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Prezidentas Trumanas Siūlo Biudžetą 1949*50 Metams i 
42 Bilionų Dydyje — Pusė Išeis Kariškam Pasiruošimui ! 
ir Užsienių Palaikymui — Padidina Išlaidas Socialinei' 
Pagalbai. |

Prezidentas Trumanas šį 
pirmadieni įteikė kongresui 
apskaičiavimą, kiek 1949-50 
metais vyriausybė turės pa
daryti išlaidų ir kiek ji tu
rės pajamų. Prezidentas sa
ko, kad nuo šių metų liepos 
1 d. iki 1950 metų liepos 1 
d. vyriausybė turės išleisti 
42 bilionus dolerių, o gal ir 
daugiau, jei bus pasirašyta 
“Atlanto Sąjunga”, pagal

Reikia Pasiruošti 
Kiekvienam Mo

mentui
Amerikos oro pajėgų sek

retorius, W. Stuart Syming- 
ton, pranešime kongresui 
iškėlė būtiną reikalą pa
ruošti Amerikos oro pajė
gas taip, kad jos kiekvieną 
momentą galėtų ginti kraš- 

Sekretorius reikalavo,

NACIONALINE GVARDIJA SAUGOJA GRIUVĖSIUS

Šautuvais ginkluoti nacionalinės gvardijos kareiviai saugo Warren, Arkansas, 
mieste namų griuvėsius, kur baisi audra sugriovė daug namų ir užmušė 59 
žmones, o 250 žmonių sužeidė. Baisi audra persirito per keturias valstijas, 
bet daugiausiai nukentėjo Arkansas valstija ir ypač Warren miestas.

Senatorius HcGrath {neše DP 
Biliaus Pakeitimą

Siūlo įleisti 400,000 Išvietintųjų iki 1952 m. Vasaros — 
Siūlo Panaikinti Daug Suvaržymų — Senatoriaus Suma
nymą Remia Administracija.

šį pirmadienį įtakingas 
demokratų senatorius iš 
Rhode Island ir demokratų 
partijos nacionalinio komi
teto pirmininkas, J. Ho- 
ward McGrath, įnešė į se
natą DP biliaus pakeitimą. 
Visa eilė kitų demokratų 
senatorių tą biliaus pakei
timą remia.

Šen.

A

kūną bus pasižadėta padėti ^xieL.yilLVoi™, F^Jkad Amenkos oro pajėgos 
butų sustiprintos iki 70 gru
pių ir kad plati karo avia-

apsiginkluoti Vakarų Euro
pos šalims.

Daugiausiai pinigų vy .
riausybč mano išleisti gink- Pr?g£ma
lavimuisi. Armijai, karo t«J įvykintą iki 1952 metų, 
aviacijai ir karo laivynui kada. Pas,bal8s Amerikos 
numatoma išleisti ateinam,atominis monopolis, 
čiais metais virš 14 bilionų; Aviacijos sekretorius sa- 
dolerių, arba pustrečio bi- kė, kad Amerika nebeturi
liono dolerių daugiau, kaip 
išleidžiama šiais metais. Už
sienių pagalbai bus išleista 
šeši bilionai ir 700 milionų 
dolerių. Daugiausiai bus iš-į

per daug laiko pasiruoši
mui, nes šiame atominiame 
amžiuje turime būti visada 
pasiruošę ir visada budėti.

Tarnhdn.ną vakarų nuropos Krascųi 
ūkio atstatymui. Sudėjus į
krūvą ginklavimosi ir užsie
nių šelpimo pinigus gauna
si bendra suma 21 bilio- 
nas dolerių “šaltojo karo” 
išlaidų.

Socialiniams reikalams, 
sveikatai ir draudimui pre
zidentas siūlo išleisti 2 bi
lionus 400 milionų dolerių. 
Kartu prezidentas siūlo pra
plėsti socialinį draudimą ir 
įvesti draudimą nuo ligos.

Kadangi pagal veikian
čius įstatymus vyriausybė 
nemano surinkti tiek pini
gų, kiek ji skaito reikalinga 
išleisti, tai prezidentas siūlo 
padidinti kąi kuriuos mo
kesnius, kad vyriausybė ga
lėtų ir išlaidas padengti ir 
dar valstybės skolas mažin
ti. Metų pradžiai Amerikos 
iždo skolos siekė $251,- 
925,000,000.

kaus Kinijoj?
Kinijos vyriausybė > krei

pėsi į Ameriką, Angliją, 
Rusiją ir Prancūziją, kad 
jos imtųsi tarpininkauti Ki 
nijos pilietiniame kare. Ki
nijos vyriausybė nori žinoti, 
kokių pažiūrų keturios di
džiosios valstybės laikosi 
dėl Kinijos likimo ir tikisi, 
kad didžiosios valstybės 
dės pastangas atstatyti Ki
nijoj taiką.

Iš kai kurių Kinijos vietų 
praneša, kad ten mūšiai jau 
sustojo ir eina kokios tai 
derybos tarp nacionalistų ir 
komunistų, bet svarbiajame 
fronte komunistų armijos 
pradėjo naujus puolimus.

SIŪLO ĮSTATYMĄ “PA
SIGAILĖJIMO MIRČIAI”

379 protestonų kunigų ir 
žydų rabinų New Yorke

KOMUNISTAI KREIPĖSI | kutymu 'siukda^
J AUKŠČIAUSIA TEISMĄ kurį

Dvylika Amerikos komu
nistų partijos vadų, kurie 
patraukti į teismą už susi- 
baudimą varyti propagandą 
už nuvertimą konstitucinės 
šios šalies vyriausybės, krei
pėsi į aukščiausią teismą ir 
prašė, kad jis panaikintų 
jų apkaltinimą, lieptų ati
dėti bylą neribotam laikui 
ir atmestų visą “džiurių lis- 
tą”, iš kurio bus parinkti 
prisiekusieji teisėjai. Aukš
čiausias teismas tą komuni
stų prašymą atmetė ir atsi
sakė kištis į tą bylą šiuo 
tarpu.

IŠ ITALIJOS EMIGRA 
VO 82,104

Italijos vyriausybė prane
ša, kad praėjusiais metais 
iš Italijos išvyko darbams į 
užsienius 60,242 darbinin
kai ir 21,862 jų šeimų na
riai. Daugiausiai italų išvy
ko į Belgiją, net 46,364

Cechas Pabėgo su 
Visais Sekretais

pranašauja ameri* Kur Amerikos Kri-
KOJ NAUJĄ PROHI- .

bicuą zis? Klausia Rusai
Čechoslovakijos užsieniui Evastone, III., posėdžiau- Sovietų akademijos eko- 

reikalų vice-ministeris Er-; ja Amerikos moterų krikš- nominių mokslų skyrius turi 
nešt Hcadrich pabėgo išičionių blaivininkių draugi- labai didelį galvosūkį. Tos 
Prahos į Vakarų Europą ir jos ir jų pirmininkė prana- akademijos mokyti bolševi- 
atsivežė su savim visus slap- ‘ savo, kad Amerikoje vėl kai jau senai išpranašavo 
čiausius Čechoslovak i j o s susilauksime naujos prohi- Amerikoje labai didelį eko- 
bolševikų susitarimus su bicijos. Ta organizacija jau nominį krizį, bet to krizio 
Rusija, jų slaptaraščius ir veikią nuo 1874 metų ir sa-! vis nėra ir bolševikai moks- 
kitokias slaptas žinias apie į vo laiku daug prisidėjo prie 1 liniukai negali suprasti, kas 
Rusijos “drau;
vo satelitais. To aukšto če
chų pareigūno pabėgimas 
sukėlė didelį lermą ne tik 
Čechislovakijoj, bet ir Mas
kvoje, nes Rusijos vyriau
sybė labai nenori, kad Va
karai sužinotų apie įvairius 
jos slaptus susitarimus su 
Čechoslovakija.

Čechoslovakijos vyriausy
bė po Hcardicho pabėgimo 
pradėjo dar griežtesnį “va
lymą” valdininkų tarpe.

gystę , su sa-; prohibicijos įvedimo.

HARTFORDE ŠI SEKMA
DIENI GRAŽUS KON

CERTAS
Sekmadienį, sausio 16 d.

daktarams butų leista “už
baigti žmogaus gyvybę”, jei 
nepagydomai sergantis li
gonis to prašą Bet “pasi
gailėjimo mirtis” turėtų bū
ti žmogui suteikiama tiktai 
su teismo sutikimu.

IŠ CHICAGOS I NEW 
YORKĄ PER 81 MINUTĘ

Du lakūnai praeitą savai
tę su vienu varykliniu or
laiviu atskrido iš Chicagos Į 
New Yorka per 81 minutę^ 
Lakūnai sako, kad jie norė
ję 711 mylių tarp Chicagos 
ir New Yorko padaryti į 
vieną valandą, bet nepasi
sekė. Jie skrido apie 650 
mylių į valandą.

AUSTRALIJOJ RASTA 
DAUG ANGLIŲ

Bandomieji gręžimai vie
noj Australijos vietoje pa
rodė, kad Nebo distrikte

SIŪLO TRUMANUI VA
ŽIUOT PAS STALINĄ
Progresyvių partija, ku

rios priešakyje dar tebesto
vi Henry Wallasce, reika
lauja, kad prezidentas Tru
manas pasimatytų su prem
jeru Stalinu ir išspręstų vi
sus nesusipratimus tarp A- 
merikos ir Rusijos. Progre
syviai sako, Trumanas turi 
duoti įsakymą valstybės se
kretoriui D. Acheson, kad 
jis susitartų su rusų eksper
tais dėl to pasimatymo, o 
pats Trumano-Stalino pasi
matymas gali užtikrinti pa
sauliui taiką.

ten yra 60,000,000 tonų an- 
žmonės, paskui į Prancūziją! glių žemėje. Australija turi 
—26,759 žmonės, į Argen- nemažai anglies kasyklų ir 
tiną—6,122 ir į kitus kraš- vis dar užtinka naujų klodų 
tus mažiau. , | žemėje.

Paskirtas Naujas
Valstybės Sekre

torius
Prezidentas Trumanas 

praeitą savaitę priėmė Val
stybės sekretoriaus G. C.
Marshall atsistatydinimą iš 
vietos. Buvęs Amerikos ar
mijų vadas generolas Mar- 
shall pasitraukė iš Valsty- Šen. J. H. McGrath siūlo 
bės sekretoriaus vietos dėl įsileisti į Ameriką iki > 1952 
senatvės ir blogos sveikatos. į m. birželio 30 d. 400,000 
Jis jau eina 68 metus. Pre-’ išvietintųjų žmonių iš Euro- 
zidentas labai nenoriai jo' pos DP stovyklų ir kartu jis 
atsistatydinimą priėmė ir siūlo panaikinti visą eilę su- 
paskyrė į jo vietą naują varžymų, kurie dabar vei- 
Valstybės sekretorių, Dean I kiančiame įstatyme užkerta 
Acheson. i kelią kai kuriems išvietin-

Senatas šią savaitę ap-j tiems žmonėms atvykti į šią 
klausinėja Dean Acheson 
dėl jo numatomos užsienių

atsitiko? Tuo klausimu bol
ševikiškos akademijos mok 
slininkai laikė eilę posėdžiu 
ir svarstė klausimą, kodėl 
Amerikoje nėra krizio, ku
ris pagal jų neva tai mark
sistišką apskaičiavimą TU

Hartford, Conn. Tėvynės REJO būti.
Mylėtojų Draugijos skyrius p0 ilgų pasitarimų Mask- 
ruošia gražų koncertą. Kon- vos mokslininkai visvien 
certą ir “minstrel show” iš- negalėjo prieiti aiškaus ir 
pildys Worcesterio lietuvai- vieningo nusistatymo ir nu- 
tės menininkės. Koncertas tarė tą klausimą dar pastu- 
įvyks Amerikos Lietuvių Pi- dijuoti ir tik tada jie paaiš- 
liečių Klubo svetainėj, pra-ikins, kodėl krizis juos ir jų 
džia 2:30 vai. po pietų. ' mokslą begėdiškai apgavo.

CIGARETŲ GAMYBA 
PERNAI PAKILO

Pereitais metais Ameriko
je padirbta 387,000,000,000 
(387 bilionai) cigaretų arba 
4 su puse nuošimčiai dau-

¥iau, negu 1947 metais.
rys didžiosios kompanijos 

pernai pagamino 84 nuo
šimčius visų cigaretų.

politikos ir tik po apklausi
nėjimo patvirtins ar atmes 
jo paskyrimą.

šalį.
Senatoriaus McGrath pa

siūlymą remia administraci
ja ir jis yra surašytas taip, 
kaip prezidentas Trumanas 
pakartotinai siūlė jį surašy
ti. Pirmiausiai pakeliamas 
skaičius išvietintųjų žmo
nių, kurie bus įleidžiami ir 

. panaikinama dabar veikiaii- 
numušė Negev dykumos sn-, tjejį apribojimai. Ypatingai 
tyje penkius anglų kanskus svarbus yra panaikinimas 
orlaivius, kūne skraidė apribojimo, kad į Ameriką 

gali atvykti tiktai tie išvie-

tydai Nušovė 5 Ang
lų Orlaivius

Proaitn tw>»«Vfoąlixar»i ’Z'Vrlsii

Worcesterio lietuvaitės 
menininkės pasirodys choro 
vedėjos Jablonskaitės-Meš- 
kienės vadovybėje. Visi 
Hartfordo ir apielinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

ANGLAI SVARSTO
SANKCIJAS PRIEŠ 

IZRAELI
Anglijos vyriausybė šį 

pirmadienį posėdžiavo ir 
svarstė kokių priemonių 
griebtis prieš Izraelio išsi
šokimus Palestinoj. Vyriau
sybė išklausė armijos, karo 
laivyno ir karo aviacijos 

j viršininkų pranešimų apie 
padėtį Viduriniuose Rytuo
se. Anglija yra nusistačiusi 
nebepakęsti žydų karo or
laiviu išsišokimų prieš ang-

NUMETE VAIKUS NUO
BROOKLYNO TILTO
Praeitą savaitę vienas 

Brooklyno gyventojas, Gab- 
riel Nicoleti, nusivedė savo 
du vaikus ant Brooklyno 
tilto ir numetė abu vaikus 
200 pėdų žemyn. Berniukas 
9 metų vietoje buvo užmuš
tas, o 3 metų dukrelė išliko 
gyva, bet labai sunkiai su
žeista. Paskui ir tėvas pats 
nušoko nuo tilto ir užsunu-
hh

ties Egypto ir Transjorda
nijos sienomis. Anglai pa
siuntė žydams griežtą per
spėjimą ir tuoj pradėjo 
koncentruoti kariuomenę 
Transjordanijos uoste Aqa- 
ba, o taip pat pasiuntė karo 
laivus arčiau prie Izraelio, 
kad reikalui ištikus galėtų 
žydų išsišokimus sudrausti.

Izraelio vadai skelbia, 
kad anglų orlaiviai buvo 
nušauti virš žydų žemės, bet 
anglai sako, kad jie buvo 
nušauti virš Egypto. Anglų 
orlaiviams duotas įsaky
mas šaudyti žydų orlaivius, 
jei jie dar bandys užpuldi
nėti anglų orlaivius. Izaelio 
vadai iškėlė protestą prieš 
anglų kariuomenės koncen
travimą Aqaba uoste, nes, 
sako, ta kariuomenė yra 
“pavojus Izraeliui”.

DEL PIKTŲ KAIMYNŲ
MERGAITE PASIKORĖ

Iš Prestono Anglijoj pra
neša, kad ten pasikorė vie
na austrė mergaitė, kuri bu
vo atvykusi į Angliją prie 

i kal

RUSAI PIRMIEJI IŠ
GALVOJĘ ORLAIVI

Rusijos komunistinės jau
nuomenės organas “Kom- 
somolskaja Pravda” rašo, 
kad rusai pirmieji išgalvo-

ių orlaivius ir, jei reikės, tai Kažkurie
ginklais sudraus žydus.

Anglijos vyriausybė pra
nešė Jungtinių Tautų orga
nizacijai, kad žydai laike 
paliaubų, kada buvo nutar
ta neįleisti į Palestiną jokių 
ginklų, padidino savo orlai
vių skaičių keleriopai. Jie 
prieš paliaubas turėjo 4 or
laivius naikintojus, o dabar 
turi 40, seniau turėjo 4 bom

jo orlaivius ir pirmas rusas bėrius, o dabar turi 12 sun 
-— v------ bomberių. Iš viso žy

dai birželio mėnesį turėjo 
40 orlaivių, o dabar, pasi

jau buvęs pakilęs į orą 21 
metus prieš amerikiečių 
brolių Wright garsųjį skri
dimą 1903 metais. Sako, ru
sas Golubev skrido jau 1882 
metais, tūlo Možaiskio pa
dirbtu orlaiviu.

mynai iš jos tyčiodavosi, 
kad ji blogai angliškai kal
ba ir pravardžiodavo ją 
“nace”. Mergaitė dėlto nuė
jo į vietos anglikonų bažny
čią ir ten pasikorė.

SUECO KANALAS BUS 
PAGILINTAS

Sueco kanalo kompanijos 
viršininkai posėdžiauja Kai
ro mieste ir nutarė pagilinti 
kanalą dviem pėdom, kad 
per jį galėtų plaukti patys 
didieji laivai, kurie sėdi

naudodami paliaubomis, jie vandenyje 36 pėdas.. Taip
. ♦ . . i__ nutolto Ttorlirlintituri 114 orlaivių, 
yra su visokiais 
ginklais.

Panašiai
kitokiais

pat nutarta padidinti uosto 
Įrengimus abejuose Sueco 
kanalo galuose.

tintieji žmonės, kurie buvo 
išvietintųjų stovyklose jau 
prieš 1945 m. gruodžio 22 
d. Dabar veikiančio įstaty
mo kritikai sako, kad tas 
apribojimas uždaro kelią į 
Ameriką daugeliui žydų, 
kurie bėgo iš Lenkijos 1946 
metais dėl ten siautusių po
gromų.

SUSEKTAS TREMTINIŲ 
ŠMUGELIS

Sekmadienį pasienio poli
cija Florido j suėmė tris žy
dus tremtinius, kurie norėjo 
nelegališkai įvažiuoti į A- 
meriką iš Kubos. Suimtas 
laivukas ir to laivelio kapi
tonas Arthur Benson iš 
Massachusetts valstijos. Ei
na tyrinėjimas, kiek tas 
tremtinių šmugelis buvo 
platus ir kiek žmonių jau 
pateko čia nelegališkai.

PIRMI SKIRTUMAI TARP
UNIJŲ IR TRUMANO
Prezidentas Trumanas pa

sisakė už Taft-Hartley bi
liaus atšaukimą, bet prezi
dentas siūlo, kad panaiki
nant tą bilių tuoj pat butų 
priimtas kitas darbo bilius, 
Wagnerio akto pavyzdžiu, 
bet su įvairiais pakeitimais. 
Unijos kelia reikalavimą, 
kad Taft-Hartley bilius bu
tų atšauktas tuoj pat, o apie 
kokius nors pakeitimus 
Wagnerio akte galima bus 
vėliau kalbėti. Kongresas, 
kiek atrodo, yra linkęs eiti 
prezidento Trumano siūlo
mu keliu.

AR MASKVA “SUKURS” 
VOKIEČIŲ VALSTYBĘ?

Iš Berlyno praneša, kad 
rusai jau yra pasiruošę pa
skelbti rytinės Vokietijos 
valstybę. Jau esą numaty
tos lėlės į tos vyriausybė? 
vietas, jau sukurta politinė 
policija pagal MVD pavyz
dį ir tik bereikia paskelbti 
“liaudies demokratiją”. Ru
sų politinis patarėjas Berly
ne, V. S. Semionovas, jau 
paaukštintas iki ambasado- 

Į riaus laipsnio.

| ARMIJĄ STOJA DAUG 
SAVANORIŲ

Armijos sekretorius Ken- 
neth C. Royall sako, kad 
dabar į armiją stoja daug 
savanorių, todėl vasario ir 
kovo mėnesius gal visai ne
reikės šaukti vyrų į ginkluo
tas pajėgas pagal vyrų 
draftavimo įstatymą.

BANDITO BROLIS IŠ
RINKTAS ŠERIFU

Oklaho moję, Sallisaw 
mieste buvo išrinktas šerifu 
G. W. Floyd, brolis žinomo 
bandito “Pretty Boy” 
Floyd. Sausio 3 d. naujai 
išrinktas šerifas priėmė 
priesaiką ir pradėjo eiti sa
vo pareigas.
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Antras

S APŽVALGA
PREZIDENTO PRO

GRAMA
išmirė Sovietų Sąjungos be-' 
laisvių stovyklose ?

-j.. Vakaru valstybės turėjo
Prezidentas Trumanas inda' toki užklausima

sausio o d. pranese kongre- - Rusijai. ne5 194?
SU1 apie “bnijos padeų jr.^j bajandžio mėnesi Ma
tą proga pasiūlė kongresui - didžiosios valstybės
išleisti eilę įstatymų, kūne, 1 sutaru?ios. kad iki
prezidento manymu, yra mg m ;odžio 31 d. pu- 
reikalmgi Amerikos žmonių siaunaka® VISI karo belai-
gerbūviui pakelti ir valsty

bės saugumui užtikrinti. 
Svarbiausieji prezidento pa
siūlymai yra tokie:

Praplėsti socialinį draudimą 
ir pakelti senatvės pensijas ir 
kitas socialinio draudimo pa
šalpas. Įvesti priverstiną drau
dimą ligoje.

Remti butų statybą, kad iš 
visuomenės lėšų butų pastaty
ta ne mažiau, kaip vienas mi- 
lionas butų. Pravesti miestų 
apvalymo nuo lūšnų (slums) 
programą. Nupiginti privačią 
statytą.

Atšaukti Taft-Hartley bilių 
ir vėl atstatyti seniau veikusį 
“Wagnerio aktą” su kai ku
riais pataisymais, kad vyriau
sybė galėtų įsikišti į streikus 
visam kraštui svarbiose įmo
nėse ir kad butų draudžiami 
jurisdikciniai streikai bei boi
kotai.

