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Komunistų Partijos Vadų Byla 
New Yorke

400 Policininkų Saugo Teismo Rumus — Komunistai 
Ruošia Demonstracijas Ties Teismo Rūmais — Kaltina
mi Amerikos “Politbiuro” Nariai Už Sumoksiu 
Amerikos Konstituciją.

Prieš'

• x • vt w Arnost Heidrich Ati-jų teismas New Yorke pra- j • n 
dėjo svarstyti Amerikos ko- rOSlūptlS
munistų partijos vadų bylą. čechoslovakijos užsienių 
Į teismą yra patraukti 12 reikalų ministerijos sekreto- 
komunistų, Amerikos “po-! rius, Amost Heidrich, kurs 
litbiuro” narių, kurie kalti-, pabėgo iš Prahos su slaptais 
narni, kad jie moko ir kurs-'valdžios dokumentais, da- 
to smurtu ir jėga nuversti bar atvyko į Washingtoną 
Amerikos vyriausybę. i ir išpasakojo valstybės de- 

Į teismą yra patraukti partamentui visas bolševi- 
Eugene Dennis, partijos se- kiškos Čechoslovakijos pa- 
kretorius, Benjamin Davis. slaptis.
John B. Williamson, John A. Heidrich sako, kad Če- 
Gates, Carl Winter, Gilbert choslovakiją valdo Maskva 
Green, Gus Hali, Robert G. į per vietos komunistų parti- 
Thompson, Irving Potash, ją, kuli gauna įsakymus iš 
Jack Stachel ir Henry Win-l Maskvos kokią politiką vyk- 
ston. Partijos pirmininkas dyti. Tikroji valdžia Čecho- 
William Z. Foster, dėl ne-i Slovakijoj yra ne K. Gott-

H. S. TRUMANO IŠKILMINGAS ĮVESDINIMAS

hj Ketvirtaaienj, sausio zu d. musų šalies sostinėj 
Washington, D. C., įvesdinamas naujai perrinktas 
šalies prezidentas, Hairy S; Truman. Iš visos Ameri
kos tūkstančiai žiūrėtojų ir svečių suplaukia į sostinę 
dalyvauti tose retose ir labai puošniose iškilmėse.
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Didelės Prezidento Įvesdinimo 
Iškilmės W a shington e

su tremtiniais. Laivas “Ma- Tūkstančiai Svečių iš Visų Amerikos Vietų Traukia į So
line Flasher” atvežė 549 iš-r-*-:— v—i——sa-..;. ir<,n<Tr«><a< p»»kv-

sveikos širdies, atleistas 
nuo teismo iki jis pasveiks.

Komunistų vadų byla iš 
keturių kartų buvo atidėlio
jama, o kaltinamųjų advo
katai ir dabar ieško visokių 
priekabių, kad byla butų 
atidėta ar visai panaikinta. 
Komunistų partija šaukia, 
kad jos vadai yra teisiami 
už savo pažiūras, o kaltin
tojas sako, kad komunistų 
vadai yra teisiami už tai, 
kad jie kursto nuversti kon
stitucinę šalies vyriausybę 
ir įvesti čia mažumos dikta
tūrą, paneigiant piliečių 
laisves ir teises.

Teismo rumus saugo 400 
policininkų ir daug detek
tyvų civiliai apsirengę. Val
džia yra nusistačiusi nepri-

waldo rankose, bet iš Mas
kvos atsiųsto vokiečių ko
munisto Bedrich jSeminder 
rankose, kurs yra tikrasis 
šalies bosas, atsakomingas 
prieš Maskvą.

Čechoslovakija, pagal A. 
Heidrich pasakojimą, yra 
įtraukta į Rusijos ūkio pla
ną ir visa jos pramonė dir
ba pagal Maskvos užsaky
mus.

Plieno Pramonės 
Pelnai Auga

Plieno pramonės darbi
ninkų unijos laikraštis 
“Steel Labo?’ praneša, kad 
per tretįjį 1948 metų ber- 
tainį plieno pramonės pel- 

pašoko į viršų.______.. nai žymiai
leisti prie jokių teismo truk- 30 didžiųjų plieno kompa
dymų. kaltinamieji turės 
pilniausią teisę gintis, bet 
smurtas nesutrukdys teismo 
eigos. Komunistai telkia sa
vo šalininkus demonstruoti 
ties teismo rūmais.

Amerikos komunistų va
dai yra teisiami pagal 1940 
metais išleistą Smith aktą. 
Kada pagal tą įstatymą bu
vo teisiami trockistai ir fa
šistai, komunistų partija 
reikalavo juos griežtai nu
bausti, o Henry tyallace 
sakosi irgi už tą bilių balsa
vęs.

“IEVA BEMARŠKINE”
APDOVANOJO WASH- 

INGTONĄ
Washington, D. C., vaikų 

globos draugija praeitos sa
vaitės gale labai nustebo, 
kai iš Argentinos atėjo do
vana Washingtono vaikams. 
Ieva Duarte de Peron, Ar
gentinos prezidento žmona, 
kuri vadovauja Argentinos 
Socialinės Pagalbos Fonda- 
cijai, atsiuntė Washingtono 
vaikučiams 600 drabužėlių. 
Ieva Peronienė yra žinoma 
Argentinoje, kaipo viena iš 
vadovių Argentinos “be- 
marškinių” (descamisados) 
judėjimo, todėl žmonės ir 
juokiasi, kad bemarškinė 
aprengė Washingtono vai
kus.

Lenino Ordinas Vi 
Vagystę

Kaip Pernai Veikė 
Statyba

_  ___ ___ __  _ ___ A TYTAil’i-į Xe7^O IIIVUOIO ▼ EJVJ
dovanojo “Lenino ordinu’’ ko j ėjo labai gyva statyba 
sovietų generolą Andriej N. ir per ištisus metus buvo 
Tupolev už tai, kad jis ge- pradėta statyt 937,000 butu, 
rai nukopijavo Amerikos, arba beveik tiek pat, kiek 
sunkiuosius bomberius B-29, rekordiniai? 1925 metais 
kurie per karą pakliuvo Į Ypač statyba buvo Įsisiu 
rusų rankas. Generolas Tu- bavusi vasaros mėnesiais, 
polev, kurs yra ir inžinie- kada kiekvieną mėnesį bu 
rius, padarė orlaivių planus vo pradedama statyti apie 
pagal pagrobtus amerikie 100,000 butų. Rudenį ir žie 
čių bomberius ir pavadino mos pradžioje statyba kiek 
tuos “naujuosius” rusų bom. sumažėjo
bėrius “Tu-70”. Tokių nu

OllCvRo▼ J i 1 CLA Qi III^VCIIS ▼ II3VJ

vietintuosius žmones. Atvy
kusiųjų skaičiuje vra šie lie
tuviai:

Vincas Gervickas su žmo
na ir dukrele. Jis atvyksta 
savo dėdės Al. Gervicko 
’tvieč i a m a s į Amherst, 
Mass. V. Gervickas yra Lie- 
uviu Tremtinių Amatninkų 
r Darbininkų Profesinės 
Šąiungos pirmininku. Ta 
5a;unga jungia virš tukstan- 
’io lietuvių darbinin 
matninkų tremtyje 
įtvvkę lietuviai yra sekami:

Brazauskas Balys; Burs 
ienė Anastazija su šuneliu 

Jurgiu; Gruodis Juozas su 
žmona Viktorija ir vaiku
čiais Romualdu, Algirdu ir 
Gediminu; Katilius Juozas 
su žmona Stefanija ir duk
terimi Giedre ir sunu Vy
tautu ; Kausyla Balys su 
žmona Marija ir sunu Al
girdu; Kačiauskaitė Katrė; 
Maželis Vytautas; Radvilas 
Alfonsas; Steponavičius Ba
lys su žmona Zofija ir Ve
lička Juozas su žmona Na
talija ir dukrele Aurelija 
bei sūnumis Alvydu ir Vy
gandu. Visi čia paminėti 
lietuviai atvyksta į Naujo
kos Anglijos valstijas.
Viso šiame laive atvyko 45 

lietuviai. Kiti išsivažinėja į 
tolimesnes Amerikos vietas.

ininkų ir 
■je. Kiti

•tinę — Republikonų Vedamas 80-asis Kongresas Pasky
rė Dideles Sumas Iškilmėms... Demokratai Naudojasi!— 
Pakėlė Prezidento Algą.

Laivynas Proso Dau-a• d. naujai perrinktas prezi -
giOU r migiĮ ■ dentas Harry S. Truman 

Amerikos karo laivyno' priima priesaiką ir praaeda 
sekretorius John L. Sulli- keturių metų tarnybą sun- 
van savo metiniame raporte; Iriose ir atsakomuose prc- 
prezidentui sako, kad karoįzidento pareigose. Frezi- 
laivynas turi gauti daugiau dento Įvesdinimo įskilrnės 
pinigų, negu prezidentas daromos labai puošnios, 
siūlo savo biudžete. Lai vy-i Tūkstančiai žmonių iš jvai- 
no sekretorius nurodo, kad rių Amerikos kampų jau 
reikia statyti nemažai karo: vyksta į tas retas iškilmes, 
laivų ir ypatingai reikia pa- 80-asis, republikonų yeda- 
didinti submarinų ir oriai- mas kongresas prezidento 
vių skaičių, kad ateities ka- įvesdinimui paskyrė dideles 
re karo laivynas su pagelbi- pinigų sumas, nes republi- 
niais ginklais galėtų atlikti konai manė, kad jų kandi- 
savo pareigą. Pagal prezi- datas bus prezidentu, o da- 
dento pasiūlymą karo laivy- i bar demokratai tuo paskyri- 

‘ bus skiriama metams 4 mu pasinaudojo, kad sunui 
bilionai 
lerių

ir 300 milionų do

nijų per tą bertainį 1948 
metais turėjo pelno $34,- 
599,132, tuo tarpu kai 1947 
metais per tretį bertainį tos 
pačios kompanijos turėjo 
pelno tiktai - $28,735,082. 
Laikraštis sako, kad “tai 
nėra dar visa istorija”, nes 
kompanijos didelę dalį pel
nų atidėjo nepaprastiems 
reikalams ir neparodė.

kopijuotų orlaivių Rusija 
jau turi daug pasidirbusi, o 
gabiam inžinieriui už gerą 
vagystę Stalinas pripažino 
“Lenino ordiną”.

Automobilių Unija 
Stoja ui Pensijas
Automobilių darbininku 

unija, kuri turi virš milionc

Rasinės Riaušės 
Pietų Afrikoje

Praeitą savaitę Pietų Af
rikoje. Durban mieste ir 
apielinkėse, iškilo žiaurios 
rasinės riaušės. Vietiniai 
gyventojai negrai užpuolė 
indusų gyvenamus kvarta
lus mieste ir per kelias die
nas ėjo žudynės ir plėšimai.

Naujai atvykusius išvie- F'ur’ban riaušių aukų skai
čius siekia virš tūkstančio 
žmonių, sako keli šimtai 
žmonių yra užmuštų ir apie 
tūkstantį sužeistų.

Negrai kėlė riaušes prieš 
indusus, o baltųjų gyvena
mų miesto dalių nelietė, 
bet riaušėse žuvo keli balti 
žmonės. Pietų Afrikos vy-

—Amerikos karo trans
porto orlaivis su 20 vyrų 
nukrito Škotijoj š| pirma
dienį. Visi keleiviai žuvo 
nelaimėje.

IŠMĖTĖ IŠ AKADEMIJOS 
3 NARIUS

Sovietų Sąjungos moks
lų akademija nutarė paša
linti iš savo tarpo tris sve
timtaučius akademikus “už 
veikimą prieš Sovietų Są
jungą”. Pašalintieji moksli
ninkai yra amerikietis Her- 
man J. Muller, anglų moks
lininkas Sir Henry Dale ir 
norvegų filologas Olaf 
Broch. Anglas ir amerikie
tis patys atsisakė jau anks
čiau iš tos akademijos, o 
norvegas dar nebuvo pats 
atsisakęs.

AMERIKOJE 2,000,000 
BEDARBIŲ

Darbo departamentas pra
neša, kad metų pradžioje 
visoje Amerikoje yra 2 mi
lionai bedarbių. Daugumas 
bedarbių yra sezoninėse 
pramonės šakose, kaip ra
dio, elektros prietaisų dirb
tuvėse, šiušapėse ir drabu 
žiu siuvyklose. 1948 metu 
bėgyje bedarbiai vidutiniai 
gaudavo pašalpos po $19

Maskva Pradeda
Taikos Ofenzyvą
Pagal Maskvos įsakymą 

visos komunistų partijos 
pradėjo naują “taikos ofen- 
syvą”. Maskva mano, kad 
kol Kinija bus užkariauta 
ir suvirškinta, taika pasau
lyje yra reikalinga. Todėl 
duotas įsakymas visoms ko
munistų partijoms varyti 
propagandą už taiką, už su
sitarimą su Maskva ir už 
taikų išlyginimą visų nesu

nanų, iškėlė darbininku 
reikalavimus šiems metams 
Unija sako, kad ji reikalau 
ja iš darbdavių tartis dė 
užtikrinimo visiems auto 
mobilių pramonės darbinin 
kams senatvės pensijų, dė 
įvedimo socialinio draudi 
mo ir dėl pakėlimo darbi 
ninku uždarbių iki 1946 
metų vasario lygio, kada 
buvo panaikinta kainų kon
trolė.

Unijos pareigūnai sako. 
kad darbininkai pirmon vie- 

Z ton stato savo socialinius 
reikalavimus dėl senatvės 

ir dėl socialinio 
draudimo. Dėl tų reikalavi

tintuosius žmones pasveiki
no Massachusetts guberna
torius Paul A. Dever, o iš 
Maryland atvyko specialinė 
delegacija, su gubernato
riaus W. P. Lane, Jr., atsto
vu, Louis J. O’Donnell, ir 
teisėju Wm. F. Laukaičiu, 
SLA prezidentu, pasitikti 
32 farmerių, kurie vyksta į 
Maryland valstijos farmas. 
Teisėjas W. F. Laukaitis 
vra Maryland valstijos D. 
P. Komisijos pirmininkas.

Atvykusius išvietintuosius 
žmones iš lietuvių pusės pa
sitiko J. Laučka, N.C.W.C. 
atstovas, giminės ir Interna
tional Institute vertėjos, 
Mrs. A. Januškevičienė ir 
K. Namaksienė.

riausybė mobilizavo kariuo
menę ir policiją, kad tvar
ką atstačius.

ruošti pergalingam savo va
dui šauniausią įvesdinimą.

Po priėmimo priesaikos 
prezidentas Trumanas ties 
Baltaisiais Namais priims 
milžinišką paradą, kurio 
žiūrės 40,000 žiūrovų iš spe
cialiai pastatytų tribūnų, o 
gatvėse šimtai tūkstančių 
žmonių eis pasveikinti nau
jai išrinktąjį prezidentą.

Visą šią savaitę sostinėj 
rengiami baliai, iškilmės, 
pramogos ir vaišės. Di
džiausios iškilmės bus ket
virtadienį. Iškilmės bus per
duodamos per radio po visą 
šalį.

Šį pirmadienį kongresas 
pakėlė prezidento algą, 
jam bus mokama per metus 
$100,000 (buvo $75,000) ir 
skiriama išlaidoms .be atsi
skaitymo $90,000 per metus 
(buvo $40,000).

sipratimų.
“Taikos ofensyvą” prade-1 PenslJU 

jo senyvas Prancūzijos ko •draudir . ...
munistų vadas Marcei Ca- 11 u?darbių pakeli
chin, pagal susitarimą su uni^a .,zada vestl kov*
Maskva, o dabar “taikius” siais metals-
jo žodžius pasigavo visa ko 
munistų spauda ir siūlo aly
vos šakelę visam '•imperia
listiniam” pasauliui, išsky
rus Kiniją, kur komunistų 
armijos žygiuoja pirmyn.

KONGRESMONAI RAN- 
KIN IR HEBERT NEBUS

KOMISIJOJ
Atstovu iumų demokratų 

parti/os kongresmonai

KOMUNISTAI PAĖMĖ 
TIENTSIN MIESTĄ

Kinijos komunistų armi
jos praeitos savaitės gale 
užėmė didelį šiaurinės Kini
jos uostą Tientsin. Prieš 
miesto užėmimą komunistų 
artilerija labai smarkiai 
miestą bombardavo ir pri 
darė didelius nuostolius. 
Sausio 1471. Tientsin mies 
te įvyko liaisus sprogimas,

KAS MOKĖS DAUGIAU 
MOKESČIŲ?

Prezidentas Trumanas 
prašo, kad kongresas padi
dintų kai kuriuos mokes
čius, kad federalinė valdžia 
turėtų per metus 4 bilionus 
daugiau pajamų. Preziden
tas siūlo, kad tiktai tie mo
kesčių mokėtojai, kurių pa
jamos per metus yra dides
nės, kaip $6,000, mokėtu Clal 
daugiau taksų Prezidentas 
taip pat siūlo padidinti mo
kesnius nuo korporacijų

KIEK AREŠTŲ PADARY
TA 1948 METAIS

Federalinė policija (FBI) 
praneša, kad 1948 metais 
daugiausiai areštuota 21 
metų amžiaus žmonių. Iš vi
so per visus metus Ameri
koje buvo areštuota 759,698 
žmonės ir jų pirštų nuo
traukos pateko į policijos 
archivus. Iš kiekvieno 20 
gyventojų vienas buvo dėl 
vienos ar kitos priežasties 
areštuotas. Tarpe areštuo
tųjų daugiau, kaip 15 nuo
šimčių buvo jaunikliai iki 
21 metų amžiaus, bet iš tos 
areštuotųjų grupės buvo 44 
su puse nuošimčių visų au
tomobilių vagių, 38 nuošim- 

visų areštuotų už įsi-
laužimas, 31 nuošimtis areš
tuotų už prievartavimus, 21 
nuošimtis už plėšimus ir 25

nu- . _
tarė, kad pagarsėję savo re- kada kanuolių granatos pa-

pelnų. Piliečiai, kūnų paja- nVosimciai V1SI>. areštuotų 
. . y vagystes, o jaunų žmo

nių, papildžiusių žmogžu
dystes, buvo 12 nuošimčių 
visų žmogžudžių.

Iš visų areštuotų 440,872 
arba 58 nuošimčiai pakliu
vo į policijos rankas jau iš 
antro ar kelinto karto.

akcingumu kongresmonai, 
John F. Ranfcin iš Mis-is- 
sippi ir F. Edward Hebert iš 

per savaitę. Viso dirbančių- ĮLouisianos, nebebus skiria- 
jų Amerikoje yra virš 60 mi į neamerikoniškos veik- 
milionų žmonių. J los tyrinėjimo komisiją.

taikė į anglų aliejaus san
dėlius, kurie išlėkė į padan
ges. Amerikos konsulatas
{>raneša, kad Amerikos pi 
iečiai laike mūšių nenu

kentėjo.

mos per metus nesiekia 6000 
dolerių mokės tuos pačius 
mokesčius, kaip dabar.

PARVE2E 2012 KARIŲ 
KŪNŲ

Armijos departamentas 
praneša, kad iš Pacifiko 
cargabenta 2012 Amerikos 
kritusių karių kūnų. 50 kri- 
tuvių vyrų yra iš Massachu
setts valstijos. Laivas “Sgt 
Jack J. Pendleton” atvyks
ta į San Francisco.

—Prezidentas Trumanas 
įteikė kongresui pasiūlymą 
duoti jam plačius įgalioji
mus pertvarkyti federali
nės valdžios aparatą.

VLIK-o PIRMININKAS M.
KRUPAVIČIUS PASI

TRAUKĖ?
Gautomis iš Europos ži

niomis, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas, kunigas Mykolas 
Krupavičius, pasitraukęs iš 
pirmininko pareigų. Jo pa
sitraukimo priežastis buvusi 
ta, kad dauguma VLIK-o 
narių jam pareiškė nepasi
tikėjimo. Kas užims jo vie
tą, dar žinių nėra.

Šį mėnesį kun. Krupavi
čius ir V. Sidzikauskas, vyk
domosios tarybos pirminin
kas turėjo atvykti į Ameri
ką, bet dabar atrodo, kad 
jų atvykimas susitrukdys, al
gai delegacija atvyks kita
me sąstate.

LAKŪNAS ODOM SU
MUŠĖ REKORD.)

Amerikietis lakūnas Bill 
Odom praeitą savaitę paki
lo iš Honolulu lėkti be su
stojimo į New Yorką. La
kūnas skrido mažu, 185 
arklio pajėgų orlaiviu. Jis 
sumušė to tipo orlaivio skri
dimo rekordą, bet turėjo 
nusileisti sausio 13 d. Oak- 
land aerodrome, Kaliforni
joje. Lakūnas išbuvo ore 22 
valandas ir 6 minutes ir nu
lėkė 2,375 mvlias su savo 
mažiuku orlaiviu. Iki šiolei 
to tipo orlaivio rekordą lai
kė vienas rusas lakūnas, 
kurs buvo nulėkęs 2,031 
mylią.

