 
Vasario 11 d. Matulio ir sų kilmės kraštas' Lietuva «,n’as. priėmė rezoliuciją.inai, iiįami lietuviai 

Vaiginio dirbtuvėje prie ‘ vis dar okupantų pavergtas, kurioje kreipiasi į Ameri- ka ir nenori tokti 
darbo, nuo širdies ligos, mi- Dešimtys tūkstančių lietu- k°s vyriausybę ir siūlo ves- kadrilių . 
rėrė V. Bielskus. Jis jau per vių vis dar išblaškyti po Eu-f^1 a,ski? užsienių politiką ir. K:
pastaruosius kelius metus ropos kampus šaukiasi mu- nu®se*liai ginti Lietuvos'kliu i 
negalavo ir sirgo. Kaipo su pagalbos. Prieš mus sto- 
žmogus buvo labai gero bu- vi dideli uždaviniai.
Biekku^Ubtvoakriau«ųU ii . Kiekviena kuopa, kiek- 
kalo pirmininku. vienas btnebs draugų turi

vaikai Bronius ir Liudas, Chicafoje 
ar Washin"tonB.

tv l Razausoas jonas, irimęs Amenko-ZlT.OneS. Pi Ogi amą ve-jj^. gyvenęs Utenos ap.
G. Kaziunas. Uždan-i . Saurazas ir sesutf Saurazaitė iš

atėjo pasiklausytiIgai pakilus, šv. CecilijosvTu^ja’ Mateušas iš Utenos ap.
•ėdamas Just. Bal-1 . Stankevičius Adomas ir Jonas ® 
, . a -i ‘.Krosnos vaU (niokoję.pa(iainavo Amerikos Į Stankevičius PFetras iš AalaVūto 
Vclpf o iv vai., AI aria m polės ap., Kaltiinorėjc.heieią namelių n . Stankevidus SUsys iš Salako vai. 

pro-iLiietuvos himną. Vedėjas1 Zarasu ap.
Mato- gramos dalį pildė parapijos,prašė pakalbėti pralotą J. Stankevičiūtė Magde, istekęjasirs 
nemo- choras, vadovaujant A. Sta-įAmbotą. Jis trumpai ir aiš- 

sovietu nišauskui, p-lė Radviliutė [kiai kalbėjo apie lietuvių 
padainavo porą dainelių, o į nelaimę, vargus ir viltis. Po 

lietuviui^- Setavičius padainavo!jo kalbos buvo rodomi Mo-ua užsieniu noiitika ir Kalbant apie lietuvių,- - . „‘'"VCr,”;--------------- »»-s »
kilai trinu * Lietuvos1 kli..'-x> parengimą dar noriu ! lc'fk,t •!.tevffi ’ ^bhlia luzy-Bekckų paveik.-lai.Bu-, 
dausomybę, nes tik pridėti, kad jame padaina- »'duvui ir sohstams karstai vo .rodomi Lietuvos m.e- su 
politika gali sukurti vo lietuviškai jaunas darni- L , Ha>, bažnyčios, namai nnepriklausomybę 

toki politika

pildomasis komitetas nuo nusfe.t?t-^i ^lyvairti VSS 
Liroizv " suvažiavime. Jeigu kuriasn^ 0,5^, ? j 1 negali akria-ti dele-

gražių raudonu geliu 1 -
būti atstatyta. * ii turi gerą baisą. Garbė tė

Susirinkime dar kalbėjo vams, kad savo sunu neuž-
F. Boreišis, profesorius B. miršo išmokyti gražiai lie- 
Kazlait<kas, Mrs. E. Paura- tuviškai kalbėli, 
zas, o pirminikavo Petras Ten Buvęs.

vainika^ " "e,,ų gatų Į suvažiavimą, tai gali
’’ i susidėti kelios kuopos, arba

Jonas Buivydas Jau keli paskiri draugai gali pa- 
Pasveiko riųsti atstovą į suvažiavimą.

Kriaučių delegatas J. Biri- Pereitas suvažiavimas buvo 
vydas buvo sunkiai susirgęs skaitlingas delegatais nuo 
gripu ir visą savaitę išgulė- kuopų ir nuo broliškųjų «r- 
jo lovoje. Delegato pareigas gahizacijų. šiemet turi būt 
j>er tą savaitę ėjo d. j. (Jla- dar didesnis, dar skaitlin-
veskas. Po savaitės laiko gesnis!

Tie kurie dėl svarhiii 
priežasčių visai negalės pa
siųsti delegacijos į suvažia
vimą, turėtų pasistengti 
nors pasveikinimus prisiųs
ti. Tad nepamirškite muisų 

į L. S. Sąjungos suvažiavimą* 
” pasveikinti su aukomis. 

Kurios tik kuopos turi ko- ‘ 
kius nors sumanymus, siųs
kite LSS Centro Komiteto 
sekr. J. Buivydui, 69-67 
59th Rd. Maspeth, LI, N.Y., 
jis juos sutvarkys ir per
duos suvažiavimui.

LSS Centro Komitetas

MKELEIVIO” KALENDORIUS

WORCESTER, MASS.

CBESTNErs
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gerinu, AJem, 
gardžiai paganintų Vai 

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTBR, MASS-

“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eiiių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Yra arti 100 puslapių rašto.

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

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

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

kad
pa-

Pertraukoje buvo renka
mos aukos. Keli Stalino 
klapčiukai buvo atėję pasi
žvalgyti, bet, žinoma, aukų

kaip lietuviai seniau ap
vaikštinėjo savo nepriklau
somybės šventę, Vasario 16. 
Pertraukoje kalbėjo Vytau-'

pavardė nežinoma, našlė iš Virkelio 
jiarap.. Vilkaviškio ap., turėjo dukte
rį Aldoną, jryv. New Yorke.

Stasiukonis Antanas, iš Pakščių 
km.. Sėtos vai., Kėdainių ap.

Staskevičius Pranas. sun. Juozo, 
iš Seinų, prašo atsiliepti Rimines, 

Šapoka Pranas iš Anykščių vai., 
n«»s ap.

Škėmiene - Ankutlavičiutė Ona, 
luktė Prano, iš Mariampoles ap., 

Yorke.
Siena iš Birštono vai., Alytaus ap.
Sunokaitės Ona Požerskienė ir jos 

sesuo, iš Andrijavo vai., Kretingos 
(ap., Chicanoje.

Takazan-sas Juozas iš Karalkres-
jie nedavė. Aukavo šie lie-}tas Beleckas, pasakė, kąi1',Tai7at-Keipša Vaclovas iš Telšių 
tu?aį:., ... T> Į falšai matęs: ir patyręs apie(v^amilli<>nis Pr:inas, sun. Kazim]e-

J. Juskevicius—$i<>; Po bolševiku žiaurumus ir ne- ro ir Stefanijos Pir*jr>t«s iš Krikie-
aukavo A. Skirka. J. Ilernotas.
J. Scgevičius; Po $2 — V. Ilai
,sys. J. Kairys. M. Gnstaitienė.
ll MatoiVIzinZ n Pn-žot ičir.n . įjujėti, kaip lietuviu la-Į Ulevičius Jurgis ir Viktoras js

.„,1,-;,. i,;*,,.." ' Kybartų-Kaupiškio vai.. Vilkeviakio\on<ll \ lslll gulėjo, kiliu lltt .,p_t jr Jurgio žmona Viktorija Tup- 
liuvos suverstos. Tai bolše- čiaukaitė.

Įcevičius, E. Sapiegicnė. J. La-’vįkų sušaudyti lietuviai. v«Žs*'TXię
ris, M. Juškevičienė. E. Pulkit-Į p0 paveikslų ALT ir BA- Cdbytę .
nė, J. B. G-is, J. Klhn, J. Sku-įLF skyriai darė rinkliavą.PoviiT’rod™ Bnm 
bas, J. šimianis, A. Minalga. A. Žmonės sudėjo X4<X>.10. kIv!’' ar gal Washinjrtono valst. 
Stanisauskas, J. Kalpokas. P. Vėliau vėl buvo paveikslai. rn<u» limite.
Medžias. I. Strutinckas, p. Gai- Vėl matėm Lietuvos gražy- v«nsia\ičiui Adomas. Jokūbas ir
dimauskas, K. Rudis, A. I a<lal- bes, kaip tai Satri .OS kal-| Vingelytė* Emilija. Emma ir Na-
skis, O. Veskuvenienė. M. Lti- na, Raitijos jura, įmes, lau- u,b.a aP-,_ ________ . ,, civ-i--__i t. -- i \ ingis Jonas ir seserys Agnieška.

iriasi- D miicelė ir Petronė Vingytės iš Nau 
miesčio vai., Tauragės ap.

Vosylius (Woylus>. Jonas, iš Ki
dulių vai., šakių ap.. Bronx. N. Y., 
ir sūnūs Walter VVoylus.

^*iv«xd\is įA
paitis, S. Saslavičius. M. Tupi- diev, sesutės lietuvaitės. Iš Phiiadeiphijoiė.

Jkienė, S. Koja, O. Einerienė. L. visų gražybių gražiausia tin^nį,rntv"c7s'. sim’jČoio š*vSSl
Radvilas. A. Radvilienė. 0. Lu- buvo merginos lietuviškai viskio ap.

’cinskienė, A. Ragauskienė. 0. pasirėdžiusios. Tas publikai * PUviiki’’ v"
Maciukaitienė, M. Ruzgienė, O. labai patiko. K. Vailonis. , , , .. ..
Mlkutiene, J. Jakutis, A. Tu.-- ■ ■ ■ - ------ — ji maloniai prašomi atsiliepti j:

tka, J. IJazevičiu.s. 0 Ramanaus- Biznieriams geriausia rie- ( onuuiate Iitlmmis
įikienė. M. Bakunas, I. Ignata- ta pasiskelbti “Keleivyje.” ! New York 24. X. y’

A. Mateikicnė, O. Buževičien 
G. Kažas.

Po ši davė: J. I’lazis, J. Bat-

kaševičienė. P. Skirkienė, V. kus, rugiapiutę ir tt. 
Paklžiunienė, S. Klim, K. Kam- na padainavo Ten kur Ne-.1 
lienė, E. Natkevičius, O. IJru- munas banguoja, ulonai, . 

;žienė, O. Luzetskienė. P. Kru- kur bakūžė samanota ir su-

rnaz.au
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bunkvezimiu

Faktai Apie Trokus
dabar t arklys išėjo iš mados. Gele- 

ja šeši su puse milio- žinė mašina užėmė jo vietą, 
sunkiųjų automobilių Dėka sunkvežimiams Ame

rikos gamyba yra galingiau-; 
pasaulyje.’

Amerikos keliais 
bėgioja š 
nri
(trekų)

Pernai metais automobi- šia
lių dirbtuvės 
milioną,
s-unkvežimių ir 
juos urmo kaina uz 

700 miiionu

padirbo vieną 
tukstančit s

S. Trakiškis.

pardavė 
vieną 
dole-

aptarnavime▲
dirba

Nežino Kelio

Klebonas ir Čigonai
Susirgus vieno, toli nuo!

(abartiniu laiku dirba virs bažnyčios gyvenančio, uki- 
sesių milionų darbininku. įįninko žmonai, buvo parvež

tas kunigas paskutiniam patą skaičių neįeina mažų tro-
Ikų savininkai, kurie pat} s 
(savo trokus vairuoja, 
i Dabar Amerikoje Uokų 
yra beveik pusantro milio- 
no daugiau, negu jų buvo 
prieš karą (1941 metais).

Vien trekų vaduotojų 
(draiveriųi dabar yra 5 nii- 
lionai, 350 tūkstančių. Kai
po profesinė grupė sunkve
žimių vairuotojai dabar yra 
I ati skaitlingiausia darbi
ninkų grupė. Tiktai žemės 
ūkio profesija, imant ją vi
są, turi daugiau dirbančių
jų. kaip trekų biznis. Viiš

400,000 darbininkų dir- 
iba sunkvežimiu

—Sveikas gyvas, tėve! žmogus ir galiu daug-nuty- 
—Jes, vaike, už gerą lėt, ale kaip mane kas už- 

sveikatą aš nesigailėčiau įkabina, tai jau lukaut. Na,
kvoterio.

Ir aš matau, kad šlubuoji. 
—Jes, bolševikas Įkando

I koją.
—Įkando i koją?
—Jessa!...
—O kaip tas atsitiko"
—Buvo taip. Maike. Ka’ 

Vašinktono valdžia iškėlė 
aikštėn Stalino slaptas uga- 
das su Hitleriu, tai milui 
su zakristijonu nnėiova ; 
saliuną liežuvius pašlapinti 
Atsisėdom sau prie stalo 
kaip džentelmenai, pasišau-

tarnavimui atlikti. Atlikęs 
visas ceremonijas su ligo
niu, kunigas kreipėsi j ūki
ninką:

—Ar nežinai mielasis tie
sesnio kelio i miesteli? Tas. 
kuriuo atvažiavau, labai 
ilgas ir duobėtas, vos kaulų 
neišbarsčiau iki čia atva
žiavau.

—Žinau, kuginėli, bet 
reiktų važiuoti per dideli 
mišką, o nakties metu ne
būtų maloni kelionė, — at
sakė ūkininkas.

—Tai nieko, geriems žmo 
nėms ir miške nieko blogo 
neatsitiks. Važiuokite, kad 
lik trumpesnis kelias butų, 
—paragino ūkininką kuni
gas.

Susėdo abu i ratus ir šne
kučiuodami išvažiavo. Miš- 

,-a visai tems- 
ivažiavus ir

IŠTEKĖJO METŲ MARGUMYNAI
Lemputės Karuose Pasirodo, kad. bonka sveria 

Naujausiuose automobi- tiek nat be skirtumo, ai mu
iluose yra 25 elektrikinės sėlė sėdi dugne, ar skraido 
lemi utės kiekvi e n a m e ! bonkos viduje. Kodėl taip? 
Šiais metais automobiliu Atsakymas yra tas, kad 
dirbtuvės žada padirbti 4 musėlė lėkdama smarkiai 
milionus naujų vežimų, o virpina savo sparnelius ir 
todėl i juos bus Įdėta 100 jaro spaudimą Į orą. Spar- 
milionų elektrikinių lempu- judinamas oras atsimu- 
čių. ša Į bonkos dugną ir padi-

Po 25 lemputes turi “pa- (jjna bonkos svori. .Jei mu- 
praslas" keleivinis aut?mo- lėktų lygiu greitumu,
bilis, o liuksusiniai automo- jos svoris lekiant butų 
biliai turi net iki 43 lempu- lygiai toks pat, kaip ir jai 
čiu. Pabandykit kada nors ^dint vietoje. Bet kadangi 

nelygiai, kartais 
sujudina savo 

kaltais lengviau.

suskaityti, kiek jūsų karas :j lekia, 
turi elektrikinių lempučių. smarkiau

fi ar bent "patronų’’, i kuriuos - aim,s ___
lemputes galima Įsukti. Nu- laj svoris skrendant tru- 

Jaunutė Bettv Jo Bishop stebsite. kiek jų daug yra. puėiuką keičiasi. Bet atsa-
iš Pell City, Ala. vos 12 me- į ViskaTBranesta įk? mas Į antgalvyje paduo

ki tu amžiaus jau išteke-o uzį f Ne_ • tą klausimą yra aiškus: Mu-
44 metų vyro. Bet vedybos • • ė|(. lėkdama ore turi tą pa-
nebuvo laimingos. Tuo, pot-;1L.^ kad ti svori, kaip ir tupėdama
vestuvių vyras buvo arės
tuotas, nes jis
išgavo leidimą vesti, o jau-— j Šilu žieroa

šilko skyrius praneša, kad . 
X.u'i^4rin‘,r.j !“nailonas” dabar yra dauginetoJe

o iau-1 P*"esn^’ kaip buvo 1^40.
= i metais. Dabar gero nailono nosios sesuo, kum nueio i?-Į. , , ;<*e<ni< 1

imti vedybų Įeit imą ^«>jJnegu 'jis' buvo 1940 metais', 
vardu, irgi pakliūto . kale- k J (gerumas) da-
J,mą “Z K" H.a bar yra' daug aukštesnė.

gamyboje 
(automobilių dirbtuvėse, 
kurios gamina sunkveži
mius). o ISO,000 žmonių 
dirba pardavinėdami sunk
vežimius.