Pakelti minimai) darbininkų 
uždarbį iki 75c. valandai (da
bar yra 40c. valandai). Išplės
ti Darbo departamento įstai
gas.

Iš federalinio iždo remti 
švietimą.

Patvirtinti jau veikiančius 
įgaliojimus vyriausybei kon
troliuoti kreditą, kad infliaci
jos pavojus butų pašalintas. 
Duoti vyriausybei eilę naujų 
įgaliojimų, kad ji galėtų sėk
mingiau kontroliuoti ūkio gy- 
voiiiną. Įvesti griežtesnę mo
nopolijų ir trestų kontrolę.

Tęsti farmų produktų kainų 
palaikymo programą, bet pa
darius ją lankstesnę. Plėsti 
žemės ūkio elektrifikaciją. 
Pravesti upių reguliavimo 
darbus; Iškasti St. Lawrence 
didįjį kanalą; Vykinti plačią 
dirvožemio apsaugos progra
mą; Aliejaus šaltinius po j u 
ros

sviai bus paleisti namo. bet 
Rusija tą susitarimą sulau
žė ir dar dabar laiko nema
žai vokiečių karo bedaisvių 
stovyklose.

Kiek vokiečių belaisvių į 
dar yra Rusijoj? Maskva1 
nedavė i tą klausimą jokio; 
atsakymo. Bet vokiečiai ap
skaičiuoja, kad Rusijoj dar; 
turėtų būti vienas milionas 
ir 600 tūkstančių vokiečių 
belaisvių. Amerikos kariš
kos valdžios pareigūnai 
Berlyne mano. kad dar bent 
200,000 vokiečių tikrai te
bėra Rusijoj. Tikro skai
čiaus niekas nežino. Žmo 
nės Rusijoj yra pigus ii- jie 
ten kur tai išnyksta. Arklių 
ir karvių skaičių Maskva; 
savo valstybėj tiksliai su
skaičiuoja, bet apie belais-

GAVO 1$ PREZIDENTO KVIETIMĄ

šešių metų Judy La Bret Levinson ir jos 2 metų bro
liukas Franklin Detroite žiuri į prezidento Truma- 

laišką. kuriame prezidentas kviečia visą Levin-

mualdo Dunausko, kuris 
yra tas pats asmuo apie ku
ri taip buvo parašyta. P-nas 
Dunauskas pareiškia sekan
ti:

•‘...Aš esu tas pats asmuo 
ir noriu pareikšti, kad aukš
čiau ‘Keleivyje’ paduotos 
žinios yra grynas prasima 
ny
ju
žmona 
dei 
r

Kas Savaite
Tnmunn Programa jime dalyvavo, tur būt, visi

Prezidentas Trumanas Amerikos žydai, nes jų čia

i g,
ne 
gos
visą tą 
sustahdy
kas buvo galima padary—.... „
aš esu dėkingas Didžiosios; rinkiminių prosam 
Britanijos Lietuvių Sąjun- skaito tiktai me»kei 
gai už padalytus žygius irisarns z\ejoti.

1 mma utyui tuv.jv,. .i|jui,ai , Paleiymui," padarė viską.'širdingas žmogus, kurs savo žy(|ų ,.eikalams ir vi 
,o galima padaryti ir P?s,1?aae^ln’us inla . milionų bus skiriama įamų

e
ne

bai

Palestinos 
virš 10 

pašal
pai naujai atvykusiems ar 
atvykstantiems žydams i 
Amerika.

no
son šeimą atvykti j jo įvesdinimo iškilmes Washing- 
tone. Ben Levinson yra žymus demokratų partijos 
veikėjas Detroite ir jis vyko į prezidento įvesdinimo 
iškilmes su visa savo šeima.

Gelbėkim Lietuviu Tauta9 <
Nuo Pražūties!

vius, darbo vergus koncent- Sukeikime Lietuvos Reika- 
racijos stovyklose ir Įvai
rius politinius kalinius, kaip 
ir bendrai kalinius, Maskva 
jokios statistikos neskelbia

man tuo metu parodytą hu-Į .^ati prezidento pi vaiaus uasisekimo,» nera nei revoliucine nei Žydų \ajaus pasisekimo
dargi radikali. Bet ji yra paslaptis yra tame, kad žy- 
pažangi ir, svarbiausia, yra: dai supranta savo visuome- 

ir ko-
Jau

maniškumą.
Gal tektų pridurti, kad p.

rys tačiau patarnauti jam {ok’,.kokią žadėjo 
nebuvo atsisakyta. kla J,s v,esai atstovav

Iš aukščiau paduotų fak
tų nelieka abejonės, kad tas 

_ ponas rašydamas korespon
denciją tyčia ar netyčia pa
darė klaida. Su pagarba 

P. B. Varkala 
DBLS -os pirmininkas

kią jis viešai atstovavo 
vien dėlto tai programai vi
sai tinka "FAIR DEAL” pa-ĮM Vajai 
vadinimas.

ninius reikalus ir i saviškių 
šelpimą žiuri, kaip į parei
ga.

žodžiai iš Pavardžių

Bendras Amerikos Lietu- 
Žodį Turi Kongresas Į vių Fondas (BALF) šaukia

Administrarcija ir kon- Amerikos lietuvius sudėti 
gresas, arba vyriausybė, ku-į lietuviams tremtiniams šelp- 
rios priešakyje stovi j.rezi- ti ir padėti jiems atsikelti 
dentas, ir Įstatymų leidimo Į Ameriką 962 tūkstančiu 
rūmai (senatas ir atstovų dolerių.
rūmai) yra dvi svarbiausios! Amerikos Lietuvių Tary- 
Amenkos \ aidžios sakos kuri junerja visas musų 
(trecioji yra teismų organi-j didžiasias organizacijas ir
za$pa\- . . sroves, siekia sukelti perPrezidentas ‘

Lietuvos politiniai veiks
niai — vyr. Lietuvos išlais
vinimo komitetas ir vykd.
Taryba, su kuriais ALT vi
są laiką kooperuoja ir juos dž|ai~ 
remia. . džiu .*

Amerikos Lietuvių Tary
bos akcija susilaukia vis di- Boikotas — Nutraukimas 
dėsnio krašto Vyriausybės visokių biznio ir draugiškų

Kai kurie žmonės palikoŠiratą Tūkstančių 
Dolerių!

Lietuviai, Lietuvės!
Amerikos Lietuvių Tary- 

ir laiko skaičius paslaptyje, ba šiuo skelbia nuo šių me- 
Karui baigiantis Rusijos tų vasario mėn. 1 d. naują 
spauda gyrėsi, kad rusai pa- Lietuvos Gelbėjimo Vajų.
ėmę į nelaisvę 3,180,000 vo- Nusistatyta yra surinkti vie- ___ ———i. I.
kiečių kareivių ir karinin- ną šimtą tūkstančių dolerių į pritarimo ir įvertinimo, vi ryšių su kokiu nors žmogu- 
kų.

Belaisvių
ne tik žmoniškumo 
propagandos 
kva dedasi
gu” ir nesigaili VpO^ail ~ - ------- Į --  -  — - -—--—- ------------  1 11^- _ • 4,* • J

Dosnus Amerikos lietu- t«siama’ kol faktina Uetu- s^e nevertu uUU jų urau- .-suieimos netu „_gijoj. Nuo to ir įsigyveno
tas pavadinimas.

.Tautiečiai! Šaukite susi- Giljotina — mašina žmo- 
muša į juos, kaip žirniai Į statymui* bet Teikia^iu dar' rįn^??us’ Įgaliokite aukų gaus galvai nuplauti. Tai
sieną. • Dėlto, tur būt, Vaka- daugiau pradėtam darbui Paėjus, renkite prakalbas yra sunkus kirvis, kurs kris-
rų valstybės tą skaudų vo- tęsti iki laimingo galo. Mu- Ė Pram°gas>. skirkite aukų damas iš aukšto greit nu-
kiečiams klausimą ir paki- sų tėvu kraštas   Lietuva or£anizacUU iždų, dėkite kerta pasmerkto mirti' žmo-
šo Maskvai. dar tebėra Sovietu dik-Y.^a> Pa>šangas, ^kad vienas gaus galvą ir be ilgo kanki-

durnus po JU- -VtkarUK YalstYbės vokie- tatoriaus pavergtas, žmonės šimtas r tukstančių dolerių nimo pasiunčia žmogų į 
vandenimis pripažink p"- ka^ belaisvius jau pa- kenčia sunkią priespaudą ir kelis menesius butų su- aną pasauli. Toki mašina 

Crabe ; e,.d0- 4o-°°o '-okieėiy skurdą. Kaskart ateina Vis detas’ Teseka ne -vleP° P>™ Sausiai pradėta vartoti
įvesti visuotiną jaunuome- • v.alla Panorėjo likti baisesnių žinių apie naujus Amerikos lietuvio, ne vie- Didžiosios Prancūzų Revo-
' aa_____L™, iI Anglijoje, kur jie dirba far- okupanto užsimojimus vi- nos lietuvių organizacijos, bucuos laiku, o mašinos iš-

mose ir pramonėje, o Pran- siškai išnaikinti lietuviu- un neparemtų savo darou radėjas buvo daktaras J.
cuzįja, kuriai labai trūksta tauta. Ir tai vien todėl kad ir auka »o vajaus įvykdy- Ignace Guillotine (gyveno
darbininkų, paviliojo net ii nori būti laisva neb’ever- mo‘ Jusų auka ls£eIbės be- 1738-1814 m.), pagal ku-137,057 vokiečių karo be- įauti svettafesta^ pali “........... ■
laisvms, kad jie laisva valia tvarkyti savo reikalus.
liktų tame krašte prie Įvai
rių darbų. į Musų tėvai, broliai ir se-

Vokiečių karo belaisvių s?rys veda nelygią, bet ryž- 
dar yra Jugoslavijoj, če- ^n-Lr<? kovą su žiauriu oku- 

ir

lui “visiems amžiams” žmonių
kalboje, nes jų pavardės 
pasidarė kasdieniniai žo- 

Štai keletas pavyz-

sroves,
šių metų vasario mėnesį 100 
tūkstančių dolerių kovai už

tarė savo žo
di, pasiūlė kongresui plačią
programą, kuri, jei butų į- pTetu voš* laisvę’ vesti 
vykinta, stipriai pastūmėtų; . ♦ *
visą kraštą į didesni geibu- i Kaip seksis tie vajai At-
vj ir saugumą. Bet prezi
dentas gali tiktai siūlyti ir 
gali kongreso priimtą pro-

svarbumu._ propagan
dos už “vieningą Vokieti
ją”. Bet kai tik vokiečiai iš
girsta apie belaisvius, visa 
Maskvos propaganda atsi-

viai ir organizacijos jau,™3, Nepriklausomybė 
daug yra sudėję aukų Lie-i.į 
tuvos nepriklausomybės at-' >a««eciai.

reikalingas lėšas.
Todėl dabar žodis pri

klauso kongresui. Ar kon
grese vyraujanti demokra
tų partija stovės už savo va
do pasiūlytą programą? Ar 
ji bus užtenkamai vieninga, 
kad tą programą pravestų.

Amerikos balsuotojai su 
nekantrumu lauks kongre
so žygių.
“Dėl Linksmumo”

Lietuvos bolševiku “Tie-

sakymą duos musų visuo
menė. Tai bus ir atsakymas 
ir musų visų visuomeninio 
susipratimo ekzaminai.
Jie “Mufinasi”

Musų lietuviškame gyve
nime atsirado koki tai “vi
durinė srovė”, kuri net tu
pėjo savo “pasitarimą” Cle- 
velande. Arčiau pažiurėjus, 
ta nauju vardu pasirodžiusi 
“srovė” yra ne kas kitas, 
kaip tie patys musų tauti
ninkai, kurie vardų turi ne 
mažiau, kaip vadų. (Misija, 
Vadavimo Sąjunga ir tt.)

Srovių geografija ar vieta 
politikos lauke eina “iš de
šinės Į kairę”. Toks keisto
kas pasiskirstymas pagal 
“kairę-dešinę” atsirado iš

nės karišką apmokinimą. Lai 
kyti Amerikos karo pajėgas 
užtenkamoj aukštumoj, kad 
užtikrinus krašto saugumą.

Pravesti prezidento seniau 
siūlytą civilinių teisių progra
mą, kovoti prieš “lynčo teis
mus”, panaikinti pagalvės mo
kesnius ir vesti kovą prieš 
diskriminaciją.

Padidinti valstybės pajamas | 
maždaug 4 bilionais dolerių, 
uždedant naujus taksus ant 
korporacijų ir padidinant mo
kesčius nuo kai kurių stam
besnių pajamų.

Maždaug toki, trumpai 
suglaudus, yra prezidento 
Trumano programa. Ji nėra 
nauja. Ji jau seniau buvo 
siūlyta kongresui, o prezi
dentas Trumanas su ta pro
grama ėjo ir Į rinkimus, ku
riuos jis lapkričio 2 d., lai
mėjo.

Prezidentas kviečia kon
gresą bendradarbiauti pri
imant Įstatymus, kurie čia 
paminėtą programą įgyven
dintų.

VOKIEČIŲ KARO BE
LAISVIAI

Šių metų pradžioje Ame
rika, Anglija ir Prancūzija 
pasiuntė Rusijai užklausi
mą, kaip reikalas yra su vo
kiečių karo belaisvių palei
dimu 7 Vakarų valstybės 
klausė:

Kiek vokiečių karo belaisvių 
dar yra Sovietų Sąjungoje ?

Ką Sovietų vyriausybė ma- 
no su jais daryti?

Kiek vokiečių karo belaisvių

sa” lapkričio 28 d. rašo.!Prancūzijos, kur viename 
kad Lietuvoje žemės ūkio i revoliuciniame parlamente 
mokyklų mokiniai visiškai radfkališkesnieji atstovai

nuo pražūties, rio vardą ir mašina buvo 
ji atneš Lietuvai laisvę! pavadinta.

Aukas prašoma siųsti ii- Lynčo teismas — Taip va- 
visais vajaus reikalais krei- dinama “minios teismas”, 
ptis į Lithuanian American kurs apkaltintą ar kaltais 

• Council, Ine., 1739 So. HaL tiktai Įtartą žmogų pirma
hS ?T ..I.-vrkl-'"-!- P"£t, - i ga^‘ sV° sted st- Chica«° 8’ I1L' ir i "užudo, O paskui jau kar- 

Jų ska,clus neiar,,-^ ■R- yhes'., Be‘ vietos ALT skyrius bei ko- tais jo kaltės paieško. Pa-
7 rP"eS S01?6-!mitetus. vadinimas pae na iš ameri-

cU ui miją ir policijos bunusį šalin r a
žinomas.

Rusija per “TASS” agen 
turą paskelbė, kad ji tikrai' kreiptos i laisv

dsknirt; t, b’ I ------ žiaurusis Sovietų kiečio Charles Lynch pa-~pnti. -Jų akys yra nu- diktatorius iš Lietuvos! valdės. Jis gyveno 1736- 
ą akaHl pą-■ Tegyvuoja laisva, demo- 1796 metais.dar turi “tam tikra skaičių! <auli nir n j! i-• ” Te^WU0Ja laisva> dem°- 1796 metais. Jam, esantvokiečių belaisvių” ir sako l kiri mSs , J A^vJie r11’Lietuvos ResPubIi’ milicijos vadu ir teisėju, 

kad jų paleidimas “eina 11i.*,. .”“±17.. A™enkosJ,e‘ ka L .. .. _____ 1780 metais karta teko su<rQl pa/,eia.imas "eJna Pa- tuvių pagalbos ir paramos. 
P'an? . ,rįus bal«7a-< Vasario 16-sios-Lietuvos

1.49 metais. Rai tu rasai i .v'epriklausomvbės paskel- 
nusiskundzia, kad Ameri- bimo diena ir kitomis pro- 
da”‘PuriaiS25OSonue“SdU°‘ šį savo
tų p&2m°x S!Simr,ng-politini reikaiavi-

apie tremtinius, (D.P.), ku-_T _ •• n v ■« .. 7rie į Rusijos “globą” neno 
ri grįžti, bet Maskva tvirti
na pasauliui, kad Amerika 
buk tai neleidžia tiems 
žmonėms grįžti į Sovietiją!

MAISTO PAKIETAI 1 
FRANCUĄ ATPIGO

Amerikos Lietuvių Tary
ba jau daugeli metų vado
vauja^ šioms .Jungt. Ameri
kos Valstybėse gyvenančių 
lietuvių pastangoms, jung
dama visas patriotines lie- 
tu\ ių sroves ir organizaci- 

į jas šiam darbui. ALT vykd. 
komiteto ir narių delegaci- 

: jos, atsi lankydamos pas

Amerikos Lietuvių T-ba

Atviras Laiškas

kartą te ko sur 
sibaudėlių būrį suareštuoti 
ir nubausti visai nesilai
kant teismų tvarkos. Sako, 
kad nuo to laiko visokie 
sauvališki kaltinamųjų žu
dymai ir vadinami to mili
cijos vado vardu.

Siluetas — tamsus pa-

nežiną, kodėl Lietuvos oku
pantai žūt būt nori suvaryti 
Lietuvos valstiečius Į kol
chozų baudžiavą. Tie moki
niai kartais aiškina, kad 
kolchozai yra reikalingi 
“dėl linksmumo”.

Okupantiška “Tiesa” dėl
to labai piktinasi ir sako. 
kad mokyklose dar mažai 
tėra gero “partinio moks
lo”.

Atrodo, ka£ Lietuvos kai
miečiai ir jų vaikai atsaky
mą į tą klausimą labai ge-

priepuolamai susėdo kairia
jame parlamento posėdžių 
salės šone. (Kairiajame žiū
rint iš parlamento pirminin
ko kėdės...)

Mes iki šiolei buvome į- 
pratę musų tautininkus “so
dinti” i dešinįjį suolo galą 
ir jie patys ta vieta politi
niame suole visai nesibodė
jo. Bet dabar jie nutarė 
vietą pakeisti ir “mufina
si,” su visu bagažu ir sateli
tais, į pati vidurį. Mat, jei 
save skaitai viso gyvenimu

Gerbiamas Pone Redak
toriau,

Jūsų redaguojamam laik-
««<& ve’krias, ar šešėHs, kum ro- 

(Nr. 44), buvo paskelbtas bendruosius viso
“laiškas iš Anglijos”, kuria- -Ye!( 0 bru5*zus,
me tūlas asmuo, pasivadi- J.-nau?!ai 18 sono- Žodis 
nęssave “Anglijo^ Lietu- fina™*
vis”, rašo apie vienos lietu- , 1®’ Et^nne de Sil-
vės deportaciją i Vokietiją į? P1av?’^Ys‘ Tas mi- 
ir sako—“tos lietuvės vyras, , ? p tlk 4 menesius tvar-
kaipo lietuvis, kreipėsi 1 i7cn flP.ansus
Britanijos Lietuvių Sąjungą spėjo pa-
ir Lietuvos pasiuntinybę,)? šykštumu. Sa-
kad jam padėtų, kad jo’“?’.-^^ ™^antiau»as 
žmona nebūtų išsiųsta iš ‘ ev * į“'

rai žino, nes tas atsakymas; “centru”, tai jautiesi “vidu- 
pats metasi Į akis. Kolcho
zai yra okupantų primesta 
organizacija, kad Maskvos 
diktatūra galėtų iš Lietuvos 
kaimo išspausti daugiau ge
rybių. Tai yra išnaudojimo 
organizacija, kaip senovės

ryje” ir todėl matai pir
miausiai savo “aš”, paskui... 
nieką ir tik kur tai toli dar 
kokias tai kitas sroves sro
veles...
G. C. Marshall Pasitraukė

Pasitraukimas George C.didieji dvarai, per kuriuos ,, rasurauKimas ^^rge v. 
valstiečiai savo prakaitu tu- ^arsbaJJ valstybes sekre- 
kino “aukštąją bajoriją”.

Amerikos paštas praneša, aukščiausius šios šalies pa- 
kad pakietai, pažymėti “U. ’eigunus, jteikdamos me-

Ą. Gift Parcel”, siunčia- mo,andumus, nuolatos jiem 
mi į Prancūziją ir į Mona- Pamena musų nusistatymą 
ko, nuo sausio 6 d. atpigi- Ir ’eikalavimus. ALT išlai-
nami. Už juos bereikės mo ; komas Informacijos Cent- sus uciuvi^uj veikdn' Jai ~
keti po 6 centus už svarą, informuoja pasaulį apie įstaigos jį pirmiau apklau- vo.-Val?: lrJie,.p?‘
kaip ir už pakirtus į Ame,t'Lietuvos padėtį ir atekPei !sinėjo, ar jis eina į Ėažny- ™lk’ a' Pradeta vadlnt' J° 
....................... žia KVro?; o_ i-a... ..... o.«o t varau.kos ir Anglijos 
kietijoje. Senia

zonas Vo- 
niau už pakie-

tų persiuntimą į Prancūziją kalauja lėšų. Ne mažiau mu- 
reikėjo mokėti 10 centų už S11 finansinės paramos yra 
svarą. reikalingi Europoje veikią

džia tikrąjį Sovietų veidą! ir skaito “B. Lietuvį’ 
i Y1,p!a?us: Visa tai rei-i Jį8 pasakė ties^kad “ne’

Na, tai ir pagalbos negavo”.
Kartu su šiuo siunčiu ori- . t 4

ginalą rašto pasirašyto Ra- Wvi • Metams $3.00.

toriaus vietos yra didelė 
naujiena, kuri nuskambėjo 
per visą pasaulį. Kadangi 
užsitarnavęs karo vadas ir 
valstybės vyras pasitraukia 
ne dėl politinių priežasčių, 
bet dėl silpnos sveikatos ir 
kadangi jis pats pasiūlė 
prezidentui savo vietinin
ką, tai didesnių permainų 

Appeal”, surinko savo tau-! Amerikos užsienių politikoj 
tos žmonėms šelpti 150 mi- šiuo tarpu neįvyks. Ta poli- 
lionų dolerių. Tai yra rekor-įtika ir toliau ’ liks atsargi, 
dinė suma vieniems metams gynimosi politika, o pasi- 
dargi judrioms žydų orga-; traukiančio sekretor iaus 
nizacijoms. Aukavo dau- vardas liks surištas su Va* 
giau negu vienas milionas karų Europos sustiprinimu 
žmonių, arba vidutiniai ‘
kiekvienas aukuotoias davė 
po 150 dolerių. Aukų sūdė*

Šiandien bajorijos vietą už
ėmė Maskvos diktatūros 
biurokratija.