TPAVfil.FR
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5 APŽVALGA S

NAUJAS VALSTYBĖS 
SEKRETORIUS

Užsitarnavusio karo vado,

bus prezidento Trumano 
politika? Tą parodys tiktai 
ateitis.

Vienas dalykas atrodo
’eorge C. Marshall, vietą tikras: — Amerikos politi- 
alstybės sekretoriaus pa-įka dabar iki Jaltos išdavi- 

bekauliškumoeigose parėmė teisininkas 
diplomatas Dean Acheson.
Jo paskyrimas sukėlė dau
gybę spėliojimą dėl Ameri
kos užsienių politikos kryp
ties. Ar Amerika vėl ban
dys “užgerinti” Maskvą?
Ar vėl bus pradėtas išdavi
kiškas Jaltos kelias, kure 
nustūmė virš šimto milionų 
žmonių Rytų Europoje Į 
žiaurią rusiško totalitariz
mo vergiją? O gal Ameri
kos politika bus “kieta” ir 
neleis rusams plėstis toliau 
tam tikrų ribų?

Visi su dideliu susidomė
jimu laukia atsakymo Į ši
tuos klausimus, nes labai 
daugelis, dargi gerai pain
formuotų žmonių, neturi 
aiškumo, koki gi yra ir koki 
bus Amerikos politika arti
miausioj ateityj, po naujai 
perrinktos administracijos 
įvesdinimo?* miesto

Naujas valstybės sekreto- j vokiečių 
rius nėra naujokas užsienių' 
politikoj. Jis buvo valsty
bės sekretoriaus padėjėju ir 
buvo vienas iš atsakomin-

kiškumo ir 
nebegali suminkštėti. Mask
va per daug jau iš musų jal- 
tininkų išsityčiojo ir paro
dė jiems, kad Rusija yra 
agresinga diktatūra, kuri 
tik i stipresnę jėgą atsirė
musi sustoja žygiavusi pir
myn. Bet visokių “Vinsono 
aferų” dar galime pamatyti, 
o Kinijos likimas vis dar 
tebėra neapsispre n d i m o 
svarstyklėse...

Praeitą penktadieni sena
tas patvirtino Dean Ache
son valstybės sekretoriaus 
pareigose.

KELEIVIS, SO. BOSTON

DEAN ACHESON AIŠKINASI SENATO KOMISIJAI

Kas Savaite
Geras Pasiūlymas siuntė Izraeliui protestą ir

Darbo sekretorius, Mauri- pradėjo koncentruoti savo
' ce J. Tobin, kalbėdamas kariuomenę Aqaba uoste.
: praeita savaitę Bostone, is- Apie tą protestą, ii pavo- 
kėlė idoniu klausimą, kodėl jų Izraeliui įsgndo Mask- 
C.l.O. ir A. Darbo r edera; va ir davė įsakymą savo 
cijos unijos nesusijungia į1 ambasadoriui Pavelui Yer 
vieną galingą unijų sąjungą; šovui tuoj. pat
ir tuo budu nesustiprina 
darbininkų padėti valstybė 
ie ir santykiuose su darbda- 

i viais? M. J. Tobin mano, 
j kad sujungtas darbininkų daUgeiįs žmonių 
[judėjimas butų pajėgesnis 
i užtikrinti taiką pramonėje,
; darbavių ir darbininkų san- 
' tykiai butų geresni ir nau
da iš to butų ne tik darbi-,2- 1

natas’patvirtino Dean Acheson valstybės sekretoriaus pareigose, vietoje pasi
traukusio George C. Marshall.

V1NNICOS SKERDYNĖS

Rusiški 'Valymai
baltinta ir rusai butų paro
ti lenkų draugais...

Kad Maskva netiki į pa-Rusų socialdemokratų or
gane “Socialističeskij Yiest- 
nik” vienas rusas ar ukrai-į 
nietis daktaras, pasirašęs 
Georgij Aleksandrov, apra
šo baisų vaizdą iš Yinnicos

gųjų musų užsienių politi
kos nustatytojų prie Cor- 
dell Hali, Ed. R. Stettinius, 
Jr., James F. Bymes ir prie 
dabar pasitraukusio G. C. 
Marshall. Jis pasitraukė iš 
Valstybės departam e n t o 
1947 m. birželio 30 d. Apie 
naują sekretorių netiesiogi
niai liudijo kongreso šnipų 
gaudymo komisijoj buvęs 
valstybės sekretoriaus padė
jėjas Adolf Berle, Jr. Jis 
sakė, kad 1944 metais vals
tybės departamente buvo 
kilusi kova tarp jo ir tarp 
Rusijos “appeaserių”. A. 
Berle sakosi tada jau matęs, 
kad Rusijos politika yra ag
resinga ir visai ne toki, ko-i 
kią sau įsivaizdavo “koope- 
ravimo su Rusija” šalinin
kai. Todėl A. Berle reikala
vo nustatyti aiškią Ameri
kos politiką ir parodyti Ma
skvai, kur yra jos plėtimosi 
ribos. Bet tada laimėjo “už- 
gerintojai”, priešakyje su 
Dean Acheson ir jo artimu 
bendradarbiu Alger Hiss, 
kuris dabar yra traukiamas 
atsakomybėn už šnipinėji
mą Rusijai! A. Berle sako, 
kad tada jis pralaimėjo ir 
jo diplomatinė karjera pa
sibaigė, nes jis buvo pasiųs
tas ambasadorių į Braziliją, 
o paskui ir visai iš diploma
tinės tarnybos pasitraukė. 
Rusijos užgerintojai tada 
paėmė vesti Amerikos poli
tiką ir vedė ją per Jaltą ir 
Potsdamą į šiandieninį ne
tikrumą, kada niekas neži
no, ko Amerika siekia ir 
kaip mano savo neaiškių 
tikslų pasiekti.

Bet Jaltos politikos paty
rimai daugeliui Amerikos 
vadų “atidarė akis”. Vie
nas tokių sukietėjusių jalti- 
ninkų yra ir naujasis valsty
bės sekretorius. Su juo var
du yra rišama “Trumano 
doktrina”, “Marshallo pla
nas’’ ir taiytautinės atomi
nės energijos kontrolės pla
nas. Dean Acheson’ui vado
vaujant, Amerika nutiesė 
Maskvos imperijos ribas 
ties Dardanelais ir pradėjo 
siųsti ginklų paramą Grai
kijai ir Turkijai. Dean 
Acheson pirmas suformula
vo Marshallo plano pagal
bą Europai.

Pats D* Acheson, savo 
paaiškinimuose senato už
sienių reikalų komisijai, 
griežtai atsiribojo nuo “už- 
gerinimo” politikos ir sakė, 
kad jis vykins prezidento 
Trumano politiką. O koki

pasiūlyti Iz
raeliui Sovietų Sąjungos 
“pagalbą” prieš Angliją...

Kas iš tos “pagalbos” iš
eis, parodys ateitis. O dabar 

jau sako, 
kad Palestina gresia virsti 
antrąja Ispanija, kur di
džiosios valstybės bandys 
savo ginklus svetimu krau-

ninkams, bet ir visam kras-Į- Izraelis jau gauna didelę
tui- , , . , pagalbą iš Čechoslovakijos

Darbo sekretorius pakele dirbtuvių> nOrs pagal
tikrai įdomų klausimą.. Ko tarimą visoks ginklu
dėl unijų vadai, dargi tie, gabenimas i Palestiną yra 
kurie pripažįsta vienybes §raudžiamas. Taigi “drau- 
reikalą, tą klausimą vis nu- Siamas”, kaip buvo drau-
stumia miglotai ateičiai, to džiamas ir į ispaniją... 
negalima jokiais gudrumais ..
išaiškinti. Esminiu skirtumų Jie Nebijotų Karo

Pasitraukiantis valstybės 
sekretoriaus padėjėjas, Ro- 
beit A. Lovett, praeitą sa
vaitę darė pranešimą senato 
užsienių reikalų komisijai 
ir sakė, kad Rusijos dikta- 

, toriai yra pasiryžę kariauti,
pariamen- — tjk* jįe pajustų, kad gali

... , . . .karą laimėti. Savo tikslams
ar jų grupe gan nepabaigia; ?kti Maskvog diktato- 
rnomis kalbomis sutrukdyti rįaį nevengs karo, jei tik 
įstatymų išleidimą! Šitaip. tikrumo, kad jo n€. 

tautos Amerikos senatą praeitą sa-! k;5
kaipoįvaitę apibudino naujai is į1 

rugų rinktas vice-prezidento pa-' 
reigoms senatorius Alben 
W. Barkley.

pnes' Prie dabartinės tvarkos

vergtųjų tautų ištikimybę tarp didžiųjų unijų sąjungų
Rusija ruošiasi karui, o vergtuose kraštuose priaugs rodo }f tas, kad rusai stato tikrai nėra, o organizacinės 

jei ruošiasi, tai mano ir ka- naujoji karta, kuri bus iš- didelius sustiprinimus Uk-įir ambicijų kliūtys <^1 
liauti. Kitaip koki prasmė auklėta naujo rėžimo gluši- rainoj ir Gudijoj, arba anoj nėra nenuveikiamos9

Amerikos senatas yra vie
nintelis pasaulio

kur vienas senatorių
VD nužudytųjų 
pinės.
“kultūros par , __
vomis nuo darbo dienomis! Rusija pirmoji po karo pra- 
žmonės rinkdavosi pasilink- dėjo vykdyti milžinišką 
sminti. Daktaras G. Alek- persiginklavimo programą, 
sandrovas sako: “Aš buvau panaudojant naujam apsi- 
Yinnicoje. Aš negaliu tylė- i ginklavimui visus antro pa
ti. Aš kalbėsiu apie tai, ką S saulinio karo patyrimus, 
mačiau ir girdėjau”. Rusija ginkluoja savo

Jo pasakojimas tikrai yra! miją, oro pajėgas ir karo 
šiurpus. Vokiečiai Vinnico- laivyną. Rusija buvo pirmo-

žmones nonai eis mini uz reikes trauktis i savo 
Maskvos budelių pasiseki- platybes, 
mą kare. „

Kad taip tikrai yra liūdi; šiandien laukia kar0, kaipO! vi 
ja tokie faktai: Kada rusai gog išvilaisvįnti iš rusų n

i užėmė Lenkiją,. Jie .'^^!okypaciios. Pirmas karo šu-
Lenkijoj atrastą ir vokiečių vig dabar butu toms tau. 
dar paliktą karo pramonę tomg ženklas sukiĮti

kas yra vienintelė 
kuri skaito karą 

prieš" “imperialistines” val- 
užtildžius kiek savo niekšy- [stybes neišvengiamu, tokią 
bių pėdsakus, vokiečiai ap-} pažiūrą rusams paskelbė

je išžudė žydus ir žydų 
skerdynės sukėlė žmonėse 
didelį pasišlykštėjimą. Kad

ji ir kol 
valstybė.

sunaikino, mašinas išvežė'.J rusus ir

200,000 vyrų) yra apgink
luota rusų ginklais. Prasi-

siteiravo žmonių, diktatorius Stalinas dar
bolševikų NKVD dėdavo 1946 metais, vasario o d1 BerI5™>.^ok?da!.re.'; meniu!

v Huno- ginklų siunčia i

kasė, sukvietė tarptautines! Rusijos gmKiavimosi pra- - get lenkai savo kare
komisijas, mokytus dakta- monę. ......................pramonės neturi ir jie gali
rus ir iš plačios Ukrainos į-į Dabar rusai turi apžioję tjek kariuomenės ap- 
vairius žmones pasižiūrėti,! Europoje virs 100 ginkluoti, kiek nišai jiems
kaip bolševikai elgėsi su sa- žmonių, — vokiečių, lenkų,: -
vais žmonėmis. Štai ka sako i vengrų, rumunų,

cechų, slovakų, lietuvių, lat 
vių, estų. Iš rasų rankų da 
bar išslydo jugcslaviai,
riu

Kartu R. A. Lovett sakė, 
kad Maskvos vyriausybėje 
vyrauja J. Stalinas, kurio 
žodis nulemia Sovietų poli
tiką ir kurs yra neaprėž
tas “politbiuro” bosas.pastatytus kvis-s?nafe veik nėra jokios ga- 

- • • jčia, to-Uimybės užbaigti diskusijas
skubina jei senatorius ar senato- Amerikos politika, pagal 
kraštus PH būrelis susitaria ir nepa- t0 patjes pareigūno aiškini-

nuo bet kokios laisvesnės 
minties ir nuo įtartinų ele-

P. S.

Nauji Leidiniai
Lithuanian Sulletin nr. 11

—12, leidžiamas, Amerikos 
Lietuviu Tarvbos. Šiame

ų įenKų, ginklų duoda. Jei kilių ka- . 
hul$?3rŲ, lorbL-oi tnr£fii Vurlunt’

tas daktaras:
“Molio ir smilties žemė 

Vinnicos iškasenose stebuklin
gai išsaugojo, dėl menko oro 
priėjimo j cementu apipiltas 
duobes, virš 10,000 lavonų.
Vengdamas teisiniai-medici- 
niškos terminilogijos, aš liudi
ju. kaip gydytojas ir matęs la
vonus savo akimis, kad jie bu
vo išgulėję žemėje nuo 5 iki 6 
metų. V’isų buvo suveržtos 
viela rankos užpakalyje. Skro
dimai parodė, kad daugelio la
vonų skilviuose buvo praryta 
žemė (vadinasi, buvo palaidoti 
gyvi).

“Dauguma mirė dėl smege
nų
dimo kulka, suskaldžiusią 
kau šio kaulus.

“Tarp lavonų buvo daugiau
sia vyrų. Daug senelių su žilo
mis barzdomis
kais (popai?). užkartus totalitarinius bol-

Kelios dešimtys moteriškų ševikiškos diktatūros rėži- 
lavonų, jų tarpe senutės 60— mus. Per ilgesnį laiką ru-
70 metų amžiaus. Daug jau- sams gal ir, iš tikrųjų, pa- 
nuolių 17—18 metų. vyks tas padaryti, jei pa-

“Virš lavonų, daugumoje ---------—-----------------------------
visai išrengtų arba pridengtų
sutrūnijusių baltinių likučiais, 
netvarkingoje krūvoje suvers
ti visokie drabužiai, krepšiai; • , , • - , , ,
ir maišai au dar išlikusiai.,: lenk’J, !r 5^,ko.lon,J’J>
maisto produktais... kuY° vokiečių kolonistų ir

“Ant lavonų ir užmuštųjų 
drabužiuose
fotografijų, laiškų, akinių, 
šaukštų, katiliukų, net doku
mentų su vardais ir fotografi
jomis.”

ras, lenkai turėtų kariauti 
už rusus, bet jie galėtų tik 
tiek kariauti, kiek rusai

baigiamomis Kalbomis tęsia ma; ‘-daro viską, ką tik ga. 
posėdžius, jų negalima nu-j kad išvengus panaudoji- 
tildyti. Tai yra savo imsies m0 <vjnklu” užsibrėžtiems 
“veto , kurs kadaise buvo tikslams siekti.
Lenkijos ir Lietuvos parla- į
mentuose. Tas aukšto pareigūno aiš-

Amerikoje šita senatorių tinimas geriausiai išaiški-
“veto teisė’’ vadinasi ro-[na« kodėl Rusija be karo 

laimi, o Amerika, nors ir 
turi didesnę jėgą, bet savo 
tikslų nė iš tolo nepasie-

mantišku vardu “filibuste- 
ris”, kas tiesioginėj prasmėj

, . , • reiškia plėšikavimą. Pava-dviguoame numeryje yra dinimasp g tik 
a daug svaroių doku-j

mentų iš Lietuvą kovos už j* Dabar senatas ban(,o fi,..
I busteriavimo teisę kaip nors

budin- kia...

‘Įdėt į Laikraštį”
Gavome “įsakymą” 

‘Lietuviu Direktorijos’
įs

klausomas gyvenimas, rfuo-j !, “direkto
rijos ilgą pamazginį pa
reiškimą, kas kaltas dėl Lie-

Jurgj Šaulį ir yra eilė svar-j Naciai Gyvi! ■ tuvos nelaimių ir kaip Juo
kių skaitymų, su kuriais se-- Amerikos generolas, Lu- 20 Parsaičio-Gabrio-Tautvy- 
nesnieji lietuviai gerai pa-į cius D. Clay, okupuotos Vo- diktatūra ateityje tvar- 
darytu, jei supažindintų! kietijos tvarkytojas, sako,
jaunuosius.

tas Latvijos 30 metų nepri

Liuiviivo. i uu muuu .nett? , ....... . . i bilius galėtu senate praeiti.
turi uždėiusi kieta lete- dama plaeiai z,niV?ie ml_l Ar seksis9 buti maskolių kvislingu. Ru- ,“ą"ant visos Jienku kariuo- <W<>matą|

sai nėra dar galutinai " «r<n ,»• v>~» o,u evar-
jungę nė suomių, kuriems. Kita priemonė padaryti 
jie oar neuzkorė savo k vis-, lenkus “ištikimus” Maskvai

. *u’ jiems statytų ginklų n
ciKta torius Tito atsime- amunicijos. Tuo budu Mas 

tė nuo Maskvos n- nebenori kva

ingo.
Jei k.itų karas, visos ru-ijos Daugybė lenkų kaiinin 

>ų oajungtos tautos butų ku> kurju įštikvmvbė Mask -
varomos Kariauti uz Rusiją. * " -

yra “valymas” lenkų armi

Information

“L. B.” galima'kad Vokietijoj vėl kelia' 
per Lithuanian • galvą į nacizmą palinkusios į sa

kys Lietuvą.
•J. Gabrys-Paršaitis ir vi-

Center, " 233 
rk 7,

jo “direktorija” atrodogrupės ir partijos. Genero 
las išvardijo dvi grupes: — 
Dr. Otto Strasserio iš Kana
dos vadovaujama “Yokie- 

ir Dr.

v?!omo;> nanauu uz musiją. vai yra ab€jotina, metama "v"" y’ , 
lietuviai, latviai n estai bu-;jauk arrniįos. Šias dienas v v ’’
tų varomi į rusų kanuome-į Iepkų maršalas Rola-Žy Y‘ . _ _ _____

mierski, sėdėjęs kalėjime Australijos Lietuvis, atėjo! čiu Atgimimo”Lv^a
.... , lenku maršalas Rola-Žvnę kariauti uz savo paver
V1U Penkius metus už lenkų ka 5 ir 5 numeriai iš Kengūrų 

11 kllOa’ /*ai forma- riuornenės pinigų pavogi- krašto. “A. L.” sustorėjo ir
sužalojimo, rezultate sužei- frs *’turėV^sUmT8^^skelbė Wroclawe, kad jau išeina 16 puslapių, duo- 
- tuietų staiyu rusamsdenky armijoj negali būti........................... . ‘da daug žinių iš Australi-

v x ?į vietos žmonėms, kurie ne jos lietuviu gyvenimo. Ad-~ moka meiIfe knKijai su i-esas: .J. Giušauskas, Leigh
.^ą. vusija tikisi visas pa rišti su “broliškumo jausmu Creek, South Australia. 

Sovietų Sąjungai”. Jis ža
dėjo šluoti iš armijos visais Bendras Darbas nr. 3-4 už

P3- savo tautinius kariuomenės

Rusija tikisi
vergtas tautas padalyti sau 

ir ilgais plau-, ištikimas per toms tautoms

kunigai, daug buvusių val
dininkų, daug žmonių lenkų 
ir cechų tautybės iš artimų-4.. 1^.1 • * V ii

žydų.
užtikta daugybė Vinnicos skerdynės įto 

tik maža dalele milžiniškų 
skerdynių, kurias per eilę 
metų vykdė ir dabar tebe
vykdo žiauri Rusijos dikta
tūra. Kiek tokių Vinnicų 

Dr. G. Aleksandrov sako, yra plačioj Rusijoj? Kiek 
kad Stalino policijos iš- Vinnicų yra dabar ir Lietu- 
skerstųjų tarpe Vinnicoje[ voje, kur žiaurus okupantai 
daugiausiai buvo ukrainie-, terioja žmones, veža juos į 
čių valstiečių, paskui ėjo vergijos darbus arba šaudo 
visokie “darbo inteligentai” MVD užkampiuose?