Jei priskaitysime prie tų;ka pasiekė jau 
ir pasakyk tu man, kokiąIskaičių 180,000 žmonių, ku-įtani, o Į mišką 
tiesą tas Stalino balione tu-'.ne j arupina sunkvežimiams į visai sutemo. Ūkininkas šio 
i prikaišiot man Smetoną? aliejų (iškasa ir skiisto). ir'miško gerai nepažindamas.
Juk aš nebuvau Smetonos Į įei pridėsime 135.000 dar-'sukinėjo iš vieno kelio 
generolas ir medalio nuo jo:tininkų, kurie dirba sunk-itą iki visai paklydo 
neturiu. O jeigu ir turėčiau,|težimiu gamybai reikalin-! r. , i •

butu bolševiku ,;v —Pykšite kunigėli

i ki-

UZ
laimė pasibaigė 
bent šiuo tarpu.

ZAVAD1ENĖ
KETURIUS

PAGIMDĖ
VAIKUS

i Taigi. ne viskas lipa i viršų,
• giriasi ta kompanija.

Reikia pasakyti, kad 
j dirbtinio šilko gamyba yra
• dar naujas dalykas.
• technika

Amerikoje šiemet šalta 
žiema, o Europoj labai šil
ta. Pernai buvo atvirkščiai: 
čia buvo šilta, o Europoje 
šalta.

Šiais metais Europoj vie
tomis tiek yra šilta žiema, 
kad pavasarinės gėlės ne
iškentėjo žemėje, jos pra
žydo nesulaukusios savo Į- 
prasto laiko žydėti. Bendrai 
imant, šiais metais žiema 
Europoje buvo 6 laipsniais 
šiltesnė, kaip pernai. Kai 
kur šilta žiema pridarė 
žmonėms ir nemalonumų 
(žmonėms niekada juk ne
įtiksi). Skundžiasi St. Mo-

Jos
vienaip vien yra 

Vasario 14 d. Zavada šei-f gerinama, o todėl gamyba 
moję, Latrobe, Penn. gimė Į kyla. o kainos palengva ci- 
keturi vaikučiai, vienas su- na žemyn.
nūs ir trys dukterys. Motina 
ir vaikai, sako, jaučiasi ge
rai. Andrew Zavada džiau- 

iš karto
šeimos 

vaikučiai

Kiek Sveria Musėlė 
Lėkdama?

sulaukės di- , "“j*1? sveri« k« ,n.or?-
padidėjimo kada ji lekia oru. Lekian-
dar laikomi musėlę sunku pasverti,’ritz. Šveicarijos žiemos spor

! giasi
ant <'eIi.°.
bu-'Mazl 

- -1 inkubatoriuose.
ai argi čia 
iznis?
—Tas tiesa 

ju dalykas.
tais metais* sumokėk) \-al-: 'pikeli, važiuok toliau, o j Surūdijusius prosus gali-
džiai mokesniu 885 įniko-!^e'a> mus -
nūs doleriu, žiba 30 nuo- Jdudurnos »•»'_

t-; ,, i-., paragino Kunigas UMninKą.
------ : y — j ųsokius soiuzus ir agrvmen- - V--’ ‘V”

kėm alaus ir gurkšnodami tus rašė. Jeigu Smetona bu- nuos sumokėjo \ aidžiai vi.-i Ūkininkas važiavo toliau, 
juokiamės, kad Trumanas|vJ bolševikams no gut. tai automobilkJ savininkai. Nors dar ilgai važinėjo, pa-i 
nuplėšė Kaukazo razbainin-Į]-am g,; Stalinas pripažino! Jei išvažiuojame ant di- va,'?° ir sušalo, bet kelio is.

ii Lietuvos prezidentu, krijdžiųjų kelių, tai matome išvažiuoti nesurado.
-is nuvertė Griniaus vai-'tais keliais važiuojančiv.
ežią ir apsiskelbė Lietu vos I didžiulius sunkvežimius, 
diktatorium? Aš. Maike. Į kurie dieną ir naktį gabena L
nega’iu išfigeriuot, kas čia, visokias prekes iš vieno;įaIbino ūkininkas kunigą, 
udurnavo.o: ar pats Stali- miesto į kitą. iš dirbtuvių i

stotis, iš stočių i —Dar kiek pavažiuok i- 
tt. Jei priskaityti me, gal su Dievo pagalba 

naise, kari jie dabar prade- prekių iš vėžio; ima miestu pasiseks išvažiuoti iš miško

tėvc: čia

ilgas žaliavas, 
įgausime tikra 

ndien
vaizda. ka

—Na, tai pasakyk, Mai
ke. ko iie taip loja ant sme- 
tonininku? Juk ių pačių po-

ne; si;
i kiui sunk

manęs ar ne. bet aš 
paklydęs. —

m-: zl ‘lfO T I Stlrvizkf 4 *«•> B JIIJV'V I«

kui kaukę. Tuo tarpu eina 
pro šalį šveplas bolševikas 
ir sako: “Nu. tai ką, atėjot 
įsigelti už Smetonos du
sią?” Man tas nepatiko, 
Maike, ir aš tuoj užprotes
tavau. Tai ką. sakau, gal ti 
norėtum kad mudu gertuve 
už Lenino dūšią? Na. ir žu- 
dis po žodžio prasidėj 
sporas. Jis mane pavadina 
tautišku pantapliu, o aš i 
pavadinau Stalino č^batlai 
žiu. Jis sako, kad Stalinas 
įvedęs Lietuvoje daug ge
resni parėtką, negu nnv 
rrie Smetonos. Sako. Sme
tona mokėjo tiktai ?none 
į džėlą sodint, o Staliną4 
davęs žmonėms laisvę. O aš 
jam sakau, kad Stalinas yru 
daugiau žmonių i tvrrra-! 
sukišęs, negu p? Smetono. 
valdžia iš viso buvo. Sakau 
gal Smetona ir buvo no 
gut, ale vistiek reikia pri
pažinti teisyl>ę, kad pri< 
Smetonos buvo galima r 
gi’omatą Į Lietuvą para--1 
ir atsaky’mą gaut. ir pačiair 
galima buvo nuvažiuot. C 
patraiyk tu dabar i Lietu v; 
nuvažiuot, sakau. Kad tu ii 
pilvu prieš komisarus šli;v 
tum. sakau, vistiek tavęs 
neįleis. Tai kurgi ta Stalin- 
laisvė, atsiprašant? Kai a 
šitą pasakiau, tai bolševi
kas pasispiovė sau i kumš- 
čią ir jau užsimojo mar 
kirsti. Ale zakrist i jonas i- 
užpakalio nutvėrė jam už 
rankos, aš už kitos, ii- pa- 
guldėm vyrą ant šlapio fk> 
ro. Aš ji tuojau apžergiau 
pridėjau šoblę prie kaklo ii 
sakau: ar turi marškinius 
ant smerties? O jis man 
grypt dantimis už kojos ir 
Įkando, kaip šuva... Na. ale 
Kaip mudu su zakristijonu 
jį pafiksinom, tai jis ir pa
liko ant šlapio flioro.

—Ar tai gražu, tėve, vy
čių generolui saliune keiti 
karą ?

—Aš, Maike, cerplyvas

?as pasidarė sumašetšis. ar gelžkelių 
b: l-'c' ikams rudumas susi-' uestus ir

o niekint
kad jie dabar prade- prekių 

ribosetą. ką pirma gar-

—Žinai, tėve. kad 
imži ije sveikiausia būt i i 
-olitiką visai nesikišti, n s 
tėvas taip pat J laiding; j 
zabku~ supranti, kain ir 
bolševikai: o kai tokie su 
tekiais susitinka, visada su
simuša.

—Tai kas čia kaltas?
—Čia, tėve, kaltas tam

sumas.
—Ar tai tu rokuoji, kad 

aš tamsus žmogus?
—Aš savo nuomonę pa- 

>akiau aiškiai.
—Jeigu taip, tai tu gali 

<au eiti, o aš pamislysiu. 
riek tavo nuomonė verta.

bet tai nėra visai negalimas*tu didelis centras, kad šilta 
daiktas. Daroma šitaip: j žiema sugadino čiužinėji-

Ima musėlę, uždaro ją Į|mo sporto sezoną! 
didelę stiklinę bonxą ir ia-. Bet išvarginti Europos 

. bai jautriomis svarstyklė-1žmonės džiaugiasi turėdami
iš, tos miškojma nuvalyti bičių vašku ir mis pasveria tą bonką, ka-Įšiltą žiemą. Mažiau reikia 

į druska. Karštą prosą pa- da musėlė sėdi bonkos dug-'kuro namams šildyti, o Jau
trink gerai vašku, o paskui ne. Vėliau sveria tą pačią kuose žieminiai javai nesu- 
druska. Prosas atrodys kaip bonką tuo metu. kada mu- nyko, kaip tai atsitiko 1946- 
naujas. sėlė skraido bonkos viduje. .47 metų žiemą.

tau
reiškia Arūerikos'"1?'. . I^t*.. - PlanfsMstiprės.
tieji au-.on,obiii;,i.!vk'n?k.at;liun‘<ul- . ,. i——
•i •in-.-.i-oi —Tai Die' o šventa valia.'•jtiniin.ai peie-: _. * rnirnli rnlion a t*__

kol jie su-

i

išveš,
-1-2 —2—1__

—Gal sustosime, kunigė
li. kur po medžiu ir palauk
sime iki praauš, — vėl pra-

(prekių išyežiojima,ir surasti kokį gyventoją,— 
’š sandėlių Į krautuves, iš paragino kunigas, 

tavo stočių i sandėlius, iš krautu- Ir vėl suvargę arkliai per 
— pirkėjams), tai gau-imiško kelmynus traukė sun- 

siir.e. jog virš pusės visųikų vežimą, 
prekių Amerikoje yra i ve-l —Ačiū Dievui! — kieki 
žio-ama sunkvežimiais! Ki- i avažiavus sušuko kunigas.
fa ir mažesnė pusė yra v---- pagaliau pasieksime kai

mą. Va, jau girdisi muzikos • 
garsai ir jaunimo juokas. į

žarna gelžxeliais ir upėmis.
Automobilių fabrikai dir- 

jba virš šimto visokių sunk
vežimių modelių. Yra brokų j
milžinų ir yra visai mažiu
kų. Labai daug sunkveži
mių naudojama Amerikos 
farmose. Dabartiniu laikt 
farmeriai turi 2 milionus 
sunkvežimių. Daug trokų 
yra padirbama “specia’i- 
niam darbui arba gabeni-

ukininkas dar smar-i 
arklius. Bet'Riau paragino 

kaip abu nustebo, kai priva
žiavo ne kaimą, bet miške 
apsigyvenusi čigonų būrį. 
Čia degė dideli ugnies lau
žai, o jauni čigoniukai, ar
monikai griežiant, šoko.

—Paklausk jų nuėjęs ke
lio. — siuntė kunigas uki-

KELEIVIS” Į ANGLIJĄ
mu! tam tikro? nisies pre-tojnkg, _ jje (aj tikrai žino 
uų, kaip «.ai baldams, ru-Jvjsus gj0 mjgbo klaikius ke- 

doms, aliejui, medžiams irj|jus
kitokiem? sunkumams. Yra 
trokų, kurie gabena po 10 
tonų sunkumų! Yra visai 
mažiuku.

Amerikos keli; i. kaip vo 
i? Los Angeles. Cal. ratinkliai, tiesiasi no visą 
“Keleivį” Mykolui j kraštą, o tais keliais be pa

liovos, dieną ir naktį, dar
bo dienomis ir šventadie
niais. žiemą ir vasara, ūžia 

sunuvežimių ii

J Tacitą savaitę boston iš
kis “K-io” skaitytojas Wil- 
liam Jonaitis užsakė “Ke
leivį” Į Angliją J. Mickevi
čiui, o musų skaitytojas A 
Shilala
ižsakė 
Dyliui.

Mes turime Anglijoj ne
mažą buri skaitytojų, tiek 
seniau ten gyvenančių, tiek tūkstančiai 
ir naujai Į Angliją atvvku- palaiko krašto ūkišką gyvė-, 
šiųjų. Draugai ir giminės, nimą. Sulaikyk trokus. kra-'z

- Kad man. kunigėli, ji 
teisybės nesakys. Jums ta ’ 
tikrai viską gerai išaiškintu. 1 
—atsikalbinėjo ūkininkas.

Tada kunigas pats priėjo 
prie čigonų ir pasveikinę.. 
paklausė:

—Ar nežinote čigonėli; 
tikro kelio i miesteli?■'o •

—O kas, ponuli, toks b< 
si, kad naktį po tamsų miš-’ 
ką trankaisi? — paklausė 
Čigonai.kurie susirašinėjo su tremti- štas apmirs: 

niais Vokietijoj, dažnai pa- stos, uostai nebeturės <’.u-
siunčia jiems dovanų “Kc- bo, miestai į ra lės da<lauti.i b^au ir'vėlai!
le.v. , kad jie, gyvendami farmenn nebeturės kur sa-lpe^i‘ku m-iždXs uakhd 
Anglijoj, butų informuoti vo gaminiu p;u ėli. žodžiu pau '‘ į
apie Amerika lietuvių vei- sąk.ant, sunkvežimiai šian- ' _lEik {u žiopIv. _

7____________________ a,T!?-b’e ė p?.s ugnį sėdėjęs .senas
l-Hkn “t-,"n ( “‘.u’r"’1®-H?' čigonas. — tu visiems kelia

Genimi iJv cn?u iaci1?y rodai į dangų, o pats nei i 
Seniau tiokų darbą diro- miesteli kelio nežinai, 

davo arkliai. Bet šiandien
J. Kastytis.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimu* ir pajieikojimut.

—Aš esu šios parapijo 
I Ielx»nas. atsakė kunigas.!