Lietuvoje jau veikia 400 
okupantų įkurtų kolchozų.
Žydų Aukos

1948 metais Amerikos žy
dai, per “United Jewish

ir su Kinijos pralaimėjimu.
J. IK
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Poslapis Trt-S

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Garfield Klubas į ti? Bet dabar dirbtuvėse 
Vienoje Chicagos dalyje I jau nebesimato iškabų, kur1 • j J • t I • • 1 J *1 1 • •skelbiama, kad reikalingi 

darbininkai. Tokios iškabos 
visai išnyko. Jau jaučiamas 
“darbo rankų” perteklius.

Ypatingai tokie busimų 
negerovių pranašai reiškia-1 

(si elektros jrengimų pramo-i 
nėję, radio išdirbystėje ir 

i panašiose dirbtuvėse. Sako, 
kad tos dirbtuvės perviršijo 
pareikalavimą, prigamino 
daug prekių ir sumažina ga
mybą, kad visai neapsikrau
tų prekėmis, kurias nežino 

raštininkė M. Medalinskie: ’ ar galės parduoti. Toks aiš-j 
nė, kasierius J. Bruchus,! kinimas atrodo teisingas. > 
kontrolės rast. V. Manikas, Bet yra ir kitokių nuomo- i 
kasos globėjai, Stasevičius nių.
ir Zaluba, maršalka R. Jo- Kai kurie žmonės mano, 
kubonis. Klubo 1948 metų kad i biznio netikrumą vei- 
knygu peržiūrėjimas paves- kia ir visokie politiniai gam
tas L. Ladigienei, M. Ja- protavimai. Kaip tiktai pa- 
sinskienei ir J. J. Pranckui. aiškėjo lapkričio 2 d. rinki- 

Pavasario klubo baliui su- mų rezultatai, Amerikos bir

randasi sodas, užvardintas 
Garfield Park. Pagal parko 
vardą toje apielinkėje ran
dasi jau senai suorganizuo
tas klubas: Garfield Park 
lietuvių vyrų ir moterų pa
šalpos klubas.

Žinome, kad nemažai yra 
“Keleivio” skaitytojų, dėl
to norisi pažymėti klubo 
valdybą 1949 m.

Pirm. F. Stanionis, pagel- 
bininku J. Jalinskas, finan
sų rast. K. Katala, užrašų

SAULĖTA KALIFORNIJA DREBA IŠ ŠALČIO
-re—

šiltoji Kalifornija šiais metais sulaukė nepaprasto šalčio, termometras nu
krito iki 27 laipsnių ir sako tokio “speigo” Los Angeles mieste niekada nėra 
buvę. Šitas “šaltas” vaizdas iš Lon Angeles gavosi iš to, kad vienas sodo sa
vininkas paliko per naktį savo vandens siurblį lyti ir įyto metą rado visas 
savo gėles ir medelius gražiai apšalusius.

Mede- 
E.

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

rengti komisija: G. 
linskas, Stasevičius 
Kuchiskienė.

Garfield Park klubas nė
ra didelis, bet finansiniai 
gerai stovi. Susirinkimus 
laiko kas antrą sekmadieni 
1 valandą po pietų, 3953 
W. 5th avė. svetainėj. No
rintys prisirašyti nevirši
jant 45 m. amžiaus atsilan
kykite ant klubo susirinki
mo ir prisirašykite.

Depresijos Prajovai?
Prieš šventes kai kurios 

dirbtuvės musų mieste at
leido nemažai darbininkų. 
Viena toki firma yra Wes- 
tern - Electric, kuri atleido 
apie 300 darbininkų ir pri
dėjo, kad po kiek laiko at
leis daugiau. Tos firmos 
dirbtuvėse dirba gal virš 
40,000 darbininkų. Todėl 
atleistų skaičius nėra dide
lis ir gal tai yra tik laikinas 
dalykas. Bet pats atleidimo 
faktas įvaro baimės ir liku
siems prie darbo, nes kas 
žino — gal rytoj mano ei
lė?

Todėl žmonės pradeda 
baukštytis, yra atsargesni 
su visokiais pirkiniais, o tas 
viskas atsiliepia prekyboje, 
nes krautuvės mažiau apy
vartų bedaro ir mažiau už
sakymų besiunčia į dirbtu
ves. O todėl dirbtuvės turės 
ir vėl mažinti darbininkų 
skaičių ir taip, rodos, pra
sideda “važiavimas že
myn”.

Viena dirbtuvė, kuri išdir
ba pečius, prieš šventes vi
sai užsidarė. Kada po šven
čių darbininkai nuėjo pasi
teirauti, kada ji pradės vėl 
dirbti, tai gavo atsakymą, 
jog šiuo tarpu nepradės, o 
vėliau praneš. Tokių dirb
tuvių darbininkai gyvena 
netikrume, ar grįš ir kada 
grįš vėl prie darbo.

Švenčių proga, kada yra 
daugiau darbų, daugelis įs
taigų buvo pasisamdžiusios 
darbininkų laikinam dar
bui. Praėjo šventės ir laiki
ni darbininkai “laikinai” 
vėl palieka be darbo.

Tai tik pirmieji ekonomi
nių sunkumų ženklai. Kaip 
bus toliau, kas gali pasaky-

ir
zose “vertybės krito", nes,, 
sako, “biznis” bijojo naujų 
taksų ir visokiu “new deal” 
nemalonumų. Bet biznieriai 
per daug išsigando ir dabar 
biržos vėl “atsigriebia”, pa
sirodo, kad demokratai vi
sai nemano biznio pelnų su
ėsti, o kartu su tuo grįžta 
“pasitikėjimas”. Bet pirmas 
išgąstis paskatino kiek su

PROVIDENCE, R. I. pagalbos ranką 
mui Lietuvos.

Tarpe narių viešpatauja

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR §ILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

ghj ir Užkandžių

čia !■—■■■ ir “KsMvis” 
psvienisto mnaerish.

M MILLBURY STREET 
WC

siaurinti gamybą ir dėlto nariams, užbaigt senus me- 
“mirkčiojimas akimi” va!-itus ir patikt naujus 1949 
džiai, kad ji butų atsargi su metus.
“biznio interesais”. Mat J Vakaras buvo sėkmingas, 
kai mažiau išdirbinių ir ma- susirinko gražus būrelis sve- 
žiau apyvartos, tai ir val-i^ų ir visi linksmai praleido 
džia mažiau taksų gauna, vakarą jaukioje atmosfera
todėl susiaurinimas gamy

Lietuvis Tarp Prancūzų
(Laiškas iš Montrealio) i federaliniais valdininkais 
Jau metai laiko gyvenu galima angliškai susikalbė- 

Kanadoje. Atvažiavau i to- ti, bet as kažkodėl turėjau 
kią Kanados dalį, kur iš reikalų tik su prancūziškai 
karto patekau tarp vietinių kalbančiais pareigūnais, 
gyventojų prancūzų, o da- Dirbant sunkų darbą dvi 
bar atlikęs sutartyje numa- naujas kalbas išsimokyti 

, tvta darbo laika, Dersikė- neįmanoma. Teko pasinnk- 
liau gy venti į Kanados Met- ti, ar mokytis prancūzų ar 

Propolį — Montrealį. anglų kalbos. Kaaangi as
Kada rengiausi važiuoti nutariau likti prancūziškoj 

i į Kanadą iš Europos “kem-! Kanadoj, tai atsidėjęs mo- 
i piu”, mokiausi angliškai ir. kausi prancūziškai. Kiek 
jau rodėsi, kad šiek tiek'žinau, taip daro ir daugelis 
buvau pramokęs tos kalbos. kiti) musų tautiečių, kurie 
Bet per metus laiko Kana-' apsigyveno tarpe prancūzų, 
doje nė karto man neteko. Kiek spėjau patirti vieti- 
ištarti nė vieno angliško žo- nių gyventojų nusiteikimą, 
džio, nes žmonės čia kalba jie yra prancūzų nacionalis- 
prancuziškai. Tik Montrea-, tai ir neturi jokio “maža- 
lyje gal koki penktoji gy- Į vertystės” jausmo santy- 
ventojų dalis kalba angliš-' kiuose su angliškai kalban- 
kai, o visi kiti ir čia yra čiais žmonėmis. Jie save 
prancūzai ir ta kalba vy-; vadina senaisiais Kanados 
rauja visame gyvenime. • gyventojais ir sakosi esą 
Ypatingai Montrealio prie- ”kanadiečiai”. Quebec val- 
miesčiai yra perdėm pran- džia via nacionalistinės 
cuziški. Su mano anglų kai- prancūzų partijos rankose.
ba man išėjo, kaip vienam 
keliauninkui, kurs besimo- 

žodyno, kydamas ispaniškai, “per 
moko portugalų 
patekęs tarp ispa-

atvadavi- vokiškai-lietuviško
V. Gailiaus žodynas yra vi- klaidą” iš 
sais žvilgsniais tinkamas, kalbos ir iIš Lietuvių Gyvenimo , ~ —______ ____________

Naujų Metų laukiant A- pilnas draugiškumas ir pa- Jis tinka studentams ir ras- nų negalėjo susigrabailioti. 
merikos Lietuvių Piliečių sitikėjimas vienas kitu. Tai tinėms, patogus naudoti ir man kalbos reika-
Pašalpinis Kliubas surengė'yra paslaptis organizacijos gražiai atspausdintas. vigai nėra juokingas.
šeimynišką vakarėlį savo į išlaikymo ir jos pasekmin- Jaunasis Socialdemotara- Atvažiavau čia ir maniau, 

gurno. tas, 4 (7)nr. Leidžia Lietu- kad šiaip taip galėsiu jau
Kliubas turi užsibrėžęs! vių. Socialdemokratinis J au- susikaIbėti> bet kada pate- 

sau didelį darbą, tai vra įsi- nimas. šiame _ spaustuvėj į kau tarp vietinių žmonių,

je. Programas buvo mažas,
bos tuoj pat atsiliepia A- vėlai sugalvotas ir išpildy 
merikos ižde, į kurį mažiau ta» per kelis kliubo narius.

gyti naują, didesnį namą. 
Namas numatomas dviejų 
aukštų su didele svetaine ir 
kitais kliubo patogumais. 
Planai yra gatavi ir tik lau
kiam patogesnio laiko ir že
mesnių kainų.

spausdintame “J. Š.’ 
ryje įdėta keletas

nume- ta; 
įdomių | q

straipsnių, tarp kurių ypa 
tingai reikia paminėti K. 
Bielinio “Musų praeitis” ir 
P. Žemaičio “Nei Maskva, 
nei Roma”, o be to yra ap-

“nė bė, nė mė" nežinau, 
kai pradėjau mokytis

rlnlovin KoinlauVia ■ -------------------

Kaip ten yra “biznio pa 
šaulyje” eilinis darbininkas

Kiiuoo namas yra trijų 
aukštų, gyvenamas, ant gra 
žios “public” gatvės. Pir-

gal visai ir nežino. Bet dar- mame aukšte “biznio” pa-
bininkas jaučia gyvenimo 
netikrumą ir prie dabarti
nės pragyvenimo brangeny
bės, jei reikia atsidurti gat
vėje, tai tikrai yra kuo susi
rūpinti. J. J. P.

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratų Susirin
kimas

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 19-tos kuopos 
susirinkimas įvyks penkta
dienį sausio 14 d. A. L. P. 
kliubo patalpoj, 280 Union 
avė., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Sekr.
Antoinette Buivydiene

Siuvėjų Darbai Mažėja
Per pastaruosius kelius 

metus musų siuvėjai dirbo, 
galima sakyti, pusėtinai. 
Pereitas overkotų (palitų) 
sezonas buvo nekoks. Bet 
pavasarinių apsiaustų (top- 
coats) sezonas, atrodo, bus 
prastesnis ir už overkotų. 
Overkotus ir “toncoačius” 
daugiausiai siuva lietuviai, 
tad jiems daugiausia prisi
eis ir nuo nedarbo nuken
tėti.

Tiesa, kaip užeina nedar
bas, tai visokios kvarabos 
užpuola. Per pereitus porą 
trejetą metų siuvėjai gau
davo už šventes mokėti. 
Šiemet už Kalėdas ir naujus 
metus musų siuvėjai užmo
kesčio negavo. Unijos vado
vybė sakydavo, kad siuvė
jai gausia į metus už šešias 
šventas dienas mokėti, tai 
jei nebuvo mokama už Ka
lėdas ir naujus metus, tai

Am. Liet. Piliečių Pašai- i žvalgų, polemikos ir korė
4 pinio Kliubo metų vai- rponaericijų.
' dvbą sudaro šie asmenys:: “Ateities Kelių” 3 4 nr. 

Wm. Balkonis —

talpa, trečias aukštas išnuo
motas, o antras paskutiniu 
laiku pasituštino ir tas da
vė progą kliubui paimti jį 
į savo rankas.

Kambariai tapo apšvarin
ti, reikalingi nauji rakan
dai supirkti ir tokiu budu j Bankauskas, K. Gaidamau- 
kliubo patalpa pasididino. ‘ skas ir V. Balkus.
Čia bus laikomi kliubo su- B. Blinstrub
sirinkimai ir maži pramogų 
parengimai.

Kliubas yra progresyvis 
ir neatsilieka nuo visuome
nės veikimo. Kliubas veltui 
suteikia kambarius D. L. K.
Gedimino ir šv. Jono drau
gystėms laikyt savo susirin
kimus. Kadangi dalis iš tų jgįdo “Patria” leidykla Tue- 
pačių draugi) maišosi tarpe į bingene, Vokietijoj, 1948 
viršminėtų draugijų, tai yra! m<
daug žmoniškiau matyt vi-J 'storulis, nors ir kišeninio 
sus po vienu stogu ir brolis- j formato žodynas, 1181 pus 
kai sugyvent. Šis kliubo na-iinnin didumn ian 1932 me

pirm., B.į (15-16), Lietuvos Socialde 
Simonavičius — vice-pirm.,, mokratų laikraštis. Šis nu 
A. Gumauskas — prot. ras-į meris spausdintas spaustu- 
tininkas, B. Strazauckas —' vėj ir nors nedidelio forma- 
finansų raštininku, S. Rusas Į to, bet labai turiningas ii 
—kasierius, kasos globėjai i butu linkėtina, kad jis ir 
—F. Karpavičia ir Juknevi-1 tarp Amerikos lietuvių butų 
čia, durų sargas — P. Gris-Į plačiai skaitomas. Iš straip- 
kevičia. Direktoriai — V. ‘ ‘ ‘ * — *sr.ių norisi paminėti veda

mąjį, apie lietuvių vieningą 
darbą tremtyje ir emigraci
joj ir ypač straipsnį apie 
“Dievobaimingas pastan
gas”, kuriame nagrinėjama 
katalikiškos srovės pasimo- 
jimai ateities laisvoj Lietu-

VokižkaiLietuviškas Žo- j voje paimti viešojo gyveni- 
dynas (Deutsche-Lithauis- : mo vadeles į bažnyčios kie- 
ches Woerterbuch) , suda-į tą kontrolę.'
rytas Viktoro Gailiaus,_ iš-'į * --------------

RED. ATSAKYMAI

NAUJOS KNYGOS.

mas tai yra vienintelė lais
va lietuvių patalpa Provi- 
dence (Dievo apveizdoje).

lapio didumo, jau 1932 me
tais buvo atspausdintas 
Klaidėdoje, “Ryto” leidyk-

Providenco Amerikos Lie- dintas 1943 metais,‘o dabar 
tuvių Piliečių Pašalpinis! Viktoras Gailius žodyną pa

Didžicsios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos pirmininkui, 
Londone — Tamstos laišką 
dėsime į laikraštį, bet, de
ja, turime iš jo išleisti “grie
žtus” posakius, kurie nepa

los, vėliau jis buvo perspaus; deda reikalo nušviesti ir 
taip pat išleidžiame Tams-

prancūzų kalbos, tai iš ma
no angliškos kalbos neliko 
nė skudurą, viską užmir
šau, viskas susimaišė ir da
bar dar mano galvoje kar
tais reiškiasi tikras “inter
nacionalas”.

Europoje, be abejo, bu
vau girdėjęs, kad Kanadoje 
“yra ir prancūzų”. Bet kai 
patekau į Quebec provinci
ją, tada tik supratau (ant 
savo kailio), kad Kanada

Quebec valdžia miehi noru 
praplėstų savo provincijos 
ribas, nes, girdi, už tos pro
vincijos ribų į visas šalis 
gyvena daug prancūzų, ku
rie neturi progos ugdyti sa
vo kultūrą gretimose pro
vincijose, kur vyraujanti 
kalba yra anglų.

Kanados prancūzai šarvo 
pažiūromis atrodo parapiji
niai žmonės. Quebeco arki
vyskupija yra lyg tarsi koki 
visų jų valdžia, šalia renka
mos provincijos valdžios. 
Provincijos čia turi labai 
plačią autonomiją ir Que- 
beco prancūzai tą autono
miją plačiausiai išnaudoja 
savo tautiniu interesų pa
laikymui. Kada nors aš 
“Keleivio” skaitytojams pa
pasakosiu plačiau apie vie
tinius senuosius Kanados 
gyventojus ir jų gyvenimą, 
o šiuo tarpu norėjau pasi
pasakoti, kaip aš, vykda

yra dvejų kalbų kraštas ir j mas į anglišką kraštą, pate- 
tos kalbos čia turi aiškius kau tarp prancūziškų žmo- 
rubežius. Quebec’o provin-!nių ir atsidūriau tikrai ne
rija yra prancūziška, o ki-, lauktame pasaulyje. Dabar 
tos Kanados provincijos jau pradedu apsiprasti šiek 
yra angliškos. Quebec pro-'tiek, ypač kai galiu jau ir 
vincijoj visos federalinės susišnekėti, ir spaudą pa
valdžios įstaigos yra taip skaitau ir radio atsukęs pa- 
pat prancūziškos, kaip ir siklausau, kas plačiame pa
vietinės įstaigos. Tiesa, su šaulyje vyksta. Žana* Z.

Neužmirškite Padėt Tremtiniui
AID OVERSEAS, Ine., 4851 S. Ashland ave„ Chicago 9, IH. 

Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokietijos 
zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai >ra 
pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pini
gai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 14-18 dienu. Užsakyda
mi aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio numeri ir 
jo kainą. Aid Overseas, Ine. maisto siuntiniai pakuojami Euro
pos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siunčiami Air Mail.

Užsakant didesnius kiekius, duodama nuolaida.
414 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21—>6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabailai tualet. muilo.

Siuntinys Nr. 22—$5.25 
5 sv. grynų kiaulinių taukų (Tik

Vokietijos. Br. ir US Zonas ir 
eina 3-4 sav.)

Siuntinys Nr. 23—>0.40 
5 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. pupelių kavos

Siuntynys Nr. 24—>11.80 
5 sv. rūkytų lašinių 
.3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
5 sv. pupelių kavos 
2 sv. marmelado 
2 sv. sūrio 40*% riebumo

Siuntinys Nr. 1.—$7.t>0 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 dėž. (400 Kr.) margarino

Siuntinys Nr. 3—$7.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 5—$5.50
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys Nr. 8—$2.95 
4(4 sv. cukraus 
5'4 s v. kvietinių miltų

Siuntinys Nr. 10—$0.80 .
2 sv. rukytu lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašiniu
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. K—>0.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. cukraos 
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet. muilo

Stmrtinys Nr. 19—$9*5
4 sv. rūkytų lašiniu
2 sv. kiaulinio taukų 
2 av. matgarino 
2 sv. marmelado 
4 sv. degintos kavos

103 spėliojimus 
pondento tikslų.

dėl kores-Kliubas tur būt yra vienas 
iš senesniųjų kliubų Ameri
koj, suorganizuotas 1914 
metais. Praeityje šis kliubas 
turėjo pergyvent daug sun
kių laikotarpių finansiškų ir
kitokių ir net buvo privers-, kuris lietuvis Amerikoj ar, vykdomas Vajus. Paremki, 
tas likviduotis. Bet aciu ke- yra reikalingas tautieti, tad jos darbus!

pildė, naujai peržiurėjo ir 
“Patria” leidykla išleido 
naują jo laidą.

V. Gailiaus žodynas dau
giausiai patarnaus lietu-

Musų tėvų kraštas Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 

‘ viams Vokietijoj, bet jei va buvo ir bus laisva. Lietu- 
*'liotnvia A m ori V n i a? vvkrlomjis Vains. Parimki

liems geriems draugams, 
per jų pastangas ir pasidar
bavimą, visi sunkumai liko i 
pergalėti ir kliubas vėl pra-' 
dėjo augti ir bujoti

Šiandien kliubas turi apie 
šimtą gerai stovinčių narių, 
(tai yra gražus būrys pagal 
lietuvių skaičių gyvenančių 
Providence, R. I.). Turtas 
paaugo į keletą tūkstančių 
dolerių. Sergantiems na

gai mokės už George Wash-jriams išmoka ligos pašalpą, 
ington ir Abraham Lincoln « mirusį draugą gražiai apru- 
šventes? Jeigu siuvėjai pra-į pina ir išmoka pomirtinę, 
leis ir tas šventes pro pirš- j ragai draugų nuožiūra ir 
tus, jie gali netekti trumpu į užuojautą, daug aukoja lab- 

' daringiems darbams ir prie 
kiekvie

laiku daug ko. ems
enos progos paduoda

1DEAL PHARMACY
29 Kdly $q., 

Worceoter, Mass.