_ _____ VISUS
“siaurus nacionali s t u s ”. [ lapkričio-gruodžio mėnesius. 
Kad “šlavimas” geriau sek Dvylikos puslapių laidoje 
tusi, lenkų armijoj yra daug “B. D.” patiekia daug gerų 
rusų karininkų, kurie akylai straipsnių apie Lietuvių 
seka lenkų karininkų ir ka Tremtinių Amatninkų ir 
įeiviu nuotaikas ir parodo, i Darbininku Profesinės Są- 
kur reikia “valymas” darv jungos veikimą, apie narių 
ti. Keli šimtai lenku aukš-- pasiruošimą ateičiai ir duo- 
tesnių karininkų nesenai da gerų straipsnių apie uni- 
paskubomis pasiųsta į įvai- klausimus.. Adresas:
rias rusų karo mokyklas ir “Bendras Darbas’ (13 b) 
akademijas “pagilinti ži- Augsburg, Camp Hochfeld,

ne visai sveikų smegenų, 
nes plūstasi daugiau, kaip 
sveikas žmogus gali supras
ti ar suvirškinti. Jis visur 

TT . ... , - • - . mato “išdavikus, menkys-
Heinnch Leuchtgens vado tas, pataikūnus, parazitus, 
vaujamą Nacionalinę De-; mikrobus, karjeristus” ir 
mokratų Partiją • . - panašius sutvėrimus ir žada

Abi tos grupes reikalauja kada nors visus “patraukti
Reichą.atstatyti Vokiečių 

Abi sako, kad “vokiečiai į tautos teismą’ Belaukiant
, _x. . tosmaloniosvalandos“par- 

,/ĮabartiniŲį šaitiada” pražydo nesulaiko 
Vokietijos sienų ir abi va- ma srove pamazgų ir srutų
dovaujasi hitlerizmo išgar
sintu “vado principu”, nors 
ir dangstosi demokratiško
mis plunksnomis. Dr. O.
Strasser kadaise buvo įta
kingas nacių partijos tūzas,_______ _
bet jis susipyko su Goebbel-i Vydu, yra senas aferistas ir 
su,,kurs jo broli su.ikvida-į šmugelninkas, kurs prekiau-

karininku nesenai da gerų straipsnių apie uni- vo..’ 0 dabartinis fiureris ja visa kuo, neišskiriant nė 
KanmnKiį nesenai „ .e t, ?.h spėjo pabėgti i užsienius, ito, k0 jis neturi. Per eilę

Gen. L. D. Clay gal ir ne-; metų tas šmugelninkas Švei- 
noredamas patvirtino pran-! carjjoj garbino “Lietuvos 
euzų baukstymasi dėl agre- i didvyrius”, kurie 1926 mė
singos Vokietijos pnsikeli-i tais padarė gruodžio 17 d.
mo. Jei Ruhro pramonė ne- perversmą, tik apgailesta- 
bus tarptautinėj kontrolėj, vo, kad tie “didvyriai” pa- 
naujas nacizmas ir vei gali statė prie valdžios Smeto- 
įskilti ir Europos tautas; „ą, o ne j j. Dabar tas afe-

Mums gaila ir redakcijos 
krepšio, į kurį šitą purviną 
“dokumentą” turėjome nu
mesti. •

Juozas Gabrys-Paršaitis, 
kurs dabar vadinasi ir Taut-

mas”, kaip kariauti ir gau 
ti “broliškumo jausmo” So
vietams.

Kad geriau sektųsi lenkų 
“perauklėji m a s” Rusijos

Germany U. S. Zone.

Palengvinkime tremtinių
mokslų akademija išfeįd0 naštą, sušelpkime juos! Au- 
lenkų tautos istoriją, nes kas siųskite: 
patys lenkai, dargi bolševi
kų samdiniai, iki šiolei ne- United Lithuanian Relief 
sugebėjo parašyti Lenkijos Fund of America, 
istorijos vadovėlio, kur Ma-; 105 Grand st., 
skvos politika butų visai iš- Brooklyn 11, N. Y.

naikinti. ristas ir smulkus sukčius
Siūlo “Pagalbą” [ bando vėl politikoje pažve-

Kada Izraelio orlaiviai J°d ir “sukurė” savo “di- 
numušė penkius anglų or- rektoriją Lietuvai gelbėti”.
laivius viii Egypto ar Ne-! vargšė Lietuva!
geb dykumos, anglai pa- J. D.

1
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Ii Socialdemokratų Kuopos vių jaunimo. Tokie leidiniai 
Veikimo jiems galės duoti tai, ką tė-

Įvykęs metinis LSS 19-os vai nesugebėjo ir būdami 
kuopos susirinkimas atnešė atitolę nuo Lietuvos nežino-
permainų musų darbe. Dali- jo.
nai jas iššaukė naujieji at- Kultūros reikalų vadovas 
eiviai. Pereitų metų bėgyje, D. Mačėnas, tęsė piiminin- 
musų kuopon įstojo 10 kas, parūpins musų susirin- 
tremtinių. Jau turime atvy- kimams kruopščiai ir gerai 
kusių draugų pagal naują parengtų paskaitų įvairiais 
imigracijos įstatymą. Šių politiniais, kultūriniais, eko- 
metų laikotarpyje laukiame nominiais ir socialiniais 
atvykstant bent 25 sočiai- , klausimais. I šias paskaitas 
demokratų musų kuopon. i kviesime ne tik narius, bet

qn ... • i *• a ' visus lietuvius, kuriems ke-Tremtiniams pasiekti A- H į k,ausimai j. 
menkos krantus ypač pade-; ~
jo A. Jankauskas, A. Žilin-j Naujieji ateiviai kelia ir 
skas, Glaveckas, V. Kalve- rūpinasi Lietuvos Socialde- 
lis, B. Tiškus, J. Buivydas, mokratams Remti Fondo 
W. K. Michelsonas ir kiti. reikalais. Tai užsimotas la- 

Išrinkta naujoji kuopos kai plataus masto darbas, 
valdyba nori kiekvienam Turėsime gerai jį apsvars- 
nariui duoti pilną iniciaty-'tyti ir paruošti, kad bendru 
vą, kad visi nariai butų darbu pasiektume tuos gra- 
veiklųs musų judėjime, nes žius tikslus, 
tik visų narių aktingumas Dabar pradedame jau 
gali sudalyti rimtą organi- ruoštis musų tradicinei va- 
zacijos pagrindą ir užtik-: karienei, kuri šiais metais:
rinti sėkmingesne veiklą. įvyks vasario mėn. 26 d.į __

Dabartinę valdybą suda-iSavo originalumu, paruo- «« Socialdemokratų Vencio*
— - - - ----- bei valgiais, ji skirsis! Lietuvių Socialdemokratų *UUiu<k,

ninkflę V KnlvolR R" ėor nuo visų kitų Tai bus era-! 65-oji kuopa, gruodžio mėn.; Konstantinavičius, Kuzinas, misija, kurion pakviesti bu- *un visiems žmonėms ouo- ninkas, V. Kalvelis, K. Cer- yi&ų nnų. uus nr»- Mnėinnk Mmhi« PiiiHnVaa vn ikanrini- Mr* M Tur- da progos būti laisvais zmokeliunienė, D. Mačėnas, J.ziausia ir turtingiausia va- 12 d* surengė įdomia, pra Mamoną Meilus, Puidokas, nėmis. Todėl ir musų orga-
Paknys ir A. Mačionis. kanene. Valgtus ęagammt, kaitau SSSS’/jin tt "M* »«* »»•

LEDAS DENGIA MISSOURI PO AUDROS

Per tris dienas Missouri valstijoj lijo ir šalo ir kada lietus sustojo, tai gavosi 
vaizdas, kaip šaldytuve viduryje, viskas padengta storoku sluoksniu ledo. 
Šitas vaizdas yra iš Columbia, Mo. miesto. Lijantis ledas pridarė daug nuo
stolių, ypač nukentėjo telefonų vėlos, kurios daugelyje vietų buvo nutrauktos.

Worcesterio Naujienos
Bus Šauni Biznierių ir Pro-' 7) Šerifas VVilliam B. Be- 

fesionalų Vakarienė į nett (Worcesterio apskri- 
Noriu pranešti visų Wor- ties policijos viršininkas);

cesterio ir apielinkės lietu- 8) Pulkininkas William 
vių žiniai, kad vasario 20 d. Bigelovv (181 Mass. valsti- 
sekmadienį, 6 vai. vakare jos pėstininkų pulko va- 

j mes čia turėsime šaunią va- das).
karienę Lietuvių Piliečių! Turėsime ir daugiau žy- 
klube, 12 Vemon st. Vaka- mių svečių ir laukiame 

įrienę rengia Lithuanian Bu- daug svečių lietuvių. Vaka- 
siness and Professional rienėje turėsime muziką, 
Men’s Association ir už- puikią programą ir šokius, 
kviečia į savo vaišes lietu
vius iš visos Naujosios Ang-! 
lijos. Tikietai kainuos po'
$2.50. Salėje vietų turime 
tiktai 300, todėl tiek ir ti-. 
kietų tegalėsime išleisti. M a-; 
lonėkite tikietus įsigyti iš! 
anksto. Vakarienėje turėsi
me turkę ir kitokių valgių.

Tikslas

Vytautas G. Skrinska
Biznierių ir profesionalų 
D-jos pirmininkas.

HARTFORD, CONN.

2 dol. Po 1 dol. davė: Ba- ti 50 dolerių. Už tuos pini ^ave mums demokrati 
reišis, Dibulskis, Dulkis, Jo- gus nupirkta įvairaus mais- J3’ kaip mes ją šiandien sio-
nuška, Mrs. Jonuška, Kai- to siuntiniams suruošti. Je ralyje turime, ir davė

taniu bei Valgiais ji skirsis! Lietuvių Socialdemokratų velis, Kinderis, Krutulis, i Tam reikalui sudaryta ko- musų .gerąją konstituciją,Xk£ VZ’rtSS?£’i Jbus era-! 6&-oji ku^ia, gruodžio mėm Į Konstantinavičius, K-—’ — h..- kun ™,ems žmonėms duo-

PATERSON, N. J.

Kuopos pirmininkas, se
nas Amerikos socialdemo
kratas A. Žilinskas, jūsų

pakviestos geriausios šeimi
ninkės. Viena jų nesenai 
atvyko iš Vokietijos. Bus

čionis, nesenai atvykęs į šią• navičius, Vaišnoras ir Voi- Tremtinius komisijoj atsto-.^ miesto ir valstijos vy 
šąli iš D. P. stovyklos Vo-! kus, kiti mažiau. vavo V. Tamoshaitis. Komi- 1 musytėms, kad męs esą

Po prakalbų buvo pa- sijos darbą prižiūrėjo ir jai me .lojalus ir patriotiški pi- 
ruošta skani, lietuviška va-; pagelbėjo Mr. K. Jurgeliu-! :iec,ai? „kaip_taikos taip ir 
karienė. Užtat reikia pagir- nas, Sandaros klubo pirmi

Musų Naujienos
Musų tautietis, išrinktas 

tos vakarienės į Conn. valstijos senatą, ad 
yra pagerbti George Wash- vokatas Frank Manchunas, 
ington, musų tautos didvy- pradėjo savo tarnybą valsti- 
rį ir pirmą prezidentą. Jojos legislaturoje. Linkime 
narsa ir pasiryžimas kovoti! jam sėkmės naujoje darbo 
prieš Senojo Pasaulio tiro-! sritvje.

Kartu noriu pažymėti, 
kad advokatas F. Manchu
nas sudarė naują juristų fir
mą, kurioje dirba vietos ad
vokatai: F. Manchunas, W. 
Zeman ir adv. Cooper. Jų
jų raštinė randasi 68 Pratt 
st., Unity Building.

-o-

korespondentui pareiškė, i taiP Pat ir meninė dalis sukietijoj. Jis trumpais zo- 
kad kuopa gyvai veikdamai šokiais. Plačiau apie šią va- ožiais atpasakojo sunkią 
greitu laiku taps stipriausia, karienę pranešime vėliau! tremtinių padėti, kuri vis 
politinėje ir kulturinėie srv- Per spaudą. labiau blogėja.tvje lietuvių organizacija .. Tuo ,ir baižė Pranėj K Balčiauskas. jau pažį- kės, o ypač Mrs. Schell 2i-| Sandaros klubo vardu pa. 
Amerikoje, nes naujoji kuo ^">9 ^opos pirmininkas, Štamas patersomskiams ir noma, kiekvienas daljnns 1# i t
pos valdyba sieks grąžinti i A- Žilinskas. Vilnieti, sį kartą užimponavo kiau- turėjo pats apsimokėti, bet ; d vieną
veikimą daug buvJį na-: , . Panokta tema tas meko neatbaidė ir pne kietuką nupirko Mr. V.
riu, kurie dėl visokiu prie- » L- »• D- 7 Kuopo. buvo Lietuvių tautos kova stalo susėdo apie 40 zmo; R A ' ju2akevičius.

nihJ^-ftiir^^iViso oaruošta ir pašiurta 
zavęs kntiskiausius momen- prabėgo. Ve bovo pasaky- j. j 10 d 12P maisto 
tus raudonosios ir rudosios ta gražių kalbų, Pasidalinta; ki t Pakietukai pasiųs- 
okųpacijos mete, jrode, kad mintimis ir Įspūdžiais su. g ; tremtiniams, kurie 
lieteliai vieningai kovojo draugais ir svečiais. Daly, 1948 žjo 12 d isi

ti musų šaunias šeiminin- ninkas.

žasčių yra pasitraukę. Jau 
esantieji ir laukiami naujie
ji ateiviai ją sustiprins, ir 
glaudaus koperavimo keliu

Ii L. D. D. 7 Kuopos 
Susirinkimo

Sausio 9, 1949 m. Ameri
kos Lietuvių Atletų Klube 
buvo LDD 7 kuopos meti-

pavyks sudaryti kūrybingą1 nis susirinkimas. Kuopos 
ir aktyvią organizaciją, ku- * ’ ’ - - -
ri glaudžiai bendradarbiaus
su visomis lietuviškomis or
ganizacijomis, išskyrus ko
munistų, ir įneš didelį, reik
šmingą indėli Lietuvos lais
vės kovon ir pakels išeivi
jos kulturinį gyvenimą.

Kokie aktualiausi kuopo
je reikalai? Naujasis pirmi
ninkas trumpai nurodė, kad 
kuopa nemano ribotis “pa
rapijiniais”, vien savo orga- 
ritzacijos reikalais, bet su
sirūpins ir bendrais lietu
vių socialdemokratų opiais 
klausimais, kuriuos nevisa- 
da pajėgia atlikti kiti asme
nys, būdami perkrauti dar 
bais ir neparodydami už
tektinai iniciatyvos bei su
gebėjimo. Spaudos reikalų 
suaktyvinimas ir pakėlimas, 
o taip pat ir platinimo bu
dai turės buti pagerinti, 
kad pigiau ir lengviau butų 
prieinama musu visuomenei 
Amerikoje ir kitur leidžia
ma lietuviškoji spauda. Pa
vyzdžiui, Vokietijoje išlei
džiama daug ir geros lite
ratūros, bet čia ji sunkiai 
gaunama. Neperseniausiai 
yra išleista anglų kalba A.
Šapokos “Lithuania through 
the ages”. Šis veikalas turė
tų buti plačiai paskleistas 
tarpe jau mažai lietuviškai 
kalbanči

karo laike. Tuo pakelsime 
musų vardą ir išreikšime 
musų patriotizmą.

Mes turėsime musų vaka
rienėje nepaprastų svečių. 
Tai yra:

1) Generolas majoras R. 
W. Grow su žmona (Fort 
Dewens, Mass. viršinin
kas) ;

2) Gubernatoriaus pava
duotojas su žmona Charles 
Jeff Sullivan;

Musų L. A. P. Klubo va
dai kalba apie klubo ramų 
praplėtimą, nes dabarti
niuose rūmuose neužtenka
mai vietos. Manoma, kad 
dar šiais metais klubo rū
mai bus remontuojami ir 
patalpos praplėstos. Šio 
klubo socialinio skyriaus 
nariai rengiasi prie gyvos 
kultūrinės veiklos žiemos 
sezone.

id už savo krašto laisvę, nežiu-: vavę ilgai prisimins šita su- aX v f avaldyba praneš, iad 19 rint litini įsMkinimų į buvimą ’ n3)^nn k , - Anth,°?y
pnezasties drg. P. Knauciu ! ąkirtniLo Ta kova vodama 1 —o— , kitu fcuau pne Lietuviškos O. Shallna su žmona, Lie-
ko ligos, kuopa neturėjo su-: įabar Lietuvoj su rinklu Rainas narndns Brockto- t,n.™ oarhz, k™,,,!,,-
SirinkimO, nes nebu\0 kuril ronVnip Miku liAtnviSVnc’ i.- n t - j „ rankoje. Musų lietuviškos 
j| sušaukti. Dabar jau d. P. organizacijos laisvame pa- 
Knauciukas pasveiko ir suJ saulyje kovoja politinėj dir-
sirinkimas tapo sušauktas. 

Valdybos vardu kalbėjo voj. Ir kiekvieno iš musų
Pi™a,K»ė S^dienėt Xto7o1 šaj Pa*
nurodė, kad svarbiausiuoju felži’ bus atsteteta laisvė ! ?e,tla sk?.‘^’ k?

Bakūžės parodos Brockto 
Paskutiniame kuopos su-' ne. 

sirinkime nutarta išreikšti; Ta proga reikia pažymė- 
viešą padėką musų kalbėto- ti, kad ir kiti Brocktono lie- 
jams: J. Buivydui, K. Bal- tuviški klubai yra pažadėję 
čiauskui ir A. Mačioniui už paskirti lėšų tremtiniams 

kalbas.' sušelpti. Reikia tikėtis, kad
> k. ė* i • - i ozvaivyvz, kad jų au-! pažadus išpildys, nes jie.įlelej bus atstatyta laisve, buvo didžiausia, nes jie taip pat kaip ir sandariei ■» • *• f • A • A •! .J MUc aicKllYltl laiOVv

• aušimu šiandien stovi, tai demokratija ir teisingumas 
rėmimas LDD ir . Taip pat jis vykusiai atme-

zurnalo “DAR- w Vemtiniamsdžiamo
N01? Bostone buvę; priekaištus, esą jie yra na-

‘‘n a rS8! Paslsake’ i ciai, fašistai ar komunistai, 
v leidimą paima; j0 jįajba buvo įtikinanti.

??V£bT,n!?-C^OS L?“ po ‘O kalb«jo visų geras
cnib^nt SSti’h nnm ,alk“'i pažįstamas, ir mėgiamas J. 
guli ant pečių LDD eidam i Buivydas. Jis palietė svar-
f J-u’ °/Patln«a! ant b«- blausias J. A. V. politines
stoniskių draugų. Ji nurodė, -• --- ---- -
kad reikia pasirūpinti fi
nansinės ‘DARBUI” para
mos.

Taip pat pranešė, kad 
LDD 7 kuopa turi virš 40 
narių, kurie yra pasimokė- 
ję už 1948 m. Dabar yra 
pradžia 1949 m. ir mes tu
rime rimčiau susidomėti, 
kaip išrinkti duokles iš tų 
40 narių. Taip pat reiktų 
pagalvoti ir apie naujų na
rių gavimą. į LDD orga
nizaciją narys pasimoka 
metinės mokesties dolerį 
Jis už tą dolerį

atsisakė, kad rengėjai pa- čiai gerai supranta musų 
, dengtų kelionės išlaidas, trolių tremtyje sunkią mai-

daronius VišiėmS'* Atikojdši e nfS*-* što atžvilgiu būklę. Paga- 
draugiškas ačiū. liau, kas gi išties vargstan-

Iš surinktų aukų, atskai- čiam broliui lietuviui ranką, 
čius rengimo išlaidas $20, ■ jei ne lietuvis, ar ne lietu- 
pasiųsta Lietuvių Socialde- viška organizacija. Nors 
mokratų Jaunimui Vokieti-'pasitaiko, kad ir kitataučiai 
joj, švietimo reikalams. ! sušelpia musų tautiečius 

.. . . i Kuopos nariai aktyviai!tremtyje. Tokiais buvo duaktualija®. Vaizdžiai nu- jsjjungia j tremtinių gelbė- batų fabrikai Brocktone, 
sviete praėjusius prezidento .-jmo <jarbą, užpildydami kurie priklauso kitatau- 
rini'?u?US’ u,zs?eni? ir Vjdaus reikalingas garantijas ir čiams, o vis tik paskyrė 250 
P? i? dabartinę darbi- pažymėjimus. Laukiama ne-. dolerių tremtiniams lietu- 
nmkų būklę, ir pnmmė maį0 kuopos prieauglio. . viarr.s sušelpti. Tad lietuvis, 
svariausius socialdemokra- Kuopa ^ir rtiarįja. kokiu jis bebut(J pažiunJ

ik da'ln|u» šiuo.metu. Jo: Koretpondent&s politiškai ir kokio jis bebu-
kalba buvo labai sklandi, “2----------- i tų Įsitikinimo religiškai, ne
gyva, Įvani ir turininga, is- BROCKTON, MASS. turėtų atsisakyti nuo trem-
saukusi fflivas diskusijas. ! -------- 1 tinių šalpos, tuo labiau or-

rakalbos praėjo ramiai.Sandro* Klubo Maisto Pa- ganizacijos - klubai,

nemažai “bimbinių”, kurie
Trem ^pajamas^udate ilvf-

>ančio Amerikos lietu-

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

VTETTA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

gių ir U&andžių

«a

•0 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

Musų senas ir užsitarna
vęs klebonas J. Ambota, 
darbštus lietuvių veikėjas, 
šiemet sulaukė 80 metų am
žiaus. Tą įvykį vietos lietu-

tuvos garbės konsulas;
4) Kongresmonas Harold _

D. Donohue (4 distrikto at-! viaį nori iškilmingai pami- 
stovas); į nėti ir sudarė iš draugijų

5) Valstijos senatorius bendrą komitetą, kad sene-
su žmona Mrs. William Fle Į sukaktuves tinkamai pa- 
ming; minėjus. Minėjimas įvyks

6) Policijos viršininkas ateinantį sekmadieni, sau-
William P. Finneran (Wor- s’° 23 d. 5 vai. vakare. Da- 
cesterio policijos viršinin- lyvaus lietuviai ir daug sve- 
kas); ’ timtaučių. K. Vailorfis

1 ........... ------- » rify

Neužmirškite P adėt Tremtiniui
AID OVERSEAS. Ine- 4851 S. Ashland ave« Chicago 9. III. 

Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos 
zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra 
pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pini
gai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 14-18 dienų. 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.

suomenės suneštų skatikų.; . i-i - ,, *.' ,, . - tunams
teL Tzt ™USlm£^ kalbėt° į Kaip jau buvo čia rašyta, tad dalis tų skatikų vienu 

Bimba (re-1 Brockton Sandaros Klubas ar kitu budu turėtų vėl grįž- 
kaitn pSf ”r° paskyrė tremtiniams sušelp- ti visuomenei. VytautasDARRA^ Yn°aHUa-na kart^ Patersono istorijoje DARBĄ, -ypatingai šiuo ramiai ir klw<g;i
nesiveldamas į diskusijas.

Buvo daug svečių iš Broo-! 
klyno. |

Prakalbas gražiai prave
dė J. Dulkis.

Surinkta aukų $27.60. 
Aukavo: Mrs. Gecevičius

momentu musų “DARBAS” 
savo raštais yra pagerėjęs.

Nutarta parsi traukti 
“DARBO” platinimui 50 
egzempliorių. Taip pat nu
tarta surengti pavasario me
tu žurnalo “DARBO” nau
dai vakarienę.

Aklamacijos budu palikta 
šiems metams kuopos val
dyba. Pirm. B. Spudienė, 
protokolų ir susisiekimo 
sekr. P. Kriaučiukas. Fiiian

visi nariai ko draugiškiau
siai svarstė organizacijos 
reikalus. Po suMritikimo 
draugai sumetė po delerinę 

sų raštininku F. Spudys. Iž-;[r pavaišino Kriaučiuką.
dininku A. Suingle. Į kad jis sugrįžo iš po ligas 

Reikia priminti, kad šis nesužalotas dvasioje ir vėl
LDD 7 kuopos susirinkimas metasi į veikimą.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sų., 

Worcester, Mass.

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

f f
V. G. SKRINSKA. B. S, 

Reg. Savininkas

buvo gyvas, malonus, nes! LDD kuopos Narys

Siantinys Nr. 1.—S7.S0 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 dėž. (400 gr.) margarino

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

Siuntinys Nr. 5—$'>..70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
2 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys Nr. 8— $2.93 
4’/4 sv. cukraus 
514 sv. kvietinių miltų

Siuntinys Nr. 10—S0.80 .
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 s v. 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. 11—$0.10 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
, «v. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.*5
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. mat garino 
2 gr. marmelado 
4 sv. degintos karos

4 *,4 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 -v. grynų kiaulinių tauku (Tik 

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

Siuntinys Nr. 23—$6.40
5 sv. rūkytų 'ašinių
5 sv. pupelių kavos

Siuntynys N r. 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

RIBAI
A. Vyriškas kostiumas

3V. jardų vilnonės medžiagos su 
visais priedais ( 100% Virginijos
vilnai ....................................... $23.95

B. Moteriškas kostiumas 
2 3/4 jardų vilnonės medžiagos su 
visais priedais (100% Virginijos
vilna) ......................................... $21.95
Pastaba. Nedidelį muitų, jei toks 
butų, primoka gavėjas, vietos va
liuta.

^PINIGAI
a. Pervedami Vovictijon, išskyrus 

Rusų zonų:
ui $5,00—DM 56.00 
ui ISM-D5I 100.00

b. Vokiečiu banknotai:
ui S4.5O—DM 50.00 
uf $8.00— DM 100.oo



Puslapis Ketvirtas N

Saule šildo namus
Jau senai buvo rašvta 

spaudoje (ir “Keleivyje”), 
kad saulė gali šildyti na
mus. Apie saulės įkinkyraą 
i manų šildvmą žmonės jau 
senai galvoja ir daugelis 
mokslininkų darė visokius 
bandymus, kaip tą pada
lyti.

Dabar tokie saulės šildo
mi namai jau yra padaryti. 
Tie namai yra Dover, Mass.

' namas, užteks tik namą su
jungti su “šildomuoju na- 

i muku” ir namas visada bus 
šiltas. Dar kiti pranašauja, 

šilimos, kad ateityje miestai ir mies- 
šildyti teliai įrengs bendras namų

gali surinkti tiek 
kiek reikia namui 
per 10 dienų. Todėl jei per į “šildyklas” atskiriems mies 
ištisas dešimts dienų Bosto-į tų blokams, ar net ir vi- 
ne saulė dėl debesų nepasi-; siems mažesnėms miestu- 
rodytų, tai Doverio namas kams, kur bus surenkama 
visvien butų šiltas. O jeigu i saulės šilima ir paskui ji 
saulė virš 10 dienų butu už 1 bus už tam tikrą atlyginimą 
dengta debesimis ir ne’-vie- j skirstoma po atskirus na-j 
stų, tai tokiame atsitikime mus. Tie žmonės sako, kad, 
inžinieriaus Dr. A. Neme-įiš musų namų visai išnyks 
thy šeima tikrai pradėtų į visokios krosnys, neberei- 
šalti. Bet garsioji Harvardo kės rūpintis “pečių pakurti_ l w • i i « •miestelyje, prie pat Bosto

no. Saulės šildomas namas Blue Hills observatorija už- 
stovi ant Povvisette kelio., tikrino to namo gyventojus.

ir krosnys bus naudojamos 
tiktai valgiams gaminti, kol 

Tuose namuose šiemet gy- kad Bostono apielinkėj nie | ir tam reikalui galima bus 
kada ilgiau šešių dienų ne-įkinkyti gerąją saulutę, 
buvo ištisai debesėta, todėl
ir ateityje nėra pavojaus, 
kad debesys čia dengs dan
gų per ištisas 10 dienų. O

vena viena mzimenaus sei
mą, kuri caro bandymą gy
venti namuose, kurie gauna 
šilimą TIKTAI iš saulės. 
Jei inžinieriaus, Dr. Antho- 
ny Nemethv, šeima neiššals 
Naujosios Anglijos klimate 
šią žiemą, tai bus įrodymas.

1 kad saulė gali namus apšil
dyti daigi gana šaltame Bo
stone. O juo toliau į pietus, 
iuo lengviau iš saulės gauti 
šilimos namams šildyti.

Kada buvo užėję pirmie- 
' ji Naujosios Anglijos šal
čiai ir kada “dėdė speigas” 
griebė žmones už nosies ir 
ausų. Bostono spaudos at
stovai nuvažiavo į Dover 
miestelį pažiūrėti, kaip Dr. 
A. Nemethy šeima gyvuoja, 
ar iie dar nesušalę savo 
saulės šildomuose namuo
se. Bet pasirodė, kad ta šei
ma visai nesiskundė dėl šal
čio. Jų gvvenamuose kam 
bariuose buvo 70 laipsnių 
šilimos, arba tiek, kiek tur

Kada tas bus ir kaip ta 
revoliucija įvyks, tai yra 
pranašystės reikalas. Šiuo 
tarpu įdomu, kad namų šil
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Lindberfh Berlyno Oro Transporto Patarėja*
—-•— ■

todėl namas visada gaus iš dymas saulės spinduliais 
saulės reikalingą šilimą. 'jau yra galimas ir kad pa

Žinovai sako, kad ateity-Į lyginus šaltame Bostone 
je namų, šildymas saulės; toks namas jau stovi, žmo- 
spinduliais išsiplatins po vi- nės jame gyvena ir nesi- 
są Ameriką. Tiesa, toliau į i skundžia.
šiaurę nuo Bostono, kur kli! Ateities “revoliucija” na- 
inatas šaltas, toks namų šil i mų šildyme, be abejo, eis 
dymas vargu bus praktikuok kartu su namų išvaizdos pa
jamas. , Bet nuo Bostono že- keitimu, nes saulės spindu- 
myn įpietus, saulės šildomi ’’’ ‘
namai ateityje bus kasdie
ninis dalykas. Juo toliau Į 
pietus, juo lengviau namus

Garsus Amerikos lakūnas, Chorles Lmdbeigb, da
bar yra Amerikos oro pajėgų patarėjas, jis lankėsi 
Berlyne, kur susipažino su oro transportu į tą iu»ų 
užblokuotą miestą. Paveiksle matyti, kaip jis Neubi- 
berg mieste kalbasi su aviacijos bazės viršininku, 
pulk. Člarence Eduinson.

MARGUMYNAI

Lia^_ f^dyti kiekvienas j Kasmet ant Amerikos 
rėš turėti tą didės- j<eiių daug žmonių žūsta 
zesne stiklo siena . • •__ __ . „v.-i:..

namas turės 
nę ar mažesnę stiklo sieną 
ir metalinę sienelę. Todėl

—Ai, Maike, kaip einasi? niekas katinų neveisė ir jus 
—Laba diena, tėve, kaip to nepadarysit. O jei jus no

tų gyvuoji? rite tik pinigų pasidaryti,
—Aš gyvuoju nesiektai, jums nieko negaliu

Maike, ale jei pinigų butų, patarti.
tai dar geriau gyvuočiau. - -ai tu rokuoji, Maike.

—O ką tėvas' darytumei kad katinų ir žiurkių farma
su pinigais, jei jų turėtu- yra no gut?_

.-pTaip, tėve, tai visai ne-, vra jr visuose kituose 
—Tu, Maike, kytras vai- rimtas reikalas.

kas ale tokį durną klausi- —Okey, vaike, jei tas biz- methy trobos šilima yra 
mą duoti. Tu man, Maike, Rjg tau nepatįnka, tai tu gaunama iš saulės. Jokios
P . * i • , man paskolink pinigų i krosnies tuose nam-----—
kui as tau įsklumocjsiu, ką p]iorj(j^ nuvažiuoti. Ten ra. jie nevartoja nei alie 
as su jais darysiu. šilta, kailinių nereikia, o jaus. nei anglių, nei malkų

—Jei tėvas turi gerų su- h„e viv^ižinas • - -
manymų, tai gal ir pinigų xx iau vrvco ▼ invicjiiCTc,

r. p i plpktrna.

lengviau butų gauti.
—Maike, mano galvoj

yra plenti skymų pinigams

kės su tavim susitikti ir an: jokio kito kuro.1 •• *1 •. • T7„ • •
npi frp.on--- npi

kritikų eiti. 
—O kain pernai, tėve.

Kaip veikia saulės šildy
mas? Atsakymas yra toks: 
Dover namas turi antrame

šildyti saulės spinduliais, perversmas namų šildyme 
nes šiltesniame klimate stik- atsilieps ir architektūroje, 
linės namų sienos, kurios ar namų išvaizdoje. Bet, sa- 
saulės spindulius pagauna, ko, pietinėse valstijose, kur 
galės būti mažesnės ir ma- namus reikia šildyti tik ke- 
žiau tereikės natro druskų, Has savaites per metus, 
kad pagautą šilimą sudėjus saulės šilimą įvesti bus la• _____ Į • 1 _ • •• « •

Mirtis Ant Kelių—Seniau 000 Įregistruotų automobi- 
ir Dabar | lių. o ant kelių per metus

laiko žuvo tiktai 437 žmo
nės. Vadinasi, automobilių 
skaičius padidėjo septynius 
kaltus, o užmuštųjų žmonių 
skaičius paliko toks pat. 
Reiškia, važinėjimasis ke
liais su mašinomis dabar 
yra septynius kartus sauges-

setts valstijos automobilių 
registratorius, Rudolph F. 
King, praneša, kad 1917 
metais toje valstijoje buvo 
185,339 įregistruoti auto
mobiliai, o ant kelių tais 

, metais toie valstijoje žuvo
galima bus padaryti, jog “Keleivio kalendorius 1949 438 žmonės.
Šilumos įrengimas butų vi- metams jau išėjo. Kaina 50

į sandėlį. bai lengva ir ji kainuos
Yra saulės šildymo siste- daug pigiau, negu dabarti- 

mos entuziastų, kurie pra- nis namų šildymas anglimis 
našauja visą revoliuciją na ar kuo kitu. ’ *
mų šildyme. Jie sako, kad

J. 5.

visokiose automobilių ir 
sunkvežinių nelaimėse. Bet 
klaidinga manyti, kad da
bar keliai daugiau žmonių 
nužudo, negu seniau, kada 
automobiliai ką tik buvo
pasirodę. Štai, Massachu- n,5įet vfevjen ant keliŲ dar

daug ir per daug žmonių 
žūsta. Daugelis jų žūsta dėl 
neatsargumo ir dėl važiavi
mo neblaiviame stovyje.

1948 metais Massachu-
sai kitame pastate, negu centų. Laikas jį užsisakyti, setts valstijoj buvo 1,285,

išleisti, ale t£s nieko nema-l buvai nuvažiavęs Į Florida?
či ja, pinigų nėr kaip nėr. j —Maike, mane pernai nu- sieną. 720 ketvirtainių pė

dų didumo. Stiklo siena yra j 
pietų pusėje, iš kur saulė 
duoda daugiausiai šilimos. 
Už tos stiklo sienos, ketu-

Įdomu išgirsti, tėve, vežė viena našlikė su savo 
tuos tavo * skymus . armobila, o dabar ji apsiže-

—Jei tu, Maike, isfege- RjjOj mane ir ant veselios
riuosi, kur gauti kapitalo,! nevadino, o su gyvuliniu ___  _____ T ___ (
tai mes su kurnu Kur.koku- treinu važiuoti nebenoriu, rių colių atstume, yra meta- 
ku jau turime skymą. Tas reikia labai vačytis, kad line sienelė, kuri per stiklą 
kūmas gaudo katinus, luoa penųvežfų, kur dar šalčiau Įėjusi saulės karštį “suren- 
jiems skuras ir parduoda yra. Aš važiavau kartą, ka”, arba, kitaip sakant, 
žydui į garbernę. Visas jo Maike, su treinu, trys sut-kuri nuo saulės Įkaista. Tos 
trobelis yra, kad negali ge-*kas išbuvau nevalgęs ir ne- metalinės sienelės gale yra
rų katinų pagauti. Žydas gėręs, kol penkis šimtus Įtaisytas ventiliatorius, kurs
nori juodų katinų, o juodi mailių į Plioridą nusimufi- Įkaitusi orą pučia į “sandė-
katinai, kaip ant zlasties, nau. ‘ * livs,” arba Į didelius skardi-

q niurkti Tai VP A ». TAę-nr. ; rrin? /Kl \ J___ rr»«nesiduoda pačiupti. Tai ve 
mudu ir išfigeriavom, kad 
reikia katinus veisti didelėj

—Ar Tėvas manai, kad Į nius (blėkinius) indus. Tie 
Florida yra tiktai penki šim-į “indai” šilimai sukrauti yra 

pats Įstabiausias namų šiltai mylių?
farmoj. Amerike yra pustv-j _Yes, Maike, aš pats va-įdymo prietaisas, 
nių, kur govermentas už ni- žiavau ir žinau, kad ekzekt- Mokslininkai ilgai galvas 
kelius duoda žemę, paimsi- jį tiek yra. laužė, kaip “sukrauti” sau
me didelį pleisą ir priveisi-! —Tėvas labai klysti. Iš'*ės šilimą, kad paskui ją bu
me katinų. _ Bostono į Jacksonville, FIo *ų galima iš sandėlio paimti
,Duyna kartą, tėve, gir* ridoj, yra visas tūkstanti? !^r P° trupučiuką vartoti na- 

ciziu, kad katinus galima jr 23 mvlios, o iš Bostono i šildyti, šitas galvosu-
veisti. Miami, tiesiu oro keliu, yra ^is buvo išsnrestas tuo hn-
, Galima, Maike, o,ved-, jr 289 mvlios.
lug musu rokundoe, tai ka- Važiuojant keliais yra dar
tinų auginimas mums nieko daUgiau mvjiŲ. ___ ____  _ ___

—Well, Maike, dėl to ant | šildomame name vartojama 
kritikų neisim, kai aštrei-j^o skardiniai indai po 5 
nu važiavau, aš neturėjau galionus dydžio, arba iš vi

lo kelią išmieruoti ,so visam namui šildyti yra 
:u, Maike, nukrvpai naudojama 4,275 galionai
................................ chemikalų. Tie chemikalai

yra natro junginiai (sodium
...____ _______ compound), kurių kaina yra

ke busi soglasnas, kad jei i maždaug apie 10 dolerių už

Gerbiama...Klausk Save
KIEK TAMSTA PASENSI 

PER 1949?

Karas Prieš Žiurkes 
Apsimoka

Amerikos “Public Works 
Association” praneša, kad 
geriausiai apsimoka pinigai

V i įdėti Į karą prieš žiurkes, 
i Sako, žiurkės per metus 
; pridaro nuostolių iki 2 bi
lionų dolerių! Vienas mies
tas, Jacksonville, Fla., gi
riasi padaręs žmonėms per 
metus pusę miliono dolerių 

įsutaupų tuo, kad veik visai 
išnaikino tame mieste žiur
kes. Tam miestui “žiurkių 
sukontroliavimas” per me
tus kainuoja tiktai 17,000 
dolerių, o pelno gyventojai 
iš to turi pusę miliono. Tai 
yra tikrai puikus nuošimtis.

nekaštuos. Mes užveisime 
ne tik katinų, bet ir žiurkių. 
Su katinų mėsa maitinsime 
žiurkes, o su žiurkių mėsa 
maitinsime katinus. Ėda
las nieko nekaštuos, o kati-

SDręstas tuo bu 
du, kad šilimai sukrauti į 
“sandėlį’’ pradėta vartoti 

i chemikalai. Dover saulės

spasabo 
Ale tu 
nuo biznio Mes kalbė iom

ny .fatras vesime i garber- apie ekspensus, o tu kalb 
nę ir dacol. Pinigų bus, kaip; ape mai!es. Juk ir tu, Mai-
sieno.

—Nerimtas sumanvmas, 
tėve, iš to niekas neišeis.

—Kaip gali išeiti, Maike. 
kad kapitalo pradžiai nėra?
Visokį biznį, Maike, pirma 
reikia patrajinti, gauti žmo
nių pritarimą, surinkti pini
gų ir tik paskui reikia pasa
kyti “bankrot”. O tada, pasišildyti.
Maike, kas liko, tai jau Mi- —Iki pasimatymo, tėve 
ko, valgyk sau duoną, be

Plioridą yra daugiau mai 
lių, tai daugiau yra ir eks 
pensu ten nuvažiuoti. Ką tu 
sakai, Maike?

—Labai gaila, tėve, bet 
aš tau negaliu pagelbėti.

toną. Kartą įdėtas tas “che
mikalų sandėlis” gali būti 
ilgus metus, jų keisti nerei
kia. Todėl šildymo iškaščiai 
yra labai maži.

as tau negaliu pagelbeti. ; šilimos sukrovimas į “ban
dau, Maike, gaila, o įdėlį” įvyksta tuo budu, kad 

ma3L^It3’ eisiu kur norsi šilima, surinkta pro stiklą 
metalinėj sienelėj yra varo
ma į chemikalus, kurie nuo 
sihmos tii-psta, o kada jie 

vorinimo ir voliokis, kaip Parodyk duosnumą musų nebegauna šilimos ir prade- 
inkstas taukuose. j tautos nelaimėje, nepagai- da atvėsti, tada jie vėl kris-

-Tėvas jau turėtumei ži- '^k tremti- talizuojasį ir išleidžia šili-
noti, kad iš visų naminių ni^ 5a^Pal- Aukas siųskite: mę. Ta jų išleidžiama šili- 
gyvulių katinas tebėra pu- United Lithuanian Relief ma ir y**3 naudoiama na-

ir “veisiasi”siau laukinis 
visai ne pagal žmonių norą, 
l>« t kaip jam patinka. Dar

r yra naudojama na-
Fund of America, mams šildyti.

105 Grand st, ’ . r™n(^^Tn,^s parodė, kad
Brooklyn 11, N. Y. galionai chemikalų

MOKĖJIMO SĄLYtiOS 
PASITEIRAVUS

Venk sunkaus namy darbo ir buk jauna! Turėk 

liuoslaikio ir buk laiminga! Paliuosuok save nuo

skalbimo dienu ir leisk elektrai atlikti už Tamstą 

darbą. Nuo pradžios iki galo namų elektrikinė skal

bykla atlieka darbą geriau, greičiau ... ir kainuoja 

labai* pigiai. Atminkit, elektra dabar kainuoja

pigiau, kaip prieš karą!
Geriausieji elektros vandens šildytuvai, skalbyklos, 

prašai ir džiovintojai, geriausių Amerikos dirbtuvių

išdirbystės. laukia progos jums tarnauti. Apžiūrėk 

tas mašinas jūsų artimiausioj Boston Edison krautu

vėj ir pas kitus pirklius.