T ai Sena ir Žinoma Istorija — 
Gyvybės Draudimas 

Amerikoje

T \ rą sena ir gerai žinoma istorija—G> ' >bčs Draudimą*. Ji taip sma, 
ii ia lengva užmirkti: ji taip žinoma, kad ią lengp a nepastebčti; ji taip 

i< jo i mūsų kasdienini £v\cnimą, kad jos nebrpaisoma. štai kodėl mes primename 
jum-. I)<ka draudimui daugiau >imu issilaiko santaikoj; Daugiau vaiku išeina 
mok-lu-: Seni žmonč- gyvena be rūpesčių: .Miliūnai dol'erių per draudimą nuėjo 
farmom- ir \ ir-am patarnavimui gerinti, pramonei kelti, krliams tiršti ir kitiems 
naudingiem* reikalams.

Bet geriausia*
Amerika.

dalykas is visų yra lygi proga visiems. Tai rei-l»ia geresnė

Me- manome, kad Gyvybės Draudimą- yra geras reikalas.

Septynios dešimtys penki milionai žmonių J. A. Valstybėse yra apsidraudę.

John Hancock apdraudė daugiau, kaip aštuonius tu pus* milionus. arba vien* 
iš kiekvienų devynių.

1947 m. Gruodžio 31
Pripažintas tartas 

Visas skalas 

Perviršius

IUtl.MV72.14
$23*2,443,497.45

$111,523,274.49

lotoji fam................. tMZMTMU-M

MUTUAL LIFE INSURANCE 
tOSTO.y. MASSACHVStTTS

Naujosios Anglijos Didžiausia Finansų Įstaiga 

Kopija Metinės Apyskaitos Bus Pasiųsta Pareikalavus
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—Kodėl nepaklausi jo? 
—Kas iš klausinio, juk

pati žinai, kad vyrai, kaip 
tik išsižioja kalbėti, tuoj ir 
meluoja. L

ČIA NUSKENDO ASTUONI JURININKAI IŠ “M1DWAY” LAIVO

Prie pietinės Francijos pakraščių, netoli nuo Heyeres uolų, vienas laivukas 
vežė iš pakraščio i Ameiikos orlaivių nešiotoją “Midvvay” 170 vyrų, kurie grį
žo iš pasilinksminimo. Laivukas užplaukė ant pakraščio uolos ir nuskendo. As
tuoni jurininkai nebegalėjo išsigelbėti. Paveiksle matyti, kaip laiveliai ieško 
jurininkų nelaimės vietoje.

tikrai 
ir gal 

žmogų
ir nuo bado mirties, iš visos 
širdies patariu ir i rašau —- 
sako dainininkas — siųsti 
maisto pakietukus tremti
niams. Tegu ir nebrangius, 
bet su riebalais, taukais, 
alyva, pridedant no švara 
kavos, tai bus didelė pagal
ba žmonėms. Reikia žmo
nes gelbėti nuo bado.

—6 kokie Tamstos pla
nai dabar, grižus Į Ameri
ką? — dar paklausėme.

—Sunku kalbėti apie 
“planus”, kada reikia pra
dėti gyvenimą visai is nau
jo. Manau pirmiausiai duo
ti eilę koncertų lietuviškose 
kolonijose, atnaujinti su 
Amerikos lietuviais pažinti.

Gal vė-' 
studiją, ■ 

duosiu dainavimo pamokas. 
—Kur manote pirmiau-

•II pv >tus tremtiniams, tie
ninku Jonu Butėnu pad-'^ ge-ą <ia—

Amerikos lietuviams ge- visi kadaise gyveno Brook- 
rai žinomas dainininkas Jo- h ne ir buvo darbininkai, 
nas Butėnas praeitą savai- Per sunkų darbą susitaupė 
tę lankėsi Bostone. Teko ji kiek pinigų ir Įkūrė Lietu- 
sueiti ir pasikalbėti apie ka- voje “Drobės” bendrovę, 
io metų pergyvenimus. kuri neblogai vertėsi. Koks

Jonas Butėnas buvo dar- jų prasikaltimas? Aš neži- 
bininkas, kadaise buvo nau. Tiys “Drobės” tarnau- 
Pennsylvanijos kasyklų mai tojai ir šėrininkai, Juozas 
nieris, kur dirbo 8 metus. Žiugžda, Jurgis Garšva ir 
Per dideli užsispyrimą ir, Pijus Norkus (buvęs Vieny- 
kaip jis sako, gerų draugų bės redaktorius) irgi buvo 
padedamas, mokėsi, lavino laikomi Proveniškiuose ir 
savo balsą ir 1928 metais rusai išbėgdami juos bandė 
buvo pakviestas dainuoti Į nužudyti, liet jiems pavyko 
Kauno operą. Kaune daini- išlikti gyviems, jie tik bu-

194-ninkas ir gyveno iki 
metų liepos mėnesio, kada 
besiartinantis frontas pri
vertė trauktis.

vo sunkiai sužeisti. Tie as
tuoni amerikiečiai lietuviai, 
kuriuos išvardijau, yra tik

išgelbės vieną kitą zm< 
iv nnn hado mirties. Is vi Skaitytoją Balsai

Gerbiamieji,
Prisiunčiu atnaujinimui 

“Keleivio” ant dvejų metų 
$6 ir 50c. už kalendorių. 
Su pagarba,

Peteri* Valuk^nis,
Home Washington, Pa.

mažutė dalelė lietuvių, ku-lc paskui žiūrėsiu. 
Karui pasibaigus J Lutė- i bolševikai išžudė. O '-”' ~

nas gyveno anglu okupuo- ’i'ek išvežtu i Sibirą? Ju
toj Vokietijos dalyje. Gy- Kimtys tūkstančių! Kaipo konccrt|K)tj, 
veno stovykloje skins*.- msų žiaurumo Ra-!»iai konceitujti.
mas, kaip'ir kiti lietuviai P""*!? ^aujo-
tremtiniai. Amerikon jis at- ■aR-1 ■- Lai .įninku, 80 me-
važiavo 1947 m. gruodžio ;,enc,\. kll!‘ bolševikai 
-j9 (j ,1941 m. birželio 14 d. sue

mė iš išgabeno i Sibirą, kai

Studentu Varpininku 
Balsas

i J V OKAI

.Jau turėjau vieną kon
certą Waterbury, tariamės 
apie Elizabethport, balan- 

d. suė-'d.žio mėnesi duosiu koncer- 
!tą Nevv Yorke, Times Hali.

sit^ki%auj^n^riini.:,i™'- b” di<Ižbu^iP 'praSliiij,|ta;iu ęhieagoj, o toliau ma
mas klausimas yra: -kodėl "T se!g? vaistininkas vi-jtysune._____
bėgote iš Lietuvos ir kodėl H’-ie .aP*ehnkeje buvo myli- rpaip baigėsi pasikalbėji-Į

kada mas *r gobiamas, kaipo la-negnžote i Lietuva, , . ....
karas pasibaigė-.' ' ,bai geros Širdies žmogų u

I ta klausima dainininkas «k” k**" "e koks lupikas. į
«..U- J «'eJto n- įsveze kad Jis!žiau,.ius musu bro!i

..... „„ buvo žmonių gerbiamas. O1po
paaiškino šitaip:

—Į Lietuvą 
grižau todėl.

karo
kad ištisus

metus turėjau progos stebė-Į 
ti, ką reiškia Lietuvai rusu

įr mas su maloniu svečiu iš 
užjūrių. Liūdna 'buvo klau- 

jo pasakojimų

"ž > n iio” draugija Cliica- Dešimts iš šių trylikos vyrų 
go.it, kun šelpia pažangioo- neturi jokių giminių, nors 
sius studentus tremtyje, gavo kai kurie, turėdami vos 17 
laišką iš studentų "varpinin- metų, turėjo savo kraštą 
kų". "žib. relio" draugijos a<l- • palikti, kad nežinomu trem
ia-;,.- yra 17:’,9 s-,. Ilalsted st. | ties keliu eitų...
Chieago 8, III. Aukas siųsti K.
Augus: \ardu.

Iut'ške pažangieji studentai į jungos vieno skyriaus. Jį
rašo: Į davėm visai pripuolamai,

c ... .netaikę ir nerinkę,bu cziaugsmu sutikome r
i pergy-

ne- ,v. -y------.“įvenimus okupacijų laikaistokiu Naujokaičių buvo la-j,,. ,iudniau> girį5nt kaipl1',J-t0-
bai di

į Tai mažas pavyzdėlis is 
'.Studentų .Varpininkų Są-

ai i: žinią apie Ju>ų pastangas! 
pagelbėti ištremtai iš savo 

nuo savo šeimų ir

Mes tikrai 
didelį

Igimimų atsKirtai pažangia
jai studentijai.

‘Žiburėli*
u ♦ v. i - "i - *■ - - i dabai dai desimti s t u k s-, -.,, ^Ti.cįpnriini Pa.tJ.T bolsev*fe aaate:tančių lietuviu cy vcr.a be- J s«Sme

Mandagus Pasiaiškinimas
Vyras iš ryto labai man

dagiai ir nužemintai sako 
žmonai:

—Ar tu, širdele, nepyks
ti, kad aš vakar vakare par
ėjau namo išsigėręs ir par
sinešiau namo juodą akį?

—Mano brangusis — at

Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu už ‘^Keleivį’’ 

metams ir prašau prisiųsti 
Į kalendorių ir knygą komu- 
jnistų diktatūra faktų švie- 
Įsoje, tai viso bus. $4.50, o 
l50c. atliks, tai sunaudokit, 
Į kur jums geriau patinka. 
Su pagarba, A Kačargius, 

Montreal, Canada.

Gerbiamieji,
Aš prisiunčiu šešis ir pu

sė dolerius už save ir gaunu 
naują draugą skaitytoją, 
Antaną Skruibi, jis gyvena 
Marlboro, N. J. Jo vardu

siliepė žmona — tu užmir-Į pasiųskite kalendorių, jis 
.. šai, kad tu vakar vakare įyra farmervs. Aš užmoku

‘perėjai namo be juodos už ateinančius metus, tegul 
akies. bus Maikiui ant čebatų.

Good bve. Petras Globis, 
Freehold, N. J.

turime liudyti

Vyrai Melagiai
Viena mergaitė klausia 

savo draugės: J
‘Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokius biznio skel- 
ir pajieškojimus.

ai -ie diaeij pažangiųjų stu-į —Klausyk, Verutė, ar 
dentų pasišventimą. Jie mo-iStasys tave myiį? 
kosi, laiko egzaminus sveti-; —Nežinau — sako Veru- 
mųjų nemėgiami ir spau-
džiami. Ne visada palankus 

lobą tu- 
Studentų gyvė

sy etimi atėju- liūs Laisvoje šalvje_ Ame- nimas darosi kasdien sun-
tikoje. Norime pareikšti di- kesnis. Jei toks spaudimas 

'džiausią padėką ir tam ir sunkumai bus daromi ir 
jautriajam buliui musų kil- toliau, studentus čia trem

•. nenorėiau orižtb - “ gyvena oe-, Sveikiname “Žiburėlio (iziami. we visada p
bolševikų okupacija. galiniame varge ir negali Įsteigėjus. val.lvba ir visus'ir tie. kurie jiems gi
bėjau žmonių areštus n ma- r j okUDantas Kiekvie-igr?zI‘,tėv5'nžn' n<? tvn šei-| brangiuosius 'misų bičių- lėtų teikti. Stu.lenti 
Simus lietuviu a^bonimns i __ minmkaiiia svetimi ntėm. ,• . i • - - t..A a  ni™-,,- d*>wvcisinius lietuvių gabenimus į į 
Sibiro prievartos darbus, inai* ., ,
Per metus laiko buvo pro-! nepareidavęs okupantams 
gos pažinti, koki yra sovie- i -R' enęs bolševikų ivz, 
tiška tvarka, kaip joje žmo
gus yra paniekintas, betei-

normai iškas žmogus . mininkauja 
nai budeliai.

Falklando Ginčasme, pasakys tą patį ir, jei 
tik galės, norės nuo tos biau 

sis ir paverčiamas į bėbal-irios tvarkos Pritraukti
si ir' nuskuĮ-usi dirbo gvvu-1 _ ____  ________
'!• K?il» menininkui, man jc. — klausinėjome toliau, p.smailgaiio- į689 metais
greičiausiai nebūtų gresęsl. -Lietuvių vargaii tremty- toms sa|omf buVQ () 
pavojus, jei buc grįžęs je — sako dainininkas —! dabartinis iu vardas 1762
Lietuvon, bet per metus lai-!tuo yra sunkus, kad jiems;meta:s f.anVnz n' nirmipii'niI?Kai. nel.eneyŲ aaiI ne?a- Jč išvietintų gyventojų nor- 
ko prie bolševikų mačiau galo nesimato. Žmonės g.v-!tose saiose an«i<rVvpnn ’a’svo?,e Lietuvoje mes j^aj vietiniai gyvento-
Lietuvoje tokias žmonių vena stovyklose, išbadėję,! j-^95 metais sabis fs fr mrn buvome tik posūniais laiko- j
skerdynes kad nębeno.įui^v^, netekę visko ir nęt(ZŲ atėmė Anglija/ Nuo 
daugiau to matyti. Kaip; be jokios vilties, ar galės 1 -k <ain<s 
lietuviui baisiai skaudu bu- kada kur nors išvykti ir pra- ,os “barUno<; knlnnlia’’ ' *" vo matyti, kokius žiauru- dėti vėl šiokį tokį noiTOališ-H^Da,^™,^l 
mus rusai darė Lietuvoje ir ką gyvenimą. salų
kaip naikino lietuvių tautą.j Ypatingai sunki tremtinių:na "j 

—Gal papasakosite ką padėtis yra anglų okupuol klausojoms“' CHi jau 
nors iš pirmosios rusų oku- toj zonoj, kur stačiai siau • J

_____ įmes tautiečių, kurie savo byjo ištikš pats sunkiausias
i.o.uvo uocuoiutu. 1594 metais buvo atras- j aukomis prisideda prie mu- likimas. Jau visur panaikin-Į
r. , - . . . tos Falkland salos, 300 mv-isu vargo, o neretai ir alkio ti JŲ bendrabučiai. Jie turi
O kaip valgote tremty-u; Riet” eiti arba kartu su kitais

. . . tautiečiais j savo stovyklas
Pažangios demokratines gyventi arba atsisakyti bet 

srovės studentai —- varpi- Kokios globos ir maitintis 
ninkai nelengvą dali nesą.

. . . ... 1 iai kiekvienas per savo pa
ini. tai užpludusios tasisti-1 įjgtamus gauna maisto iš 
nės okupacijos mus labiau svetimšaliams šios
persekiojo, kaip visus kitus-. noirnog reiškia badą...

Tai ir suprantama. Var-' . Vokiečių studentai čia ĮDabar atsirado naujas tų
„ , , . “j f-,. -------- - —.......vina ir čili sako, salos ori- tu i gero ir laisvės, jie siekė bu\o sveriami. Jie nonj
Gal papasakosite ką]padėtis yra anglų okupuo- Rlau?o jorns ian V^Jkiekvieno lietuvio gyveni-prasyti amerikiečių karinės}

' valdžios leisti duoti jiem
pacijos? — paprašėme. ’dia badas. Nėra ko valgyti.

—Daug ką galima butų 
papasakoti — sako daini
ninkas — bet pasistenkin- 
siu priminęs amerikie
čiams.