Su visais receptais ir me- 
dikališkais reikalais krei
pkitės į vienintelę lietu
višką vaistinę Worceste- 
ly. Visokie vaistai ir pa
tarimai taipgi siunčiami 
per laiškus į kitas valsti
jas.
Lietuviai, Remkite Savo 
Profesionalus ir Biznie
rius.

V. G. SKRINSKA, B. S, 
Beg. Savininkas

RIBA!
A. Vyriškas kostiumas 

3(4 jardų vilnonės medžiagos su 
visais priedais (lftO'v Virginijos 
vilna) .................................... >23.95

B. Moteriškas kostiumas 
2 3/4 jardų vilnonė* medžiagos su 
visais priedais (100% Virginijos
vilna) ...................................... >21.95
Pastabu. Nedidelį muitą, j*> toks 
butų, primoka gavėjas, vietos va
liuta.

PINKi.U
a. Pervedami Vovietijon, išskyrus 

Rusų zonų:
ui $6.0t>—DM 50.00 
ui >8.50—DM 100.00

b. Vokiečiu banknotai:
ui >4.50— DM 60.00 
ui >8.00—DM 100.00

I



SO. BOSTON

Tai Bent Mokesčiai! ' nuošimčius apyvartos mo-l
j kesčių! . . . I

Tai yra plėšimas ir bai-'
4 ... - . .“T— -------  sus plėšimas. Bet iš ko gi

Amerikoje žmones dažnai,nes ta valdžia ten yra vie- diktatūros valdžia laikytųsi,
ieieVnnrt7Ul le 54 n Pili I • _ * • • • • •• *___ f-- TSnusiskundžia, kad čia mo-įnintelis viso ūkio šeiminin- jei ji žmonių neplėštų? Iš

L-ricAioi auVeti VIro/ia iffln -_ „t__________ 1 _ •• _tokesčiai aukšti. Ypač, kada 
ateina kovo 15 d., kai rei
kia mokėti federalinius mo
kesčius nuo paiamų, dauge
lis žmonių pasikasija galvą. 
Amerikoje labai nekenčia
mi yra ir mokesčiai nuo 
apyvartos (sales tax). Mo
kesčiai nuo apyvartos čia 
skaitomi patys neteisingiau
si, nes jie paliečia žmonių

—Vau di du, Maik!
—Gera dieną, tėve.
—Klausyk, Maike, aš ne 

trivoju su tavim pasikalbę 
ti.

ką pasakysi, tėve?

No. 2. — Sausio 12 <L, 1919 M.

KETURIŲ METŲ KUNIGĖLIS

. __  ___ piliečių, lionus kareivių, virš milio-
Valdžia ten suima iš kol- no žandarų (politinės poli-
ęhozų javus už pigią kainą cijos kariuomenės dalinių,
ir paskui parduo. a duoną vadinamų MVD) ? Iš ko ji
labai aukštomis kainomis, išlaikytų nesuskaitomas ga-
Konkurenciios nėra, kol- lybes šnipų, kurie regulia-
chozai turi valdžiai savo riai pranešinėja politinei
javus, mėsą, Pieną ir viską policijai apie piliečių isti-

_ kitą parduoti, o valdžia kimyfcę? Iš ko ta diktatūros
kišenę ne pagal tos kišenės už duoną ir kitą maistą valdžia imtų pinigus gink-
storumą, bet muša kiekvie-■ ima, kiek jai patinka, arba lavimuisi, karo pramonės ir
ną “lygiai”, kas tik kokį kiek jai pinigų reikia. karo laivų statymui ir iš ko-

1939 metais Rusijos vai- kW I* ,?a.lė%
džia paskelbė, kiek ii gau- Vk.b.?yl<dyti “piatihetką

as: s pii KktaT t?i-
valdai- Xl“«T£

Mėsos ir pieno produktų tL. Tiesa1- mok“viai mokėti
pramonė, kurios bendra ga- nera malon.u- B®‘ m«S.“a' 
myba siekė virš 3 nuošim-: f”® latmingi. kad ne Į ta 
Sų visos krašto gamybos, ma mus valdo- ,nes ddcta: 
valdžiai davė virš 7 nuošim- tur,a Tutn.s , n® vle"« kad| 

visų apyvartos mokės- da—

Maisto perdirbimo pra- , J,®'„ P™. to. Padėsime, 
monė (kepyklos ir k.) ku- kad RusiJ0J aPle M mdl°' 
rios bendra gamyba siekė zmon,nJ .T P™™*“® 
virš 11 nuošimčių visos ga- darb«. sto''y.kIos.« .lr, d“!» 
mvbos valdžiai davė v-iri tlk uz nuogiausią ir baisiai 29^ nuošimčių visų apyvar- skuzd« Prasimaitinimą, dar 
tos mokesčiu gi be to atlyginimo, kokj

* gauna laisvas Rusijos
Pardavimas visų kitų že- darbininkas ar valstietis, 

mės ūkio produktų, kurie tada suprasime, kodėl mes 
bendroje ūkio apyvartoje turime save skaityti laimin-

daiktą perka.
Bet yra šalis, kur apyvar

tos mokesčiai yra visas val
stybės finansų “pamatas”. 
Toji valstybė yra “proleta
ru tėvynė” Sovietų Rusija. 
Niekur kitur pasaulyje nėra 
tokių aukštų mokesčių nuo 
apyvartos, kaip Rusijoj.

Dažnai žmonės stebisi, 
kodėl Rusijoj žmonių gyve
nimas yra toks skurdus. Pa
gal Amerikos Darbo depar
tamento apskaičiavimą, Ru
sijos darbininkas uždirbai 
dešimti kartų mažiau, negu 
Amerikos darbininkas. Ko
dėl taip? Atsakymas yra 
tas, kad Rusijos darbinin
kas ir valstietis turi iš savo

Šitas mažiukas berniukas, 4 metų Marjoe Gortner, 
- - • • -- — -aikišku automobiliuku

var-

bą vienai jaunavedžių porai. Advokatai dabar gin
čijasi, ar 4 metų vaikas, nors ir kunigas, gali duoti 
teisėtą šliubą?

MARGU MYNAI
Kaip .patiko, JIajJįe • s prakaito penėti milžinišką 

—Ar tai visa dama, biurokratų, policininkų, špi-
-O ką, tu daugiau nori? rŠSŠ

Sakyk, kaip patiko, Ma.ke?

ve?

teve; —Dėl skonio nėra ko gin- aPĮ? . . iki nenėti ir
— Tn U Tl QT* tjl tQVn T3^1lK"P T"1A“ aprengti.1 Rusija stato mil-
žemaitiškai? , man, ar te tavo naslike ne- kar0 Jra

—Tėvas be reikalo mane buvo is Kuršėnų? ]ai^ 0 Jį reiškia
kiausi Jnk žinai, kad as! —Yes, Malke, is pačių žmoni dJrba bagi.
Mbu lietuviškai, o jei su- Kurseny! mam karui va|^;
sitinku ir žemaiti, tai susi- —Tai as pradedu supras . T nriežastvs
kalbu be jokio sunkumo: ti, tėve, tavo meilę. Sakyk. į.— techniški jteilikb
Kiekvienas žemaitis mane ar tikrinai. išaiškina, kodėl Rusi-
supranta ir as suprantuĮ —Ką tu sakai, Maike • - - ’ vpna iaha:
žmones, kurie kalba žemai-Į Goed, sakyk, ką as tikri-
tičĮro tarme rianl Sakvk man streit i _

-Taigi, Maike. aš tau irifeiį. ką aš’įikrinau?"' ' ’ Apyvartos mokesčiai Ku-
norėjau pasakyti, kad aš! -Nieko, tėve, nieko: Ne ęna is priemoniųmylii žemaičius^ sikaišėiuok, aš nieko blote i,^eKiVosfvld-

—Kas pasidarė, tėve. iš nemaniau. Paklausti juk stvįė?ižd£ Paimkime kele- 
kur staiga toki meilė? Įgalima. 1Z^: Paimkime kele-

—Luk, Maike, vakar aš -žinai, Maike, aš prade- g
susitikau gražią žęmąičiukę gumislyti kad tuU knygas į- dik?Lturos valdžta Ru; 
naslikę, nais leiauke ir fam veizi, bet apie merga* m*s- • ;x -x xmnnill
daininikė. Ji man padaina-> hji- \ edlug to as ir sakau. įuoro^kasni 
vo tokių gražių dainuškų, j kad man reikės tave uždą- p ‘ , Maskvos valdžioskad mudu abudu turėjome piM Hmstonų arba leist. paskėibtus*'kabius, Rusijos 
tikrai gud taims. \ edlug to, J kunigus, kad tu ne.sknp 1=t bė turėio nal-™, 
Maike, aš ir sakau, kad my- tum is gero kelio. m? metei s
liu žemaičius.. —Be reikalo, tėvas, taip rublių ir iš tos milžiniškos

karščiuojiesi. Aš tau jau sumos apyvartos mokesčiai 
esu daug kartų sakęs, kad valdžiai davė pajamų 123

Kietos Sėklos Ilgai Išsilaiko ša, kad Washingtono uni- 
New Yorko valstijos že-!vęmįtas įsigijo naują, di- 

mės ūkio bandomoji stotis; dziuli mikroskopą, kurs pa-
(Agricultural Experimental' didina daiktus -o tukstan 

ueuuruje ūkio apyvartoje turime save sKaityti laimin- V**, v kad ii da čius kartu. Žiūrint per tą
sudarė tiktai pustrečio nuo- gaiš, kad gyvename laisvo-į bandvmus "su ivairiomi* mikroskopą mažiukai taške- 
Simno, davė valdžiai 34 je šalyje. M. M-„ Tek jos'^^Si liai padidėja iki pašto mar-

išsilaikvti. Buvo atrasta, kūtės dvdzio. Mikioskopas 
kad dobilu, alalftos, vikių naudojamas ivainų medzia- 
ir kai kurių kitu augalų gu tyrinėjimams ir, sako, 
sėklose pasitaiko ‘tam tik- per tą mikroskopą jau yra 
ras nuošimtis “kietu sėk- atidengta visokių gamtos 
lų”, kurios ilgus metus iš- paslapčių. Ypač medžio ty- 
buna gyvos, bet nedygsta. įėjimas davęs įdomių pa- 
Bandymai parodė, kad kai sėkmių.
kurios sėklos išbuvo gyvos.

Musele Ce-Ce
Tokiu keistu vardu Afri-Įto klimato. Ir todėl maža 

kos žmonės vadina vieną Į “cė-cė” vra milžiniškas Af- 
musėlę, kuri yrį kiek pana
ši į paprastą tvartų musę,

OBB-Zir ru Irf ZU3 1-1 «*•puucsiic ii ne
palyginamai pavojingesnė.

i “cė-cė” 
rikos žmonių priešas.

Tiesa, ji BUVO priešas,
Ties bduaF iŠ ziiigiijus aveju 
žinia, kad “cė-cė” jau nu-

nieius -- ------- x «» iII pitonui

—O kitų lietuvių ar tėvas 
nemyli?

kus, myliu vajaunus zana-1 £)a, 
vykus, myliu ir kapsus su 
kapšiukais, myliu žemaičiu

klau'svk^k^to^kie^’mannn 1946 metais Rusijos biu-
- Z3‘ jaU Žin0 *r kaiD noiif luhlin 32° bl '°nU

ir Zinai, Malke, as nezgar- riečia ritelių n is tos sumos apy-
diju nei apipešiotų Išlaku-! —Bet ar tėvas manai na
te Rle lietuvis as ir myliu.j tafeyti jaunlIS arba ijmokv.tda'e ...........................
Tik litovskų kacapų ne-1 ti senuosius? ’ aioa, imant nuošimčiai^/
kenčiu. l 2_Nevermai apykaitos mokesčiai davė

’■ geru* bizimu'* dar‘“^iimai59,S4?Šim®u? 'į5M Pajanuj- 
tėvas nemėgsti? j ?auti rodą. Tik parėtko rei ru, ',-oTu- -’S V?b

Vedlį® mano suprati- kia. Jei aš buč diktato,.ius dzla įkel{>«?' turinti paja-
mo, Maike, kiekvienas žmo- i Maike tai 
gus turi buti tuo, kuo jis —Gerai’” tėve, pasakysi
yra. Lietuvis turi buti lietu
vis. Bet jeigu lietuviai pra-

gyvena Sako, surastas toks
Afrikos platybėse. Ji užtin- n3Ujas vaista»> “antrycide” 
karna Abisinijoj, prancūzų
Ekvatoriaus Afrikoj, portu
galų Vakarinėj Afrikoj, 
belgų Kongo kolonijoj, ir 
labai plačiose anglų koloni
jose Afrikoje.

Apie tą musėlę neveria 
butų kalbėti, jei nuo jos

Musėlė “cė-cė”

Amerikoniškas Kalėdų Se
nelis Vokietijoj

Amerikos kareiviai Vo
kietijoj per Kalėdų šven
tes pasirodė geri Kalėdų 
senukai. Musų armijos pra- 

iš Vokietijos sako, 
kad 1.577,296 vokiečių vai
kai dalyvavo amerikiečių 
kareivių suruoštose Santa 
Claus iškilmėse, kur vaikai

išpurpo ir išleido daigus.
Atrodo, kad gamta nori

apsaugoti tų žolių veislę ir 
duoda kaf kurioms sėkloms 
ypatingą ypatybę, kad ios 
dygsta tik po ilgų metų. Į nešima 
Tuo budu, jei visas tos ru 
šies žoles ištiktų koki nors 
katastrofa, po daug metų iš 
žemės kur nors vėl išlvstų

kurs padalys “cė-cė” nebe
pavojingą. Du anglų moks 
lininkai, Dr. G. D. Davey ir 
Dr. F. H. Hurd, sako, jų 
vaistas padalys “cė-cė kara
lystei” galą ir ant 4,500,000 
ketvirtainių mylių žemės 
ploto galės ramiai veistis dobilu, vikių ir kitokiu žo-! buvo pavaišinti ir apdova- 

lių... noti dovanėlėmis. Skai-
Todėl ir farmerių kviečių čiais amerikoniško Santa 

laukuose kartais iš kur tai ę^aps pasirodymas atrodė 
... - atsiranda vikių, kurių nie-Į šitaip:

nuo vienos mažikės^musėiės kinišką ekonominį pervers- kas ten jau daug metų ne- Suruošta 3,925 Kalėdų

nepriklausytų milžiniškų aik^aį’mu^a^
Afrikos plotų žmonių gyve
nimas. Ir štai kaip tas žmo-

Mažos musėlės ”ce-ce 
padarymas nebepavojinga

nių gyvenimas priklauso ??X¥^aiT1?’ gali .reikšti mil-

negerų zbitkų. Y.1?31 . šiltaiai Afrikai.
Musėlė «reė mėeste eer- Ang,I;a Jau Plantioja tuo 
Musele ce-ce mėgsta ge perversmu pasinaudoti. Ir 

t, galvijų ir arklių kraują. planuoja |a£ai rimtai. Štai
ima . • o - u- J* J"®85 ,- ^ ! G aiškia anglams cė^cė
1946 metais Rusijos biu-|tvartų museles. Bet ce-ce ffaias., 6

.X »„x v.„__ su nUodnS;jS Anį, a
, .. . 1J,, . kun®.. gmj'tems yra labai platvgėse keturius kartus

mokesčiai valdžiai pavojingi. Jei te musele į- d iau žcmfe n turi 

199 bilionus rublių, kanda arkliui ar galvijui, parsu« <rwnliii antini.™ 
gyvulys nudvesia. Tiesa, il 
gainiui gyvuliai pripranta 
prie tos musėlės nešiojamų 
nuodų ir nebenugaišta, bet

7

gyvulių auginimo 
kraštas Argentina. Jei gy
vuliai galima laikyti Afri
koje, tai ten galima pri-

sėjo ir kurių vėjas negalėjo pramogos, išdalinta 534 to- 
atnešti. Tokie vikiai pašilo- nos visokio maisto ir 167,- 
do iš “kietų”, atsarginių sė- 498 žaislai. Vien saldainių 
klų, kurios pradygsta po ke- buvo išdalinta 5.524,777 
Bų ar keliolikos metų ra- “candy bars”, o visokių 
maus miego žemėje. " drapanėlių vaikams irgi bu-

----------------- i vo išdalinta daug tukstan-
Laikraščiui 200 Metų čių stukių.
Danijos sostinėj Kopen-i v .. _—~v .

hagene išeinantis vienas Va>kų Kryžiaus Keliai
dienraštis 1949 m. sausio 3 ^ar dabar Vokietijoj ir

mų 394 bilionus rublių ir 
256 bilionai rublių buvo 
gauti iš apyvartos mokes
čių, arba 65 nuošimčiai visųapie tą kitą syki, man ja 

, , , laikas į mokykla,
deda garbinti bulsių carą; _Okev vaike ir PaJamU-
Maskvoje, tai aš ir vadinu1 gį frent£s’ ant kampo*’"lau-' ?--948 metais RusiJ°s val
iuos litovskais kacapais ’ ’ F nzia ix _i
Kad jie butų maskoliai, sa

. . - . . 1 veisti milionus gaivu galvi-v^vien ir apsipratę gyvu-i • ir viga Anelif 2„k i
Įsas koiuioi lzon/>iQ r*iin f ne i * . • i •• ® • •gyti savo kolonijų mėsą, jai 

nebebus reikalo pirktis mė-
d ta piktą mu^lė, žmonės ^viln^Sn^a^i 

‘ S? J.?ida!’ar parsiveža ketvirtą

liai baisiai kenčia nuo tos 
musėlės nuodų ir visose pla 
čiose srityse, kur tik veisia

den”. Laikraščio Įkūrėjas rengusi per karą, kurių nie- 
buvo Berlings, iš ko ir laik- ^P. negalima surasti ir 
raščio vardos kilo. Iki šių tėvams arba grą-
dienų laikraštis yra tos pa-|Z!nt’. ’ JŲ kilmės kraštus, 
čios Berlings šeimos nuosa-1 okiečiai pavergtų tautų 
vybėj. vaikus vogė sistematiškai,

Laikraštis pradžioje turė- Piningai. Dalį tų vaikų 
jo tiktai 800 skaitytojų, o -’,e pcrimtlavo i visokias 
dabar jis per dieną išeina - - a-'—”

aido, nes gysliaii ten yra I dalį •
sukrypę ir ligoti. O be gy- / J
vuliu visai kitoks vra ir Tiesa, tai yra “ateities

ežia numatė surinkti iš pi
liečių 429 bilionus rublių ir 
ri apyvartos mokesčių nu
matė gauti 280 bilionų rub
lių, ai ba 65 nuošimčius sa
vo pajamų.

Tai yra skandalingi skai-
Sausio 17 d. laivu Marine > ku[iame. nor? kita_

Flasher į Bostoną. klastė butų įvesti tokie
Sausio 21 d. laivu Marine * Jį?’’ į“ ž™onės šauktW 

Jumper į Bostoną. g'oltos, be,, diktatūros kras-
Sausio 25 d. laivu Marine ’t>n^One™S- burnos yi*a 

Tiger į Bostoną. čiauptos ir jie, nori nenori,
Sausio 29 d. laivu Obark S" ™ol<eti į bedugnį “drau- 

į New Yorką *°n Ju?.z<> i?dą.
Sausio 30 d laivu Marine cn dni~u y-ra kad 

Marlin į New Yorką i?pie ^.^osimcių visų pa- 
BAJLF Centro Valdyba is apyvartos mokes-

i mokesčių ant maisto oro* 
I . biznierius pa- dūktų! Tokio žmonių dva-

kia.
kyčiau galas jų nematė.
Bet jie lietuviškai meldžiasi 
prie savo Stalino, tai kaip 
juos mylėti?

—Bet tėvas nepasakei, 
kodėl taip staiga pamylėjai 
žemaičius?

—Taigi, Maike, man ta 
žemaitikė krito j akį. Ži
nai, ką ji man padainavo?

—Kaip aš galiu žinoti, 
kad tėvas dar nesakei.

—Klausyk, Maike:
Is Papilės visos žilės,
Iš Akmenės visos senės.
Iš Kuršėnų plačių strėnų,
Raudėniškės yra dailios,
Aukštos, tęvos, kaip bajorės,
O telšiškės mažilikės
Ir tos pačios šimkorkikės,
Kaip tik praded* su jom gert, garsinti savo biznį tarp
Pmdr<r kybint, nebgal tverta tuvių.

ATPLAUKS LAIVAI
vulių visai kitoks yra 
žmonių gyvenimas

Tiesa, tai yra “ateities 
muzika”, ta busima mėsa iš

Gautomis žiniomis si 
tremtiniais atplauks šie lai 
vai:

Afrikos plotai, kuriuose Anglijos kolonijų Afrikoje.
• • • ___ 1_____ 21. : Ttoė _ 4. • ____ 2_veisiasi “cė-cė” yra beveik Bet anglai rimtai planuoja 

du kartus didesni už visų buvusioj “cė-cė karalystėj” 
Jungtinių Amerikos Valsty- priveisti milionus galvijų, 
bių plotą Įsivaizdinkime, Tai bus padaryta ne iš kar- 
kad šioje šalyje atsirastų to ir ne “bolševikiškais tem- 
toki “cė-cė”, kuri išnaikintų Pais.’\ bet P° kelių metų pir- 
veik visus galvijus ir ark- mieji Afrikos steikai jau

ūkio ir kur gautume musų kur savo mėsą dėti ir turės 
stoiką? Čia dar galėtume pasirūpinti daugiau
maitintis aviena, bet šiltais amonių apgyvendinti savo 
kailiniais apsivilkusi avis teritorijoje.
nemėgta gyventi karštose 
Afrikos žemėse, todėl Afri
kos žmonės negali “cė-cė” 

rvulių pakeisti

Taip vienas mokslininkų 
atradimas gali padaryti di
delį perversmą ne tiktai 
vienos

tris kartus ir parduoda kas 
dien po 300,000 kopijų 
Per savo gyvavimą laikraš 
tis aprašė daug įdomių Įvy 
kių pasaulyje. Jame apra
šyta Didžioji Prancūzu Re-_ lf__ • A ___ -1

germanizacijos Įstaigas”, 
kur vaikai buvo auklėjami 
“gerais vokiečiais”, o labai 
daug pavogtų iš kaimynų 
vaikų buvo atiduota i priva
čius vokiečių namus, kur 
iie ir dabar tebėra, nes vai-

voliucija, Amerikos Nepri- kŲ globėjai prie savo jaunų 
klausomybės kovos, galy- svečių priprato, juos pamy-4b 
bės perversmų ir visokių °? arba laiko juos dėlto, 

kad jie dar ir dabar vokie
čiams vra naudingi, kaipo 
pigus darbininkai.