TAI Jaunystes Apsauga kai 
MAZGOJI - DŽIOVINI - PROSUI

Elektriškai!

BOSTON BPISOK

Bolševikiška Vilkų Me
džioklė

Ar bolševikai kitaip vij
ikus medžioja, kaip nebolše- 
vikai? Atrodo, kad kitaip, 

į Štai Jugoslavijos komunis- 
' tų partijos organas “Borba”
! aprašo, kaip Belgrado ko- 
1 operatyvas “Medžiotojas” 
j vilkus gaudė ir kas iš to iš
ėjo. Laikraštis sako:
r Delibatska gilioje (Jugo
slavijoj) priviso labai daug 
vilkų ir jie daro žmonėms 
didelius nuostolius. Girių 
ministerija pavedė koopera
tyvui “Medžiotojas” suor
ganizuoti didelę medžioklę. 
Buvo sukelta i kojas 1,200 
medžiotojų iš Belgrado. 
Jiems nugabenti į girią bu
vo panaudoti sunkvežimiai 
ir traukiniai. Kad medžiok
lė geriau sektųsi, medžioto
jai turėjo radio aparatus, 
per kuriuos organizatoriai 
žadėjo medžiotojus infor
muoti, kur tie vilkai girioje 
randasi.

Bet medžiotojai nuvažia
vo į girią, o vilkai nepasi
rodė. Nesulaukdami vilkų 
medžiotojai pradėjo šaudy- 
ti zuikius, kas yra griežtai 
draudžiama. Paskui me- • 
džiotojai pradėjo lenkti bu
telį, pasilakė ir visa didžio
ji oblava nuėjo niekais. 
1200 vyrų neužmušė nė vie
no vilko, bet zuikių ir šnap- 
so išnaikino daug.

Kom u n i s t ų laikraštis 
“Borba” sako, kad taip me
džioti nevalia ir reikia “pa
sitaisyti”. Truksime to pa
sitaisymo...
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Kur Pabėgo ’Krizis?’
Rusai turi vargo su Ame

rikos “krizių”. Gudriausios 
stalinizmo galvos jau senai 
sugalvojo, kad Amerikoje 
turi būti krizis. Tos gudrio
sios Maskvos galvos tvirti
no, kad pagal leninizmo- 
stalinizmo mokslą krizis 
TURI būti, o krizio vis nė
ra ir jau!

Todėl Sovietų Sąjungos

fabrikams, kurie savo ruož
tu gamina įvairius vartoji
mo daiktus.

Šita kapitalistinio ūkio 
šaka, kuri gamina ne var
tojimo,^ bet tolimesnei ga
mybai reikalingus daiktus, 
yra labai nepastovi, šiušių, 
duonos, drabužių, saldainių 
ir kitokių vartojimo reik
menų maždaug tiek pat yra

mokslų akademijos ekono- suvartojama kasmet, o jei 
mijųs mokslų institutas ii- yra maži gamybos svyravi- 
gai svarstė tą pabėgusį A- mai, tai jie greit išsilygina
merikos krįzį ir po kelių 
dienų ginčų ir aiškinimų.

lionų dolerių. Bet Amerika 
rengiasi išleisti per metus 
virš 14 bilionų dolerių ka
riškiems reikalams. Tai kur 
tie pinigai eis? Eis plienui, 
aliuminijui, anglims, maši
noms, tankams ir panašiems 
reikalams. Taip karo šmėk
la beldžiasi į gamybos duris 
ir Amerikoje plieno pramo
nė niekaip negali paten
kinti pareikalavimo ir val
džia grasina, kad ji pati: 
statys naujas plieno liejyk-1 
las.

Kitas Šaltojo karo vaiz-j 
das matosi Europoje. Ten1 
Amerika siunčia už kelis: 
bilionus dolerių visokių ge
rybių. Siunčia tabaką, duo-į

Didžiausi svyravimai visa
da pasireiškia tose gamybos

ilgų skaitymų ištraukų iš šakose, kurios dirba ne tie-Iną, anglis, bet siunčia ir 
nino ir Stalino raštų, pri-;sioginiam vartojimui, bet| plieną: mašinas, gelžkeliųK

ė,o išvados, kad Amerikoje 
kas nors yra netvarkoje, jei 
“krizis” dar nepasirodo.
Bet kas čia yra netvarkoje, plieno gamyboje, o kartu su i Siunčia visa tai iš Ameri

gamina gamybos įrankius. Į bėgius, traukinių vagonus,, 
Pirmon galvon tos rūšies garvežius, elektros motorus; 
ūkio svyravimai reiškiasi ir galybę kitokių dalykų.r

Maskvos ekonomistai 
dar nežino.

Kadangi musų galvų ne- 
apšvietė stalinizmo-leniniz 
mo dvasia, tai mes galime

VIS tuo eina anglių, geležies ir 
kitokių kasyklų veikla. Jei 
statoma daug fabrikų, plie
no liejyklų, tiesiami kur 
nors gelžkeliai ir dirbami

Maskvos gudruoliams pa-j automobiliai ar kitokios 
aiškinti, kodėl Amerikoje mašinos, tada plieno parei- 
dar nėra krizio. Tai nėra kalavimas yra didelis ir kai 
joki paslaptis, tą “visas i plieno pramonė juda, juda 
svietas” žino, bet kodėl ne- į ir visas ūkis.
pasakyti ir aiškios teisybės,: Dabar Amerikoje jau rei- 
jei jau patyš Maskvos iš-škiasi kai kurie “sunkumai”

kos žmonių prakaito ir do 
lerių. O tai reiškia, kadi 
“Marshallo planas” duoda 
darbo Amerikos dirbtu 
vėms. Kaip čia kalbėti apie 
krizį, jei už penkis bilionus 
dolerių visokių gerybių rei
kia išvežti į Europą jos ūkio 
atstatymui!

Pasiruošimas karui ir Mar
shallo planas yra Maskvos: 
politikos tiesioginė pasėka.,

SNIEGO PLŪGAS TURI SUNKIAI DIRBTI

Čia matyti, kaip gelžkelių sniego valytojas sunkiai 
pučia ir “prakaituoja”, norėdamas išsikasti iš 20 pė-
dų aukščio sniego pusnynų Wyommg valstijoj, pne 
Cheyenne miesto, kur sniego audros užvertė kelius 
ir suvarė sniego ištisus kalnus. •

KorespondencijoS
JACKSONVILLE, FLA. kuopos valdybai linkime

--------  kuo geriausios sėkmės savo
Mirė Jurgis Shilingis pareigose.
Sausio 5 d. čia mirė Jur- Ir yra daug vilties, kad 

gis Shilingis, velionis paėjo ateityje turės dar puikesnių
iš Daukšų kaimo, Suvalkų 
rėdybos, į šią šalį atvažia
vo 1903 metais. Pirma ve-

pasisekimų musų tarpe. Se
nai kuopos valdybai taip 
pat priklauso didelė padė-

lionis buvo vargamistra, o ka, kad nepavargstamai 
paskui dirbo,’ kaipo rakti- stengėsi viską tvarkingai 
nis-watchma n a s. Sunkiai1 vesti.
sirgo 3 mėnesius. Tad kviečiu visus, ir nau-

Velionis buvo vedęs jau jai atvykusius lietuvius, įs-
23 metus su našle Marijona į toti į šią minėtą pašalpinę 
Raustiene ir gražiai išaugi-Į draugystę. O dr-jos narius, 
no du sunu, August ir Sam prašau prie bendro darbo, 
Raustis. Paliko dideliame į paraginkite savo pažįsta- 
nuliudime savo žmoną Ma- • muosius ir padėkite jiems
rijoną Shilingienę ir sūnūs. 
Tebūnie jam lengva Ame
rikos žemelė. Krsp.

minčiai to negali suprasti? ; lengvosiose pramonės sako-jMaskvos politika nebu- Svyrino ir
Amerikoje krizio nėra to-į se. Drabužių dirbtuvės ir Į grobuoniška, Amenkoje; J vHlf aOlv ^yCllIb II lldUVlLIO

dėl, kad Maskvos Juozo po- siuvyklos, šiušių išdirbystė. nebūtų brangenybės ir, gal -a ________
litika tą “krizį” dar negi- elektros prietaisų kai kurios 
muši užmušė. Maskvoje dirbtuvės jau turi per daug 

prigaminusios savo išdirbi
nių ir sulėtina savo gamy
bą, kol išsems atsargas. Bet

laukiamas Amerikos krizis 
yra Maskvos sukelto “šal
tojo karo” auka.

Kaip tai gali būti? Taigi, 
kad taip yra. Bet Maskva

krizio dėlto dar nėra. Krizis 
butų tada, kai plieno lie-

koks nOTS^krizis^Sakat’; Kaip jau rašiau. Amen-; diktatūros šposų
“gal”, nes Amerikoje dari kos žydų išleisto], enciklo- ir viduno kelio nepiakti-
yra didelis namų pareikala- į pedija nedaro lietuviams kuoja.
vimas, o namų statyba tai | užmetimų, kad lietuviai bu- Tai tokius trumpus ko 
irgi yra plieno vartojimas, tų šaudę žyalus, o laisvoje•
Todėl gal ir be karišku pa-

to negali suprasti, nes, “su- jyklos sumažintų savo dar- siruošimų krizis butų ne
pratus”, reikėtų pasakyti,; bą, kai kasyklos apsikrautų paklausęs stalinizmo rabi- i_ i _ i___ ____ i_______  __ i__ • • i nu ir nohnfn nio nocimz-lAckad Maskvos politika buvo i anglimis, rudomis ir kito- 
neišmintinga, jei ji išbaidė! kiais žemės gelmių turtais, 
kapitalizmo krizį ir pati Ir lyg tyčia Amerikos plie- 
prisidėjo prie to, kad Ame- no išdirbystėje jokio krizio 
rikoje virš 60 milionų žmo- nėra, bet vis dar reiškiasi 
nių dirba išsijuosę. didžiausias plieno truku

mas. Kodėl taip ?--*
Karas yra didžiausias 

plieno vartotojas. Karas

nų ir nebūtų čia pasirodęs, 
mosi pro^amąC‘i? ftstaUnt stėje. "jei tarp

-o-
Kas yra kapitalistinis kri- 

zis? Klausimas nelengvai 
atsakomas. Jau virš šimto 
metų, kaip visokie mokyti 
ekonomistai bando į tą 
klapsimą atsakyti, bet vis 
dar “krizių” paslapties ga
lutinai neišaiškino. Vyrau
janti nuomonė tarpe ūkio 
žinovų yra ta, kad kapita
lizmo krizis yra “persilau- 
žymas” ar neišvengiamas 
ūkiškos veiklos prisitaiky
mas prie pakitėjusių sąlygų 
tose gamybos šakose, kurios 
dirba reikmenis NE VAR
TOJIMUI, bet gamina įvai
rius gamybos pabūklus.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad visa musų pramonė 
dirba vartojimui, kad pa-

priklausyti šiai organizaci
jai. Kas dar nepriklausote, 
prašau įstokite, be jokių 
skirtumų, religinių ar poli
tinių. 7-tos Winnepego kuo-

--------  | pos nariams gyv. provinci-
Nelaimė Ištiko J. Bakutį joje, pranešame, kad nario

MONTREAL, KANADA

Pranešu liūdną žinią apie 
nelaimę, kuri ištiko mano 
pažįstamą dar iš Lietuvos,

mokesčius siunčiant paštu, 
ar tai “money order” pra
šau siųsti dabartiniam kuo-

musų gerą draugą nesenai į i pos iždininkui šiuo adresu: 
Kanadą atvykusį lietuvį Ju-Mr. Alex Urbon, 359 Norte 
stiną Bakutį. Jis atvyko į į Deme avė., Winnipeg, Ma- 
Kanadą prieš porą mėnesių, j nitoba.

Kuopos korespondentas 
V. Armanavičius

P! .
o Kalėdų naktį ėjo skersai: 
gatvę ir ant jo užvažiavo 
taksi mašina. Automobilis 
jam sulaužė dešinę koją. 
Buvo nuvežtas į Notre Da- 
me ligoninę, kur ir gydosi.

Justinas Bakutis yra vie
nas Kanadoje, jis neturi čia 
nei giminių nei tėvų. Todėl 
lietuviai gerai padalytų, jei 
jį aplankytų nelaimėje, o aš

KUR RASTI SVARBIUS 
ATSAKYMUS?

Lietuvoje niekada jokio žy-Į trumpai recenzuodamas U. jam iš širdies linkiu greit 
dų šaudymo ir nebuvo. Per S. A. žydų išleistąją “The pasveikti ir grįžti tarp mu- 
500 metų lietuviai ir žydai Universal Jewish Encyclo-
gyvenome tame pačiame: pedia” ir nenorėdamas pre-
krašte gana geroje kaiminy-' tenduoti į jokį didelį dai - &T • ---Kg” V,iri Kirbinsi atoitvi?
pašitaikydavo nemalonu; i kas nors geriau ir nuodug 
mų, tai kui-jų nėra dargi 'niau atliks.

Maskva melstis prie sąvokos pačios tautos žmonių; ^.progos dar mnjgau
knygą “Atsiminimai ir Min- 

kur sakoma, kad jo

Europos ūkį, “kriziui” čia 
tikrai dar nėra vietos. Gali

pranašų, gali perkratinėti 
visus Stalino posakius, kri
zis visvien nesiskubins ap
lankyti Dėdės Šamo žemę.vartoja ir viską kitą, bet 1 2™ ^mę.

plienas yra jo pagrindinis; . utnnej1 Darbo depar-
maistas. Ne tiktai karas,;, , . pranešimai sako,
bet ir PASIRUOŠIMAS Amenk°Je lengvosios 

pramones sakose jau yra du 
milionai bedarbių. Bet ūkio 
žinovai sako, kad nedarbas 
neis didyn, bent šiuo tarpu,

KARUI reikalauja galybės 
plieno. Kadaise vienas gi
lus ūkio žinovas, Otto Bau- 
eris, neginčijamai įrodė, 
kad kariškų sukrėtimų me
tai visada buvo ekonomiš
kos “prosperity” metai. Ka
riškų pasiruošimų metai ir
gi visur eina kartu su pagy
vėjusią ūkiška veikla. Kada 
Hitleris įkopė į valdžią Vo
kietijoj 1933 metais, šeši 
milionai vokiečių bedarbių 
kur tai išnyko! Jie nuėjo 
ginklų kalti, arba užsivilko

tenkinus kostumierių parei- kareivių uniformas ir vokie- 
kalavimą. Bet taip tik išro
do žiūrint iš paviršiaus. Ka
daise didelis kapitalizmo 
ūkio aiškintojas, Karolis 
Marksas, nurodė, kad mo
demiška pramonė tiktai iš 
dalies gamirih vartojimo 
patenkinimui, o labai dide
lė pramonės dalis dirba to
kius daiktus, kurie yra rei
kalingi tolimesnei gamybai 
plėsti. Pavyzdžiui, mašinų

sų. Justinas Bakutis yra jau 
senas “Keleivio” skaityto
jas ir gerai valdo plunksną.

A. Taurazas

WINNIPEG, MAN.
tarpe

Sugyvenime per visą lai
ką butą neblogo ir carų lai
kais žydų ir lietuvių laisvės

tys’1, j
__ laikais butą net dviejų žydų

kovotoja? dažnai ėjo išvien.; tapusių Lietuvos vyskupais 
Vėliau Lietuvos laisvės ko-l (berods, Protaševicių pa- 
vose irgi žvdu dalyvauta, varde), na ir tą faktą, kad 
kaip vėliau registracija pa- broliškoje latvių respubli- 
rodė 1919-21 m. butą apie | koje ilgą laiką mimstenu 
300 žydų savanorių kovoju- į pirmininku butą žydo Meje-

Kuri valstija, Texas ar 
Massachusetts, turi daugiau 
gyventojų? Ar Kalifornija 
gyventojų skaičiumi jau 
prale ų k ė Pennsylvanijos 
valstiją? Tokius klausimus 
žmonės dažnai “aptaria”, 
bet kur rasti greitą atsaky
mą nevisi težino. “Kelei
vio” kalendorius 1949 me
tams paduoda gyventojų 
skaičių visose Amerikos 
valstijose pagal naujausią 
gyventojų . apskaičiav i m ą 
1948 metais liepos mėnesį 1Praėjusių 1948 m. gruo- 

džio mėn. 12 d. Lietuvių 
klube 240 Manitoba avė., 
įvyko St. Boniface ir Win- 
nipego lietuvių S.D.K.L.S.P. 
Dr-jos 7-tos kuopos metinis 
susirinkimas, kurį atidarė 
buv. kuopos pirmininkas J. 
Paleliunas. 'Susirinkimo ei
goje buvo aptarta visa eilė 
einamųjų kuopai reikalų. 
Be to pasiruošė veikti ir 
šiems 1949-tiems metams.

_____ Tad tapo išrinkta nauja
seka: lietuvių tauta ir nori j kuopai valdyba, į kurią įėjo 
ir moka sugyventi su visais.į ®ie asmenys: į pirmininkus 
Kovojančios už žmogaus Antanas Matulevičius. Vice 
teises žydų tautos reikalus
mes laikome savais ir labai 
artimais, tačiau jokiu budu 
negalime pritarti sionistų ir 
kitų rėksnių balsams, reika-

roviciaus, vėliau žuvusio 
auto katastrofoje ir kurį 
latviai laiko kone savo tau-

šių lietuvių kareivių eilėse, 
nes sunkioji pramonė ir sta- Hutą keleto karininkų, net 
tyba vis dar negali paten- vėliau likusių aktyvioje tar- latviai laiko k< 
kinti visų pareikflavimu nyboje, bet kaž kodėl persi- tinai didvyriu. _

K. M. krikštijusių, pav. kapit. Ku- Kaipo baigiamoji išvada
likauskas Kaune, na tai, ži-

SVEIKINIMAS

Liet. Resp. Vykd. Taryba 
sveikina Amerikos Lietu* 
vių Tarybą ir visus Ame

rikos lietuvius
ALT Sekretoriaus Dr. P. 

Grigaičio vardu Vykd. Tačiai dėkojo Hitleriui, kad . ”
ii« iira Grvrvna nnn nodar- ryOOS Į -------------------

atsiuntė iš Europos tokio 
turinio sveikinimą:

Didžiai Gerbiamas Dak-

jis juos apgynė nuo nedar- pirm. V. Sidzikauskas
bo...

Dabar galime “padėkoti” 
Maskvos plėšikams, kad A- 
merikoje visas kraštas ruo
šiasi galimam susikirtimui 
ir ginkluojasi. O ginklavi- 
masis yra ne kas kitas, kaip 
padidinta ūkiška veikla. 
Amerika turi apie 2 milio; 
nūs kareivių ir lakūnų bei

noma, skonio dalykas, lais
voje šaly to niekas nedrau
džia ! •

Universitete žydai turėjo 
savo skyrių, su pilnom tei
sėm. Buvo žydų profesorių 
ir kituose fakultetuose, net 
buvo gerokai sulietuvėjusių, 
pav., prof. Bieliackinas ir 
prof. Lazei-sonas. Paskuti

laujančių jįems pripažinti 
“Dievo išrinktos tautos” 
teises, laikydami tai pa-

nysis abu savo sunu leido į prastu nelabai gudriai šovi- 
kunigu jėzuitu gimnaziją, ol^tų jodomu arkliuku — 
dukrelę į katalikišką Mari-i^P .n'visų kitų šovinistų 
jos Pečkauskaitės vardo! neismmti n g a i siekiančių 
gimnaziją, leisdavo žaisti 1,ptl tankns ’ 1,omi

gamyba dirba ne tiesiogi-i jurininkų. Tiek žmonių iš- 
niam vartojimui, bet dau- maitinti ir aprengti galima 
giausiai gamina mašinas butų lengvai už keletą bi-

tarė,
Vykdomosios Tarybos na

rių ir savo vardu linkiu, ......
Tamstai, Amerikos Lietuviuitlk su hetuvili vaikais, nore 
Tarybos Vykdomojo Komi- niekuoniet neperėjo į kriks- 
teto ir visiems ALT na- Ponybę, na ir to niekas iš i 
riams, o per Jus ir visiemsnereikalavo.
t---- * .. .. . - Bolševikų okupacijos me-i

tu kai kurie profesoriai prie:

lieti taukus į ugnį
St. Jogaudas

Toronto, Ont.

RED. ATSAKYMAI
Jungtinių Amerikos Valsty 
bėse gyvenantiems lietu
viams jaukių ir malonių, 
kiek gyvenamose sąlygose

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— 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 užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapiu skaitymo. Kaina 60 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
636 Broadvray. So. Boston 27, Mass.

Kalendoriuje galima ras
ti atsakymų į labai daug 
klausimų. Pavyzdžiui, jau 
400 metų kaip lietuviai 
spausdina knygas savo kal
ba, o kiek tų knygų yra iš
leista? Atsakymą į tą klau
simą rasite “Keleivio” ka
lendoriuje, straipsnyje “Lie
tuviška knyga ir rašytojai”.