Mačiau badaujančius stu
dentus, profesorius ir pa
prastus darbininkus. Visus 
1 adas, o žiemos laike ir ro

kad daug Amerikos paltis, kamuoja lygiai. Visųlopį’,*““,^; vįb.a.a'an'1 
lietuvių, kurie gyveno prieš.'utys yra tos pačios—kam! Fuiį V.i, : ' 
karą Lietuvoje, rusų buvolncrs ištrukti iš tos nelai-'mv]in ‘J..., p; / , ...
išžudyti arba išvežti Į Sibi-' mingos padėties. Žmonės i žemė^ i rvtu< Amerikos
ra. Pavyzdžiui paminėsiu i sva;oja patekti į Kanados uirbu- * ' 

girias. į Angliją arba į
Kal'ba’nt. apie tremtinius.'

suėmė. įmetė 1 kaJėpma. o kaipo meninin.Kas, noriu pa-1 Vku ~.,i - \a-Kiano-
bėgdami iš Lietuvos juos iš- sakyti, kad iš Lietuvos ope- mė v-»* - nnn 10 H’- *’ * ‘
žudė Proveniškiuose. TenJos virš pusės dainininku'nin T^vi;, ? ketvirta.-
tuvo nužudyti Juozas Si-:?;ol!8tų pasitraukė į Vokieti-! 1,1-0,. ° venJ°JŲ tėra
ir.aitis, Kazys Strimas, Ju- .i?, didžiuma musų baleto; p..ibi
liūs Žostautas, Andrius Sla- irgi tremtyje, o dramos ar- nnoO. • ‘in ' >al< \ č,a : a;_
vinskas ir Jonas Vaitiekų- tistų apie pusę skursta Vo-|({irva''’Vletos.e
nas. Jų lavonai buvo atrasti kietijoj ir nesirengia grižti s.-i.^ 1 -7a. j- .' durpynai.
bolševikams išbėgus iš Lie- Lietuvon, kol ten yra bol-ltp i ‘ tni 1 \er-
tuvos. Pažinojau visus. Jie ševikai. Jsi'V3 .ne*? 1 An<arkti-Ros ciel kurios žemiu dabar

“drobiečius”. arba “Dro
bės” bendrovės kurčius ir 
šėrininkus. Bolševikai juos;

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga lik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis." Nors Sovietu Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisyliės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino r.et ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tu šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai. vien lik teisy!»ė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Bros d wa j.
“KELEIVIS

So. Boston 27, Msss.

Hats Off To A 
Thougbdul Coup^e

pininkai troško savo kraš- dabar kai kuriose mokykloj
. . • • t •__2? _ Fkiivr* c\’oviomi Tiži ■ako, salos pn-<tui gero 1 

klauso joms. čili jau pa-i kiekvieno 
siuntė, o Argentina dar tikimą padalyti šviesesniu ii;''ąiazios leisti auou jiems 
siunčia savo karo laivus i i gražesniu, gi okupantų tik- dirbančiųjų maisto korte- 
Falkland salas. Ta pat darbias buvo išnaikinti ir išžu- lęs. Esą visi taip mažai sve-’ 
ir Anglija, kurios vienas ka-|dyti Lietuvą... taVJ^u Fav^‘^aĮ

laivas iš Pietų Afrikos
salas 

guli 300

dviTen yra
tos salos ir virš šimto 

mažesnių salų salelių. Di

eina rietenos tarp įvairiu 
(Valstybių. Virš to, Falkkmd 
šilk

; sveikatai. Kaip paaiškėjo, j 
studentu bendras

Rašant šias eilutes prie; 
mus guli vienas vokiečių ibetuyiu 
universitete studijuojančių -'A’Ops dar 
varpininkų sąrašas. Jų vra geh* JV f’**1*
13-ka Leiskit su šiuo nelai- mažiau, kaip daktarai ran-
mingu skaičiumi kiek supa- Ga , re,.k.al,^aą. Pažangioji

studentija iki šiol buvo lyg zinointi. . . ,. •r»>
Iš ju: vienas kalintas vo- ir užmiršta. Kitų pažiūrų| 

kiečiu‘kalėjimuose ir kon-P?, savųjų įyai-Į 
centracijos stovyklose anie liai ?e’Piami ir palaikomi... į 
du metu: vienas, bolševikų Tn.d tiek trumpai 
išlaikytas kalėjime arti me-:tėme musų
tų. turėjo ■ ati jų sušaudy- studentijos 
Lis, bet užjuolęs 
spėjo i
vieno, pačio auniausio (29 
metų) tė
tas rusų pin os okupacijos naktų, bei sunkių sąlygų :’-I 
metu. o jis pats. vokiečių vargę studentai varpinin-u 
buvo sugau'as ir išvežtas kai sutiko žinią apie “Žibu-j 
N<»i vegijon: vieno levai rėlio draugijos įsisteigima.|

T . __________

mažesnis. Dau- 
sveria 12-15 ker

I

nusvie-' 
1 azangiosios | 

rūpesčius. Jus,;

JIE PADARO “PARTY LINE” 

TELEFONĄ MALONŲ VISIEMS

Jie turi “party lino“ ir jie vartoja telefoną daž
nai. susisiekdami su giminėmis ir draugais—1x4 
jie praktikuoja šitokį mandagumą: kalba trum
pai. atsiliepia greitai, duodami progos protarpiais 
ir kitiems telefonuoti. Tuo budu jie daro patar
navimą kitiems.

“Party lines” leidžia mums aprūpinti telefonu 
daugiau žmonių. Bet naujai statybai gerėjant, 
mes įvedam vis daugiau ir daugiau individualiu 
telefonų tiems, kas jų nori.

NCW ENCIANP TtlCFHSSE

>et už; uolęs sąrąs jį musų mylimieji rėmėjai už-j 
išvydusi dar gyvą: juryje, supraskite tą džiaugi 
pačio auniausio (20 smą ir tą dėkingumą, su ku-j, 
tėvas buvo sušaudy- riuo nuo darbo ir nemigo j

ANO TCLESRAPN COMFART

•>e ganosi 600,000 avių 
gdhų. Kasmet iš salų išve
žama nemažai mėses į Ang- 
•iją. Tose salose yra ir 
g,ni\l. (vielioribųj tauku 
(’ii>inim-> dirbtuvės. Ten. 
įplaukia laivai su pagau-H-:s 
‘ais banginiais o is ten 1

bolševikų piimosios 
cijos metu iš'ežti į
vieno broli-, 
dnv.). bo'.ševi

, vežami jau ištirpyti bangi- tik trviikla.-'- 
jmų taukai.

Bet svarbiausioji priežas-

okujia- Didžiausias musų norą- 
Fibirą: yra už paramą kiekvienam 

uris i: i.-iaiky-; jūsų asmeniškai atsilygin
ai buvo arės- ti. .Jei gyvenimo sąlygos 
:ytas arti me-jnums to neleistų padaryti, 

ime giliai dėkingi ir’sa 
Jums, savo darbi..

tuotas ir b
tų kalėjime, o vėliau tokie- iik 
čiu išvežta- f konccntraci- vo

stovyklą. Dvylika neturi įgytu mokslu ir kova ati- 
įcia ištrėmi’ic savo levų ir duosime musų žemei Lietu-

skola

turi motina.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRŠ
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių aplrautlų 
vra išniokojęs arti $5.000,000.00.
Sosi\i« aiiimo kuopos randasi visuose tlnlosniiiosr mie
stuose Aniorikoje ir Kana<k»je.
Kii krienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.0<>.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Su New York 1, N. Y.

vai ir jos žmonėms. 
Lietuvių Tremtinių 
dentų Varpininkų ..v 
jungos Valdyba.

Stu-
SąLraniumasi Ar Falklando' 

salose via tas magiškas me
talas, tikrų žinių nėra. Bet; .. .
Argentina ii Cili, tur būt. Nonnt išplakti skystą 

! uraniumas ten Smetoną, reikia įdėti į du 
maišo. Tas laTkrašti? Valiui i būti. o todėl jos ir pri- Puoduku Smetonos vieną! 

šo, kad “uraniumas Falk- siminė savo neva tai teises, paukštą zehatinos Zeliati-! 
lando salose atrodo vra tik 1 Atrodo, kad ginčą gaus na reikia ištirpyti šaukšto, 

priežastis, kodėlI «K ir M're.-ii tarptautinis tribūno- Karsto vandens, o ka. ataus,; 
Argentina užginčija Angli- las- Armot.e
jos teisę į tas salas”. mo

pS (^akartiniame ginče dėl 
ralkland salų yra visai kita.
Londono “News Chronicle”! 
vasario 17 d. išleido katinu!jaučia, kad ui

darbą.
nebus leidžia-

A. P.
supilti
plakti.

į smetoną ir tąsyk į
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE

Ką Reiškia Barstymas
Jaunavedžių Ryžiais?
Kaip visos krikščionių ap- kiai pasitinka juos su juoda 

eigos yra skolintos iš stab- duona ii- druska: jaunoji 
mtidzių, taip ii- ryžių bars- pora pasiima po šmoteli! 
tymas ant jaunavedžių per duonos, padažo ją i druską 
vestuves yra iš stabmeldžių ir valgo. Duona ir druska 
pasisavintas paprotys. Ypač sudaro svarbiausi musų 
svarbų vaidmenį ryžiai los- žmonių maistą, todėl šituo 
davo vestuvių apeigose pas papročiu kaip ir parodomas 
persus. Matote, ryžiai pas jaunavedžiams linkėjimas, 
tuos žmones reikšdavo der- kad naujas ių gyvenimas 
lingumą. Bei dami ryžius butų sotus.
jaunavedžiams ant galvų. Kai kurie rašytojai ne
draugai ir svečiai pareiškia no. jog ir ryžiai turi tą pa
savo linkėjimus, kad jauno- čia prasmę. Kiti vėl mano,j 
ji pora taipgi gerai veistųsi. jog senovėj ryžiai buvo bar- 

Pas persus yra toks pa- stomi tam, kad piktąsias 
protys: po susituokimo, jau- dvasias nuraminus. Primi- 
navedžio atstovas paliečia tyviai žmonės, mat. tikėjo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

DEMOKRATŲ DUKTERYS SENOVIŠKUOSE RŪBUOSE Tarybinio Piliečio Diena
M. BUKŠA {atsakė Kaziukas, nustebęs.

!kad J° nesuprato, — kai
t j ♦ • » i namiškiai ko nesupranta,—Jo dantyse ir man teko ”7 .y , , , 1

būti, — šventasis žmogėd->a\k^d.Į'a ' { ,
ra: sekmadieniais priima ■. , .% Li. "to •
komunija, o pirmadieniai- k^aUs-vtV U-• K ?.ą‘,'f. a ifp? 
ka nors išduoda žvarbai. ^J?au plepėjo: Ant rak -- ' - I Iki-i/iiilo n) n IŽUI II Irasane pavardę.

—žmogus nepaprastu
sej pradėjo 

1 ‘pionierius’', ir 
tam duodą

organizuoti 
kas užsira- 
medžiagos-^niOgusnepitpr^tų tam duoda medžiagos

gebėjimu: vienu kartu galt .. . • i j?būti ir krikščioniS-dentofca.:UR,fo;m“,.l,^7rtlv^1il1^ 
.tts, ir tautininkas ir, kai tla-f1^- ^ L •• Juk'
oai, gal ir komunistas. Iik J? b.JC Ja,!vtioar, gal ir komunistas. Tik e.!? 
au labai šlykštus i ranką 1"’>1 

paimti. Ką Tamsta manai' 
su visais jais daryti?—pa
klausė valandėlę patylėjęs, 
lyg tuo reikalu mažai inte
resuotas

vadinti
pi nežiną kas 

Kalėdoms organizuojamo 
mokinių ekskursija i bro
liškas respublikas, gal į 
Klimą: liet galėsią daly
vauti tik | asižymėię... Ket

nuotakos kaktą ir klausia, kad vestuvėse visuomet yra 
ar ji sutinka gyventi su sa- į iktųjų dvasių, todėl, kad 
vo vyru. Ji paduoda savo jos nepadarytu jaunajai pa
ranką, kas turi reikšti, jog rai

i .'••:net josios at- jonsutinka.
no nors bloga, 
duoti kokio m

stove paliečia jaunavedžio 
kaktą ir klausia, ar jisai su
tinka su ja gyventi, lis 
taipgi paduoda savo ranką.
Tada judviejų rankos su
jungiamos, o ant jų gaivu 
barstomi ryžiai ir kalbamos 
tam tikros maldos, kad ši
tos poros gyvenimas butų 
vaisingas ir produktingas.

Ryžių barstymas buvo 
madoje pas Įvairias senovės 
tautas ir jis yra daug kur 
praktikuojamas dar šian
dien. Sumatroj gyvena ka-; straipsni “Kalbo?

sto. 
bars*, 
būt. 
liet m ių 
ka.

L-
aip

noit, t< >k
ir

tsiradę? 
paj ’-otvs. 

pamato

Prezidento Jackson minėjimo iškilmėse žinomų demokratų partijos vadų duk
terys \\ ashingtone susirinko 1848 metų rūbais pasip jcšusics. Viduryje matyti 
senatorius J. Hovrard McGrath iš Rhode Island, demokratų partijos naciona
linio komiteto pirmininkas. Jackson minėjimo iškilmės po visą kraštą buvo 
proga demokratams kelti pinigus šių metų rinkimų kampanijai.

nūs. bet aš niekaip negaliu siekti jokio uosto, tai iki NE KARDU, TIK MEILE, 
išmokti mylėti puodą, pečių šiol neišaiškinta paslaptis, 
ai' mazgote. Man tas žodis —------------
tuoj atsistoja lyg kaulas 

... gerklėj. Anądien nuėjus pas 
reikia j savo paminką pastebėjau, 

rs mai-:|.a(Į a j.a taį ant stalo,
VALGIAI

na su

rvziu ...>. f-'11 Gali i
turi

Ji
man tarė: 
“Kaip

___ a _____ susikibusios
idvi mergaitės dėl to, kad 
viena žydaitė pradėjusi ty-

virtojKlausimas buvo 
bet į aiškius klausinius ne; 
visuomet lengva aiškiai

?enV‘a Ke'lkam ji bėrioja 
•a. žinojo, kad draugas ..k?>muniia- 
Zoknys turėjo lengvų gali
mumų pats išjoti iš komisa
riato “žirgyną”, — tam už
teko NKVD intervencijos «.
pas komisarą Jei vis tik' <ičiuj ,losi (]abal. ies_
Klause draugo Gcntilos toit| kas padidi„o.
čekistas, vieną valgydamas,' , Atrodė, ka(l Kaziukas, 
jau žiuri, katrą iš eilės pra- -daLmi provokavo tevu>. 
dėtų. Ar nebus tas iš eilės
pats draugas Anicetas? Vis
kas galima ir dėl to tarybi
nis pilietis turi būti budrus 
kaip triušis. Ginti kitus?
Draugo Aniceto krikščioniš
koji artimo meilė turėjo ri- 

,bą: galima mylėti, bet su 
(protu ir ne daugiau, kaip

at' čiotis iš kitos, lietuvaitės, 
ge- L-.,.v. į bažnyčią

niją ima. Lietu
vaitė isikibo/žydaitei į plau
kus ir dabar gimnazijoj er- 

' .midelis. Penktoj klasėj kaž 
kas padidinęs draugui Ka-

Plaukia laivas, plaukia 
Per jūružių plotus, 

i Nuo bangos į bangą 
Per vingius miglotus, — 

Plaukia laivas, plaukia.