Pavogtųjų vaikų tėvai

pasaulio nuotykių.

Mikroskopą* Padidina 
25,000 Kartų

Iš Seattle, Wash. prane- y!a. .ar!)a žuvę, arba buvo 
atskirti nuo savo vaikų ir 
dabar tėvai nors ir deda 
pastangas, bet savo vaikų

i me su vienu mažu “jei” 
tas vaistas tikrai

.tol
tas vaistas tiKrai apsaugo :
galvijus nuo “cė-cė” nuodų ne®e^a^ surasti.

valstybės žmonių* ir jei jis tinka įvairaus kli- 
gyvenime, bet ir valstybių mato ir Įvairiose plačios Af- 
santykiuosc. Tą viską sako- rikos .sąlygose. J. A.

Kreipkitės pa* tuo*, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.**

f
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Nepriklausoma Lietuva 
ir žydai

Jau minėtoii didžioji žv- akis — “štai, tik pažiurėki-
dų enciklopedija, “The Uni 
versal Jewish Encyclope- 
dia”, antisemtizmo skilty, 
kaip juodoje knygoje sura
šo daugel} pasaulio kraštų, 
kurie nežinia kodėl ir už ką 
užsipuolė “Dievo išrinktą
ją tautą”. Dideliu tikslumu 
čia paduodamos žydų tau
tos aukos, kurias jie, pasiro
do, ištisus šimtmečius regis 
travo ir “ėmė į galvą” kad 
paskiau išdėti “juodu ant 
balto”, ką jie ir padaro ši
toje Enciklopedijoje. Kliū
va čia šiek tiek ir Lietuvai, 
nors ankščiau buvo pareikš
ta simpatijų ir panegyrikos, 
arba kaip sakoma, jie ir bu
čiuoja ir muša botagu, (ka

te, kokie jie yra juodi”.
Gyvulių globos draugi

jos Kaune įsikišimas dėl ri
tualinio žydų skerdimo lai
kant tai gyvulių kankinimu 
—čia neužmirštas taip pat 
paminėti — kaip lietuvių 
išsišokimas prieš žydų tau
tą.

Enciklopedija pradeda 
nustoti jai priderančio rim
tumo kai ima kerštauti kam 
Lietuvos Respublikos val

tie jau dabar bando rėkian-l 
čiais pavyzdžiais įrodinėti, Į 
kad įvairios tautos žydus' 
mušė ne tiek dėl jų religinio i 
fanatizmo ir fanaberi'os 
(laikant save vienintele 
“Dievo išrinktąja tauta”), 
o dėl komerciniu kombina
cijų, pav. Rotšildo ir kitų 
milionierių kombinacijos, 
taip pat žydų fabrikantu 
stengimasi susiorganizuoti į 
karteles, trestus, kad geriau j 
palaikyti išpustas kainas. ! 
kuriomis plėšiama devynis 
Kailius nuo apatinio kostu- 
jnerio (vartotojo). Taip pat 
užmirštama nurodyti, kaip Į 
Žydų komersantai stengiasi 
nukonkuruoti kooperaciją! 
numušinėdami kainas, be:;

kai Lietuvoj. Pasak “Tiesą” mę reik tręšti zuperiu, tom- 
lapkričio 28 d. Vilniąus Dai- šlaku ir kitokiomis trąšo- 
lės Institutą baigia 12 jau- mis, bet kad ta sėkla mitų 
nų dailininkų. Jie pradėjo būtinai bolševikiška, arba 
ruošti diplominius darbus, kad bolševikišką zuperį pa- 
Saviekas piešiąs Vincą sėjęs gausi didesnį derlių
Kapsuką pas fabriko darbi- negu butumi patręšęs kata- 
ninkus, Jurėnas ruošiąs eilę likišku, to nemokė ir to mu- 
paveikslų iš “šauniosios lie- sų žemdirbiai tikrai neži- 
tuvių liaudies dukros Mari- ■ nojo ir nežino, nežinojo, 
jos Melninkaitės gyvenimo,Į kad ir mokslas apie trąšas, 
Naginskaitė ir Mačiokaitė sėklas ir kitus žemės ūkio 
vaizduojančios viena me- dalykus gali buti politiš- 
chanizuotą durpių gamybą, I kas... nežinojo ir gerai uki- 
antra artezinio šulinio grę- ninkavo, o dabar kai pra- 
žimą. Į dės politiškai mokinti uki-

Karvių girdymo ir melži- ninkauti, tai badas neabe- 
mo automatai. “Tiesa” ra- jotinai pradės stuksenti į 
šo, kad “Anovilio ir Šalči-'jau ir taip vargstantį musų 
ninku (Vilniaus apskr.), Ši-, sodžių. Žemaitis,
lutės, Troškūnų (AnykščiųĮ
apskr.), Ginkunų (Šiaulių 
apskr.) ir eilėj kitų tarybi
nių ūkių gyvulininkystės 
fermose įrengiamos auto
matinės raguočių girdyklos.
Iš broliškųjų respublikų 
gauta 1,400 raguočių auto
matinių girdyklų.

Dešimtyje tarybinių ūkių 
ir pilvus diržais susiveržę... 
įrengiami automatiniai kar
vių melžino aparatai”.

Matote,

MAŽŲ PAUKŠTELIŲ IR GYVIŲ KAPAI

Lėtas Tremtinių 
Atvykimas

džia buvo pradėjusi remti;stengdamiesi Įkišti pirkėjui* 
kooperaciją ir kooperaty-! blogesnę arba net visai, 
vus, juk tai galėjo pakirsti! “brok” prekę. Nesuorantu. 
privatų biznį, kuriuo, tiesa, kodėl žydų Enciklopedija 
vertėsi ne vienas tūkstantis neatsako visai i tą klausi- 
žydų ir kuriems nepatiko/ mą, net jį visai išleidžia, o 

ji neturėjo to padaryti, jei-gal būt, kooperatyvų kon-
da to reikia). Už tai mums i kurencija, (mat, kooperaci- 
pykti ant jų nėra ko, jeigu ja stengiasi visam pasauly 
tik teisingai prie reikalo sureguliuoti kainas, neleis- 
prieinama. Juk gera kriti- dama kai kam storus pel- 
ka tuo ir yra gera, kad ne’nūs krautis), ypač Enciklo-
tik iškelia nuopelnus, bet ir 
moka apskaičiuoti nuodė
mes, tuo sudarydama tik
resni realybės paveikslą, 
nieko neslepiant.

pedija puola dėl linų ko 
operacijos Lietuvą, nes ši 
savo linais pasaulio rinkoje 
labai aukštai stovėjo. Tiesa, 
“Lietūkis”, “Pienocentras

gu nuoširdžiai norėjo reabi- 
lilituoti žydų komerciią ir 
grąžinti pasaulio pasitikėji- 
jną jai, taip kaip ir visai 
žydų tautai. Lauksime, kad 
ateity žydų Enc. stengsis 
šią spragą užtaisyti bent 
tuo, kad nepretenduos jog 
.tik žydai — Dievo išrink
toji tauta, pasimokindama

Skilty apie antisemitizmą! Kooperacijos Bankas ne-1 nuodugniau iš savo švento- 
RncnnkliVnio /Metama atvirai nulti npe 10 Rašto. kur iuk nasakvtaLietuvos Respublikoje vos 

randama keletas mažmožių, 
smulkių susidūrimų, kur sa
kyčiau nėra nieko daugiau 
kaip kad—kaimo bobelė 
norėjo išpešti savo sėbrui 
rudą barzdą, kam permažai 
už kiaušinius sumokėjo, o 
tas ginčijo, kad parsinešęs

drįstama atvirai pulti, nes 
tai butų savęs apsijuokini- 
mas, privataus kromelio iš 
kišimas pirmyn. Na, ponai, 
jeigu antisemitizmo pradų 
pradėsime ieškoti po koope
racijos pagrindais šiame 
dvidešimtam amžiuje, tai 
jau — nė daugiau, nė ma-

jo Rašto, kur juk pasakyta 
“Dievas sutvėrė pagal savo 
paveikslą visus žmones!”

Na, o kaip dalykai su Vo
kietija? Daug šimtmečiųy ji • _ i • t — i • * •

namo radęs daug supuvusių, žiau, o rizikuojame patys 
ar paperėtų kiaušinių. Tai,1 buti blogai suprasti! 
iš tikrųjų, smulkus reikalai1 XT~*:— —
ir smulki byla, net sunku į-
rodyti, keno geresnė teisy-
bė, štai faktai:

Vieną gražią dieną (ir tai
butą vos vieną kartą per 20 
metų) studentai medikai 
Kauno universitete norėjo 
savo draugus žydus išmesti 
lauk, nes piaustymui žydai 
neduodavo savo lavonų, nes 
tai laikė prirešingu Talmu
dui, (tačiau su mielu noru 
pjaustydavo lavonus kitų 
tikybų). Tai krikščionys 
studentai kerštavo, kad žy-

Šitose mažose kapinėse, kurias užlaiko Claud M. 
Williamson Chicagoje, yra palaidota daug paukšte
lių, voverikių ir kitokių mažų gyvių, kurie žuvo nuo 
išdykusių vaikų rankų. Prie tų keistų kapinių yra 
prikaltas toks parašas: “Vaikai, čia ilsisi kai kurie 
musų mažiukai draugai. Ar tu nesi prisidėjęs prie jų 
nužudymo?”

Nors tremtiniams įsileisti 
aktas veikia nuo 1948 m. 
liepos 1 d., tačiau tremtinių 
atvykimas neina tokiu grei
tumu, kaip buvo pradžioje 
tikėtasi. Pagal aktą turėtų 
buti kas mėnesį pargabenta 

i apie 10,000 tremtinių, o tuo 
u nas vsio jest...' tarpu teatvyksta vidutiniai 

o tačiau vaikštome nuplyšę į per mėnesį tik apie 600. Iš 
Lietuvoie ir šiandien dar1 to skaičiaus lietuvių atvyks- 

nesupranUų kodėl reik eiti ta vidutiniai per mėnesį 
į kolchozą. Kaž koks K. aP*e kas sudaro apie 11 
Danta “Tiesos” lapkričio 28 nuošimčių iš bendro atvyks- 
d. numery sielojasi dėl že- tančių skaičiaus. Nuošimčio 
mės ūkio mokyklų atitruki- požiunu lietuviams sknau-bet šis išdi- 

ir pasisiūlė 
.Pabaltės DP (tremtinių) 
universitetui kur kaipo lie
tuvių kalbos žinovas šis 
garbingas žydas tebedirba 
ir šiandien, negaudamas 
pritinkamo atlyginimo nei 
,sąlygų už savo darbą.

Tai tiek kondensuotai 
ąpie žydų Enciklopediją, 
dabar norėtųsi pora įspū
džių iš savo privataus pa-

pat karo galo, nors jo tėvas Į .atgal į darbą, 
buvo tikras žydas, bet užtai į džiai atsisakė 
kad jis savo gabumais buvo
naciams labai naudingas.
Pasakojama, kad maršalasžydai save skaitė vokiečių

tautos dalimi, abi pusės mv- Goenngas Hitleriui pnsta- 
lėjo viena kitą — nevengė t§s Milcho motinos raštelį, 
mišrių vedybų ir santvkiu, oikur J1 sakosi, kad ji tą savo. 
žydai veik visame pasauly garsV sunii prigyvenusi ne
šnekėjo darkytu vokiečių 
kalbos žargonu, laikydami 
tai savo kalba. Mokslinin
kai įrodė, kad žydai neiš
darkė vokiečių kalbą, bet 
naudoja tą dialektą, kuriuo

Netiesa, kad smetoninė 
valdžia butų per daug rė
musi kooperatyvus — są
moningai ar ne, tačiau En
ciklopedija užmiršo sumi
nėti porą pavardžių Smeto
nos generolų, kurie su žydų 
milionieriais ėjo ranka ran
kon ir organizavo milžiniš
ką linų biznio kompaniją, _
nukreiptą prieš “Lietuvos P° platų svietą
Lino” kooperatyvą. | išlaikė, išsaugojo tą Frank-

Tiesa, vieno iš jų vėliau ™rto dialektą, gi pačioje 
tapusio vidaus ministeriu, Vokietijoje vokiečių kalba

puo žydo, (kuris buvęs jos 
tikru vyru), bet nuo kažko
kio nežinomo vokiečio. Pats 
generolas, tačiau, nepakei
tė savo pavardės paeinan- tyrimo paduoti: 
čios nuo jo tėvo—žydo, bet, 1) Užėmę Lietuvą. -z ------ r------- ? 1941

16 amžiuje dar kalbėjo .nebuvo ismestas iš vietos. į jn. nacių rudmarškiniai už- 
Frankfurto miesto vokie- i Kitas pavyzdys buvo Ham- darė į Kauno ghetto Savic- 

burge su prof. Frenkeliu,čiai (Frankfurtas buvo tuo 
laiku lyg žvdų sostinė, cen
tras), paskiau žydai išsiva-

įr

būtent generolo Čapliko žo
džius žydų Enciklopedija

dai savo lavonus laiko aukš- paduoda, nors be komenta
tesnės rūšies, o krikščionis 
—tokia nevertinga mėsa, 
kuriuos galima ir piaustyti 
ir “iškoneveikti”, aš neži
nau, bet greičiau tai butą 
paprasto nedraugiškumo, 
vienkartinio apsireiškimo, 
kurį bene tiksliausia butų 
buvę išrišti ne muštynėm 
kumščiais, o finansinėm 
priemonėm — įvesti nedi
delį specialų mokestį tiems 
žmonėms, kurie dėl aklo 
religinio fanatizmo neduo
da savo lavonų, o nori ant 
svetimų praktikuotis.

Tokiam rimtam veikalui, 
kaip ši žydų enciklopedija 
nebuvo jokio pagrindo ši
tam studentų susidūrime į- 
žiurėti antisemitizmo, juo 
labiau kad priekabę davė 
jų religinis fanatizmas, o 
tačiau valdžia greit viską 
geruoju sutvarkė — taigi ir 
reikėjo reikalą užmiršti, o 
ne rodyti prieš pasaulio

rų, bet aiškiai kalbančius, 
kad “bet kur ir bet keno 
noras pakenkti žydų reika
lams bus Lietuvos policijos 
iš pat šaknų išrautas”. Pa
našiai buvo išsitarta ir pulk. 
Skučo, kito policijos minis- 
terio. Na, matote, kaip bu
vo laisvoje Lietuvoje 1918- 
1940 kol į ją neįžengė oku
panto batas?! Specialiai 
dėl kontrasto dar žiurėjau 
antisemitizmą kituose kraš
tuose ir visur rasdavau daug 
daugiau “smarvės”, pav. 
Lenkijoje, carų Rusijoje, 
Prancūzijoje, net ir USA, 
kur labai puolama Ku Klux 
Klanas ir milionierius Hen
ry Fordas.

Vieną klausimą žydų En
ciklopedija užmiršo iškelti 
ir negerai padarė, nes tuo 
paliko tuščią spragą, į ku
rią mėgino ir, be abejo, taip 
pat ateity mėgins įsiterpti 
“modemus” antisemitai, ku-

plėtojosi toliau, tobulėjo ir 
jnodeniiškam vokiečiui šian 
dien jau sunkoka susikal
bėti su žydu, gyvenančiu 
užsieny.

Prieš Pirmą Pasaulio Ka

su
Kuris ’ 
karo (1914-18) buvo kai- 
rezio kareiviu ir už narsu
mą buvęs apdovanotas “Di
džiuoju geležiniu kryžiu
mi”, nacių rudmarškiniai 
pasitenkino jį išmesdami iš

1—^—1 -!_• 1---3nau

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido •‘Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas tažsieny nežino 
__nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS” 
So, 27,

dos nėra padaryta^ bet dėl 
bendro pervežimo lėtumo 
ir lietuviai, lygiai kaip ir ki
tų tautybių tremtiniai, yra 
nukentėję, nes galėjo at
vykti Jau apie 5,000, o iš- 
tikrųjų atvyko tik apie 300. 
Tremtinių pervežimas buvo 
vykdomas tuo tarpu tik iš 
amerikiečių zonų Austrijoje 
ir Vokietijoje, o iš Britų ir 
Prancūzų zonų, o taip pat iš 
Italijos dar nėra pradėtas. 
D. P. komisija numato grei
tu laiku ten įsteigti savo įs
taigas. Dėliai šios priežas
ties daugelis tremtinių, o 
taip pat ių kvietgji* nervuo- 
jasi, rašinėja į BALF ir ki
tas įstaigas, sudarinėja net 
kelias garantijas ir pan.

Deja, BALF ar kitos pa
našios organizacijos, pačios 
savo jėgomis, neturi gali
mybės tremtinių pergabeni
mo pagreitinti. Viskas, kas 
galima buvo padaryti, tai 
kelti šitą reikalą D. P. ko
misijoje ir kitose valdžios 
įstaigose, prašant pagrei
tinti tremtinių pervežimą. 
Gautomis paskutinėmis ži
niomis šiais 1949 metais

mo nuo gyvenimo tikrovės, 
nuo svarbiausių šiuo metu 
klausimų. Girdi, per egza
minus mokiniai moka dau
gybę statistinių žinių, at
mintinai pasako tūkstanti
nes skaitlines iš laukinin
kystės ir gyvulininkystės, 
bet į “klausimus dėl žemės 
ūkio penkmečio Tarybų 
Lietuvoj, dėl kolektyvinio 
ūkio gyvulininkystės fermų 
sutvarkymo, dėl LKP (b) 
CK XIII plenumo nutarimų 
—į tuos klausimus veltui 
lauksi atsakymo”. Pav. Vil
niaus žemės ūkio techniku
mą baigiąs, paklaustas, “ko
dėl reikia išblaškytus po 
laukus viensėdžius sutelkti 
į vieną kolektyvinį kaimą, 
neranda atsakymo. Kitas 
studentas atsako, kad kai
man reikia kelti viensie- 
džius dėl linksmumo”. Tik
rai, išgirdus tokius atsaky
mus bolševikiškam egzami
natoriui gali grobai pilve 
apsiversti ar apoplekcija 
užmušti. Ir kas čia kaltas? 
Ar jau tų lietuviukų tokios 
kreivos galvos, kad bolševi-

kienę, žmoną
»\qc i 11 i n iii |7cv?i v<i rvn i----

diplomato
r irniūjOj pasiUžKiiiiU Stock-

holme, Švedijoj) ir garsaus 
Lietuvos rašytojo Sovickio, 
nors ji jau 20 metų kaip 
buvo priėmusi krikščionybę, 
taigi — nebežydė. Apie jos 
tolimesnį likimą trūksta ži-

d:

vietos, bet leido gyventi! pių, bet atrodo, kad ji yra 
mieste, nors visi kiti žydai; sušaudyta kai 1944 m. vasa- 
buvo iššaudyti arba sude-!rą raud. armija-artinosi prie 
ginti krematori u m u o s e. i Kauno ir vokiečių okupantai 
1945 m. okupavus Hambur-; prieš atsitraukdami, pasku

bomis žudė žydų likučius 
Lietuvoje.

rą, kur pradžią davė vokie- Š3 anSll2 ai™ijai vokiečių 
čių kaizeris susikibdamas su I universitetas “atsiminė” sa- 
rusų caru, Rusijos žydai1 vo profesorių ir pakvietė 
daugumoje džiaugėsi ir lau
kė ateinant vokiečių, ko ir 

Enciklopedija neuž-j 
ginčija, (nes vokiečius lai
kė savo giminaičiais); ru
sai, ypač kazokai darė po- Lietuvos komunistų parti-, minių grobikų jungu priver- 
gromus ant jų. Tėvas gerai'jos 6-tasis suvažiavimas į- stos mažinti savo gamybą, 
prisimena, kad ir Lietuvosį vyks vasario 15d. rašo “Tie- Ypač didelė dovana Lietu- 
miestelių žydai pasakojo: sa” lapkričio 28 d. ir iš- vai yra ta, kad “komunistų 

na tik palaukit, ateis kai- skaičiuoja, kokių laimėji- partija parodė darbo vals- 
zens, mes jus pamokinsime mų pasisiekė Lietuva nuo tiečiams kelią į naują gyve- 
kaip reikalinga gyventi”. Į paskutiniojo partijos šuva- nimą — kolektyvinių ūkių 
lr, tikrai, kaizerio kareiviai į vimo, kuris įvyko prieš 8- kelią”, tuo keliu darbo val- 
broliavosi su žydais daug jų nerius metus. stiečiai vis ryžtingiau eina
pnemė vertėjais, kitus už-į . . . į ir užtikrina galingą žemės
deio policininkais ir taip Į. Girdi, visos buržuazines ukj0 pakėlimą ir klestėji- 
tohau. Žydų Enciklopedija i Ų'. smulkiaburžuazines par o mūsiškai tariant ir 
neslepia, kad pirmoji vo- tijos, jų tarpe ir tos, kunos rusišką tikrovę matant, tai 

dėdavosi “‘pažangiosiomis, reiškia stumti ne tik žem- 
vusi tie Kubiliūnai, ir Pie- dirbius, bet ir visą kraštą į 
chavičiai, Ambrozai c i a i, vįs didesnį skurdą.
Biržiškos, Reiniai ir Bnz-

pauauMi I giai, Griniai ir Kairiai,—vi šventė. “Tiesa” lap-
save vokiečių* tautą turėjo’si jie vienodai gėdingai iš- kričio 28 d. rašo, kad 1950 
išgalvoti kokią naują “grūs- davė savo tėvynę. Jie už- m. liepos 17-22 d. Vilniuje, 
ką” ir tai buvo antisemitiz miršo visus savo vidinius; Tarybų Lietuvos dešimtme- 
jnas, kurį savo sukto liežu- nesutarimus ir susivienijo čio proga, įvyks didelė dai 
vio dėka per trumpa laiką 'kovai prieš savo liaudį* nų šventė, kurioj dalyvaus 
įpiršo vokiečių tautai. i “Socialdemokratas” Kairys. 27 tūkstančiai dainininkų,

Žydų tauta, nors nebuvo liaudininkas Grinius, juoda- 600 skudutininkų, 1000 liau 
kariaujanti šalis, turėio An- šimtis Krupavičius vieno- j dies šokių šokėjų, 400 dūdų 
trojo karo metu didžiausius dai šunuodegavo hitleriniu-Į orkestrų ir 1000 masinio 
užmuštųjų skaičius, apie še- kams”, tik vieni komunistai vaidinimo dalyvių. Taip... 
šis milionus, daugiausia tekovoję su jais. Raudonoji ’ ir žiauriojo Nerono degina- 
kaip brutalaus banditizmo, armija išlaisvino Lietuvą ir mi romiečiai šoko ir daina- 
(kuriuo galima pavadinti dabar ji kitų broliškų tautų vo!...
hitleriškąjį terorą), aukas, padedama ir “asmeniškai „ „ . p .
Buvo kariami, šaudomi ir I draugo Stalino rūpinimosi ..Ti “i « j '
be teismo i konclagerius so-1 dėka” atkuria miestus ir 1 lapKucio d. pa 
dinami „e tik 1 kaimus, pramone Įr žemės EjS^’Sas-
dziai, bet ir persiknkščiu-' ūkį. kultūrą, žodžiu, gyve- ®
šieji į krikščionybę. Tiesa, mas Tarybų Lietuvoj klesti /kalbu žo-
aviaeiins ! tiWl motu kada Vakaruose1 lietuvių rusų Kainų zo

kiečių okupacija (1914-18) 
daug gero atnešė Lenki ios 
žydams.