Kalendoriuje yra daug 
skaitymų, daug informaci
jų ir patarimų, ten paduoti 
lietuviams svarbus adresai,

________  ___saulės patekėjimas ir nusi-
pirm. M. Vidrukas. Prot. leidimas per visus metus, 
sekr. J. Januška. Finansų Užsisakykit tą kalendorių 
sekretorius P. Januška. Iž- tuoJ PaL kaina 50 centų, 
dininkas A. Urbonas. Kont “KelehrU”
rolieriai: sutiko savu noru E. Broadway
būti jau penktiems iš eilės ^°* Boston 27, Masą.

Amerikos Lietuviui, Broo* 
savo paskaitų dar duodavo' klyne — Pastabas apie “di- 
paaiškinimus lenkų ir rusu pukus” įdėsime kiek vėliau 

tatai 7manoma7 KaTėdu kalbom, nes, mat, atsirado “Kritikos ir Polemikos” 
Švenčių ir laimingu Nauju dau£ nelietuviškai kalban- skyriuje. Aciu.
Metų. ' ” ‘ i čių studentų, bet prof. La-

Tęskime su tokiu pat ryž- zersonas, kurio rašančiam 
tingumu, kaip ligi šiol, mu-' šias eilutes teko klausytis, il
sų kenčiančios Tėvynės išta<la skaitė tik lietuviškai, 
laisvinimo darbą ir gaivin-i nehoflama? ^eno n®pa-
kime viltį, kad ateinančiais ^tenkinimo.
1949 metais laisvės aušra kitll svetimtaučių pro- 
nušvies Lietuvos padange ir : fe?oriavusi^ Lietuvcąe dar 
suburs po visą pasauli iš ‘ paminėtinas vokietis prof. Church narys. Tos sektos 
blaškytus musų tautos* su- i Ho’-st-Engert, kuris dar kai-i santykių su katalikų bažny- 
nus ir dukras savo valstybei zer*° laikais- Pa£al įsigalė-1 «a mes nežinome. Arnen- 
atkurti. J i jusią madą, buvo vedęs žy- koje yra labai keistų tikybi-

V. Sidzikauskai t>et Hitleriui užėjus, lai ! nių sektų, o viena iš tokių 
Vvkd. T-bos nirni !ku susiprato—pametė žmo-! yra ta “senųjų laikų tikėji-

—--------- ------------ ______ ’|ną gavo formalų divorsą ir mo bažnyčia”.
Musų tėvų kraštas Lietu- bavo pasigailėtas, bet iš 

vos išlaisvinimo siekia Ame- universiteto visvien vokie- Lietuva pavergta, lietu- ’ 
rikos Lietuvių Taryba ir jos čių Įsakymu išmestas. j viai kenčia sovietų jungą 
va buvo ir bus laisva. Lietu-1 Ta*P ^aTn sHPnV pakin-j Paremki tad, lietuvi, aukoj 
vykdomas Vajus. Paremki" kiM žmogui jo gudrus loši- mis Antrąjį Lietuvos Gel-] 
tautieti, tad jos darbus! mas pasisekė tik pusiau... bėjimo Vajų.

Vadas Joniką, Chester,
Pa. — Jaunas kunigiukas, 
4 metų Marjoe Gortner 
kurs Long Beach, Calif., su
rišo moterystės ryšiais vieną 
jurininką su jo sužiedotine, 
yra “Old Time Faith

metams Mrs. E. G. Paleliu- 
nienė, taip pat ir J. Suba
čius pasiliko tretiems me
tams savose pareigose. J.
Baniukonis išrinktas naujas 
kontrolierius.

Organizatoriai: Savo se
nose pareigose pasiliko sa 
vu noru jau penktiems me
tams M. Bukauskas. Naujai 
išrinkta Mrs. U. Mikalaus
kienė. tytojams tik $1.00.

Kuopai korespondentas: Gaunamas “Keleivio” knygy- 
Naujai išrinktas Vl. Arina- ne* “KELEIVIS” 
navičius. Tad šiai naujajai 1136 Broadway. S.

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”

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
NL MICHELSONIENĖ

KAIP TREMTINIŲ MOTERYS RŪPI
NASI IŠVYKUSIAIS VYRAIS.

Tremtiniu leidžiamoje mas išsiųstas ir i IRO cent- 
“Minty” J. Žilvinas rašo: tą Ženevoje.

Baltijos Moterų Taryba, Savo laiku Baltijos Mote 
jungianti Estijos, Latvijos; rų Taryba buvo paprašiusi 
ir Lietuvos tremtines mote- Anglijos moterų organiza- 
ris, savo veiklą kaskart vis ciją, kad jos globotų i Ang- 
plečia, rūpindamasi visų sa- liją darbams atvykusius 
vo tautiečiu bendrais reika- Baltijos kraštų tremtinius ir, 
lais. Atsiradus didesniems teiktų jiems visą galimą pa- 
emigraciniams galimunams, ramą.
Baltijos Moterų Taryba di- Anglija 
džiausią

LAIKE METŲ TURĖJO TRIS KUOHUUS

1948 m. sausio 10 d. Mrs. Irwin Rumble, iš Royal 
Oak, Mich., turėjo dvinukus, o 1949 m. sausio 10 d. 
ji sulaukė naujo sunaus. Lygiai metų bėgyje jauna 
motina susilaukė gražaus šeimos prieauglio.

šaukštukas vanilės.
Ištirpyk riebalus su šoko

ladu, sumaišyk su cukrum, 
išplaktu kiaušiniu ir vanile. 
Viską gerai išplak. Dabar 
persijok miltus kartu su ba- 

i king sode ir druska, ir Įplak 
juos dedant po truputi su 
jugusiu pienu i šokoladą. 
Išplak, supilk i Mėtą ir ke
pink 45 minutes 375 laips
nių karštyje.

Kaip atvės,
viršų tokiu liukru, koks ge
riausia patinka.

Ne. 3. — Sausio 19 <L 1949 m. 

J. Ji

ALIARMAS
(Tęsinys)

Bet tada tie sprogimai 
L u . o taip dažnus ir karto jo
si visa naktį, kad mes nu 
s‘efcę ir sumišę ėmėme 

^inėti, kame reikalas. Ne- 
apliukruok!‘™kus sužinojome, kad i» m įlieto nmhflrr!

, rizikuoti, sistematiškai kiek
vieną kartą paskelbus aliar
mą spausdavau saugion 
vieton. T., būdamas nepa- 
slankus, kartais aliarmo 
metu nenorėdavo judintis, 
ypač savo laisvu laiku, ku
rio būdavo taip mažai. Ir

Buvo rašoma, kad 
pirmoji atvėrė trem- 
duris, todėl labai 

kreipė i šią sritį, kuri kiek- butų gražu, kad ir isvyku- 
vienam DP šiandien yra be- šiųjų darbams šeimų narius., 
ne svarbiausia. Jvairių kraš- likusius kol kas \ okietijoje.

savo rūpesti nu-, tintam:

Įvairių
tų komisijoms besirenkant 
darbingiausius tremtinius 
sunkiesiems darbams, dau
giausia išardomos šeimos, o 
pažadai likusius šeimos na
rius vėliau atsiimti lieka ne
išpildyti, ir taip išvykusiųjų 
šeimos tebevargsta be savų
jų globos stovyklose. Tokia 
jų būklė tremtinius demora
lizuoja, nes ilgesniam laikui 
išardytos šeimos ir vyrui, ir 
žmonai, o ypač vaikams at
neša daug moralinės ir ma-ZJLJ'jr n terialinės žalos. Iš kitos pu- nnl0Jus’ u* 
sės, vykimas į įvairius kraš-

kiek galint greičiau Įsileistų 
Į Angliją.

Dabar Baltijos Moterų 
Taryba gavo malonų atsa
kymą, kad Anglijos mote-

Dėl Moterų Verkimo

“Keleivis*’ sausio 5 d. 
"moterų skyriuje” įdėjo 
Onos Kubilienės straipsnį, 

Jij rys visokerionai rems Balti- Kodėl moterys verkia, 
jos tremtinius ir prisidės i prirodo, kad moterys is ma- 
prie Baltijos moterų prašy- žens pripratintos, tai ir uz- 
mo Įvykdymo — kad dau- rugusios verkia. As esu ki- 
giau nebūtų ardomos šei- i tokios nuomonės ir nesutin- 
mos, kad išvykusiųjų šei -1 ku su draugės O. Kubilienės 
mos kiek galint greičiau ga- nuomone.
lėtų išvykti pas savo mai-i

VALGIAI
KEPSNYS IŠ MALTOS 

MĖSOS.

Man rodosi, verkimas 
yra žmogaus širdies sujau-icija:

Toks Baltijos Moterų Ta- 'dinimas ir kuri moteris turi! 1* svaro

Kai dabartiniais laikais 
mėsa labai brangi, todėl pi
giausia išeina taip vadina
mas “hamburgeris” arba 
malta jautiena. Iš pusantro 
svaro galima padaryti keps
nį, kurio užteks šešiems iš- 
alkusiems žmonėms paval
gyt. Imama šitokia propor-

tus dažnai įgyja psichozinio rybos uolus visų DP reikalų jautresnę širdį, ta dažniau

mažą vaidmenį tame vaidi- lauš darbo dėka iškovojama -'av0 gyvenime esu daug - - - _ . . . ... verkusi, bet kad po išsiver-:
kimo bučiau kada nors pa

na ir baimės jausmas. Pa- ris daugiau teisių visų tiem 
galiau, ir iš IRO pareigūnų tinių naudai.
jaučiamas spaudimas, kad; 
visas darbingas jaunasis 
elementas išsmigruotų, vi-
siškai neatsižvelgiant,, kas lietu~^7„gu.

LYJANT.

ciai
laiko degikliais. Buvo tai 
laiko bombos, kurtos tuoj

--------- i nukritę nesprogdavo, o —
Lengvas padaryti, neper-' nustatytu laiku, po kelių 

kietas ir nepersaldus bet valandų ar kelių dienų. Vė- 
kokiems pyragams arba py- liau jas, taip pat kaip ir ne- 
ragaičiams šokoladinis liuk- sprogusias bombas, atitver- 
ras padaromas šitaip: ; davo ir pašalindavo. Dau-

.jgumą palikdavo išsproginė
ti, bet pavojingesnes, ar il
gai nesprogstančias, taip 
pat kasdavo lauk.

Tai buvo blogiausios ru-

Šokoladinis Liukras

Kenas pasaldinto pieno (s’.vee-: 
tened cor.densed m ilk).

2 gabalai (souares) nesaldinto 
šokolado (unsueetened cho- 
colate).

Mažas žiupsnelis druskos.
Pusė šaukštuko vanilės. 

Ištirpink šokoladą kenuo- 
tam piene vartojant “doub- 
le boileri” arba Įstačius in
dą su pienu i verdantį van
deni. Pasudyk ir nuolatos 
maišyk. Išlėto Įplak vande
ni ir virink kol sutirštės. Nu
imk nuo ugnies, Įmaišyk va
nilę ir apliukruok jau atvė
susi pyragą.

Ši porcija 
pyragu.

apliukruos du

<*• Mįka4 vos galvos
vadino Žeitzuendcr _ ^prarado..

Tai buvo vieną gražią 
sekmadienio priešpietę ir 
T. pradėjo ruoštis išeiti pa- 
sižmonėjimui: skusti barz
dą, praustis, valytis... Stai
ga — aliarmas!

— Važiuojam, — tariau 
T., griebdamas paltą ir 
portfeli. — Šiandien, girdė
jau yra traukinys.

Bet T. atsakė:
—Žinai, aš ši kartą palik

siu. Turiu baigti tvarkytis.
šip< bombos nps oro navo-iNernanaU’ ka(* Salzburgą sies bombos, nes oro pavo kas bombarduotų. Kiek tų 
JU. praėjus, jos dar ilga.,ali jau buv*„ ų
sproginėdavo, palaikyda-; -
mos Įtemptą nuotaiką. Be P- ’
to, nuolat tekdavo bijoti, atsimink kad kfl)la 
kad kur nors užsislėpusi gu- . 8 e
Ii laiko bomba ir staiga ga-

-aš at
sakiau, išbėgdamas. — Bet

meluoti...
Aš išvažiavau. Miške bu-1*^1 • •’* •a*.o lcvaz.laVdU. MII’

- darnas girdėjau, kaip bom-nešti Į padangę...
Bombardavimas mus tie

atsitiks su likusiais senuos 
nariais.

Visa to pasėkoje susida
ro apverktina senelių, inva
lidų ir moterų su vaikais pa
dėtis.

Baltijos Moterų Taryba, 
suprasdama tokios emigra
cijos žalą, Įteikė amerikie
čių karinių pajėgų vadui 
Europoje generolui L. D. 
Clayui memorandumą, ku
riame prašo:

1. Kad kaip galima grei
čiau išvykusieji darbams 
šeimos galvos galėtų atsiim
ti savo likusius šeimos na
rius, o moterys bei viengun
giai vyrai — jų išlaikomus 
tėvus, brolius bei seseris.

2. Pagerinti bendrą visų 
DP baltiečių emigraciją.

3. Emigruojant sveikiems 
ir darbingiems šeimos na
riams, neatskirti iš jų tarpo

verkia, i
man tain na t •k71«\4IO vuiįz «

Liūdesys man dvasią merkia, 
Argi bus taip visuomet?

Neatsiektieji troškirfiai 
Plaukia kartu su durnom;
Vis gyvenimo pratimai 
Buvo sunkus, su kovom.

Man laimužės idealą 
Temdė nuolatos naktis.
Bent šviesesnį koki galą 
Ar sutiks vargu akis?...

Krinta verksmas iš aukštybių 
Purvu skysta jis lauke. — 
Tai ar duotis man silpnybei. 
Kad pravirkščiau liūdnume?...

Ne, neverks akis manoji.
Nes iš verksmo liks purvai. 
Kamgi tat, dali?*- kietoji 
Spaudžia ne mane tiktai.

Vargsta mano brolių minios.

sijutusi sveikesnė, tai to ne
galėčiau pasakyti. Priešin
gai, kartais po didelio susi-! 

jaudinimo ir ašarų 
mo tekdavo ir atsigulti, nes f 
imdavo kūnas drebėti, gal
va svaigti ir po kelias die
nas nesinorėdavo valgyti.

f

maltos mėsos. 
Puodukas duonos trupinių. 
Ketvirtadalis puoduko pieno. 
1 kiaušinis.
Pora svogūnų.
šaukštas Worcesteshire soso. 
šaukštukas gatavos muštar-

dos.
1 šaukštuko draskos.
4 šaukštai miltų.
Pipirų pagal skonį.
Kelios morkos.f
Pusė puoduko saliero.

ATSIMINK MANE...

paliegusių, invalidų ir nega- Guodžiasi sunkia našta. —
1 •__ • l •! • • •! J -r-w* • a •I a z, a a a I ra a ’ — v aa ra a za ra a — a za fl ra L.. aaaza rA z. I. „ A _1   

Unmilroa 
nvnunao

Užkurk 
karštį ant

ų ir nustatyk 
laipsnių. Ta-

Tiek gražių dienų turėjom 
Mudu karo varguose. 
Rūpesčių, žiaurių pavojų.
Lyg kokiam klaikiam sapne.- 
Jei kada ir išsiskirsim 
Atsimink. Elyt. mane! 
Paminėki mane švelniai 
Meilės pilnu žodeliu!
Gal gyvenimo aš busiu 
Blaškomas lyg audroję— 
Atsimink tada, mieloji:
Tave aš dar vis myliu

bos krito i Salzburgą. 
sioS'n'i'afoaSavT sugrįžo ir išlipus
kliūdavo gelezinkehecnj vai kad fo į jr Jm£ ( ;
gykla., arba kai netoliese nei A pIinkui b ..
Mol ^es''bomb^ ir iit? " akmeny PJėjęs į

Tai ir pralaužtas stogas. Čia 
linkui 'ninoinada ’ • l-aP-įpo tuos griuvėsius vaikščio- ra"iuU1boPXnedaV<> !Va,nUJant P“ visą įmonės

Kai

Bombos į Įmonę
vadovybę: Klinglerį, Meie- 
ri, Grindlerį ir kitus. Mano

Prieš mums čia Įsikuriant,! ?irma mintis buvo T.
Į Įmonę tebuvo pataikiusi —Ar nematėt T.? — pa- 
viena bomba, bet vėliau jų klausiau jų. — Jis buvo pa
krito daug ir dažnai. Ir ma- likęs namie...

jos buvo taikomos tie- —Jūsų draugas yra tvar-' tvt.■v —
Klingleris.

Jei kas nors iš šalies sura- da sudėk bliudan duonos 
mindavo, tai pasidarvdavo trupinius ir užpilk pienui • • * i y ei i ___ • •lengviau ir sunkumas lyg 
nuslinkdavo šalin.

O kad vyrai mažiau ver
kia. tai man rodos, jog jie 
tokie jau yra pasigimę, jie 
yra kietos ar kietesnės šir
dies. Kai vyras mato moterį 
verkiant, tai dažnai jis ne 
raminti ją nori, bet jei galė
tų tai sudraustų ir uždraus
tų verkti. Na o jei moteris 
pamatytų vyrą verkiant, tai 
tikrai imtų ji raminti ir kal- 

į binti, kad jis savo 
užmirštu.

Daug dienų kartu praleidom. 
Kartais liūdna buvo tau. 
Kartais aš tariaus suradęs 
Laimę trokštamą senai.
Ir nekartą apsivylęs.
Tave nuskriausdęs verkiau... 
Neminėk dienų karčiųjų. 
Meilė liks juk amžinai!

Sumaišyk su jais mėsą, su
pjaustytus svogūnus, Wor- 
cestershire sosą, kiaušini, 
muštardą, druską ir pipirus.
Gerai viską suminkyk ir 
pastatyk į šalį.

Dabar supiaustyk smul
kiai morkas, salierą ir vie- jej 
ną svogūną. Pastatyk tą į 
šalį.

Paimk lapą vaškuotos 
popieros, pabarstyk jį mil-įGal gyvenimo aš busiu 
tais, išversk ant jo mėsą ir
iškočiok ją kaip blyną. Su

kada mes išsiskirsim 
Atsimink. Elyt. mane! 
Paminėki mane švelniai 

i Meilės pilnu žodeliu

siog musu Įmonei... Mat, iš koje, — atsakė 
aukštai ji, tur būt, atrodė!—Nors tai yra tiesiog nusi- 
gana Įtartinai — didžiulė kaitimas aliarmo metu ne- 
halė su languotu stogu, Į ieškoti apsaugos, 
kurią ėjo daug bėgių šakų...i Ir pakeitęs temą, tarė: 
Daugiausia bombos krisda- —Matote, kas čia paeida
vo netoliese, taip kad ap- rė. Jus dabar turite padėti 
linkui būdavo išrausiamos mums. Šiandien dirbsime, 
didžiulės duobės. Bet keletą
pataikė ir i pačią 
Viena visai sugriovė antro

je halės
lių sandėlį ir stalių dirbtu

Jie visi buvo Įvykusio 
jmon$> bombardavimo pritrenkti ir 

~ ! sumišę ir—buvo visai kito- 
puseje esant) ang-j k|e žmonės. Aš atsakiau, 
j , kad pirma noriu nueiti pa-

^J^ve^a?ales ^enus sižiurėti i baraką, o paskui

Ei, jus dalios—nors devynios. 
Neįveiksite mane!

L. V.

linčių laikinai savęs išlaiky
ti šeimos narių.

“Baltijos moterys”, rašo
ma memorandume genero
lui Clayui, “kreipiasi Į tam
stą, kaip musų vyriausią 
globėją, prašydamos užtari
mo ir pagalbos. Mes tiki
mės, kad tamsta, p. Gene
role, išgirsi musų moterų 
širdies balsą ir suteiksi 
mums savo paramą.”

Kituose memorandumuo
se gen. L. D. Clayui Balti
jos Moterų Taryba prašo 
negalintiems tuo tarpu emi
gruoti seneliams ir invali
dams Įsteigti globos namus, 
kokie jau yra Įsteigti britų 
ir prancūzų zonose.

Senelių ir invalidų aprū
pinimas globos namuose 
yra pakankamas, tačiau šių 
žmonių nuotaika, sveikie
siems ir darbingiesiems vis 
daugiau išemigruojant, yra 
prislėgta, kadangi jiems ne- Kalifornijos policija su
žinoma jų ateitis. Todėl me- ėmė šį vyrą, rašytoją Jeff 
morandume prašoma, kad Connors, ir aiškina, ar jis 
ir šių kategorijų tremti-.nėra įveltas į nužudymą 
niams su laiku butų sudary- vienos Los Angeles gra-

‘JUODOJI DAHL1A”

Imkime ir dabartinius 
musų lietuvių vargus. Pa
vyzdžiui, tremtinių vargus 
moterys daug daugiau už- 

i jaučia ar atjaučia, jos ge- 
• l iau už vyrus supranta, ko- 
į kiame varge yra atsidūrę 
i tremtiniai be tėvynės, be jo- 
i kio turto ir kaip jie turi 
vargti tarp svetimų žmonių. 
Kada nori kuri tremtinį su
šelpti ir paprašai vyro para
mos, tai turi jam pirma pri
rodyti, jog parama reikalin
ga ir tai tik po ilgų Įkalbi
nėjimų kartais jis sutiks 
duoti.