Mano laivą puošė 
Tai draugių draugužė:
Kai tie vėjai kilo.
Kai tos Jūrės ūžė, —

Ji man laivą puošė.

Ačiū, jausmo drauge,
Už rūtos šakelę,
Už žiedus ant burių.
Už irklų irklelį, —

Ačiū, jausmo drauge.

kad jie tais reikalais pasi
sakytų. Bet draugas Anice
tas beveik nereagavo ir jam 
tik atrodė, kad vaikas są
moningai ir berniokiškai 
žaidė jo skaudžiomis vieto
mis.

Paskubėjo su pietumis, 
nes jau buvo pusė keturių.

Kepta Žuvis
2 svarai žuvies be kaulų 

lets).
Smulkiai sukapotas svogūnas.
Smulkiai sukapotas žalias 

pipiras.
3 šaukštai aliejaus arl»a kini 

riebalų.
2 šaukštai miltų.
Puodukas tomeičių sunkos.
Lapelis.
Gvazdikėlis, 
šaukštukas druskos.
Pipirų.
Gerai paspirgink svogu- ^a.r?.s’ld?:< P!;d)’lo . 

na riebaluose, įmaišyk mil. Meilės džiaugsmo veidu, 
tus ir užpilk tomeičių sun-;Jr. krutinę mano 
ka. Dabar sudėk viską kita, i Liūdesys apleido — 

Man sirdis prabilo...

<fi!-nemvliu šitųas9mazgočiųdrus- 
. P.” “Mazgočių ir aš nemy

liu". pritariau aš. “Kokia 
čia meilė gali būt mazgo- 
tei .

Ji manė, kad aš jos nesu
pratau, ir pradėjo man aiš
kinti. kad ji čia ne apie 
meilę kalba, tik nori pasa-

nepridėjus į pa(i mazgotės jai ne-
Perskaičius pytinka, tai ir viskas. Na, 

4-tame numerj'jtai kodėl taip ir nesakyti?
1 • Kam meile su mazgotėm

T

M y lėti (fr Mėgti

kaipKartais 
laikrašty 
tai ir neiškenti 
savo dvylekio. 
“Keleivio”

ka
tik pamatai

nors naujesnio.!

rv.lirl-o i 'd t v r„a
nibalų tauta batukai, kur man taip Įstrigo galvon tas,maįgvtį? 
jaunavedžiams susituokus, "mėgti ir mylėti , kad jo-i Kaip kas labai nori su 
tuojaus jiems duodama ry- kiu budu negaliu jo pamir-’
žiu valgyti iš vieno bliudo. sti. i ą straipsni feiKČtų aty- 

Pas malajus jaunavedžiu džiai perskaityti kiekvie- 
draugai ipila jiems i saujas nam lietuviui po keletą kar- 
ryžių, ir‘tiedu duoda viens! tų. Reikia gerai pagalvoti.
kitam iš savo sauju valgyti, ar iš tiesų neverta atitaisyti pagalv<

Barstymas valgomų daik- tas žodis kuris verčia mvlė- klaidas
tų jaunavedžiams ant gal- ti net ir senus pantaplius.1
vų buvo madoje ir pas seno-Jei Lietuvoj pasakytum.__________
vės graikus. Taigi aišku, kad aš myliu savo Imtus, tai
kad šitas paprotys nėra kiti pamanytų, kad tau gal-' Neguuėįilt Kelionė 

bet voj negerai: bet kaip ame-i 
?ako:

rasti naują žodi vietoj po-.g,*^ žuri. g Ietei virinkl 
no: bet čia naujo žodžio vi- koi\Unkį” misklaivs tiršta J
sai nereikia, 
lėti ir mėgti
ne maišyti kas papuola. Tik 

lvokim. o savo kalbos' 
tikrai pamatysim.

Agota Luckienč.

ame-
-aš!

'pati save. Mitingą soclenktynių rei-

i k bp tik teikia rm- je; atro(jytu per daug tirš-!^® kardu tik mede 
legtl .-<l\O V letoje, O.tjl aalima Gonilt rlanoiuu i As tapau (tidvyns.

Pamylėjau dangų, 
Suaidavo girios —

Ne kardu, tik meile.

krikščionybės padaras, ......
yra užsilikęs iš senovės lai-jrikietis lietuvis
ku, kuomet tamsus žmonės, myliu savo senuo ;fiOme«nė kain narna
buvo pilni visokių prietaių jie erdvus n smagus kojai . Tokja į,. jita;^13 
ir burtų. tai įodos, kad toks jo pasa-lto;c ^;1-c

Pas lietuvius ryžių bars- kymas visai geras.

ta, galima dapilt daugiau 
tomeičių sunkos. Dabar pa 
imk paruoštą žuvį, sudėk į 
lėkštą keptuvą, užpilk karš
ta sunka ir kaistame pečiu
je kepink nemažiau pusė? 
valandos. Prie žuvies duok 
trintu bulvių su žirniais ar 
kitokiu kokiu. daržovių.

F. Kir«a.

SNIEGENOS.

į —Aš nežinau, kiek tikros’. , . , . , . . ,
(Tamstos, drauge, žinios įaIu sau.ke ko^nat° pw- 
lapie kalbėtus žmones; tar- ^OI^.aZ’ie.lkia 
■nyboj aš nesu pastebėjęs?davesi kltM’ Jau P’alenkia- 
ikad jie butų kuo priešingi
į tarybų valdžiai. Mano įsi- 
* tikinimu įstaigoje jie dirba, 
į o. pasekti juos už tarnybos 
i ribų aš neturiu priemonių.
Į Tamsta gi žinai. Tai ką aš?
•—Ir draugas Gentila pada
lė nekaltos, beveik skriau- 
‘džiamos moters veidą. Zok- 
nys droviai pažiurėjo į tą 

.veidą, paskui nuleido akis 
pažiūrėti savų batų nosis: 
paskui vėl jas pakėlė ir, tie
siai žiūrėdamas Gentilai i

mas.
Soclenktynės! Soclenkty- 

nės yra tarybinio gyveninio 
oras!

Pati jų idėja, gimusi Ta
rybų Sąjungoj, ten virto 
kunu: ten buvo pergalvota, 
įgyvendinta ir ištobulinta. 
Ji buvo stachanoviško dar
bo metodo pritaikymas vi
sam Taiybų gyvenimui ir 
turėjo tikslą pastoviai en
tuziazmo pasiutimu apries
ti visa, kas tik gyva. Pas 
mus soclenktynės buvo per-

batus, nes Sena žinia kartais gali Bus G porcijos.
Atnešė meilę mažos rankutės. 
Pilnos snieguolių baltų.
Ta; ne vėjelis jas ė:a suputęs— 
Pavasarėli, tai tu.

akis, draugiškai tarė: , l4 .. „ .. . --
-Kai vienodo kvapo k!lt?s.!s,.r;UJ‘Jos gyvai.-jau 

« ,.;zv visai išdirbtomis iormomis 
ir net jau suakmenėjusios,

tymo paprotys, rodos, nėra 
žinomas. Bet užtai musų 
žmonės turi kitokį paprotį:
sugryžus jaunavedžiams išiprantu ir galiu kalbėti ne 
bažnyčios po šliubo, namiš-1 prasčiau už senus ameriko

PO MEDAUS MENESIO

i tais Čilės pakrašty anglu
Aš nors neseniausiai ey-ll^35 “Johnson” pastebėjo 

venų Amerikoje, bet am’e- !»«>«!•ant juros bangu
rikonišką žargoną serai su- k,t« A"?!31 <lave -1:‘m

Kimšti

tam tikrą signalą, bet nega- 
"ivo jokio atsakymo. Tada

anglai prie jo prisiartino ir į 
i pastebėjo, kad jis išrodo; 
;apleistas. Jo stiebai buvo! 
apaugę ilgom žaliom sama
nom, kurios vėjo judinamos' 
ištolo išrodė kain sudrisku-1 
sios burės.

Anglai nutarė tą laivą iš-Į
(tirti. Užlipę ant jo denio.}

Pcrkčapsa* . Pavasarėli, tu sniegenose 
3 storai atpiauti “porkchap- ; Baltą žiedelį supi.

sai”. i Vai, ar suprasi, ar sužinosi
Pucdukas duonos ar kreklą Į Gluosniu g das paupy? 

trupinių.
Smulkiai supiaustytas • svo- į a*- ar nuneši, ar pasakysi 

gunas. ;Tolimo šlaito žiedams:
šaukštas sukapoto žalio pipi- Meile žydės jie. tai nenuvys

žmones sueina vienon vie
ton, jie nieko nejaučia, — . . , , , ,
visi vienodai kvepia. Kas kaip. kas tarybų ęrak- 
kita. jei tarp ju įsiterps ti^oj. Ii įeikia paraki ti. vi- 

‘ r sai nesiderino prie musų 
įpročių, sąlygų, musų gyve
nimo tempo. Buvo importi- 

' nė prekė, — svetima, be pa- 
neatsi- klausos ir kampuotai nepri-

i-upejo.
Tamstos

svetimas. Man ir 
į drauge viršininke, 
ucslės jautrumas.

Prsakęs atsikėlė,
ir lėtu žingsniu iš- taikyta. Dėl to kai kam ir(sveikino

i ėjo iš kabineto, kaip nuo juokinga.
darbo pavargęs žmogus.;

Anglijos karaliaus duktė Elizabeth ir jos vyras grįžo 
iš "medaus mėnesio" kelionės ir čia jie matosi lan
kant vieną parodą Londone. Busima Anglijos kara
lienė daug laiko praleidžia lankydama visokias pa
rodas ir dalyvaudama kitokiose iškilmėse.

ro arba petruškų. 
šaukštas sviesto arba kitų

riebalų.
šaukštas smulkiai sukapoto 

saliero.
Druskos ir pipirų. 
Paspirgink svogūną, pri- 

arba

Ane: šalnose žiemos.
O. C. Audronė

i.e T>-----  r-;— sr- Dėl to ir komisariato tar-
Drauge Raiša, skubėdama į nautoju dauguma, užpil-

-jkaz koki mitinga, buvo dar džiusi beveik kupinai rūmų 
(anksčiau išėjusi. Pasiliko didžiausia sale. atėio čia su

PERNAI DAUGIAUSIA 
MIRĖ ŠIRDIES LIGA.

Life

ėjusi. Pasiliko didžiausia salę. atėjo čia su 
draugas Gentila pats vie- Į savotiška ‘ nuotaika, beveik 

■ nas, vienas kambary ir, iam;kajp j kjna> _ 0 „aj bus ir 
!atrodė vienas visam komi- linksmu numeriu.'

(jie rado prie vairo žmogaus įdėk žalią pipirą arba pet- 
lavoną. Denis buvo jau tiekųušką, salierą, duonos tra- 
supuvęs, kad linko po kojo-tpinius ir druską su pipirais, 
mis. Nusileidę į laivo vidų, Į Įpilk karšto vandens, kad 
anglai rado da tris lavonus,!viską išmaišius jiasidarytų 
o toliau da šešis. ! tiršta košė. Dabar paimk

Vienoj vietoj dar buvo “porkčapsus”, kiekvieną į- 
galima išskaityti to laivo’skelk iki kaulo ir šitan tar- 
vardas — “Marlborough^pan prikimšk padarytos ko- 
Glasgotv.” !«ės. Sudėk i keptuvą. įpilk

Buvo nustatyta, kad šitas, karšto vandens, kad dugną 
•aivas Išplaukė su vilnom įsi apsemtų, ir uždengtą ke- 
Naujosios Zelandijos 1890 į pink nemažiau pusantros
metų sausio mėnesį; jis tu-j valandos.
• ėjo 23 žmonių įgulą: buvę

| taipgi ir keletas keleivių, 
tarp kurių viena buvusi mo
teris. i

Kai - “ “ - " ' ” 1

I nsurance J’ Iseidama.-
Mutual ...... ...............

kompanija maneša, kad* Išeidamas is komisariato,
pereitais metais daugiausia|Ger}.ttlIa.tarP sukliHv<> 
žmonių mirė nuo širdies Ii-*T11 gveicwium . ir tas jam 
gos. Antroj eilėj buvo vė-'?.e .zodžiu priminė, kad
zys. Nuo širdies ligos dau-!Piandien. d dar laukia 
giausia mirė virš 60 metų ni!fd‘kt<>J\valanda 
amžiaus, gi nuo vėžio tarp
40 ir 59 metų. Per

Skelbdami savo produk
tus, Amerikos biznieriai pe
reitais metais išdalijo viso
kių kontestų laimėjimam 
$2,000,000 grynais pinigais. 
Tai naujos rūšies reklama.

Biznieriai atsigriebia ant:
Geras Prieskonis Prie 

šaltos Mėsos
Paimk kvortą virtų, smul- 

niekur nepasirodė, jo pra- kiai supiaustylų burokų: 
dėta ieškoti, bet nesurasta vieną didelę galvą kopūstų, 
jokių pėdsakų. Pagaliau bu- irgi plonai supiaustytoj vie- 
vo nuspręsta, kad tas laivas na šaukštuką pipiru; šaukš-

per •> menesius ji

bus jau žuvęs. Ir tik 1913 tą druskos: du puoduku ru-

Mitingą atidarė Kompar
tijos Centro Komiteto at
stovas. draugas Grossma- 
nas-Didžiulis. Jis trumpais 
žodžiais pagarbino Tarybų 

vic-j Sąjungos aukštybes ir rau
donąją armi įą, kad mus iš
laisvino iš Smetonos kruvi
nojo rėžinio ir atidarė var
tus Į laimę ir pažanga, 

avųjų, kad neissi- Draugas Didžiulis padarė 
vakaro yizitu. Ne- tai, sakytum, automatiškai.

kaip anų laikų rusas-stačia- 
tikis, įeidamas į žmonių gy
venamą patalpą ir kryžiaus 
ženklu prieš “raudonąjį 
kampą” padengdamas savo 
kratinę. Šiltas pritarimas, 
vietomis audringas, palydė
jo draugo Didžiulio įveda
mąją kalbą. Po to draugas 
Didžiulis pasiūlė sunešti ir 
pasodinti už garbės prezi
diumo stalo mitingo salėje 
Tarybų šventuosius su tėvu 
Stalinu priešaky.