Politinis šarlatanas Hitle 
ris, norėdamas patraukti

St. Jogaudas

Rusu Okupuoto) Lietuvoj
kiškas mokslas į jas nelen- n
da ar kas kita A„t™,«, pargabenimas busiąs pa

greitintas ir musų tautiečiųda ar kas kita. Autorius 
kaltina mokytojus. Girdi, 
dėstoma iš pasenusių vado
vėlių, nenušviečiama tikro
vė ir gyvenamasis momen
tas. Pav. Mariampolės zoo- 
technikume mokytojas Dan- 
kevičius apsiriboja forma- 
listika. “Ką rašo vadovėlis 
—tą ir dėstau.’’ O ko būti
nai reikia, jis nepasistengia 
surasti. “Žemės ūkio mo
kyklose esama paviršutiniš
kumo, formalumo ir apoli- 
tiskumo. O juk nepartinio 
mokslo nėra.”

Matote, kame šuo pakas
tas. Seniau agronomai sa
kydavo, kad, pav., reik sėti 
gerą, išvalytą sėklą, kad že-

atvykimas padidėsiąs. To
dėl turėkime kantrybės ir 
laukime pasekmių. Jau vien 
per BALF yra duota eiga 
apie 5,000 bylų, kurių žymi 
dalis yra sutvarkyta ir pa
siekė Europą, o kviečiamie
ji tremtiniai yra jau apklau
sinėjami ir parengiami imi
gracijai.

BALF Centro Valdyba

Negalime buti ramus, jei 
broliai tebevargsta! Aukas 
siųskite:
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

Angliskai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

aviacijos maršalas Erich ituo metu,
Milch išliko gyvas ir išsau- mažos ir didelės valstybės 
gojo savo aukštą vietą ligi vaitoja po marsalinių ato-

dynas (apie 35,000 žodžių).
Ką kuria jaunieji dailinin-
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J. Jazminu

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

LIETUVIŲ TREMTINIŲ VAIKAI 
ŠVEICARIJOJE

Karo metu ir karui pasi- vendinti vienoje vieloje 
baigus Šveicaru Raudona- kad galėtu dažnai pa>im‘ 
gis Kryžius pradėjo imti ki
tų kraštų nusilpusius, nepn 
maitintus ir sergančius vai 
kus i savo kraštą poilsio. 
Šveicarų Raudonojo Krv-

tyti. ,
Vaikus poilsio metu lan

kys šveicarų Raudonojo 
Kryžiaus seserys, bus perio-i 
diniai tikrinama sveikata ii.

žiaus pareigūnų pareiškimu,' pastebėjus kurias noi> luto* 
po karo ligi šiol Šveicarijo- žymes, jie tuojau bu> tsga 
je atostogavo per 170,000 benami i sanatorijas, 
įvairių tautybių vaikų. \aikai Šveicarijoje atos-

Daugiausia vaikų švei- togaus 3 mėnesius. Ligos, 
carijoje buvo iš Vokietijos, atveju, tėvams pageidau 
Italijos ir Prancūzijos. Per jant, gali būti atostogos 
Švedų Raudonąjį Kryžių pratęstos.
vra buvę ir Švedijoje vaiku. Mokyklinio amziau> \ai- 
‘ , . „ kams bus stengiamasi suda-

Lietuvos Raudonojo Krj yytj mokymosi salvgas. 
žiaus vyr. valdyba pasisten- £venčių jr* kitomis progo- 
gė sudaryti progos ir lietu- mis §veiPam Raudonasis 
vių tremtinių vaikams pail- Krvžius ir “Caritas” vaikusA-. ■» •• r.i n C'IA * .... • s !

LtlVia. so. BOSTON
MOTERYS KONGRESO NARES

? kongrese yra kelios moterys ir čia matyti 
[iš kairės į dešinę) atstovė Cec“

Truputis svogūno.
Žiupsnelis sausos muštar- 

dos.
Pora lašų Worcestei-shire 

soso. i
. Druskos ir pipirų.

Majonezo.
Užpilk kiaušinius šaltu 

vandeniu, užvirink ir užsuk 
ugnį. Tegul pastovi vande
ny iki atauš. Tuomet nulupk 
juos ir perpiauk išilgai. TX

ALIARMAS
duotas tik kartą. Bombų te
buvo išgriautas tik vienas 
kvartalas, netoli stoties. Ta
da tai dar buvo gražus mie-

(Tęsinys)
Tiesa, kai orlaiviai pri

artėdavo, »ar kai krisdavo 
bombos — žinodavome ir
be jo pranešimų. Net štolen į stas, švarus, kaip stiklinė, 
girdėdavosi duslus patran- Bet kai aš po penkių mėne- 
kų griaudimas, o nuo bom- Į šių išvažiavau iš jo, vaizdas 

imk trynius ir sutrink su vi- bu sprogimų, kai jos krisda- buvo gana liūdnas. Visas 
sais priedais. Sudėk tą košę Vo netoli, drebėdavo žemė.

Iš-

atgal į kiaušinius, atšaldyk 
i šaldytuve, apibarstyk ža- 
į liais cibuliukais ir duok sta
lam

Elektros šviesa tada imda 
vo mirguliuoti ir kaltais vi
sai užgesdavo...

—Ramiai, laikykitės ra- 
! miai ’ — šaukdavo tuomet 
prižiūrėtojai, nes pasigirs
davo aikčiojimai ir isteriš
ki šauksmai. — Mes tuoj 

Amerikos organizacija uždegsim atsargines švie- 
kovai su širdies ligomis sas- Ponai, kas stovi pne 
praneša, kad 1948 metais ' at>ai girnų lempų ir turi 
Jungtinėse Valstijose nuo degtukų, prašau... 
širdies smūgio mirė 600,-

600,000 MIRČIŲ NUO ŠIR
DIES SMŪGIO

>

čėti Šveicarijoje. Tačiau šio< ap4OVanojo įvairiomis 
sumanymo įgyvendinimui 
teko nugalėti įvairiausių 
kliūčių, kurias darė iš da
lies šveicarų įstaigos, o iš

do-'
vanomis.

Visi vaikai raginami ato
stogų metu galimai dažniau 
rašyti laiškus savo tėvams

dalies UNRRA-os ir IRO ar globėjams, 
vadovybės ir okupacinių ka- Karo ar kitų eventualumų 
riuomenių administracija. atveju, visi atostogaujantie- 

1948 metų pavasari, L. R. į ji vaikai tuojau pereina 
K. vyr. valdybos pirminin- Tarptautinio Raudonojo 
kui Dr. D. Jasaičiui lankan- Kryžiaus juridinėn globon. 
tis Šveicarijoje (IRO kon-, L. R. Kryžiaus atstovas 
ferencijoje), pavyko gauti \ Jonas Daugėla perdavė
šveicarų “Caritas” organi-Į nuoširdžiausią padėką Švei- 
zacijos pažadą pagelbėti iš- carų Raudonajam Kryžiui; 
gabenti 200 lietuvių vaikų į už gražų lietuvių vaikų pa- 
Šveicariją. sitikimą bei parodytą ru-

Tuojau buvo parinktas [ pešti, ir pareiškė viltį, kad 
atitinkamas skaičius vaikų, j ir toliau vaikai atostogų 
ir manyta juos dar liepos metu Šveicarijoje gaus ru- 
mėnesio pabaigoje išsiųsti į
^vpinariia Tačiau vaiku DaW --- -------------- ----- -K X
tikrinimas ir visų formalu
mų sutvarkymas užtruko 
nenumatytai ilgai ir tuo bu
du pirmieji vaikai išvyko 
tik spalio mėn. 22 d.

S 1-am e
trys: (iš kairės į dešinę) atstovė Cecil M. Harden, 
republikonė iš Indianos, atstovė Rėva Beck Bosto
ne. demokratė iš Utah valstijos, ir senatorė Marga- 
ret Chase Smith, republikonė iš Maine valstijos. Jos 
nutrauktos laike vieno vakaro, kurį surengė joms pa
gerbti “Multi-Party Committee of Women” Wash- 
ingtone. • ;

000 žmonių. Tai yra dau
giau, negu mirė nuo vėžio, 
plaučių uždegimo,

Tokiais atsitikimais, kada 
visas kalnas drebėdavo ir, 
atrodė, gali griūti, artimie
ji glausdavosi

fr\7^ki? n?faiminguZ1atri- {“to ir apsikabindavo. To- 
tikimų, sudėtų krūvon. k,*a orr,,n~kias grupes paprastai suda 

rydavo šeimos ir, žinoma,

miestas buvo smarkiai ap
ardytas bombų, kai kurie 
kvartalai buvo ištisai iš
griauti... Bombos krisdavo į 
Salzburgą dažnokai.

Vieną kartą ypač smar
kiai tapo supiltas pats mie
sto centras. Aš tada lindė
jau Klosterbergo slėptuvė
je, kuri kaip tik netoli cent
ro buvo. Namon eiti turėjau 
per subombarduotas vietas. 
Eilės namų buvo sugriau
tos; gatvėse buvo pilna ak
menų, žemių ir kalkių; kai 
kur gulėjo užmuštų gyvulių 

vienas pne lavonai — daugiausia šunų 
ir kačių: Mačiau iš namų 
neštuvais nešant žmones, 
sutikau už parankių veda-

ŽIEMA

Žydi gėlės,
Baltos gėlės 
Languose 
Ir mažytės sniegulėlės kaitina. 
Laukuose 
Žaidžia,
Krinta,
Tartum žvaigždės 
Spindi,
Žvilga...
O languos 
Žydi sodai 
Ledo rožių...
Gėlės, gėlės...
Snaigės, snaigės...

P. Stelingis.

’ tokios zuikienos duoda bu- 
1 rokėlių, kuriuos išverda su 
; svogūnais ir pipirais, smul
kiai supiausto, "įdeda svies-

STINGA PIPIRŲ IR 
KAKAVOS

Komercijos departamen
tas praneša iš VVashingto

porelės. Bet ir svetimi tuo- į mus apglušintus žmones su
met spausdavosi arčiau vie
nas prie kito... Užtat aš što
len iš anksto pasirinkdavau 
atsistoti šalia gražesnės

žemėtais, melsvais veidais...
Gatvės viduryje buvo iš

raustos didžiulės duobės ir 
ja eiti policininkas draudė,

no, kad pipirų' ir kakavos MaionS hnSjvo kat?toVŽ?-, gydamas kad esama ne 
(eocoa) atšalia sandėliuo- -*{alon,iau būdavo, kai pnsi- sprogusių bombų, se labai sumažėjo. Visoj ■ ^us^vo atramos.ieškoda-, —Bet aš turiu kaip nors

to, rūgščios Smetonos ir už- čah- dabar esą tiktai 340 -P13. to^^a asmenybė, o pas-j pareiti namon, — tariau.
!»00 svarų ėielų pipirų, p™,eJ?‘t T.t Ban(!>kitc

Amerikoje gi zuikiena; met prieš kara tik vieno1 sas - UjC^egus’ sum*susi atsi-j aplinkui, 
gaminama šitokiu budu: jNew Yorko sandėliuose bu-pras^?aVx0:. - i Turėjau pasukti į priešais

pestingą globą ir tėvišką 
priežiūrą.

L. R. Kryžiaus vyr. vai- STALINO 
dyba šiuo metu stengiasi ir’ 
daugiau vaikų išgabenti po- Auksas-plienas sprendžia dalią j 
ilsio į Šveicariją. Sekančias Visumos;
grupes norima sudaryti iš

KARALYSTĖJ.

Ima 2 zuikiu.
Saują miltų, 
šaukštuką druskos, 
žiupsnį pipirų.
2 šaukštu sviesto.
2 šaukštu taukų.
Puoduką rukštaus vyno (da

rėt).
% puoduką kenuotų tomeičių. 
Pusę puoduko salierų, 
šaukštą cukraus.
Svogūną.
Sukapotų petruškų. 
įkaitina pečių iki 325

• vo 1,000,000 svarų. | ~ S’ atiprašau... esantį Mirabel pilies sodą.

tas !va‘nų - * gana
000,000 svarų. rimdavo viskas nu

i Aš spausdavau dažniau
siai vis į tą pačią slėptuvę 

. Klosterberge,
KIAUŠINIAI ATPIGO

kusių skulptūrų, būdavo 
Salzburgo papuošalas. Da
bar jame viskas buvo ap
nešta žemėmis ir akmeni- 

buvo mis. Gulėjo išversti

V

Kelios rankos smaugia valią 
Pirmojoj grupėj i Šveica- kitų \ okietijos okupacinių Daugumos, 

riją išvyko 38 vaikai: 21, zonų. Tuo reikalu BALF-o. Bolševizmas siėgia žemę— 
jnergaitė ir 17 berniukų. gen. įgaliotinė p. I. Rovai- Nenurimk!

Vaikus į Šveicariją paly- tė lankėsi amerikiečių oku- Vien kovoj Huosybę semia — 
dėjo ir Šveicarų Raudonojo pacinės valdžios įstaigose ir Laisvę gink.
Kryžiaus atstovams perda- jai buvo pažadėta, kad ir iš S2'0 tautą neapleiski — 
yė L. R. K. vyr. valdybos amerikiečių zonos bus duoti Nepaneig; 
narys, agr. Jonas Daugėla, leidimai vaikams išvykti Į Ir kitų tautų neskriauski. 
ir inž. Kęstutis Jesaitis. Šveicariją. Tuo budu, kai Nepaverk.

Pirmoji lietuvių vaikų į tik bus susitarta su Šveica- Polit-painėj tiesu kelia 
grupė yra paskirstyta apsi- rų Raudonuoju Kryžiumi ir Rask, ir ženk; 
gyventi trijose apylinkėse: “Caritas”, bus tuojau pra-.P^es tautos vadų sauvalių 
Liuzemoj, 24; Berne, 4; So- dėta ruošti sekanti lietuvių Nesilenk. 
latume, 10 vaikų. Vaikai į tremtinių vaikų grupė. Tiki- Darbo žmonės—žemės galia, 
apylinkes paskirstyti atsi- masi, kad ir su anglų oku- Jei budės, 
žvelgiant į jų sveikatos sto- pacine valdžia pavyks šiuo Pen(^ra vėliavą iškėlę 
vi, parenkant atitinkamas reikalu susitarti.
klimato sąlygas. “Mintis’

Vaikai bus apgyvendinti --------------
atskirose šveicaru šeimose, O, NEVERKIT, 
kurias lietuvių vaikams pa- neverkit akys graudžiai— 
rinko ir numatė šveicarų Laimės ašaros neduos;
“Caritas” organizacija. Vie- Kada mintys sielą spaudžia, 
nos šeimos vaikai bus apgy- Verksmas niekad nepaguos.

TARP JŲ YRA 107 METAI SKIRTUMO

Kiekvieną porci- dar žemesnių kainų. Tiki-porcijom.
ją apdulkina miltais, drus
ka ir pipirais. Išleidžia 
sviestą su taukais storoj 

'skauradoj ir pagruzdina'merių ko-operatyvas 
! mėsą. Tuomet sudeda ją į 
kaserolį. Į skauradą supila 
vyną, tomeites, sudeda su- 

[ pjaustytą svogūną, petruš- 
i kas, salierus, cukrų ir už- 
[ verda. Visą šitą mišinį užpi
la ant zuikienos, uždengia 
ir šutina pusantros valan
dos. Užtenka pavalgyt ketu
riems žmonėms. ,

masi, kad greitu laiku kiau-
P4adŽS Pi?Ukti,iŠ L“' tu Wgti gilvn į miestą, kur 

r.ados. Vumas Kanados fai- kiekvienų momentu lalėjo
>iulo

gerokas galas — apie 151 tos šiurpios sunaikinimų 
minučių kelio. Kartais atro-; vietos, kur dar glūdėjo įvai- 
dydavo kvaila aliarmo me- rus pavojai. Bet ir toliau 

buvo tos pat sunaikinimo 
žymės, tik jau netoli musų

RrvcfLrvr.; i™*. „ •* m/t pradėti kristi bombos, užuot
keku”v i Pasukus laak ® kas

į Bostoną maždau« tiek Pa‘

tik 330 mylių, tai kanadie
čiai apsiima pristatyti kiau
šinius į 10 valandų.*

Jei judės...
Tad' jų mostui smurto sostai

Nusilenks;
Laisvės takas—laimės kapas 

Atsidengs...
Eglutė.

VALGIAI

Jaunutė 4 mėnesių amžiaus Sharon Patricia George 
sėdi su savo 107 metų amžiaus senumo prabobute. 
Ta bobutė yra Mrs. vara Cortazzo ii Wilmerding, 
Pa. Senutė yra gimusi Italijoj 1842 metais.

Šutintas zuikis.
Zuikis paprastai būna lie- 

! sas ir sausas, todėl prie jo 
būtinai reikia pridėti sūdy
tų lašinių arba kitokių rie- 

, balų. Be to, šviežias zuikis 
atsiduoda vėju, negardus: 

į jį būtinai reikia palaikyti 
[keletą dienų. Zuikį nulupus 
i ir išvalius, patartina jį pa- 
i mirkyti porą valandų šalta
me vandeny su uksusu. Kas 

Į uksuso skonio nemėgsta, 
galima pridėti rukštaus vy
no prie šutinamo zuikio.

Lietuvoj zuikiena gami
nama kitaip, negu Ameri
koje. Tenai ir zuikiai kito
kie: sveria po 10 ir iki 14 
svarų, o čia vos tik 2 ar 3 
s\artis. Tenai prikamšo zui
kį lašinių rėžiais, apdeda 
sviestu, lašinių plėskėlėmis, 
apibarsto druska, pipirais, 
įpila truputi vandens ir šu
tina dažnai palaistydami; į 
pabaigą prideda bulvių. O 
kai zuikis jau gatavas ir 
bulvės minkštos, tada užpi
la rukščios Smetonos, užkai
tina ir duoda stalan. Prie

Zuikis kitokiu budu.
Ima porą zuikių po pusantro 

svaro.
Ketvirtadalį savo sūdytų laši

nių.
Sauja miltų, 
šaukštuką druskos.
Žiupsnį pipirų.
4 šaukštus sviesto arba mar

garino.
Pusę puoduko karšto vandens
Svogūną.
Lapelį.
Lašinius supiausto ilgais 

plonais rėžiais. Zuikį gerai 
nuplauna ir nušluosto. Tuo
met smailiu, aštriu peiliu 
daro skyles zuikienoj ir į 
kiekvieną skylę įspaudžia 
rėžį lašinių. Zuikius perske
lia per nugarą pusiau ir nu
plauna kojas. Kiekvieną ga- 
galą apibarsto miltais, dru
ska ir pipirais. Skauradoj 
išleidžia sviestą ar margari
ną ir paspirgina jame zui
kieną, kad kiekvienas gaba
las pagrustų. Tada sudeda 
mėsą f puodą ar keptuvą, 
įpila truputį vandens, sude
da svogūną, lapelį, gerai 
uždengia ir šutina ant silp
nos ugnelės nuo 2 iki 3 va
landų.

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

laiko.
Bet aš vis dėlto pasirink

davau štolen, nes jas lai
mingai pasiekus jausdavai^ 
saugus — ir nuo bombų, ir
nuo skeveldrų. Malonu bū
davo turėti viršuje kelių de
šimčių metrų storumo uo
los sluoksnį.

t r, , 1 Bet kartais beeinant pasi-
iet I rodydavo pirmieji žvalgy

biniai lėktuvai ir pradėdavo 
griauti priešlėktuvinė. Tai

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

SNIEGO GNIUŽTAS...