Mano nuomonė yra ta, 
kad moterys yra jautresnės, 
gal silpnesnės ir verkia 
daugiau, negu vyrai. Jeigu 
jau sveika yra verkti, tai 
prašom ir vyrus Į talką pa
dėti moterims verkti, tada 
busime visi sveiki, vyrai ir
motervs ’

tos galimybės išemigruoti žuolės, 
Amerikon. Seneliu 
ir motei 
cijoe

kon. Senelių, invalidų Dahlia” vardu, 
erų su vaikais emigra- ilgai aiškina tą 
reikalu memorandu- žmogžudystę.

žinomos “Black 
Policija jau 

tą paslaptingą

,___ ____ Kaip Diyną. &u-
hudes^įįj^įflt {jos merktos iMhlie- 

rą su svogūnu, suvyniok ri
tinį, padėk į keptuvę, už
pilk tomeičių ;šosw, uždenk 
ir kepink 1 valandą it 15 
minučių. Bus geras keps
nys.

Blaškomas, lyg audroje. 
Atsimink tada. mieloji:

“į Tave aš dar vis "myliu !
Br. Dirmauskas.

Farmetka

SAPNAVAU NAMUS

šią naktį sapnavau namus,
Ne, nieko gero, nieko gero: 
Minia pavargusių žmonių,
Ir juos kažkas, kažkur varo.

Ir kai žygiavo pro kapus, 
Suklupo jie rankas iškėlę:
O prasiverk, palaidok mus — 
Išgelbėk, žeme, tėviškėle!

Anė Petkutė

MALTA JAUTIENA 
KAIP STEHCAS.

štai greitas ir lengvas bū
das padaryti iš maltos mė
sos kotletus, kurių skonis 
bus lygiai toks kaip steiko. 
Paimk pusantro svaro ne
sūdyto “hamburgerio.” Ne
reikalingi jokie pridėčkai. 
Padaryk 6 kotletus. Pabars
tyk ant skaurados druskos, 
kad uždarytų mėsoj visas 
sultis. Įkaitink skauradą ir 
sudėk kotletus. Paskui ap-
versk. Kai 
duok stalan.

greitai 
ui galima

duoti bulvių, spirgintų svo
gūnų ir kitokių priedų. Bus 
geriausio steiko skonis.

2 šaukštai sviesto ar marga
rino arba augalinių riebalų.

2 ketvrtainiai nesaldinto šo
kolado.

Puodukas sukraus.
Gerai išplaktas kiaušinis. 
Puodukas ir pusė persijotų

pyragams miltų, 
šaukštukas baking sodės. 
žiupsnis dmskoa.
Puodukas rūgusio pieno.

Sniegas ir Gražuolės

tarpus. Kelios sprogo ant 
halės gelžbetoninio stogo, 
išmušdamos skyles, bet di
desnės žalos nepadarvda-: 
mos, kelios sprogo prieš ha-! 
lę, išardydamos bėgius ir 
išrausdamos didžiules duo
bes. Po tokių bombardavi
mų dirbtuvės langai papras-

sugrjsiu.
—Taip, taip, žinoma... — 

tarė. <
h Šžaip tkip Įėjęs ’prb griu
vėsius, pamačiau, kad pir
mas barakas — bendruo
menės kambarys — buvo 
išverstos sienos visai su
gniužintas, antro dalis buvo

tai išlakstydavo ir ją pnnes-, sugriauta užkritusių gelžbe 
davo dulkni. Bet pati dirb- tono gabalų, bet musų ru- 
uvp i i aa n i n cvoi o mag stovėjo sveikas sveiku-tuvė iki galo išliko sveika, 

nors vėliau brangesnės ma
šinos buvo numontuotos ir 
išvežtos iš miesto — i Ber-

tėlis.
Įėjęs pro pirmas duris, 

nustebęs pamačiau kraują, . i * i uanidviau a.i<xujc

gheimą. Buvo net kalbama, I grindyse ir pirmame kam
kad visa dirbtuvė persikel 
sianti ten... Taip pat iki ga
lo išlaikė halės gelžbetoni
nis pastatas, nors su skylė
tu stogu, nors su vietomis 
užverstomis sienomis.

Po tokių bombardavimų 
kas kartą būdavo imamasi 
atstatymo ir tvarkymo dar
bo. Valomi griuvėsiai ir 
dulkės, užkalinėjami lan 
gai. Iš pradžių tam atsiųs
davo net kariuomenės pa
galbą... Bet paprastai būda
vo taip, kad vos spėdavo 
Įmonę aptvarkyti, krisdavo 
naujos bombos ir vėl viską 
reikėdavo pradėti iš galo. 
Iš to būdavo tik tiek gero, 
kad darbo niekad netruk
davo...

Las Vegas, Nevada, kur Iš pradžių, kai apsigyve- 
šiame laike paprastai yra nome Salzburge, miestas il- 
šilta, šiemet susilaukė daug gą laiką nebuvo bombar- 
sniego. Dvi gražuolės mau- duojamas, nors aliarmai bu- 
dymosi kostiumuose norėjo davo gana dažnai. Galų ga- 
parodyti, kad jos sniego ne-Je, žmonės pradėjo iš viso 
bijo ir bent prieš fotografi- i nebekreipti daug dėmesio į 
jos aparatą pasirodė drą-'aliarmus...
sios... Aš, nutaręs be reikalo ne-

baryje ant lovos buvo nu
mesta kraujuota paklodė... 
grindyse riogsojo kažkieno 
purvinas batas... Nejaugi 
T.? Betgi Klingleris sakė, 
kad jis tvarkoje. Ir batas 
ne jo.

Bet vos spėjau įeiti i kam
barį, tuoj atėjo visas suodi
nas, nusivėlęs T.

—Na, tai kaip: dar gy
vas?

—Žinai, mažai betruko, 
kad su manim butų baigta, 
—grabo balsu atsakė T.

—O iš kur tas kraujas?
—Tai musų kaimyno ita

lo. Jam gelžbetono gabalas 
koją nulaužė ir galvą pra
mušė. Jį ką tik išgabeno li
goninėn — kažin ar bepa- 
gys...

T. istorija, kurią jis po 
to mėgdavo dažnai ir pla
čiai papasakoti, ir, reikia 
manyti, dar ne kartą pasa
kos savo vaikams ir vaikai
čiams, buv o trumpai suglau
dus tokia:

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
j J noris, pats prie Lietuvos is- 
11 laisvinimo prisidėjęs, tuo 
■' tarpu jo oponentai, matyt, 
į įyra iš vėlesnių laikų, kada

, ------------------------- ;------ karininkai jau dėvėjo gra-
Bombos £syPte . Perono Konstitucija j žias unifonnas ir ėmė auks

as Kairo, Egypto sostinės, į Argentinos diktato r i u s, tas algas.
praneša, kad ten vienas vai-Į generolas Peron Įnešė i sau- Lietuvoje lapkričio 23 d. 
dininkas praeitą savaitę me- šio 17 d. susirinkusi parla- buvo kariuomenės diena,
tė bombą i valdžios namą, 
užmušė du žmones ii- sužei
dė 16 žmonių. Tas vaidinin
kas buvo suimtas ir pasiaiš
kino, kad jis norėjęs pro
testuoti prieš Egypto val
džios nesiryžimą tęsti karą 
prieš Izraelį.

Anglija ir Izraelis 
Anglijos ministerių kabi

netas p’o diskusijų pareiškė 
visišką pritarimą užsienių 
reikalų ministerio Emest 
Bevino “kietai” politikai 
Palestinoj. Anglijos vyriau
sybė mano, kad Izraelis tu
ri liautis puldinėjęs kaimy
nus ir turi palikti ramybėje 
anglų orlaivius ginčytinose 
teritorijose.

mentą naujos konstitucijos bet dabar čia kai kas nori 
projektą. Peronistai su 109 i panaudoti tą dieną milita- 
atstovais iš 15S žada naują! rizmo propagandai skleisti, 
konstituciją žūt būt praves Tai suprantama, nes kai 
ti, kad jų “vadas” galėtų i kas tikisi drauge su Lietu-

Lietuvos ateinančios 
žinios sako, kad ten kovo
jama su obalsiu — už tei
singesni ir geresni ateities 

neša, kad ta anglų kolonija, Lietuvos gyvenimo sutvar- 
pernai metais iškasė ir išve- kymą. Kaip iš visko matyt, 
žė už 4 milionus dolerių dei-; tai daugeliui užjūryje atsi- 
mantų arba už pusantro mi- ';durusių “patriotų” šis obal-į 
liono dolerių daugiau, kaip į sis yra'visai svetimas — jie 
1947 metais. Aukso garny- siekia senosios tvarkos at-.

Tanganyika Deimantai
Iš Dar es Salaam, Tanga

nyika sostinės, Afrikoj pra

ba ten irgi paaugo pernai 
iki 2,000,000 dolerių.

Rusai “Įspėja”
Rusai skelbia, kad jie 

planuoja naujus oro manev-

Burmos Karas
Naujai gavusi nepriklau-

statymo, kur vėl visa galia 
butų karininkijos rankose 
(jei galima, su kokiu dikta
toriumi priešakyje), kur vėl 
milionai plauktų kariuome-

somybę Burma turi vesti ka- į nės išlaikymui.
rus su parašiutininkų nusi-į rą prieš sukilėlių armijas! Lietuvoje lapkričio 23 bu-;

LEtVIS. SO. BOSTON

KAIP ATSIRANDA STEBUKLAI

leidimais netoli Berlyno, 
ant 2nglų ir amerikiečių oro 
kelio i tą rasų užblokuotą

keliose valstijos dalyse. Da
bar praneša, kad dvi Bur
mos giminės, Mon ir Karen,

miestą. Vienas amerikiečių sukilo, užėmė Bilugyun salą 
transporto orlaivis praeitą netoli Rangoono ir valdžia 
savaitę skrisdamas i Berly
ną nukrito, 3 lakūnai užsi
mušė.

Amerikos Indijonai
Amerikos indijonai per 

Įvairias organizacijas pa
siuntė savo reikalavimą pre
zidentui Trumanui, kad

vo Smetonos rėžimo naudo
jama diktatūros propagan
dai. Jei užjūryje atsidūrę 
karininkai nori ją švęsti, tai 
yra jų reikalas, bet jie turė- 

siunčia ten kariuomenę1 tų ir suprasti, kad jų patrio- 
maištininkus sudrausti. Su- tinęs kalbos šiuo metu suke- 
kileliai nori atsiskirti nuo lia klausimą — jeigu jus, 
Burmos ir sudaryti savo j ponai, esate tokie kovingi 
valstybę... patriotai, kodėl jus esate

J. J.

šešių metų mergytė, Mary Ann McMahon i& Albany, 
Calif., nuo gimimo buvo nesveika ir nevaldė gerai 
kojų. Tėvai ją nuvežė Į Prancūzijos stebuklingą vie
tą Lourdą, o kada vaikutis iš ten grįžo, ji, besivaži- 
nėdama savo triratuku, nugriuvo nuo jo ir persilau
žė koją, bet persilaužė taip “stebuklingai”, kad jos 
sugadinta koja atsitaisė. Galima aiškinti kad tai 
Lourdas padėjo, bet daktarai mano, kad jie opera
cijos budu pataisys ir kitą vaiko koją.

Puslapis Septintas

APSIVEDIMAIParsiduoda 3 Lotai žemės (
Bridgewater, Mass. parsiduoda trį*

lotai žemes, apaugę vaisiniais nie- -------------
džiais, visi paraukusiai vietoje, sto- Ieškau apsivedimui draugo tarp 50 
rai, mokyklos, tremai ir bosai. Gau- jr 55 metų amžiaus, gerai užsilaikan- 
nia pirkti ir daugiau žemes, 1 ar 2 čio ir gerai sustovinėio. Apie save 
ekenus. Visa gerai prieinama. Liti įįnių suteiksiu per laišką. ,7)
kainos ir sąlygų kreiptis , (5)

J. uavis-Oaviėikas 
176 Plyniojith st.,

Bri€tgewater, Mass.

GARDUS MEDUS 
Gardus taicmgan kaimo medus, 

10d/< grynas, geras sveikatai, gar
dus liežuviui. ūžti .trintas pasitenki- 
in.iais. ruse galiono >2.50, vienas 
galionas $4.50. Siųskite pinigus, uiu- 
ney orderiu ar uzsakykit G.O.U. Fre- . 
paid. Adresas: (®)l

George Oiovvach,
R. 1, Custer, Mich.

Mrs. A. Saulute,
822 Talhot ave.,

Dorchester 24, Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau mano brolį Tadų Valantį, 

į kurs seniau gyveno .uichigan valsti- 
i joj. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
Į pianesti man, busiu labai dėkingas. 
1 Mano adresas: Rokas Valantis,

>22 E. 8-th st., Minonk, 111.
(4)

Leonas Zigmantas, kilęs iš Čepu- 
liškių km., Uaugėliškio vai., pajesko 
J. ]ęjurmos, kilusio iš Vieliuoniškių 
km., Ignalinos v., Švenčionių ap. 
Taip pat prašau atsiliepti gimimų 
ir pažjstamų, kilusių iš Daugėliškio 
vai. Laiškus prašau adresuoti:

Leonas Zigmantas
(16) Kassel-Mattenberg
D. P. Camp, Churchillstr. 11
USA Zone, Germany.

Paieškoma Salomėja Stankiutė, iš
važiavusi į Amerikų 1899 metais ir 
ištekėjusi, bet pavardė po vyru neži
noma. Jos ieško Justino Lapo poduk
ra Ona Stankiutė, kurios adresas yra

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

Ramunės stiprina visų kūnų, 
gerai veikia skilvi, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
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.
toks: Ona Stankus,

Fellbacj b Stuttgart 
Jahnstr. 12 
Germany, U. S. Zone.

(4)
NUO UŽSISENtJLSIV. ATVIRŲ

S&aui/žui Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti v 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSOR1ASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės noo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., >1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 

. arka o»giiTgVi±o money^
orderį į: (16-9)

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

CICERO 50. ILL.

Paieškau mano tikrų brolio ir se
sers Juozo ir Adelės Norkevičių, jie 
gyveno Baltimorėj, kilę iš Vilkaviš
kio apskričio ir ieškau mano vyro 
brolio ir sesers Račiūnų, kilusių iš 
Keturvalakių, irgi gyveno Balti
morėj. Mana patėvis Puodžiūnas, ki
lęs iš Vilkaviškio apskrities, irgi gy
vena Baltimorėj. Prašau mano gimi
nių, ar kas juos žino maloniai para
šyti man šiuo adresu:

Ona Račienė,
Flitningelejre
Dragsback pr. Thisted, Denmark.čia i au čia ir laukia atvykstant Po Calgary, Altą. RieR laiRo gaun^ g vysRu_

po lakštus popierio išpildyt 
Pastabos Dėl Pastabų ir prisiųst Į jo raštinę. Va- 
Dėl kai kuriu “Keleivio” dinasi, per teisininką pildy-

metais vadovavo graikų ar- B^akymų prieš generolą U liudymai ir mokestis už 
miioms kurios miIudo Mus- černiU norėčiau įskelti vis darbą nuėjo niekais!

- ’ " P dėlto keletą “nuopelnų” jo Vyskupo raštinės prisiųs-
armros nau<^a^- Nežiūrint, kad jis ti lakštai su akyplėšiškais 

vė< nenriiu ir draudimo nnn nriešakvie dėl nežinomu niekuomet nebuvo “musų klausimais, išveda kad ir nedfrbo prieSSių 2 žmogus”, bet vis dėlto jis | kantriausi iš kantrybės.

Graikų Armijos Vadas
Graikijos vyriausybė no-i 

rėjo paskirti vyriausiuoju i 
100,000 indijonų N. Mexico graikų armijos vadų marša-; 
ir Arizona valstijose, butų lą Papagos, kurs 194C-41 
Įtraukti i socialini draudi
mą lygiai su kitais pilie 
čiais. Tų valstijų Įstatymai solinio legionus. Bet marša- 
indijonus išskiria iš senat- las atsisakė stoti

nebuvo toks “kęnksmin- Kiausirnai tiek smulkme-

KAS MUMS RAŠOMA
Vieša Padėka

kain kiti li^tuvički trp- aww»uiwi iro* binui ga» , Kaip Kivi lietu viski ge-. ,i.„j ir
nerolai Plechavičiaus, Glo- artLmh *art ir vlsą
vackio ar dargi net pulki- Ia,k3.s? retintu gyvenęs
ninko Papečkio tipo (šis d,at'L"ea^'n^1 ,r "T 

prisidėjo. Su pastarasis valstiečių liaudi- Le?? at?aky^-., Tok!?. Po.bu? 
garba, Į ninku šalininkas, bet ir jisj k£ltai>k« , kišimasis i
Dipl. mz. VI. Sirutavičius padėio kartu su kitais smur- ! Sėtuvių įeikalą, nelengvi 
ikietija, 1949 sausio 2 d. itininkais pravesti gėdingąjį na’. 0 Uk sunkina atvyki-

naus darbo 
pagarba,

Gerbiamas redaktoriau,
Prašau patalpinti “Kelei- i okietija 

vy” ŠĮ mano atvirą laišką.
Esu giliai sujaudintas tais 
širdingais laiškais, kuriuosĮ
esu gavęs iš savo buvusių Prieš kiek laiko Toronto bet vis dėlto priklausė prie miršta kad ši šalis daugiau 
bendradarbių Lietuvoje, lietuvių socialdemokr a t ų; nuosaikesnių (reikia tikėtis, protestoniška negu katali- 
jau seniai išemigravusių, skyriaus pirmininkas drg. kad ir ateityje tokiu liks), kiška, ir tik dėka to visi tu- 
Ch. Jankausko, E. Millino-: Frenzelis viename rašinyje I o 1938 metų pavasarį jis rime laisę savaip galvot ir

i , v v T' 1 *_______z_ Aizv O'? VI-vnco t o? Votiiei,, rrono- rl ronnront 17 oro-ic Kiviu Im'r,

Militarinių Karjeristų 
Triukšmas Kanadoje

pravesti gėdingąjį . • ...1-7^ Ja! niui, ir atitraukimui savis-sruodzio l/-os smurto ak- , • ’ . ......
j- j kių ar pažįstamų i šią sau.

Černius nors ir tūpčiojo, Kataliku dvasiškiai uz-

Skaitytojų Bakai Ieškau mano trijų tetų, seserų 
Astrauskaičių, kilusių iš Žalpių kai
mo, Namakščių valsčiaus, į Amerikų 
išvyko prieš pirmąjį karų ir ieškau 
Povilo Leškio, kilusio iš Kražių vals

Gerbiamieji,
Siunčiu $10 .ir paskirstau

šitaip: $3.oO UZ Keleivį ir į Astrauskaitės-Leškienės sūnūs 
kalendorių sekantiems me
tams ir $5 prisiunčiu nau
jam presui, kaip pernai ža
dėjau. Taipgi prašau prisių
sti knygutę “Lengvas būdas 
išmokti angliškai”, o kas 
atliks, tai tegu bus Maiklui 
ant rašalo. Visam “Kelei
vio” štabui siunčiu širdin
giausius linkėjimus Nau
jiems Metams. Su pagarba 

K. Schwager 
Chicago, III.

Pranas Leskys, 
(23) Oldenburg i O.
D. P. Camp Wehnen 
Germany, British Zone.

Ieškau Jono Lukšio ir Agotos 
Lukšienės-Skudžinskaitės. Sūnūs pa 
ieško Skodžinsko iš Grinaičių kaimo, 
Kudulių valsčiaus, Sakių apskrities.nražrirn a+gi&oiiir+i čiuo Azl-
tesu: (3 ir 5)

Ed. Bukoveskas
28 Falmouth st., Rumford, Me.

cket, Me., Franko Augusto, 
Brooklyne, kurie sunkiai 
dirbdami fabrikuose randa 
laiko parašyti man užuo-

pasisakė prieš lapkričio 23 priklausė tai keturių gene-, draugaut. Vargas butu lais

Gerbiama redakcija,
Aš gavau dar vieną nau

ją skaitytoją ir manau, kad 
Maikiui su Tėvu bus links
miau, nes turės didesnę ar
miją skaitytojų. Prašau at
naujinti “Keleivį” Mato 
Urbono ir prisiųsti man ka-

Paieškau Benio Suslamo, kilęs Pu- 
trišrų kaimo, Žaslių valsčiaus, Vil
niaus krašto. Amerikoj apie 30 me
tų. Kitusyk gyveno Montelloj, Mass. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, malo
nės atsiliepti šiuo adresu: (3)

Jonas Matačiunas,
76 B st., So. Boston, Mass.