Ir tam pasiūlymui susi-

pietus draugas Ani
cetas laikėsi užsibarikada
vęs nuo savųjų, kad 
duotų su
buvo jam tas sunku. Kaziu
kas plepėjo beveik vienas 
pats ir bėrė mokyklos nau
jienas. O jų buvo labai 

'daug. Jų klasės auklėtojas, 
! kandidatas i kompartiją,kainų, o daug apsukriu žmo !?.anfV.nalas J, . Kompartiją, 

niu iš kontestų pasipelno. aiškinęs klasei.
—2__________r_____ . kad ir jaunimas turis stip

rinti tarybinę santvarką,— 
(pažinti, kas yra bolševiz- 
!mas, daboti vienas kitą, 
į kad kur nenukryptų, klau
sytis tik gerų mokytojų,

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

metais jis buvo pastebėtas'do cukraus, ir viską gerai t parankaus formato, daugiau 
Pietų Amerikos pakrašty, sumaišyk. Sudėk į stiklus,(kaip 300 puslapių, kuriuose su- 
Vadinasi,

{ra jį nešiojo _______
(ir per visą tą lakią niekam kada reikės. Taip padaiy- 
nepaslsekė jį pastebėti. tas ir sudėtas į pantinius 

Kodėl visi jo žmonės iš- stiklus, prieskonis laikysis; 
mirė, kodėl jie negalėjo pa- ilgą laiką. i

stebėti, kur kas darosi ir 
būti pavyzdžiu namiškiams.

i, per 23 metus ju- užpilk uksusu ir padėk. (Ja- rašyta apie 1,500 visokių sapnų. —Viešpatie, kas bus? —(i „mūsieji eniuziasusKai pn 
šiojo su negyvėliais Įima tuoj duoti stalan, arba Kaina $2, bet “Keleivio” skai- nesusilaikiusi sudejavo mo-;tarė. Po to jis pasiūlė dar-a a • . • A 4 # ala Alk ▲ Z a.tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio”
ne. “KELEIVIS”
636 Bro«dwny, S. Boston, Maim.knygy-

tina. Įbo prezidiumą jau iš gyvų,
—Kaip, pavyzdžiui? — paprastų žmonių, ir tam 

paklausė tėvas. ;buvo pritarta. Prasidėjo mi-
—Na taip, pavyzdžiui,— tingas. (Bus daugiau)

i - -



—KELEIVIS, So EOsTON Puslapis Septinta*

Iš Plataus Pasaulio
TZ-—r--—= . j „važioti? Iš tiesų, jei vi- mo siekimus ii aktingai ja- PERSPĖJA MAJORUS APIE INFLIACIJĄ' J“ _ _ _ ~ U 1.......-X* V

Ministeriu Streikas

vos' pikta šaknys yra bedie- me dalyvauti, 
vybė, tai išrauk ją. kart ir Mmų rengiamame ban- 
karšla geležimi, ir turėsi ra- kiele dalyvaus . cf Mani- 
mumą pasaulyje. Nebus be- tobos provincijos sekreto- 
dievių, nebus liberalų, ne- nūs ir Manitūoa seimelio 
bus socialistų ir visoje nriu- naiys Don Suailes ir ‘Ma
su planetoje viešpataus vie- nitoba Commonuealth“ šo
ną katalikiška bažnyčia, cialistinio laikraščio redak

torius Charles Biesick.
Manitobos CCF lietuviu 

grupė kviečia visus lietu-

Arabų Ofensyva
Ce*choslovakijos valdžioje; Arabų šaltiniai praneša, 

praeitą savaitę ėjo gana kad 1,500 arabu savanorių
keistas streikas. Ministeriai pradėjo oulti Palestinos žv-_  _______
nekomunistai paskelbė dus. Arabai sako. ie nori į Gražu butų, tik gal kai kam 
“streiką” ii nėjo i valdžios perkirsti Palesti ,ą i dvi d a-’tektų savo odą pasvilinti įn- 
posėdžius, jie paliko komu- lis. Kovos tarp arabu, ir žy-'kvizicijos lauže, 
įlįstus vienus posėdžiauti, dų eina netoli Jeruzalšs.i A. Vaičiulaitis nesiūlo 
Savaitės gale streikuojan- Pirma puolimo diena arabu įlaužo. Bet tokios nuotaikos 
tieji ministeriai pasitraukė nuostoliai buvo virš‘30 vy-įgimdo kitokios rūšies ne
iš valdžios, bet prezidentas rų nukautų. * 1 malonumus
Beneš atsistatydinimo ne-i -------- gyvenime, kurių
priėmė. Anglijos Darbiečiai

--------  Papildomuose rinkimuose
Austrijos Reparacijos į Anglijos Darbo Partija pra-
Praeitą penktadienį Lon- eitą savaitę pravedė savo 

done prasidėjo “keturių di- atstovą į parlamentą nuo 
Paislev rinkimų apielinkės.
Darbiečių kandidatas D. H.
.Johnson surinko 27,213, o 
liberalų kandidatas J. J.
MacCormick gavo tiktai 
20,668 balsus.

džiųjų“ atstovų konferenci
ja. Tariamasi dėl taikos šu
tai ties surašymo Austrijai. 
Rusai reikalauja iš austrų 

_ _ o A- 
ko, Austrija turi 

mokėti tiktai tiek, kiek jos 
ūkis išneša.

milžiniškų reparacijų.
merika

Dixie Demokratai
Amerikos pietinių valsti

jų demokratų vadai žada 
boikotuoti prezidento Tru- 
mano programą “iki galo“. 
Jie baisiai nepatenkinti, 
kad prezidentas pasiūlė ap
saugoti negrų pilietines tei
ses pietinėse valstijose. Pie
tų demokratai pradeda bur
tis ir organizuotai kelti mai
štą prieš demokratų parti
jos vadovybę.

Urz. niurnas Antarktikoje
Cili prezidentas Videla 

lankėsi Antarktikos salose 
ir iš ten skelbiasi parsive-

kasdien imame 
kadaise 

žmonės ir Lietuvoje patyrė. 
Būtent, “bedieviams” sun
ku. buvo gauti tarnybas o 
turintiems tarnybą nuolat 
°rese pavojus netekti duo
nos kąsnio. Vardan bažny
čios ir švento tikėjimo gali
ma juk tiek pat šunybių it 
net niekšybių pridaryti, 
kaip ir vardan bet kokios 
kitos “tiesos“.

Tuo tarpu katalikams ir 
nekatalikams velta visada 
atsiminti, kad tolerancija ir 
laisvas nuomonių pasireiš
kimas visuomenėj yra musų

vius gausiai dalyvauti musu 
bankiete. Neužmirškime pa
tys jr kitus pakvieskime va
sario 28 d. 8 vai. vakare at
vykti į \\ innipego lietuvių 
kliubą, 240 Manitoba avė., 
VVinnipege.

Kazys Beniušis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI. Chester Bowles kalba Amerikos majorų suvažiavime 

New Yorke, o senyvas Bernard Baruch sėdi greta. 
C. Bowles, buvęs kainų adm., sako, reikia kovo
ti prieš branbenybę, jo nuomonei pritarė ir Bernard 
Baruch, kurs kalbėjo tame pačiame suvažiavime.

NAUJAS GYVENIMAS 
IR SVEIKATA

Aš išrn 'au tokį maistą. kuris ste- 
, bitinai lino loja tiiluriųs. Ir lai tik
ta lit-.-a. B.mitelis žinomų man už tai 
tlva. t z savo patarimą aš imu Sl.iHt. 
Amerikoj tas rcikalimfii visiems-- 
jttufiti-uis ir seniems. Parašykit m.m 

■ laissą, tlįel.il SlJiO ir štampą už :Sc. 
KoZtiaiu patar iu per laiški,. Garan
tuoju, k:i<l tiaua!au joiiiu vaistų vi

duriams liuosu<»ti nereikės. Rašykit
man šiuo adresu: OO

M. MACIOMS.
86 Sltipman st„ .\e»ark 2. X. J-

PAIEŠKOJIMAI
As. Joną.-- Pakalniškis, ieškau sa

vo brolio \ ir.cen'.o < illiam) I akai- 
ni.-kio. Broii.-. yra jritnęs Raganių 
Lai.m, h.- r/Si.ų valsčiuje, Šiaulių 
apskrityje. Kauno reilyboje. J Ame- 

Itįsų atvažiavo prieš —4b metų. Aš 
'taip pat noriu surasti savo itiniinai- 
. tins: Joną Alilasuussų, Kazimierų.
Matą i.Matzl, Adomą l.ipski ir VIa; 

į da Setneklį. Busiu lai,ai dėkingas, jei 
kas man praneš ir apie mano seserį 
Stanislavą Jocienę, .širs. lieti. Jotas, 

i kilusią is Ra^tamų kaimo. Prašau 
atsiliepti ar pranešti šiuo adresu:

.1. C. Tive (J. K. P.) < 15-8)
. P. O. Box Sb5, Aberdeen, Wash.

žęs mineralu pavyzdžiu ir kultuves aukščiausias pasie-
sako, jog Antarktikoje yra 
uraniumo. Anglija sako, 
kad Čili prezidentas buvo 
nuvažiavęs i anglams pri
klausančias salas ir todėl 
jis negalėjo tų salų prijung
ti prie Čili.

kimas. Gerai butų, kad ka 
tulikai to neužmirštų, o jei 
užmiršo, tai kad prisimintų.

J. S»4
Baltimore, Md.

M. Yakubauskui, Miners- 
ville, Pa. — Jūsų ginče su 
bolševikais Tamsta esi tei
sus. Sovietų Rusija turi pre
zidentą, kurio pareigose da
bar yra Nikolai M. švernik, 
apie 60 metų amžiaus. -Jis 
yra žinomas, kaipo “senas 
bolševikas“, ilgą laiką buvo 
subolševikintų kooperatyvų

ATSIVEDIMAI

Sukruto Tremtyje Amatninkai ir 
bininkai

(Laiškas iš Vokietijos)

Dar-
,zi;*. ■. V< Oi ■
! alsu 
i ūki”

Rumunijos Karolis
Rumunijos bolševikų val

džia paskelbė, kad ji atima 
Rumunijos pilietybę iš bu-

Kodėl Nevažiuoja
Gerbiamas redaktoriau, 
Aš prisiunčiu dar vieną 

s kaityto ią, Joseph Kama
rauską Detroite. Tris dole- 

Keleivi“ ir 50c. už 
o 50c '

riai uzSaaro Kraštas
Franci jos vyriausybė pra

neša, kad Anglija ir Ame 
rika sutiko pavesti visą Sa 
aro krašte
išimtinon
Seniau Saaro krašto anglis jam atimama pilietybė. Ka- Sekmadienį 
buvo Įskaitomos į Vokieti- rolis dabar gyvena Portu-' Panelė taip labai giria Ru
jos gamybą ir skirstomos, o galijoj. Jo sūnūs Mykolas, riją, ° Pati ten nevažiuoja, 
dabar Francija su Saaro irgi pasitraukęs nuo sosto į^al ius cralite paaiškinti, 
anglimis darys, ką ji norės, gyvena Šveicarijoj. " ’ ’ ' ’ ”

vusio Rumunijos karaliaus : kalendorių jam, 
buvęs ka- ' 

meizia' bolševiku
ie- Karolio. Ji sako, buvęs ka- kalendorių man.
5a- ralius “šmeižia“ bolševiku Brangus redaktoriau,

uz

as
‘ iškasamą anglį rėžimą Rumunijoj, o todėl noriu kad Jus pagarsintu- 
Francijos žinion, jo turtas konfiskuojamas ir'ir-et, jog pas mus kiekvieną

iš rvto viena

Maskolių bernai ir užju- 
viršininkas, paskui buvo su- ry visa burna šaukia, kad 
vaistysimų Rusijos unijų visi tremtiniai tik vieni po- 
viršininkas, o po Kalinino nai, kad darbo žmonės vi 
mirties buvo paskirtas Rusi- pasiliko Lietuvoj. Tai y., 
jos prezidentu. Nesenai jis aiškus melas, nes į savo 
buvo įtrauktas į “politbiu- kraštą negrįžo net tuksi; , m- 
ro“ narių skaičių. čiai lietuvių darbininkų, ku-

Amerikos lietuviai bolše- riuos hitlerininkai karo rnc- 
vikai apie Rusiją mažai ką tu prievarta buvo išvežę 
težino. Bet tas bolševikas, darbams į Vokietiją, o tuk- 
su kuriuo Tamsta ginčijaisi, stančiai pasitraukė savo ne
teisingai “užmiršta” apie ru nenorėdami patekti į 
Rusijos prezidentą, nes Sta- maskolių jungą, 
lino diktatūroje ‘preziden- Kad tremty ne vieni tik 
tas“ yra tiktai papuošalas, ponai yra liudija ir tas fak- į?, 
arba iškaba. Jokios d
nės įtakos į valstybės gy 
nimą tas prezidentas nertu

dovybė
rimtai siela, -j) 
mezgė ryšius su i roi 

i- tų lira. 
rrasi emigruoti, 
specialybes p a ž v ■ n ė; 
mat nin k a ms. V isa
iabai reikalinga ir

KAS MUMS RAŠOMA

kodėl taip yra? Juk jei Ru- , . 
sijoj gerai, tai kodėl ten ne-' a 
važiuoti? Aš to visai nega

iliu suprasti. {
į Rusija yra plati šalis. Ten niei 1 a

ta rp 
seni

.M:

St.
A.

E

P-'sIY < <!! IHU1 <
is. AŠ

uis, u<i iu
J !‘l 1 ■ IV lėtų
mt r.'j

i ms i u na
iru ti. Altą.

uot*-1ries už
A Lt i;»p»asys

Jrautrės am- 
e.-u <lar ne- 
ukĮ, prašau 
ąvvcnti ant<1O)
, 'anaila.

šeimininkę. 
Vienam

la gyvenimas. Turiu namus
r Stefą aaiatą.

tieorjre Baronas
l! ".”»:t Oodee Ro. 2, VanDyke, Mich. OŠia-į -------- :-------------------------—.------ ;-------

J'ai<.-r.:.u . au s-'a-pailinčs, kuri no
rėtu i .. liti at:t i ūmos. Jei sutik
sim. tai talėsim ir apsivesti. Gali 
l,ut tarp ■ ir metu amžiaus.

Wni. Meškauskas, (8)
R. 1>. 2, l’icrjtont, Ohio.

Ruit-.-k 
j-,- i : Jam: i:iu

au už-
-ąjun-i 

ošia- 
i suruošė 
i mus a- 
tai bus 
naudin-

. i.
:UI l.c

e a emigi acijos atveju.
Sąjunga nepamiršta ir 

narių švietimo, sąmoninimo 
reikalo. Tuo tikslu ji leidžia 
“Darbas ir Amatas“, teisy
bė, kol kas
bet kadangi sąjungą pnpa 
žino ir Amerikiečių okup.

Bau kau a p.-įvedimui drauprės nuo .',it iki metų amžiaus, kad hutų 
linksmo budo ir kad turėtų šiek tiek 
turto. Aš esu 55 metų amžiaus 
<-su pasit ut iniįs. i'laėiau parašysiu 
pei laišku.-. Tik« jinias nesva rbu. Ka
byti :

šapirografuotą. K'
j. j. («)

rd st.. So. Boston 27, Mass.