Šita jauna mergiotė, besi- 
mušdama su kitais vaikais 
mokyklos kieme sniegu ga- 

j>ro su minkštu gniužtu smu-

Kimžti
6 kiaušiniai.
Pusė puoduko salierų 
4 šaukštai smulkiai suka

potų žalių pipirų.

priduodavo spartumo ko
joms, ir visi pasileisdavo 
bėgti. Pikčiausia būdavo, 
kai tokiu atsitikimu rasda- 

ivai Įėjimą slėptuvėn užsi- 
! kimšusį...
’ J tą pačią slėptuvę daž
niausia ateidavo ir Leo su 
savo draugu, taip kad mes, 
pasirinkę tą pačią vietą su
stoti, susitikdavome čia į- 
vairiausiais paros laikais.

Štolen skaitydavau laik- 
įaštį ar knygą, kramtyda
vau duoną, snausdavau, ar 
šiaip sau dairvdavaus į gra 
žesnius veidelius...

Kartais čia tereikėdavo 
būti labai trumpai, bet kar
tais tekdavo iškioksoti porą 
ir daugiau valandų. Pasi
girdus atšaukimui, ypač po 
ilgai trukusio aliarmo, visi 
veržte verždavosi lauk. Bet 
išleisdavo iš štolen tvarkin
gai, pagal sales...

Tikrai malonu būdavo iš
eiti į žemės paviršių, kur 
pamišę žmonės išdarinėjo 
tokius pokštus, pamatyti 
dienos šviesą ir pilna bur
na atsikvėpti grynu oru.

dirbtuvės jos pranyko, ir 
man akmuo nuo krutinės 
nusivėlė pamačius, kad mu
sų barakas tebestovi vieto
je...

Kartą po vieno tokių puo
limų, kai parėjau namo ir 
pradėjau įprastą gyvenimą, 
jnieste prasidėjo nuolatiniai 
sprogimai, nuo kurių musu 
barakėlio langai ir sienos 
drebėjo. Pradžioje manė
me, kad tai sprogsta ne- 
sprogę bombos, blidgaenge- 
riai, aklieji ėjikai. Taip vo
kiečiai vadindavo bombas, 
kurios tuoj nukritę nesprog- 
davo, bet vėliau, nuo bilde
sio ar šiaip sau susigalvoję, 
plyšdavo. Vietos, kur jos 
gulėdavo, paprastai būdavo 
toli atitveriamos ir pažymi
mos numirėlio kaukuole su 
kaulais ir užrašu “Blind- 
gaenger!”. Tokioje gatvėje, 
be to, budėdavo policinin
kas ir nukreipdavo judėji
mą aplinkui, kol jos telkda
vosi sprogti, arba, jei per 
ilgai delsdavo, kol iškasda
vo. Iškasinėjo jas kaliniai 
savanoriai, kuriems už tai, 
sakė, buvo žadama dovano
ti ar sumažinti bausmę. 
Kartais matydavome, kaip 
šie pilkais rūbais žmonės su 
numeriais ant krūtinių vež
davo rankiniais vežimėliais 
tokias nesprogusias bom
bas. Į tokią procesiją visi 
žiūrėdavo su pagarba ir bai
me...

(Bus daugiau)

Bombos į Miestą
gį tiesiai į snukutį ir nežino, , Kai atvažiavau į Salz- 
ar veikti ar juoktis... i burgą, jis tebuvo bombar-

Palengvinkime tremtinių 
naštą, sušelpkime juos! Au
kas siųskite;
Unitetį Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.
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ną, bet jokiu budu nesuspės 
jau prieš Kalėdas pasiųsti 
pinigų. Tai geriau vėliau, 

j • negu niekados ir siunčiu 
~ J dabar. Dabar linkiu visai 

Kinijos Komunistai ; “Keleivio” šeimynai links- 
Kinijos komunistų partija mų Naujų Metų ir linkiu, 

ir jos armijų vadai “su pa- kad kiekvienas “Keleivio” 
nieką” atmetė čankaišeko skaitytojas pelnytų po šim- 
ir nacionalinės Kinijos vy- tą tūkstančių šiais naujais 
riausybės pasiūlymą sulai- metais, kad visi butų sveik’ 
kyti pilietinj karą ir pradėti ir laimingi. Noriu ypatingai 
tartis dėl sudarymo koalici- padėkoti B. Gurskienei už 
nės vyriausybės. Komunis- jos dainelę, kuri atitiko ma
tai sako, jie sudarys koali- no gyvenimą, net ašaras iš- 

tonų. Todėl;cine vyriausybę savo vado- spaudė. Kaip tas paukštis 
plieno! vybėj, o Kinijos vadus nu- ant šakos ir aš likau be šei- 

•tatyti... j baus, kaipo “kriminalistus”, mos. Su pagarba
---------- France* Mituza

Hitleris Buvo Beicė Hartford, Conn.
Palyginus su Maskvos į ----------

|jlš Plataus Pasaulio t
Amerikos Plienas

Amerikos geležies ir plie
no pramonės atstovai sako, 
kad plieno gamybos pajė
gumas Amerikoje 1948 me
tais pasiekė 98 milionų to
nų, arba 1,800,000 tonų 
daugiau, negu 1947 m., o 
1950 metais Amerikos plie
no pramonė galės gaminti 
net 98 milion
valdžiai nereikėsią 
liejyklų

Tito Partizanai
Kominformo leidžiamas 

žurnalas rašo, kad Jugosla
vijos diktatoriaus Tito gar
binami partizanai yra tik 
apgaulė. Tie partizanai vi
sai mažai kovojo prieš na
cius ir tik Rusijos armija iš
vadavo Jugoslaviją, o pas
kui rusų armiją ėjo “parti
zanai” ir okupavo Jugosla
vijos žemes. \ adinasi, rusų 
durtuvai Įkėlė Tito i val
džią.

“politbiuru”, vokiečių dik 
tatorius Hitleris buvo tik
tai kūdikis, sako Marshallo 

1 plano vykintojas Paul Hoff- 
man. Jis sako, rusai nori 
pasiglemžti visą pasauli ir,

Gerbiama redakcija, 
Duodu žinoti dėl prenu

meratos už “Keleivi.” Lai
kraštis eina Kaizerio vardu. 
Jis jau miręs, bet jo moteris 
našlė, Mrs. Barbora Kai-

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAUNA MEILĖ BAIGĖSI TRAGEDIJA LIETUVOS KONSULATO: 
IEŠKOMI ASMENYS

Palestinos Karas
Praeitą savaitę penktadie- 

n| Egyptas ir Izraelis suta
rė padaryti karo paliaubas 
ir tuoj pat pradėti derybas 
dėl pastovių karo paliaubų. 
Žydų armija buvo įsiveržusi 
30 mylių i Egypto teritori
ją, bet sutarus karo paliau
bas žydai atsitraukė.

Prancūzų Atomai
Prancūzijos atominės e- 

nergijos viršininkas P. Jo- 
liot-Curie yra komunistų

jei nebūtų buvę Marshallo ser, nors jau suvirs 80 va- 
plano, jie jau gal butų Įsi sarėlių turi, bet “Keleivį” 
galėję visoje Europoje. P. nori skaityti. Aš aną dienai 
Hoffman šitaip sakė spau- nuėjau pas ją (ji mano sė
dos atstovams New Yorke. šuo) ir ji man sakė, kad la

bai norėtų laikraštį skaityti,- 
ale sako, pinigų nėra. Tai 
aš jai užtikrinau, kad “Ke
leivis” eis Į jos stubą, kol ji 
bus gyva. Nors ir aš jau ne
bejaunas, 68 metus leidžiu, ! 
ale ir aš nepaleisiu “Relei-: 
vio”, nes jis mane daug ko 
pamokė. Taigi prisiunčiu

Detroito policija sako, kad jaunas, 17 metų Robert 
Barlow (kairėj) esąs nekaltas dėl Donna Joyce (de
šinėj), 15 metų mergaitės mirties. Ta mergaitė nusi
šovė dėl širdgėlos, kada jos meilė su Bobby nutruko. 
Paliktame raščiuke mergaitė prašė palaidoti ją tuo
se rūbuose, kuriuos Bobby labiausiai mėgo...

Skinskaitė Genė iš šlekažalio 
km. Gižų vai.

Skinkienė ir vaikai česius ir 
Palionija.

Skrupskys-Krupaunickas Vla
das iš Vilkijos vai.

Valinčis Kazys, Mariutė ir 
Ona iš Raistinių km., Seinų 
vaisė.

Velička Pranas ir žmona An
tanina iš Vilkijos vai.

Vidrinskas Andrius iš Keršių 
km., Kidulių vai.

žardeckas našlė ir vaikai Jo
no Žardecko, kilusio iš Cvrai- 
lių km., Junsko vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti Į:
Consuiate General of Lithuania

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

NEUŽMIRŠKITE PADĖTI 
TREMTINIUI!

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broad way 
South Boston 27, Mass.

1

PAIEŠKOJIMAI

Olandija Žada
Olandijos karalienė Juli

jana praeitą savaitę pa
skelbė, kad olandai per ke
lias savaites leis susidaryti 
federalinei valdžiai Indone
zijoj, vėliau bus pravesti vi
sai laisvi, demokratiški rin
kimai, o paskutinis etapas $3.50 ir prašysiu pasiųsti ir 
Indonezijos pertvarkyme kalendorių. Su pagarba pa- i 
bus susidarymas “suverenių;riliekame ,
Jungtinių Indonezijos Vals- Barbora Kaizer ir brolis 
tybių”. Juozas Dereszka

Ulsterio Kraštas ----------
Airių respublika visai 

nutraukė ryšius su Britu im-• * * • • — a • ••

Laiškas iš Vokietijos

Gerbiamas Tėvuk, 
Atsiprašau, kad neapsi- 

partijos narys. Bet jis sako, į perija, o šiaurine Airija nu j žiurėjau, jog jau turiu pa- 
jei partija jam įsakytų duo- tarė visai nutraukti ryšius viestką. Ale Į kortą su Tėvu 

su Airija ir kad nekiltų jo- neisiu, geriau laisva valia 
kių nesusipratimų, nutarė užsimokėsiu fainą ir dėl 

gijos paslaptis, jis tuoj pa- savo kraštą vadinti Viste-į magaryčių duosiu vieną 
sitrauktų iš tos partijos, riu, o ne šiaurine Airija, naują skaitytoją, tai yra 
Joliot-Curie sakosi esąs tik Ulsteris nori visiems lai-'vienas “dipukas” Kanado-1

ti svetimai valstybei infor
macijų apie atominės ener-

vienas bolševikas 
atomines energijos 
jos narių.

tarp 10 kams likti Didžiosios Britą 
Rijos dalimi 
tis su Airija.

l-r y-k-v-vi ą cn —IYVIIIISI" rlS. vi v

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji,
Prisiunčiu S12. Jie skiria

mi už “Keleivį” metams 
dviem naujiems skaityto
jams, Mrs. Ben. Stillman, 
West Salem, O. ir Mrs. M. 
Eigirdienei, A krone, o se

nėti man Į namus. Su pagar
ba, Dominic Dailida

Paterson, N. J.

je, Bronius Radzevičius, 
mano giminaitis, Tairi ide-Į 
du $7, kad Keleivis ir ma
ne ir mano giminaitį lanky
tų. Linkiu geriausių Naujų: 
Metų visam Keleivio štabui.

Victor Rogers
Brooklyn, N. Y.

Ir dvasiški tėveliai susi- i čiais amatninkais ir darbi- 
pyksta. ninkais.

Kaip žinoma, prieš kele-'į Pasiro<1ė ,varbi knyga, 
rius metus Popiežius buvo šiandien apie socializmą 
paskyręs kan. Kapočių savo vjgį kajba, bet daug kas 
delegatu, kuras savarankis-, apie jį neturį reikiamo su
kai tvarkė esančius tremty pratimo, o ir norintiems jį 
lietuvius kunigus. Jis įsiku- pažintį nėra lengva, nes 
kūrė mažame Kirchheimo lietuvių kalba beveik netu- 
miestely ir gyveno kaip de- time jįteraturos. 
legatui prideda. Štai nese- spragą užkišti pasišo-
niai staiga paskelbiama, socialdemokratinio jau- 
kad Popiežiaus vizitonaus nįmo sąjunga išleisdama
įsakymu vyks. Muench de- “Demokratinio socializmo 
legatura nuo 1949 m. sau- pradus”. Tai 65 pusL kny. 
šio 1 d. panaikinama. Ko- gutė, kurioj suglaustai api- 
del taip padaryta, neskel- budinama socializmo esmė 
biama, o spėliojimų visokių. ir jo uždaviniai. Joje yra 
Vieni sako, kad tai vokiečių į skyriai: Kas yra soeia- 
vyskupų pastangų vaisius,; lizmas? Kas demokrati
nes jiems nepatiko, kad lie- ja? Kas yra mokslinis so- 
tuv iai kunigai buvo, ne jų cializmas? Kas yra kapita- 
komanduojama, Antri sako. į vQrutaioc? Val&tv-

v i ZI JAU l/l Jut. • ▼ v

kad čia musų pačių dvasia- bė> jos formos ir konstituci- 
kių vidujinių rungtynių pa- ja> Suvalstybinimas ir so- 
sekos. Mat, 1 eik atsiminti, i Socializmas ir
kad Kapočius — tik kanau- į religija, Švietimo bei mo- 
mnkas o kaip Popiežiaus: kyklos klausimas. 
delegatas, jis pradėjo kon- Kaip matome, čia liečiami 

pagrindiniai klausimai ir

AID OVERSEAS, Ine., 4851 
So. Ashland Avė., Chicago 9, 
III. Aid Overseas. Ine. atlikda
ma Įvairiausią paramą tremti
niams, gauna daug laiškų su 
maloniais atsiliepimais apie ge
raširdžius amerikiečius lietu
vius ir apie šios Bendrovės vei
klą. Tremtiniai rašo:

“Džiaugiamės ir dėkojame 
gavę taip reikalingą siuntinėlį. 
B. Rašymas. Eutin, Germany”. 
Siuntinį užsakė J. Baranaus
kas.

“Labai dėkoju. Gavau tvar
koj, sesuo B. Balčiūnaitė, Gar 
misch, Germany”. Siuntinį už
sakė S. Balčiūnas.

“Daug ačiū. Siuntinį gavau 
tvarkoj, V. Petravičius, Fell- 
bach, Germany”. Siuntinį užsa
kė dailn. P. Kiaulėnas.

“Gavau tvarkoj. Dėkuoju 
Jums labai, dr. K. Atiminąs, 
Klein Wittensee, Germany”. 
Siuntinį užsakė Tėvai Jėzuitai

Paieškau Benio Suslamo, kilęs Pu- 
trišių kaimo, Žaslių valsčiaus. \ il- 

, niaus krašto. Amerikoj apie 30 me- 
' tų. Kitusyk gyveno Montviloj, Mass. 
’ Jis pats, ar kas apie jį žino, malo

nės atsiliepti šiuo adresu: (3)
Jonas Matačiunas,

76 B st., So. Boston, Mass.

Aš, Marijona Mozūraitė, po vyru 
Adomaitienė, dabar atvažiavau Ka- 
nadon ir pa.ieškau Onos Janušytės, 
kilusios iš šilupiškių kaimo, Sudar
gu parapijos, Šakių apskrities. Po 
pirmu vyru ji vadinosi Karpeekienė, 
o po antru—Maironienė. Onutė, atsi
liepk, turiu pranešti tau svarbių ži
nių. Adresas: (2)

Mrs. Mariona Adomaitienė 
2352 IberviBe st.,

Montreal 2-1, Que., Canada.

Pa iešką u Kazimiero Šleivio arba 
jo šeimynos. Kazimieras Šleivys yra 
Povilo Šleivio dėdė. Jis pats, ar kas 
jį žino, malonės atsiliepti šiuo adre
su: Felix Szatynski, (2)

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

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

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne- 

i sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistu veidą. Vienas arba

Keleivio Dar-Gerbiami 
buotojai,

Prisiunčiu Maikio Tėvui 
$10 ir paskirstau šitaip: 6 
dol. už Keleivi dviem me
tams, 2 dol. už kalendorius 
irgi dviem metams, 1 dol.

N. Trumpoj
Akron, Ohio sklrlu Maiklo Tėvui,

kad genau suvimotų laik
raštį, nes kai atneša nesu- 
viniotą, tai pirmo ir antro

nas “Keleivio” skaitytojas 
Petras Gaška prisiuntė pre
numeratą dviems metams. 
Su pagarba,

uzj
už
už

Dear Friends:
Please forgive me 

keeping you waiting so 
iong for payment, būt I was 
mixed up in my dates. So 
novv I am sending you six 
dollars for Keleivis and 
one dollar for calendar.J 
Don’t think that I want to 
cjuit vour paper. I could not 
get along vvithout Mike and 
bis Father visiting my 
home as long as my eyes 
can štili see. IVishing you

for

puslapio kartais negalima ali a Merry Christmas and, 
nė išskaityti. Su gilia pa- a prosperous New Year for
garba

Gerbiama redakcija. 
Siunčiu $5 ir skiriu 

•“Keleivį” metams, 50c. 
kalendorių, vieną doleri 
knygas, o pusrublis tebus
Tėvui ant tabako. Nusibodo 
mkn bevaikščiojant Į štorą 
laikrašti pirkti, kartais ne
berandu, nes išpirktas, tai 
nelabai smagu palikti be 
laikraščio, o aš esu papra

U. Suginta
Detroit, Mich.

Gerbiamieji,
Aš, Frances Mituza, no

riu, kad jus siųstumet “Ke
leivį” Maikiui Brundzai, E. 

tęs jį skaityti per kokius 20j Hartforde. Aš jam noriu už
metu. Todėl prašau siunti- ! rašyti, kaipo Kalėdų dova-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA 
907 W. 30th St, York 1, N. Y.

J

the home of Keleivis,
^ours very truly

Mrs. John Boltus
Portland, Ore.

Gerb. administracija,
Atsiprašau, kad ilgai pre

numeratos neprisiunčiau. 
Susidarė tokios aplinkybės, 
kad laiku nesuspėjau" ne 
tiek dėl pinigų trukumo, 
kiek gal dėl apsileidimo. 
Dabar, kad Maikio Tėvas 
nesupyktų ir kas savaitę 
mano namus lankytu idedu tris dolerius už “Keleivi” iJ 
dar ekstra dolerį Tėvui" ant 
pantės, o jei pante dar pil-; 
Pa’. taj tegu atiduoda tą do
leri Keleivio” namui iš-i 
pirkti. Draugiškai

r j r,^ary Zok«*
Grand Rapids, Mich.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
‘Da r turime knygučių, 

J\aiPTapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur y?a aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais kiau 
Simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Germany.” Siuntinį 
Miss A. Kimidaitė.

“Siuntinį gavau. Viskas buvo 
pilnoj tvarkoj. M. Zibinskienė, 
Garmisch, Germany”. Siuntinį 
užsakė P. Padomskis.

“Ačiū. Siuntinys gautas ge
ram stovy, A. Buka, Fulda.

visi Jie išsamiai ir kiškiai S?™“"*”’ Siuntin> “žsaM * 
nagrinėjami, todėl ir seni ir

tinis šaukštukas ramunių į puo- 
“Gautas sFuntinys buvo tvlr” duk^ verdančio vandens pada-

koj. Ačiū, V. Bakaitienė, Uchte, ro «er* arbatą' Gal,ma gertl 
karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

užsakė

kuruoti net tokiems veik
liems vyskupams kaip Briz- 
gys ar Podolskis, o gauti 
nokautą nenori ir dvasiškos 
asabos. Treti sako, kad čia 
ne tik asmeninių ambicijų 
reikalas, bet rimtesnis par
tinis rungtiniavimas. Mat, 
krikščionių demokratų tar
pe jaunųjų gvardijoj atsi
rado išdykėlių, mėgstančių 
šposus krėsti, kurie kartais 
nepatinka seniesiems barz
dotiems krikščionims demo
kratams. Kapočius, sako,! siuntinėtas, 
buvęs artimesnis tiems spo-į Prašome visus musų skai- • šaknimis ir žolėmis, vardai lietuvi*, 
sininkams negu džentelmo-' tytojus siųsti užsakymus ’ riLTSTiodp ‘n^'^var^' 
nams seniams. O juk vys- kalendoriui. Kaip tik užsa- K.aina $i; apdaryta, $1.25
kupai ir Roma, aišku, nega- ■ kymai bus gauti, kalendo- kai'^T.sur'nkt°s .,š. .VISOS L,etav^ 
Ii mėgti Šposininkų, todėl, rillS bus pasiųstas. Gr«a«usis Anglų Kahx»« Mokytojai
sako, ir krito Kapočius. Kalendoriaus kaina ir šie- Dainos........  2:*
Mums tremtiniams dėl šito

jauni turėtų tą knygutę įsi
gyti. Žemaitis

KALENDORIUS
1949 METAMS

NUO UZS1SCNCJUS1V. ATVIKŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-

Racys.
“Tariu nuoširdų ačiū už gau 

sias ir naudingas dovanas. K.| VJR 
Karoblis, Kiel, Germany”. Siun nega!

Į tinį užsakė A. Vaitaitis.
“On December 2nd 1 got 

food parcel ordered
Overseas, Ine. in the perfect ypatybės palengvina jūsų skaudėj!-

Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
iii ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
t* niežėjimų ir spaudėjimų senų, 

hv Airii’rtvini >r skaudžių žaizdų, uždėkite 
* LEGULO Ointment. Jų gydomos

contition, U. Lipcienė, Olden- 
burg. Germany. Siuntinį užsa- 

dintas. Visiems užsisakiu-j A- Stankus.
siems kalendorius jau iš-: NAUDINGOS KNYGOS

Sveikata ligoniams, gydymas ligų

“Keleivio” 
1949 metams

kalendorius 
jau atspaus-

Kalendoriaus kaina ir šie-______ _ „ ___ _
met lieka ta pati, 50 centu, slaptybė "kaip lošti kozyrom iš pini- 
Pvacsvmo ....................................... 25c.nei šilta nei šalta, tik Įdo-į Prašome pinigus siųsti kar 

mu, kad ir dvasiškių tarpe; tu su laikraščio prenumera- 
buna visokių nesusiprati- j ta ar atskirai. Galima pini- 
mų! i gus už kalendorių pasiųsti
Liet. Tremt Amai. i, DarfeJ Upėmis, po 3 ar

Prof. S-gos Pirm. V. Ger-
vickas išvyko į JAV.
Savo dėdės ir IRRC orga

nizacijos pagalba gruodžio 
29 d. jis apleido Vokietiją. 
Iš Augsburgo tai pirmasis 
lietuvis, išvykęs pagal nau
jąjį emigracijos įstatymą.