Paieškau gyvenimo drauda, kad 
tiehutų jaunesnis kaip 5<> metų ir ne

kaip <>.5 metai ir kad turėtų 
nuo- 
my- 

laišltu 
sui?ra- 
rašau 

(8)
Kauly R. Mankos

Box 1 10. Schenectady, N. Y.Mrs. Steik Josephite, bininkai įkūrė savo profesi- mUsigaivis yra drg. Gervic- 
eranton, Pa. — Ar Ameri- n? sUjpn£ą, kurios tikslas, Ka«, senas prof. sąjungų vil- 
a keis savo pinigus yra tik- “jungti ir globoti Lietuvos ^as tur jr nakti-

Scranton
avo oinik-us via tik- “jungti ir globė

darbininkus ir amatninkus 
gresmenas pasiūlė, kad A- tremtinius, kelti, ugdyti ir

rei-išleistu naujus po- tenkinti jų profesinius _
pienmus pinigus ir iškeistų kalus ir kultūrą, teikti jiems n..riu

NUO UŽSISENĖJUSIV, ATVIRŲ

Augs-į Skaudžių žaizdų
saukiamas sąjungos! m odos ligų
visuotinas susirinki-! Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 

k-i d u- tomn-lVIRV ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. ji« K.U, uai taiap , nepali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą sen^, 
atvirų ir skaudž.ių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo# 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 

! nudepimų. Jos taippi pašalina nie
žėjimą lipos vadinamos PSORIASIS. 
Taippi pašalina perštėjimą ligoti 

su-bat i importuotų iš viso vadinamos ATHLETE'S FOOT, sū
dai: i ir patentuotų pyduo- stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 

.rieinamiausia kai- tarppiršcių. Jos yra tinkamos var- 
• kint:.- Katalopas; toti nuo džiustančios ir suskilusios 

reiki.lavi-! odos. Jos yra peros py-
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I,EGU- 
U) Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu- 
varpusių. perštamų ir 
niežianėių kojų. Lepulo 
Ointment yra paduo
damas po 75e., ?1.25 ir 
$3.50. I’i.kite vaistinėse 
Cbicapoj'' ir apylinkėse I 
arba ai šių kitę money; 
orderi j: (1C,

UEG1T.O. Ilept. 2,
4817 »V. I Ith Street,

< ICERO 5». IT.L.

cavoirę coiiniVAlU ijc? ocijzn vr»
Vasario m. 21-22 d

šiamnaa.•“r j'1------

burge

nes bolševikai yra be-i , - -a paJ ’nele gyvena Detroite ir vi taua Anglijos, Jj jau tuos 16 skyrių ir su-
SANCĖLiS VISOKIŲ 

GYDUOLIŲ

talikišk 
miu 
sampii
jei bedievių nebūtų. Rašy- ma, 
damas apie knygą “Kry-Įdieviai 
žiai......................... ..

Vlo‘ir' •• • • -----’ ,kbe- ~ genimas yra de 
Išimtį kanų blogesnis, kaip

kain būtume "is'tradiriios i tal’Pe nesirastu bolševiku p.me.rikoj- T.odėl jį neva' 
kaip butume is tiaciicijo>j į iei Lietuve^ viri žmn ZIU01a 1 Rusiją. O “girti’ lir.Kę manyti. Kiekviena-, _ k- •■'-1 \isi zmo-m .. s
me kaime jau buvo vienasjPe? . ^. s°<ualistai demo-
kitas, kuriam nei Dievo |*ratab -la tarpe bolševikų 
nei bažnyčios nereikėjo.^ani galima to- 

kurie sau ■ eiti ir su \ ienų mažiuku 
_ ...... iš -Kultu-j, : viską įrodyti.
ir vietoje šventųjų ka-Į °.ce j <^kie nodymai nieko 

binėjo Darvino ir Markso i ne-n3”°-
paveikslus”. j Kada “geri katalikai”

Baisus dalykas, žmonės į Padeda “bedievius” blusi- 
net ir kaime buvo pradėję į ueti, pas mane tuoj kvla įta- 
skaityti “Kultūrą“. Dar bai- ji171^ a’’ tie geri žmonės 
sesnis reikalas betgi yra nenorėtų kartais

Buvo 
šviesos 
ros’

būtiLietuves žmonės ūmų 
rališko nusistatymo, tai jul

Rusiją labai lengva, ypač

prores. sąjungos 
nėra pritaręs nei kongresas, draustos, tada apie jas kai-?”“- 
nei Amerikos vyriausybė, beta kaip apie bolševikų o k-tą 
Atrodo, kad vargu kas ir peryklas. Todėl labai maža 1 l,,ral 
pritars. Toks pinigų iškeiti- kas nusimanė apie prof.

• : v a’. • mas butu neblogas patarna- sąjungų reikšme ir nauda"N’1.“1 'imas kitų šalių vyriaoty- ^rbo žmogui.' Taigi, jei 
hiTnioih.' kurios nori iš savo šiandien tremty i prof. sa-biznierių, kurie pardavinė
ja netikusias prekes žmo
nėms, o patys tų prekių vi
siškai nevartoja? Taip ir ta 
panelė, ji šinkuoja kitiems 
Stalino rojų ir iš to daro 
biznį, o pati geriau mėgsta 
Amerikos gyvenimą.

! v k a i pa

(, i duoti ų Sąrat is: 
sJėžutč

Ib rb arbata—dėžutė 
Trejos dtvynerios dėžutė 
Paragvajų arbata—svaras 
Kadupių uopos—svaras . ..
Salavijos—svaras ............
Imbieras (bal'as) ............
čiobreliai—rvrra: ..............
Puplaiškiai— -varas ............
Valerijono šaknys—svaras 
Ajeru šaknys—svaras 
Apynių žiedai N. F. sv. . .
— ‘ —svaras ............
Stanaunikas svaras ........

$1.00 l.o » l.oo
1 .'K, 
1JK, 
1.00 
1.00
.75 

1.75 
1.75
1.50 
2.00 •
2.50 I 
2.50 | 
2.50 i
2 00 II.♦;«> i
2.00 i

mžvizici-

Skaitykit Naujienas •••
iSblaikvti po

TŪKSTANČIAI jų dabar Vokietij
TŪKSTANČIAI lietuvių yra visų pasauli. 

Ojoje, Olandijoje, 
Prancaiifojė?NorTOgijoje. tve<fijoje ir kitur. Tarp tų Kvietimų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų)^lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų driugti* Jūsų pažįstami. Jie nori au Ju-
mis susižinoti, susirašyti. .

NAUJIENOS tiems išretintiems lietuviams tarpininkauja,
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir pažįstamų.

NAUJIENOS apausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojo ir 
iurnalistų. kurie vaizdžiai piešia tuos ta-agmgus jvykms, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per.pagulimus šešerius mrtus.
Sakytuose raštuose pasakojama tęisybš apie pirmųjų bolševikų 
okupacijų, šlvkščia “liaudies seimo” rinkimų komedijų, ne- 
žmonišką terorų iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
PtC,Skait?dim’NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tOkstančiams lietuvių, bčgusiy j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro..

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progps tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chlcaao] metams 18.00; ui Chieagoa met,ms * °°’

šešiems mėnesiams — $3.25.
' SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
I7W flo. Habted Street, CMcaro 8, HL

Kanados Padangėj
Leisime CCF Programą 

Lietuvių Kalboje
Daromi žygiai išleisti Ka- 

paęos socialistinės partijos, 
L( h, programą lietuvių 
kalboje. Tuo reikalu 'VVin
nipege, pinigų sukėlimo 

Manitobos lietuvių 
t ( r grupė rengia bankietą, 
kuris įvyks vasario 28 d. 
Bankietas bus Winnipego 
Lietuvių Kliube, 240 Mani
toba avė. Įžanga vyrams 

moterims — 50c. Nau
jai atvykusiems lietuviams 
is tremties — įžanga nemo
kama.

Bankieto tikslas prisidėti 
i , sukėlimo pinigų, kad 

galima lietuvių kalbo-
’’5 6,000 ekzemplio-
rni CCF programos. Pro- 
.grama jau verčiama ir bus 
atspausdinta “Naujienų“ 
Praustuvėj Chicagoje. No- 
inne, kad visi Kanados lie- 
tUMai galėtų geriau pažinti 
Kanados pažangiojo judėji-

piliečių išrankioti ameriko- jungą jau suburta šimtai 
niškus dolerius, bet Ameri- darbininkų ir amatninkų. 
kos valdžiai iš to nebūtų jo- tai čia didelis nuopelnas Tr.ikž<»i. 
klos naudos. greičiausiai veikliųjų sąjungos vadovų. Europos ramunės svaras . 
butų tiktai nuostolis, nes čia tremty sąjungai sun- ^^"įtonka'
už popierinius pinigus, ku- kiau pasirodyti dideliais plaukų -y.iu. iė įtoma 
rie dabar ramiai “ilsisi” pa- apčiuopiamais darbais, jie į:"™;. «'i'’’nVV j.
slėpti pančiakose ar bute- tik vėliau paaiškės, bet va- ' ' ’u -s»

reikėtų duoti auksąliuose. 
ar prekes.

Rusija išleido naujus pi
nigus. ' Bet Rusijos valdžia 
norėjo iš žmonių atimti 
(konfiskuoti) jų pinigus, 
todėl už dešimtį senųjų rub
liu davė vieną naują, ir to
kiu budu Rusijos valdžia 
“išvalė“ žmonių kišenes. 
Amerikoje tokios plėšikiš
kos pinigų “reformos nie
kas ir pasiūlyti nedrįstų.

JUNGTINIU TAUTU
SEIMAS Pz\RYŽIUJE

Artimiausia- Jungtinių 
Tautų organizacijos semias 
bus sušauktas s. m. rugsėjo 
vidutyje Par-aaus mieste. 
Praeitas seim * buvo nuta
ręs sekantį s .'rinkimą da
ryti Europoje. ” dabar 1 N 
pareigumai palinko Pary
žių. kaip" sviino 
vieta.

posėdžių

Remkit biznieriui, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.“

BRANGIAUSIA
Girųor.t

I
PRIEŠ KKK REIKIA REVOLVERIO

(basketball) sportininkų grupės vadas, 
vland, (dešinėj) is Lakevie\v, Ga. auks-

Krepšinio 
W<dter Bo\v
t(»"ios mokyklos gavo daug grasinimų is Ku Klux 
Kk»n organizacijos. Tie patamsių didvyriai grasino 
jo vedamus sportininkus ištepti smala ir išvolioti 
plunksnose, jei jis pasirodys Rossville, Ga. miestely
je. Sportininkai žaidė Rossvillvj, o jų vadas prisika
bino revolveri, kad galėtų apsiginti, jei KKK norėtu 
savo grasinimus įvykdyti. Čia matyti, kaip Bovland 
aiškina reporteriams, kodėl jis ginkluotas.

ŠAKNIS
šaknys tu-

r.ou'efiją kaipo
' ■.-< $u (imtinas
vai 1. s nuo nusilp-
ni'.jiy iu nervu, nuo 
< '• • •> : kilvio ir lai- 
i-Ti seras nuo <lu- 

|sul:o. Yra s..l >rna. geras ir dėl 
•; kmcia iiu varymo. Kiniečiai ir 
; Kori ii«-. iai turtuoliai ir varg- 
: k'ui.-ii - . .••knis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
linga \;ii. t a ar! r. apsauga nuo 

, visokiu lieti ir jaunystės išlai
kymo, ng šaknų nereikia
nei kep* n< i virti jos lengva su-

i k rami vii. . .!ni; ios :u

• \
u - /

ir nuryti kaip saidai- 
ra prikišus nei karčios. 

Kaina: svaras S2o.n0. pusė sva
ro $10.00. kvoteris svaro $5.00. 
sitos saknys niekad nebuvo pi- 

Igios dėlto kad jas sunku užau
gini i. Užsakymus prisiunčiani 
namus.

1

AEXANDER’S CO.
41 I W. Broadway 

Sn. Boston 27. Mnss.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį“. Metams $3.00.

tl%25c4%25afel.il


KELEIVIS, BOSTON No. 8. Vasario 2o d.. 1948 u*-Aat untaa
Padėka iš Tremties

Drg. A. Grigaliūnas iš 
mums pridavė 
ietijos nuo vie

no tremtinio, kuriame tarp 
kitko rašo

is...........
Brightono nu 
iui-Ka is \ okie

Ar Teisingumą Galima
Pirkti?

Bostono advokatu drau- 
iškėlė L

Sniegas Sumušė Visus 
Rekordus
šeštadienį ir sek-

Užsimušė RADAR Eks-

Praeitą
gija jslzelė kaltinimą, kad. nūdieni i Lošto: 
grupė suktų advokatų, poli- Naująją Angliją 
cininlrų ir kalėjimo prižiu- žiema su snieg'

Amerikos geriausia RA- 
i Bostoną ir j visą'DAR aparatų žinovas, Jo

vei grįžo'seph J. Knouse iš Salem,
gu. pūga ir kur jis turėjo RADAR ir ki

ta 11Didžiai gerbiamas... Nu- rėtojų “pardavinėja teisin-i panašiais nemalonumais, j tų elektroninių aparatų 
'.<ebsite gavę iš manęs laiš- gumą” miesto teisme. Tas Sako. sekmadienio sniegas dirbtuvę, užsimušė šį pil
ta račiau Ju.sų vardas man,kaltinimas privertė valsti-ir sniego audra atėjo “išmadienį važiuodamas išKriminalistu Peryklos ! ari Socialiste Sv ririnKimo

s tremtyje. Nutarta 
iųs’.i jauniesi;-nis musų 

draugams ne rečiau, kaip 
viena maisto pakietuką

tie! drauj 
kri-‘pa <

komisi 
mo’
gėlių j auu> 
sų valstijoj 
sėtinus vab. 
pataisos na., 
minai istus. 
pataisos 
sami, arba 
pilami šaltu va

ni
•se

žmones 
yra mu-

smę api-įper mėnesi. Pirmieji siunti
niu ir pa- aukai jau į asiųsti. Antroji

audžiami ir
jau

įimta išeis vasario 
gale. Pinigai bu: 
draugų aukomis, 
pasižadėjo _

pinigų, kiti 
dėsis vienkartinėmis para
momis. šiame susirinkime 
pinigų davė draugai Rama
nauskai $5. P. Brazaitis-- 
$5. J. Jankauskas—$6 Ar 
Januškis $5.

Nutarta ben

menesionašiai žiaunai 
išeina iš tų “pataisos” na
mų užkietėję kriminalistai.

Šią savaitę seimelis pra
dės liudininkų a t klausinė ji-j reikalui skirt 
mus, o valstijos senatorius 
J. Elmer Callab.an žada iš
kelti baisiai atsilikusią ir 
nežmonišką tų pataisos na
mų tvarką. -Jis sako, seime
lis turi išleisti Įstatymą, kad 
butų kuriami t:kr: pataisos
namai jauniems paklydę-1 musu kaimvnu cambrid-
liams. o. ne auklėjami kn-L,ieiiu •£.-« kuti.es jų ren- 
mma . e giamej vakarienėj kovo 14

kuopa tą dieną

Jus 
tini
pareikšti giliausią padėką. 
Lietuvių priežodis sako, 
kad prietelių pažinsi nelai
mėje. šio priežodžio teisin
gumas išsipildė tremtyje...

J. Kiški*.sukeliami'Jums dėkingas 
Kai kurie 

reguliariai tani

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkite'* pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio 'l'avoro

Flood Square 
Hardtvare Co.
A. J. ALEKNA. Prnp.

62S E. liroad^ay. S«». Bostone 
TeL ŠOU 4118

Expert Watch Rcpairing 
3 to 7 Days Service 

Ketvirtis and Co.
\Vatchcs - Je»elrv - Diamond-. 
Radius - Electrical Appliancesbausti. Kaip ten bus—pa- -------------- Dideli* Gaisras Brightone

matysime. Nepuiku yra, ka-i Sandaros Moterų Kliubas Antradienį anksti rytą 
da žmonės kalba, jog “tei- Pasiuntė 25 Maisto Pakirtus. vienoje Bnghtono šiušių 
singumas” gali būti nu- Praeita šeštadienį Sanda-1 krautuvėj kilo gaisras. 14 
pirktas, kaip silkė krautu- ros moterų kliubas supaka-; žmonių turėjo pusnuogiai 
vėj... į vo ir pasiuntė 25 maisto pa- ‘ bėgti iš degančio namo, ku-

---------------jkietukus tremtiniams į Vo-’ris stovi Washington ir
Lionginas Buinis Grieš kietiją. Viso pasiųsta 395 Į Cambridge gatvių kampe.

Koncerte svarai maisto, įvairaus dy-• --------------
Jaunas lietuvis smuiki- džio pakietuose. Į kai ku-į Išnyks Cream-Soda 

ninkas, Longinas Buinis. iriuos pakietukus buvo įdėta j Buvęs Cambridge majo- 
ir drapanų. į ras J- D. Lynch sako, kad

Sandaros motėm kliubas . Amerikoj išeina iš mados 
maisto pakietus pasiuntė iš 1 “krimsodė”. Jis sakosi tą 
savo iždo nupirktais pini-Į pastebėjęs, kaip vaistinės 
gaiš ir gavo suaukoto mais-; savininkas. Viduriai dėlto 
to iš savo nariu. Sandaros j nenukentėtų tikrai.

37® W. liroad* ay.
TeL ŠOU

So.
4<yj

A. Grigaliūnas, 
Įteikdamas mums ši laišką 
pastebėjo, kad lietuvių ame 
rikiečių aukos, siunčiamos 
per BALE. pasiekia tremti
nius. Todėl reikia tą orga
nizaciją remti. BALE sky
riai visur daro drabužiu

dradarbiauti rinkliavas. Bostone BALF 
skyrius ragina visus, kas tik 
turi kokį naudojamą dra
bužį paaukoti, atgabenti į 
pobažnytinę svetainę, W. 
Fifth gatvėj. Drabužiai bus 
persiųsti tremtiniams. .

Draugas
BOR1S BEVERAGE CO.

kurs šiuo metu gyvena New 
Yorke, dalyvaus kovo 7 d. 
pp. M inkų rengiamame ra- 
dio koncerte. Peniai metais 
radio koncerte jis pasirodė, 
kaipo stiprus menininkas.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

RADUO PROGRAMA

je maistą siųstų.

d. Bostono 
vyks svečiuotis 
bridge draugus.

pas Cam- 
o kai ku-

Cambridge socialistų kuo- ’iuos svečius ?eimininkai 
rengia šaunia metine va-'?aJ pristatys ir prie daibo.

Socialistų Metinė Vaka 
risne

pa . . ..
karienę kovo 1 1 d. šeimi- Jel Jiem> leihe?. 
ninkauti vakarienėj sutiko' Bėl L^S su\azia\imo, 
drg. Zabytienė ir kitos drau ;kurs yra saukiamas Bostone 
gės, kurių vardus nagarsin- 1948 m. birže.įo 20 d. nu- 
simc vėlinu. jtnrtn pnimti suvnziavimiii

Vakarienė bus Cambrid- svetainę, kad delegatai ga- 
Lietuviu Kliube, 823 lėtų posėdžiauti nuo 10 vai.

Kep.Main st. 4:30 vai. pa vaka- Į ryto iki vakaro, 
rėj. Po vakarienės bus link-; 
smoji dalis. Cambridge’ 
draugai laukia svečių iš tori, 
ir arti. Neužmirškime die
ną. sekmadieni kovo 14 d.
Cambridge. .V-as. įgiaSi _

'Lietuviu

Moterims Reikia Meluoti
Sekmadieni po pietų po

licija Dorchestere susekė 
viename garaže nelegališką 
“blackjack” lošimą iš pini
gų. 32 lošimo dalyviai buvo 
suimti ir nuvežti i policiją 
pasiaiškinti. Policija suim
tiesiems leido paskambinti 
savo žmonoms, kad jie ne- 

Įgrįš laiku namo.
Ši Sekmadienį Važiuosime j Visi pranešė savo žmo- 

i Norwoodą Įnoms netiesą. Vienas sakė:
Nemažas būrelis bosto-j “Širdele, mano kare gran-

Whist Party
Rengia Dore h e s t e r i o 

tuvių Piliečių 
šeštadieni, Feb. 
vakare, sav; na-1 c. InIO 
Dorchester avė. -.netoli 
Ashmont Stat’om. 1 us ire- 
rų praizv ir g • • žiu 12kan
džiu. Kvieči K01 ri tetas.

certe dalyvaus gabios smui 
kininkės Alice Plevokiutė ir 
Irena Paltanavičiutė - Wil- 
liamson. Pats koncertas bus 
labai margas, bus ir rimtų
dalykų ir “fonių”. *'kų vairuotojai savo susirin-

Koncertas įvyks Gavinjkime nutarė reikalauti pa-< 
mokyklos svetainėj, Kovo- kelti jų uždarbius po 25c. i
March 7 d. 3 vai. po pietų, valanda. Reikalavimas lie-

Lietuvių Radio Korpora- 
. . cįjoa programa ateinantį ne- 

Statybos Šoferiai Reikalau- dėldienį iš W0RL stoties, 
ja 25c. į Valandą 950 kilociklių, tarp 9:30 ir

Sučme Harvardo Kopera- 
tyvo Plėšikus

Policija išaiškino drąsų 
Harvardo kooperatyvo iš
plėšimą, kada plėšikai su

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Seymour
(LAN KULS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAV.
SO. BOSTON. MASS.

Sekmadienį statybos tro- 10;30 lyto bus tokia:
. Muzika.

2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.

------- t ----------------  ... po nrogramos parašykite
čia 2,000 t rokų vairuotojų, ^vo įspūdžius ir nusiųskit 
kurie dirba prie įvairių sta- §juo adresu: W0RL Sta

tybos darbų. Dabar jie gau-tion, Lithuanian Program, 
'na po $1.25 į valandą už 40Į216 Tremont st., Boston,

Mase., pranešdami savo įs- 
Į pūdžius, o skelbimus prašo- 

siųsti į 502 East Broad 
, So.

vai. darbo savaitę.
A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Maga.
Tel. Parkway 1233-W

ši sekmadieni ren- dinė nuo vieno rato kur tai'dujine bomba apglušino Gaisre Sudegė 6 Žmonės,
7 Sužeisti

Pirmadienį rytą kilo gais
ras H. Alan Gregg bute

Dai-! Kitas aiškino: “Turiu va-jdėsi saulėje, po sunkių plė-’Cambridge. 48 Brewster st. 
Kii-zbas ši nuo< “Dainos” choras vado-lžiuoti užsimokėti narines-šimo darbų. Suimti Antbo-jVisa šeimyna, iš šešių žmo- 

- 3. vab vybėje p-lės -\. Tataroniu-Jduokles i uniją, nelauk ma-įny Novvicki iš Dedham. bu-Įnių, žuvo gaisre, tik tarnai
tės. Koncertas vyks Nor-jnęs vakarienės”. Trečias sa-ivęs parašiutininkas

aiškiu
vrx-L-11 \'nruwiil a- ’Zi VV vz vv»*-

i Sąjungos 
Lie-'renčiama

Socialdemokratų 
133-ios kuopos 
koncertą.

\voodo Lietuvių Piliečių 
Bt-norovės svetainėje. 13

no
vTeorgt
pietų.

Pr. idzia 3, vai.

Minku Radio
GERTE DALYVAUJA

nukrito, turėsiu ieškoti kį , 
tos, tai laiku neparvažiuo-• V9
SIU .

tarnautojus ir pavogė $50.- 
000 pinigų. Plėšikai buvo 
pagauti Floridoj, kur jie šil-

Įme sii 
way, Boston 27, Mass

Steponas Minko*

armi-'-tė išsigelbėjo, iššokdama iš 
karo stabdžiai; joj, du Ben. Tilley, vyras ir'trečio aukšto, liesinant gai- 

Yisi melavo irjžmona, Niek Mavrides iŠj^rą penki gaisrininkai ir 
tikėjo. i Cambridge ir Jack Lewis iš-vienas kunigas, kurs jiems

Bet buvo vienas teisin-i Bostono. Dar vienas plėši-j norėjo pagelbėti, buvo su-: 
gas žmogus, jis pasakė, kad-kas buvo pagautas Bostone• žeistas. i arnaitė šokdamaI
policija jį veža i nuovadą Į sekmadieni. Suimtieji pa-į per langą susižeidė 

Į ir, gal būt. sulaikys. Ir žino-Lieti po didele bėla (360,000
ite. to teisingo žmogaus žmo, dolerių!).
j na nepatikėjo. Ji sakė: ■---------------
I “Eik, eik, melagi, nori

kė, kad jo 
netvarkoje.
motei-

----7 --- y
kur nors girtuokliauti ir me
luoji man. kad tave polici
ja sulaikė...”

Suimtieji buvo greit pa-

Apklausines Apie “Isvietin- 
tųjų” įsileidimą

Leidės įvažiavo Tiesiai 
į Langą

Dvi leidės ši pirmadieni

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpo* savaitei

Visais Insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

BRONIŲ KONTRIMĄ
596 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

DR. D. PILKA
4
8

,, Ofiso Valandos: nao 2 iki 
ir nuo 7 iki

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

vairavo vieną karą So. Bos
tone ir pataikė tiesiai Į 
krautuvės langą Broaduav 
gatvėje. 713 n r. Krautuvė 
buvo atidalyta tiktai 3 sa
vaitės.

Automobilį vairavo Mrs. 
inejimas prasidės 10:- Anna Petronis, iš So. Bosto- 

30 vai. iš lyto. Gali nuvyk-i no, 929 E. 4-th st. Ji sako, 
ti, kas tik nori, ir duoti sa-!jos automobilis pradėjo sli- 
vo parodymus. Informacijų sti, ji nebegalėjo jo suval- 

o . lapie apklausinėjimą galima dyti ir jis įbėgo tiesiai Į
p,.. ’vaz,ay° Po'Isio f gauti Statehouse, klausti langą. Pačios vairuotojos

ien'! JP^Hlapie “Bill 1216 on Dis- buvo tiktai lengvai sužeis- ga'mjna, Alekna, Flood| [ace<1 Pelyons-. to..
^0- Haiduare krautuves sa- 1
vininkai, išvyko poilsio į

Ši trečiadieni, vasario 25 
d. Massachusetts legislatu- 
ra (seimelis) Statehouse

490'u. )et..tu,‘el? palikti po apklausinės liudin inkus 
if 3ĮUC1JOS. >1 antradieni |apje Įsileidimą iš Europos 
j e stoja 1 teismą. Kartu bu- jšvietintuju žmonių. Ap 
'?J.Y,n,ta,T lr gara?? savi- klausinėjimninkas Herman 
kurio garaže 852 
avė. lošimas ėjo.

Abrams, 
Blue Hill

JEIGU REIKIA PAGAL
BOS IŠPILDYME

INCOME TAX
blankų, kreipkitės pas 
John J. Roman ir Sūnų:

vakarais, nuo 6 iki 9 valandos: 
šeštadieniais, nuo 1 iki 9 vai., 

adv. F. J. Bagočiaus ofise, 
302 W. Broadvvay, So. Bostone.

(8)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

J78 H AR VARU STREETkamp. lnman SU, arto Central »4
CAMBRIDGE. MASS.

Vincas Bubciis ir Vincas Kayackas, linksmi kanadie
čiai, dainuos ir svloš veikalą “Gyvieji Nabašninkai”. 
Koncertas Įvyks nedėlioj, Kovo-March 7 d., Patrick 
.E Gavin svetainėje, So. Bostone, kampas Dorches- 
ter ir 7-os gatvės. Pradžia 3 vai. po pietų. Tikietus 
iš -inksto galite isigvti Baltic Florists krautuvėje, So. 
Bostone ir Dorchesteryie.

Lietuviu Radio Korporacija:
Muzikos vedėja Valentina Minkienė,

* Radio vedėjas Steponas Minkus.

Te.Xi?s valstiją, o {lakeliui 
ilsėsis ir Floridoj.

Draugai Michelsonai jau 
antra savaitė Hondoj, .Mia- 
ini. Jie ten išvyko poilsiui ir 
<eta būti kelias savaites. , 

IVaeitą savaitę i Floridą 
išvyko ponios Zaletskicnė ir 
Stukienė, išvyko ir S. Moc- 
<?s’. ?. I#11- Strigunas ren
giasi šią savaitę išvažiuoti.

J- Grigalius, kurs 
buvo išvykęs visą savaitę 

Scranton. Pa. ši pirmadie- 
m jau grižo vėl i Bostoną.

L. Piliečių Draugijos 
Stambi Auka

Pereitą ketvirtadieni So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

(Draugijos narių susirinki
mas nutarė paskirti $109 
auką Amerikos Lietuvių Ta- 
rybai ir tiek pat skirti* BA- 
LF-ui tremtiniams sušelpti. 
Peniai metais L. Pil. Drau- 

,gija Amerikos Lietuvių Ta
ly bai skyrė $1.000l

Narys.

Šaukiami VETERANAI!
★ Jos dahar galite įstoti tiesioginiam pasky. 

rimui militariniams Veiksmams Europoje.

□L- Jus galite įstoti trims metams į vieną iš as
tuonių pagarsėjusią vienetą—visos dabar 
yra Jungtinėse Valstijose. •

★ Jus galite įstoti į taip aukštą rangos laips 
nį, kaip Teehniškoj<» Saržanto, jei esat kva
lifikuotas tam tikruose išsilavinimuose ir
amatuose.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Ameba Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą : (-)

THREE ARTS STUDIO,
180 Bnybton Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

TaL ŠOU 2803
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dion«

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

TOKIŲ progų nieku o m c t 
nebubo visoje Armijos isto
rijoje—ir bent kuri jų ga-

C A R f f fi VA H A f Įl T (1 R i
U. S. Army and 
U. S. A ir Force

Ii atitikti jūsų pageidavi- 
m a m s ir kvalificacijoms. 
Yra daugelis ir kitų naudų 
kiekvienoje srityje. Jums 
artimiausia U. S. Armijos 
ir U. S. Oro Jėgų Rekruta- 
vimo Stotis suteiks pilnas 
žinias.
C. S. Armv ir f. S. Air Fere* 

Krerutin? Service

55 TREMONT ST.. BOSTON. MASS.

TURĖKIT PONIŲ
Pasidarykit rekordą *i»t Wikos- 
Gsy Rekorderio. Naoji Crossley 

Radijai ir Fonografo t'onsoios.
Dabar tik Napiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiarėtį 

Darbas Garantuotas ant 
Radiją ir Radijo>Fono<rafą

Dabar Radijų Pardavimas 
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 ▼.

South Boston Radio
Service Center
S32 E. Broadaay

paie Lincoln Sebool
Tel. ŠOU 2440

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlcf. lafayctte 2371 

arba: Somerset 2044-J 
8PSCIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVU LIGŲ
Daru Kraujo Patikrinimą 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. knadieo 
Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perk raus tom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

TaL SOUth Boston 4018

prieinama

kuti.es