V. Genickas senas uniji
stas tremtyje, dėl to jis Lie
tuvoj gavo ir kalėjimą pa
matyti, bet ir tai jo neatbai
dė iš pirmų dienų stoti pro
fesinės darbininkų organi
zacijos prieky. Per palygin
ti trumpą laiką šita s-ga iš
augo ir sutvirtėjo, Įgijo pa
sitikėjimą tremtinių visuo
menės tarpe, o kad taip Įvy
ko, tai čia yra daug ir Ger- 
vicko nuopelnų. I JAV jis 
išvyksta dar neatleistas iš 
Centro valdybos pirmininko 
pareigų, kad ten nuvykęs 
galėtų lengviau sudominti 
tautiečius tremty

4 centus stempėmis.
Kalendoriuje yra 96 pus

lapiai skaitymo. Yra Įdėta 
pagerinta kalendorinė dalis 
su tautiškais vardais, yra 
saulės užtekėjimai ir nusi
leidimai ir įdėta daug viso
kių skaitymų, patarimų, ei
lių ir paveikslų.

Užsakymus siųsti
“KELEIVIS”

636 E. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

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

Gaunamas “Keleivio” knygy-
ne.

tebesan- Bnmdway, &

Lsimės Spėjimas ir Planetos 25c
Perkant visas kartu, $2.00. Atski

rai, pilna kaina................................. (3)
PAUL MIKALAUSKAS 

184 Gold Street,
South Boston 27, Mass.

mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusius 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį j: (16-9)

LEGULO. Dept 2.
4847 W. 14(h Street, 

CICERO 50. ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. koris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetu ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas. k:is už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broodsray, South Boston 27, Mass.



Aštuntas

Vietinės Žinios
tik vienas u Šeimos išsigelbėjo
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JAUNI TREMTINIAI 
GALI ATVYKTI BE 
DARBO GARANTIJŲ

BUVO ĮDOMI LIETUVAI 
REMTI DRAUGUOS 

VAKARIENE
O’Connor, Praeitą sekmadienį, L. R- 

Division of Draugijos
Miss Alice ------------ — . ,

Massachusetts Division of Draugijos Bostono 
Immigration narė, kaibėda- turėjo savo > ą ! 
ma metiniam susirinkime karienę. kurioje (‘ai>'a. v 
Baltic American Society of gražus būrys l'
New England pareiškė, kad:susidomėjusių _veir£ ../* 
jauni tremtiniai, kurie dar karienę atidarė J. P 
neturi 21 metų, jei nori at- Ia, o programą vedė K.- te
važiuoti mokintis, jiems ne- reškevičius. Vakarienei^ J. 
reikia darbo garantijų. Mo- Lekys Įteikė lietuvių 
kytis jie gali būt bet kokio reikalams auką nuo -Vynal- 
amato ar profesijos, kad ir gamated Clothing . VVohv 
viešą mokyklą (Public ers’ Union of America boo 
School) lankyti. Užbaigęs dolerių. Pinigai bus pasKir- 
mokslą tremtiniui nereikės styti pusiau Lietuvai Remti 
grįžti atgal. Jis čia galės 'Draugijai ir BALI-ui. bve- 
pasilikti kol norės. ' čiai širdingai plojo unijis-

w. ... i tams už ju auka. V akarėnė-Miss O Connor taipgi pa- j J į; kalbėjo L R.
reiske, kad "migracijos pa-g -j(£ pi,TCininkas A. 
talpose yra nemokamai is-!j Asįriauį.ia!is. S. Joku- 
pddomos _ tremtinių blan-ib k M DoRilįenė. in- 
kos, kur jokiu religinių is- žinierius Mrs.

Bernice Cleveland ir J. Ar
lauskas, o nesenai atvykęs 

Šį Antradieni Lietuvos Ne- iš V okietijos Juozas Audė-

pažinčių nereikalaujama.

priklausomybė* Komiteto 
Posėdis

Šį antradienį, sausio 11 
d. įvyksta Bostono Komite
to Lietuvos Nepriklausomy
bei Minėti posėdis, daly
vaujant visiems komiteto 
nariams ir draugijų atsto
vams. Posėdis Įvyksta L. 
Piliečių Draugijos svetainė
je, So. Bostone, pradžia 8 
vai. vakare.

Andriaus Pūro Laidotuvės 
Trečiadienį

Andrius Pūras, apie kurio 
mirtį jau pranešėme, yra 
pašarvotas So. Bostone, 
Cuddy laidojimo Įstaigoje, 
670 Broadway, tarp I ir K

Mažiukas Michael Liek sėdi slaugės skraiste Phoe- 
nixville, Pa., ligoninėj. Tas vaikutis yra vienas iš še
šių žmonių šeimos. Visa šeima žuvo gaisre, bet ma
žiukas kokiu tai budu išsigelbėjo. Spėjama, kad tė
vai dar suspėjo tą vaikutį išmesti pro degančio naynn 
langą, šalia stovi kitas ligoninės vaikutis, 2 metų 
Dennis Porman.

nas kiek plačiau supažindi
no svečius su Lietuvos per-, 
gyvenimais per antrą pa
saulini kara ir kaio atsira-

DOM1NINKO KIRM1LO LIETUVAI REMTI DRAU 
UŽMUŠĖJAI BUS TEI- j GUA GRAŽIAI VEIKIA 

SI AMI t šį sekmadienį sausio 9 d.
1948 m. balandžio 15 d. Sandaros svetainėje įvyko..... Atskris kiitrzv T T9__ A* T\ ••

ATSIŠ ALIKĖ LIETUVIAI
SU GARANTIJOMIS 

NAŠLĖMS
P. J. Tuinila mums prane

ša, kad į Lietuvai Remti 
Draugijos atsišaukimą dėl 
davimo garantijų našlėms 
su vaikučiais, jis gavo dar 
dvi garantijas, vieną net iš 
St. Antonio, Texas, nuo 
John Žagaro, kurs davė 
darbo ir buto garantiją 
Bronei Gamzuikienei su 4 
metų dukrele, o kitą garan
tiją davė Felix Platauna iš 
Detroit, Mich., kurs pasira
šė darbo ir buto garantiją 
Jadvigai Janušauskienei ir 
jos 7 metų sunui Robertui.

Darbo ir buto garantijų 
dar reikia musų tautiečiams 
ir jei kas gali tokių duoti,

ę rašom kreiptis i p. J. P.
'uinilą, 540 E. 7-th st., So. 

Boston, Mass. arba telefo
nu SO 8-2885.

AUDROS NAŠLAITIS
Ar Žinot Kur Ką Gauti!

Mes pranešant, kad tarime mo 
sų krautuvėj visokių mašinų iš 
randavojimui, kaip tai Floor San 
ders, Wall Paper Removers, Boa- 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, vamišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

Flood Sq. Hardware Co-
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: bm t iU 4 

Ir ms 7 Ud 3

546 BROADVVAY 
BOSTON, MA88.

Telefonas: SOUth

POniS Ai Viii v Av»«-r«^»i • - ----------- -- - - ■- —•—— į ■ - — i ■■ ■■ f,.
džiai papasakojo, koks yra las. Jį nužudė trys paaug-|kėjo, kad draugijos darbas, 
tremtinių kasdieninis gyve- liai plėšikai iš Lawrence,' dirbamas sėkmingat Wor- 
nimas ir kaip tremtinėms kurie vėliau buvo suimti ir cesterio. skyrius pranešė, 
moterims tenka nežmoniš- dabar bus teisiami. Jauni kad iki šios dienos, skai- 
kai sunkiose sąlygose šelmi- žmogžudžiai yra George H.
ninkauti ir vaikus auginti. Nassar 16 metų, Gennaro 

Pullino 16 metų ir William 
\ akarienę pamargino p. p Renney irgi 16 metų.

Birutė Syilienė. kuri p. A. Tje jaunĮ žmogžudžiai da-.
-Januškevičienei aKompa-j>ar iaijęOmį Lavrence kalė-1 Kriaučialio, J. Kiškio, A. 
nuojant. padainavo porą jr greitu laiku bus tei-: Zinavičiaus, M. Metrikienės 

ir Pajaujienės. Ši kuopa tik
rai daug yra nudirbusi ir

tant nuo balandžio mėn. 7 
d. yra pasiųsti 106 siunti
niai, vertės 831 dol. 10 cen
tų. Siuntinių pasiuntimą 
tvarko komisija iš: A.

dainelių,^ Kur bakūžė sama- 5įami uį papildytą žmogžu-
ir -jaunystė. dystę. Domininką Kirmilą,----------

. Vakarienė buvo paruosta sak0< nušovęs G. H. Nassar, gali būti gyvu pavyzdžiu ki- 
gatvių. Lankymo valandosI K.. 1 .^ai,.^iai n, -\eCial 't®' kada velionis Kirmilas at- toms draugijoms. So. Bos- 
sausio 11 d., antradienį tarp ''I1' plėšikams atiduoti tono skyrius per tą laiką

avo pinigus ir paleido bu-:yra pasiuntęs 30 siuntinių, 
teli su tonikų į jauną plė- Iš viso per tą laiką trentinių

KAS BUS SENATO PIR
MININKU?

Massachusetts senate po 
praėjusio rudens rinkinių 
yra 20 republikonų ir 20 de
mokratų. Kadangi balsai 
lygiai pasidalija, tai sena
tas praeitą savaitę negalėjo 
išsirinkti sau pirmininko. 
Senatas be pertrūkio posė
džiavo 27 valandas ir abu 
kandidatai, republi konų 
Harris S. Richardson ir de
mokratų Chester A. Dolan, 
vis gavo po lygų skaičių 
balsų. Šią savaitę Massa
chusetts senatąs vėl bandys 
išsirinkti sau pirmininką.

Musų valstijoj senato pir
mininkas priima priesaiką 
iš naujai išrinkto guberna
toriaus, bet kadangi senato 
pirmininkas nebuvo išrink
tas, tai priesaiką iš guber
natoriaus Paul A. Dever 
priėmė musų valsijos sekre
torius.

Warren, Arkansas, mieste 
audra sugriovė daug namų. 
Darbinin k a i beieškodami 
po griuvėsius, surado šitą 
mažiuką kūdikį, kurs buvo 
kiek apibružintas, bet šiaip 
jau gyvas ir sveikas. Bet 
vaiko tėvų nepavyko suras
ti ir spėjama, kad jie žuvo 
laike audros. Vaikutis vadi
namas “Audros Našlaičiu”.

NAMAI ATPIGSIĄ
Bostono realestatininkai 

numato žemesnes namų 
kainas 1949 metams. Jie sa
ko, kad namų pirkimo “pa
nika” jau praėjo ir šiais me
tais namą parduoti busią 
daug sunkiau, negu pernai. Į 
Kas norės būtinai savo na-į 
mą parduoti, turės mažiau 
už jį prašyti.

Sužeidė 25 Gaisrininkus
Roxburyje šį antradieni 

kilo didelis gaisras, kurį 
begesinant 25 gaisrininkai 
buvo sužeisti. Daugumas jų 
nukentėjo nuo troškinančių 
gesų. Gaisras kilo Hunting- 
ton ir Longwood avė. kam
pe. Nuostolių gaisras pada
rė $25,000.

mininkai ir virėjos sukom- 
binavo tokias gardžias vai-7 iki 10 vai. vakaro ir tre

čiadienį iki pietų. Laidoii
mas trečiadienį sausio 12 d.' ses uz maza mokesni. 
12 vai. Giminės ir pažįstami 
kviečiami atsilankvti.

šika. ?••• žmogžudystės vai- sušelpimui yra ilšeista 1500
Svečias kežai pabėgo, o sunkiai su- dol. Nutarta draugijos sei- 

žeistas D. kirmilas dar spė- mą turėti balandžio 3 d.

Waltham Laikrodžių Dirb
tuvės Likimas Dar Neaiškus

2,300 darbininkų WaL 
tham laikrodžių dirbtuvėj 
dar nėra tikri dėl jų dirbtu
vės ateities. Atrodo, kad 
dirbtuvė kelias savaites tik-

Grįš Vėl Šiltas Oras
Oro pranašai sako, kad 

ketvirtadienį vėl gris malo
nus pavasario oras, kurs 
šios savaitės pradžioje bu
vo kiek atšalęs.

Velionies Andriaus Pūro 
laidotuvėmis rūpinasi LDD 
21 kuopa, nes jo giminės 
dar neatsišaukė.

LSS 60 Kuopos Sus i rin 
kimas

Lietuvių Socialdemokra-' kraštui 
tų Sąjungos 60-os kuopos 
narių susirinkimas įvyksta

Amerikos Vadai “Morali
niai Paralyžiuoti’’

Bostono arkivyskupas Ri- 
c-hard Cushing praeitą sek- 

i madienį pareiškė, kad A 
I merikos vadu “moi

įai nedirbs, o vėliau gal
. . , -. ta u _  •• • i pradės darbą, jei federali-? ••neja: papasakoti, kaip Dorchestetyje. Draugija ir nž Reconstracti0n Finance 

> :;uyo sužeistas. J toliau siuntines siuntinius ir Corporation suteiks dirbtu
X s: trys jauni plėšikai pagelbės tremtinių atvazia- -

y: a Lav. rence prokuroro vimui. Dabartinę centro val- 
Ht;eh A. Cregg žinioje ir dybą sudaro: pirm. A.

- laiKorr.i kalėjime iki tei- Kriaučialis, I vicep. J. Tui- 
a lf“' | n bėla jie nebus pa- nyla, II vicep. L. Paulaus- 

‘ luni plėši- kas, sekr. A. Zimavičius, 
papildę ir fin. sekr. J. Arlauskas, ižd

i paralyžius” ir “defetizmas” 'iv'.i >ela Jie. ney.u 
; gali užtraukti visam musu C.’“?“ : Ralys Įaum. 

-Įkraštui baisias pasekmes'. i.'a./al«nąim papi
Arkivyskupas kalbėio apie P1 as'zengimų, Urpi J. Dvarrokas, iždo globėjai:

„ . . Kinijį kuri šiandieną vra k,tli0|.Jle >’la Pavogf auto *. V. Ągįte ir V. Rama-
šį šešUdienį, sausio 15 d. išduodama rusų imperia'liz- rr:obil!' nauskas. Draugija prašo vi-

o jei šiandien raudo-6 vai. vakare “Keleivio’
patalpose. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Valdyba

Draugai Michelsonai Išvyko 
į Floridą

Praeitos savaitės gale 
“Keleivio” administrato
rius S. Michelsonas su žmo
na išvyko poilsiui į Floridą, 
kur žada apsistoti Miami 
mieste. Keta pabūti kuri 
laiką šiltoj Floridoj. Linki
me gero poilsio.

mui,
nasis. fašizmas užplus Kini- Orlaivis Nukrito Užmušė 
ją, rytoj jis gali ir čia būti. DU, Trečias Mirė 
.. Arkivyskupas sake. jog gelbėdamas
išrodo labai keista, su ko- t • ikiu ramumu ir tyla Ameri- „ ' y"J",a.<llen! 
kos vadai žiuri į Kinijos ne- a N-. H.
laimę ir nieko nedaro, kad Zi- ' iv . keleivinis
padėti tam kraštui apsiginti °riai-'is UŽmušė du jau
nuo maskvinio fašizmo.

Dorchesterio Lietuvių 
Klubo Susirinkimas

Klubo narių susirinkimas’ 
Įvyksta šį penktadienį, sau
sio 14 d. klubo patalpose, 
1810 Dorchester avė. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Užkvietimas į SLA Whist 
Parę

Maloniai prašome visus 
apielinkės SLA kuopų na
rius bei draugus atsilankyti 
Į 365 SLA kuopos rengiamą 
Whist Party/ kuri Įvyks ši

SUMUŠ REKORDĄ?

orlaivis
nu? ^P^mes, kurie juo skri- 
<i'’. Užmuštas Everett Mar
tin 21 metų ir Robert Bella- 
•ance irgi 21 metų. Orlaivį 
Krintant pastebėjo žmonės 
ir vienas gelbėtojas, Ray- 
rnond \\. Niebling, besku- 
'’ėfianias prie nukritusio 
orlaivio gavo širdies smūgi 
ir mirė vietoje.

RADUO PROGRAMA

sų, kurie nori siuntiniais su
šelpti vargstančius tautie
čius, kreiptis į Lithuanian 
Aid Ass’n, 99 Ward st., 
Worcester, Mass. Prašome 
visų prie šio gražaus darbo 
prisidėti. V. K.

Dr. Van Waters Atleidimo 
Svarstymas

^ ketvirtadieni, sausio 13
U ?.'a5e House bus viešai
■ trinkų apklausinėjimas 

v W aters atleidimo 
rriKale. Daktarė Van Wa- 

buvo Framingham mo-
,ei J pataisos namų vedėja 
n' viršininkai sakė, kad ji 

Visose buvo apsi- 
; Daktarė tą užginei* 
it!1. ,pr,es -jos atleidimą pro- 

i ?a\o. Todėl ir daromasvvmsi rarcy/ hun jvyKs si i Šitas vyras, George Tru- viešas “ '~v1vT
šeštadienį, sausio 15 d. So. man, 40 metų iš Washing- nėjima< k f aP^Jau?? 
Bostone Sandaros svetainė-: ton, D. C., nori sumušti ma- aiškinus ,ei^a^ ls'
je, 124 F st. Bus praizų ir Žiūko orlaivio skridimo re-------- U
uždandžių. Laukiame jūsų kordą. Jis keta nuskristi be “Keleivin t=,i j • 
malonaus atsilankymo. sustojimo iš Toronto Kana- metams iai, orįm.

SLA 365 kp. v.ldyb. doje į Miami, Fla. ce„i„. Laii-'"t ¥
‘ La,ka* ų užsisakyti.

MasMchusetto Biudžetas

Tel. GEneva 6-7516
RONAN L'PHOLSTERING CO

Taisom senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi
mas. Gvarantuotas darbas. (11)

Joseph Cidlevich, Manageris 
112 Pleasant Street, 

Dorchester, Mass.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoj* vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinioa

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BBOADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCR

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

>7 ORIOLE STREET 
We»t Rozbory, Ma—

Tel. PArkwey. 7-1233 W

_ _ _____  _____  ____ Lietuvių Radio Korpora-
vės trusteesams didesnį kre- cij08 programa ateinantį ne- 
diją. šią savaitę darbinin- iS
kams išmokėta uždarbiai 
iki gruodžio 27 d.

Naujas musų valstijos gu
bernatorius, Paul A. Dever, 
sako, kad ateinantiems me 
tams musų valstijos išlaidos 
padidės bent 50 milionų do
lerių, todėl ir valstijos pa- 
jamos-išlaides turės būti di
desnės. Pernai gubernato
riaus R. Bradfordo biudže
tas siekė rekordinės sumos 
220 milionų dolerių, o 1949- 
50 metams biudžetas siek
siąs bent 270 milionų dole
rių. Naujų pajamų reikės 
gauti virs 50 milionų dole
rių. r •

Reikalinga Moteris Prie 
Vaiko

Ieškau moters nuo 55 iki 
65 metų amžiaus pne trijų 
su puse metų vaiko Doi- 
chesteryje. Atlyginimas $20 
savaitei, maistas 
sekmadieniai laisvi. Dėl m- 
formąpijų kreipto® i Kelei 
vio” ofisą. 1

Advokatai Nori Apvalyti 
Savo Namus

Bostono advokatų draugi
ja paskyrė vieną savo žymų 
narį, advokatą Charles B. 
Rugg, kad jis išdėstytų mu
sų valstijos aukštajam teis
mui kai kurių advokatų ne
tikusi elgėsi žemesniuose 
Suffolk apskrities teismuo
se. Advokatų draugija nori 
apvalyti savo profesiją nuo 
neaiškių ir “neetiškų” ele
mentų, kurie žemina advo
kato vardą.

dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,’ 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

NAMAS PARDAVIMUI
Allstone, 2 šeimynų po 5 kamba

rius, tuoj galima užimt. Išlygos: j- 
nešt 32,000. o 37,000 ant mortgičių. 
Telefonuokit vakarais tarp 7 ir 9, 
HI 5-7527.

rei. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 3-8 

NadėHorais Ir Šventadieniais:
nne lft IU 12 ryto

278 HARVARD STREET 
laman SL, arto CaatoM ■<

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU
DAKTARAI____

J. L. Pašdkarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Na* * ryto IM 7

Nne • ryto flft 11

447 Broadwaj
SO. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, Kimbal Baildinf 

Kambary* 205
BOSTON. Tlef. Lafa^ey 8871

Jaunas Kongresmonas

Vienas iš jauniausių nau
jojo konę eso narių^yra at-

PARSIDUODA NAMAS
Bostono mieste parsiduoda 10 fa- 

milijų mūrinis namas; neša per me
tus 34,000 rendų. Su visais patogu
mais. Parsiduoda dėl mirties šeimo
je. Kreiptis j (3)

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

SPBCIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
NERVŲ LIGŲ

Daro Kraaja
Valandos:

Nao • ryto 7 
Nediliom, nuo 10 ryto iki L

BORIS BEVERAGE CO.

__ stovas Lloyd M. Bentsen, 
fe-'Jr., republikonas iš Texas 
” valstijos, jis yra 27 metų.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

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

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAU8TI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Imorad 
Movars)

fia pat ir i to

!3ra
y

r -* J

888 BROADMAT,
IO. BO8TON. MARI.

TsL SOUth