“Keleivio kalendorius 1949 
metams jau išėjo. Kaina 50 

; centų. Laikas jį užsisakyti.

d. — kariuomenės šventės rolų grupei, kuri paspaudė vei, jei katalikai Įsigautų:lendonų, taip pat atr.aujin-
S.mnfimn ii- to nrnrro r,o-. “tniltns VSIflu’’ iloicti i vai- viršnnčn Vii nronnmnrito Krc Vorv—šventimą ir ta proga pa- “tautos vadą” Įleisti Į vai- virsunen.

r....... ............. ...... sakė porą karčios tiesos žo- džią 4 opozicinius ministe- Tokiu savo poelgiu kata-
jautos laiškūs ir rodo su-1 džių buv. Lietuvos karinin- rius (2 katalikų ir 2 valstie- likai ardo lietuvių vienin- 

aHrpsn i čiu liaudininku), nors senis euma. kurs šiuomi laiku rei-kijos adresu. ! čių liaudininkų), nors senis gumą, kurs šiuomi laiku rei
Po to Chicagos “Nau , ir tuo metu skerečiojosi, kalingas, kaip oras gyvy- 

kingas mano bendraminčiui jienose” pasipylė rašiniai,'jog vokiečių pavojaus aki- bei.
ir vienmečiui A. Žilinskui i kurie esmėje neatremia me- yaizdoje tauta turinti dar Aukoja ir dirba,
Brooklvne. kurio nenuilsta-i stų kaltinimų, bet užtat pa- - 7 ...«•< __ • _!• _____ ___ _

pratimą sunkios tremtinių 
būklės. Ypatingai esu dė-

veikia
labiau susispiesti apie savo lietuvybės labui be skirtu 
“vadą” ir dar labiau pa- mo visi lietuviai, neklausia- 
klusti jam, o visgi Černius ma jų tikyba ar Įsitikini- 
tada buvo vienas iš tų, ku- mas by tik lietuvis, by tik 
rie “išdrįso” nepaklausyti nuoširdus; mums kiekvie- 
“tautos vado” ir nepabijojo nas lietuvis brangus ir rei- 
ištraukti špygą iš kišenės, kalingas, nes musų, palygi- 

ju jam ir tiems geros valios Drg. Frenzelis yra buvęs Tiesa, būdamas valdžioje nus su kitom tautom, maža 
žmonėms, kurie prie jo kil- Lietuvos kariuomenės sava iv ministerių pirmininku tėra.

Černius neparodė tų mand- Geistina kad BALF’o vai
rumų, kurių iš jo laukė Lie- dyba apsidairytų ir laiku 

Į tuvos visuomenė, bet visgi pataisytų savo klaidas: 
teisybė lieka teisybe, ką pa- mums reikia vieningumo, o 

: sakiau aukščiau. ne ardos. Skaidymas, ir si-
S. Jogaudas jojimas lietuvių Į gerus ir 

Toronto, Ont. negerus, ardo lietuvių vie
ningumą ir stumia gerasir-

mas darbas tremtinių labui i sižymi dideliu arogantišku- 
ne vienam palengvino sun- mu — su drg. Frenzeliu ža- 
kias ištrėmimo dienas, o dama kone lazdomis apsi- 
mane ir mano šeimą aprūpi- dirbti. Šitų straipsnių tona* 
no drabužiais, kurių labai sakyte sako, kas yra jų au- 
buvome reikalingi. Dėkuo-; toriai...

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Prganizacija Pasaulyje 

TURTAS 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 savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arlm į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30* St, l*w York 1, N. Y.

Negerai, labai necerai d.ži.us Keturius nuo dėjimo- 
Mums lietuviams reika- TI:?f..ay?o?.l-VOi]!^tuv^a®s r 

lingas vieningumas gelbėt
išvietintiems lietuviams, y- 
pač kada J. V. Įsileidžia, 
po apstų kiekį išvietintų 
lietuvių. Tarp musų randa
si išgalinčių, gerašinlžių lie 
tuvių, kurie stengėsi, "kaip 
galėdami, lengvinti atvykt 
savo giminėms ar pažįsta
miems. Bet katalikų dvasiš- 
kija kišasi ir daro visokias 
kliūtis — sijojimus.

Tūlas amerikietis lietu
vis, pasiunčia su teisininko 
apmokėta pagalba sudary
tus reikalingus paliudymus, 
patvirtintus pažadus, iisiun-

Lietuvos reikalams,
Anis Rūkas

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas Ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS S14.M. 

Pinigus siųskit sa užsakymą:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadnray
South Boatoa 27,

kit prenumeratą Mrs. Mary 
Lipskis ir siųskit laikrašti 
naujam skaitytojui Tade
ušui Masilioniui, Chicagoje. 
Pinigų prisiunčiu $9.50. 
Linkiu visa gera ir lieku su 
pagarba, Matas Urbonas 

Chicago, III.

Gerbiamieji,
Siunčiu šiandien $6 ir dė

ka voju Jums, kad nesulai
kėte mano geni draugų 
Maikio su Tėvu kelionės 
pas mane, aš juos labai 
mėgstu ir noriu, kad jie ke-Į 
liautų pas mane, kol aš bu-Į 
siu gyvas. Dar kartą dėko
ju, kad paklausėte manęs ir 
nesulaikėte laikraščio ir lin
kiu jums geriausios kloties. 
Su pagarba skaitytojas

Feliksą* Linkevičius 
Exeter, N. H.

NAUDINGOS KNYGOS
STcttata HcmbUim. fęydymas ligų 

iaknimis ir žolėmis. Vardai lietav< ši
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 
Daiasi surinktos iš visos Lietuvos, 
kaina ... ............35c.
Greičiaasfas Aa<lų Kalbia Mokytojas.
Kaina................................................ 40c
Deklamacijos ir Daines, 25c
Slaptį kaip lošti kozyrom iš pini-
KM, kaina ................................... 25c.
Laimia Spč|imas ir Planetos 25c

Perkant visas kartu, $2.00. Atski
rai, pilna kauna. (6)

PAUL MIKALAUSKAS 
184 Gold Street.

South Boston 27, Mass.

Pakalbink biznierius pa
siskalbti “Ksleivyjs," pa- 
ganiati saro biznį tarp lie- 
tuvię.

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GĖRĖ ŠĮ 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VAI
STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP
TOMŲ!
Seni žmonės žino iš patyrimo greitą ir švelnų 
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie žino kad 
šis moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių, žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos skaudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškinimą, ga- 
zus, nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos

>geras skonis, liuosuojantis veiksmas pradeda
tuojau veikt. (Pastaba: jei negali Trinerio gau
ti savo pamėgtoj krautuvėj, prisiųsk $1.50. pri
dėdamas tos krautuvės vardą, šiuo adresu: Jos 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago. ir tam 
štai tuoj bus išsiųsta didelė 18 uncijų Trinerio 
bonka apmokėtu paštu).

TjinersBitferVVine
JUOZAS STALINAS

— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 

Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris 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, ivetų 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, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broedway, South Boston 27, Msm.
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Vietines Žinios
Vasario šešiolikta lietuvių piliečiu_____  DRAUGIJOS METI
“O skambink per amžius ». APYSKAITA

Ši ketvirtadieni So. Bos-Vaikams Lietuvos:
Tas nevertas laisvės,
Kas negina jos”... 
Artinasi vasario 16 die

tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos nariai savo susirinki
me priims metinę apyskaitą 
ir bus Įvesdinta naujai iš-

na. Ši diena brangi kiekvie- Valdyba,
nam lietuviui, nes tą dieną i L įj Draugija per 1948 
Lietuvos Taryoa \ ilniuje metus padavė tokia apyvar- 
visam pasauliui proklan’.a- TJ^. Ja,ru ją,,., 
vo, kad Lietuva yra Nepri-,547 6g ir dal.ž iįIiddu pev 
klausoma Demokratine Res- visus met^ S58,617.60. To- 
publika. . • kiu budu pajamų buvo dau-

Jaunute, bet pilna enei gi-i gia kai r ifiai(į nn.Ku.- 
jos ir laisves istroskusi vals-
tybė gaivalingai stojo kitų,' 
mažų ir didelių valstybių

Pajamų gauta daugiausiai 
arba iš ba-. . . iš “klubruimio

tarpan gyventi, bujoti ir ro, kur surinkta $62,423.19: 
lenktyniaut!. . Poolnrimis davė $2,946.68:

Tačiau teisė ir jėga retai,Namų renda — $1,778.00:’ 
tesidenna. Hitleriškas na- \arių imokesniai—$1.118.- 
cizmas ir jam giminingas į 90; Nuošimčiai iš bondsų— 
raudonasis barbanskas ko •; $375.00: Pinbolinė. muzi- 
munizmas niekšinga 1939, ĮjOg faksas ir cigaretu nu
metu sutartimi sugniuždė šina davė _ $831.41; Įsto- 
kaip gėlę pražydusią Lietu-j jamųju nariu mokesčiu 
vos Nepriklausomybę.

Jau treji metai kaip lio
vėsi žvangėję ginklai ir lie- 
jęsis kraujas. Treji metai, 
kaip “trys didieji” žmonijai 
žada taiką ir laisvę, nes, pa
galiau, juk tik už tai kovo
jo ir savo kraują liejo žmo
nijos sūnus, o jų tarpe ir lie-

JAUNA VIEŠNIA PAS ŠALIES PREZIDENTĄ

tuvės motinos sūnūs. Po tri- 'dos.

įr kitų pajamų— 

sekan-
$59.00 
$15.50.

Išlaidos padalytos 
tiems reikalams: Algoms ir 
orkestrui — $17,039.73:;
Alui ir degtinei pirkti išlei
sta — $31,288.29: Aukoms 
išleista — $772.00 ir paskui 
eina visokios kitokios išlai-

Keturių metų Linda Brown, savo gimtadieniui turė
jo nepaprastą įvykį, ji lankėsi Baltajame Name, kur 
prezidentas H. S. Truman jai padovanojo puikų gim
tadienio pyragą. Mažoji Linda prieš 2 metus buvo 
susirgusi vaikų paralyžių, bet pasveiko ir dabar ji 
atidarė "mareli of dimes” rinkliavą kovai prieš vai
kų paralyžių.

jų metų tariamos taikos, 
lietuvių tauta tebėra engia
ma ir smaugiama raudono
jo slibino, nešdama dar ne
girdėtą pasaulyje vergiją.

Tad brangus broliai ir se
sės lietuviai ryžtingai sto
kime į kovą už savo tautos 
ir savo asmens laisvę! Pa
dvigubinkime savo pastan
gas, suburkime visas jėgas 
už Laisvę ir Nepriklausomą 
Lietuvą!

Bostono ir apielinkės Lie
tuviai !

Vasario 13 dieną vienin
gai ir suglaustomis greto
mis pademonstruokime pa-i buvo $5,638.86 
šauliui savo meilę Laisvei ir 
Tėvynei. Visi kaip vienas 
dalyvaukime savo tautos ir 
valstybės nepriklausomybės 
minėjime, kuris įvyks So.
Bostono High School audi- 
torijoj'e, 2 vai. po pietų.

Visi jau dabar ruoškimės 
tai brangiai šventei!

JUOZAS AUDĖNAS KAL- TEISININKŲ DRAUGIJOJ 
BlS VASARIO 13 D. Išrinktas Massachusetts Vai- 

BOSTONE stijos Gubernatorius Paul
Praeitą antradienį posė- A. Dever ir Lietuvis Advo- 

dalių: Namas ir žemė — džiavo Bostono Komitetas katas Vice Pirmininkais 
$15,000.00; Rakandai — Lietuvos Nepriklausomybei Massachusetts Law So- 
$8,259.23; Pinigais, bond- Siekti ir nutarė pakviesti ciety, metiniame susirinki- 
sais ir bankuose einamose kalbėti vasario 13 dienos me, išrinko naują valdybą 
sąskaitose yra — $109,335.- iškilmėse Bostone buvusį 1949 metams, kurios tarpe 
93 ir stakas (gėlimų atsar Lietuvos žemės ūkio minis^ randasi gubernatorius Paul 
ga) yra vertės — $5,638.86.; terį Juozą Audėną, kurs ne- A. Dever ir advokatas Shall- 

Jokių skolų Draugija ne- senaj atvyko į Ameriką. Pa- na iš Boston’o, vice pirmi- 
tun. Apskaičiuojant L. P- kviesti ir kiti kalbėtojai, o ninkai. Ši organizacija ap- 
Draogijos 1948 metų pelną taip pat numatyta gera mu- ima visą valstiją ir* suside- 
reikia dar pridėti, kad 194 • zikalinė ir dainų programa, da iš teisėjų ir advokatų, 
metų gale Draugija turėjo kurią nasiėmė suorganizuo- Naujas pirmininkas yra tei
smo uz $8,o43.76, o šie- ti muziko? mokytoja p-lė A. sėjas David A. Rose.

,met metų pradžiai stako Tataroniutė. , .. T c?Massachusetts La\v Socie-
Per 1948 metus mirė 10 Lietuvos nepriklausomy- ty žurnale pradžioje 1942 

L. P. Draugijos narių. Mirė bes minėjimo iškilmės bus m., buvo įdėtas adv. Shall- 
šie nariai: Stasys Korsakas, sekmadienį vasario 13 d. nos ilgas rašinys, kuriame 
Juozas Šurila, Pianas Ado dienos laike ~ ~
maitis, Klemensas Čepaitis, High 
Feliksas Kraunelis, Klemen- , tainė; 
sas Čiras, Mykolas Notri- 
mas. Adomas Paulson, .Juo 

i zas Stukas ir Valerija Pa- 
ir ver-įlionis. Per 1948 metus i L.

Draugijos turtas 1948 me
tų gale siekė $138,234.03. 
Tas turtas susideda iš tokių

MIRĘS ANDRIUS PŪRAS 
NEBUVO DR. PURICKIO

BROLIS
Rašant apie Bostone gruo

džio 26 d. mirusį Andrių 
i Purą-Purickį buvo paminė- 
Į ta, kad jis buvęs kun. Dr, 
'Juozo Purickio brolis, kurs 
Lietuvoje buvo vieną laiką 
užsienių reikalų ministeriu 
ir mirė 1934 metais Kaune. 
Ta žinia buvo klaidinga.

• Mes gavome iš Andriaus 
Purickio laišką iš Brookly
no, kuriame jis štai ką ra
šo:

Gerbiama “Keleivio” re-
H 54 IčPI 124

“Keleivio” 1 nr. Bostono 
žiniose pastebėjau, kad 
gruodžio 26 d. mirė And
rius Puras-Purickis ir kad 
velionis buvęs kun. Dr. 
Juozo Furickio, buvusio 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio brolis. Ta žinia 
yra klaidinga.

Velionis Andrius Pūras 
Purickis nebuvo nė brolis 
nė pusbrolis Dr. Juozo Pu
rickio, nes Purickis neturė
jo Amerikoje nei brolio nei 
pusbrolio, išskyrus mane, o 
aš, Andrius Purickis, dar 
esu gerai gyvas ir gyvenu 
48 Gold st., Brooklyn, N. Y.

Kadangi turiu daug gerų 
draugų Amerikoje, tai pra
šau atšaukti tą žinią, nes 
nenorėčiau, kad kas nors už 
mane gyvą poterius kalbė
tų, o kits dar gali duoti ir 
ant pazvanų. Už atitaisymą 
žinios tariu iš anksto ačiū ir 
lieku su pagarba,

“Keleivio” skaitytojas
Andrius Purickis

14 “GABIJOS” VEIKLOS
Sausio 7 d. “Gabijos” 

choras turėjo metinį susi
rinkimą, kuriame perrinko 
valdybą. Į valdybą šiems 
metams įėjo: pirm. — F.i 
Rumskas, vice-pirm. — S. 
Valkavičius, sekr. — B. Ja
nulis, fin. sekr. — A. Lalis, 
ižd. — A. Juga, knygų tik
rintojai — S. Kontautas, J. 
Bartusevičiūtė ir J. Kapo-J 
čiunas.

“Gabijos chorui šiais me
tais sueina 35 metai nuo jo 
įsikūrimo. Sukaktį choras 
nutarė paminėti pastatymu 
geros operetės. Minėjimo iš
kilmės bus balandžio-Apri! 
24 d. ir “Gabija” prašo kitų 
organizacijų tą sekmadienį 
nieko nerengti.

“Gabijos” choras buvo į- 
kurtas 1914 metais, vado
vaujant kompozitoriui Mi
kui Petrauskui. Daug darbo 
į choro ugdymą įdėjo velio
nis Mikas Petrauskas, daug 
pastangų dėjo ir eiliniai 
choristai, kad musų chorą 
palaikius reikiamoj aukštu
moj. Visi “Gabijos” rėmė
jai, draugai ir dainos meno 
mėgėjai, jau dabar širdin
gai kviečiami atsilankyti į 
musų operetės pastatymą, 
balandžio 24 d.

Korsp. S. Valkavičius

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boa* 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadaay, So. Boston*
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofuo Valandos: bm 2 Ud 4 

Ir am 7 Ud 8

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MA88. 

Telefonai.- SOUth Bo»ton lttO

Tel. GEneva 6-7516
ROKAS UPHOLSTERING CO

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

Joseph Cidlevich, Manageris
112 Pleasant Street, 

Dorchester, Mass.

Nuo redakcijos: Už ne
malonumą, padarytą drg. 
Andriui Purickiui Brookly
ne, širdingai atsiprašome, 
mes buvome klaidingai pa
informuoti.

Advokatas J. Grigalius Iš
važiavo į Washingtoną
Šį pirmadienį iš Bostono 

išvažiavo į Washingtoną 
pirmieji prezidento Truma
no inauguracijos svečiai. 
Išvaž i a v o gubernatorius, 
Paul A. Dever, ir kartu su 
juo, demokratų veikėjų gru
pėje išvyko ir adv. Jonas 

i Grigalius.
So Bostono'Lietuvos ir Rusijos santy-j Inauguracijos iškilmės bus.... * o i I I___ -- J v , • 1 •cnool didžiojoj sve- kiai buvo aprašyti. Straips 

Thomas Park. nis buvo užvardintas “Eu-
ropean Conflagration from 
a Baltic Window”.

Šalin priespauda 
gija!

Šalin 
mas!

Tegyvuoja Laisva ir Ne-, 
priklausoma Lietuva! Linksma* Bankietas

Bostono Lietuvių K-tas Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Lietuvos Nepr. Siekti. Draugystė Cambridge

raudonasis fašiz-
ĮP. Draugiją įstojo 
nariai.

o3 nauji
Narys

SLA 3o9 Kuopos Mitingas ' . . ... . _
n k o-n c-T 4 1 Socialdemokratų Vakariene
Dorchesterio 3o9 bLA kp. Vasario 27 d

nariu susirinkimas Įvyksta' ' metinė
sį penktadieni, sausio 21 d.
Dorchesterio

Socialdemokratų 
vakarienė artinasi. LSS 60t y) UI k vanaiįviiv v***—^—-------e

L L i kuopa praeit,, šeštadienj .s-

ren
gia linksmą bankieta nedė- 

ANDRIUS PŪRAS GRA- l'lioje, sausio (Jan.) 23, kaip 
ŽIAI PALAIDOTAS į2 vai. po pietų, Amerikos, 
Praeitą trečiadienį palai

dojome Andrių Pūrą. Lai
dotuvėmis rūpinosi LDD 21

patalpose. 1810 Dorchester 
avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kviečiame visus narius da
lyvauti. Valdyba

rinko į vakarienės komisiją 
draugus V. Anestą, P. Bra
zaitį ir J. Jankauską, o 
Cambridge LSS 71 kuopa 
yra paskyrusi į komisiją

Lietuvių Piliečiu Klube - ■»• • • , dr*ugus C. Čapą, A. Wa
823 Main st, Cambridee , 8 •"* ‘ ir K- Zabit!-

Bus gardus įlietus ir «ma ■ Keleivio ka- Komisija telkia geras šei-K ys pietų, u smu . Iendo|.ly ](M(( metams gaii.. minink^į. žadasparpoįti
kuopa, kurios nariu velionis1,^ žemaitiška orkestrą, prie ma įsigyti -I. \ inciuno užei-
buvo. Laidotuvės buvo kuk
lios, bet gražios, į kapines 
velionį palydėjo 4 vežimai 
palydovų, o atsisveikinimo 
žodį kapinėse pasakė S.

kurios galėsime linksmai goję. 233 Portland st. Ten 
pasišokti ir su draugais su- pat galima gauti ir tikietųį 
sieiti. Komitetas kviečia vi- metinę socialdemokratų va
šus ir visas dalyvauti ir karienę.
linksmai laiką praleisti.

Jaunuoliai, norintieji pri
sirašyti prie draugystės nuo 
16 iki 25 metų amžiaus bus

tikrai šaunią metinę iškylą. 
Svečiai kviečiami iš anksto 
įsigyti tikietų. Vakarienėj 
bus įdomi programa.

K-jos Narys

Strazdas. Velionis palaido
tas Mount Hope kapinėse.

LDD 21-os kuopos paves-, į drį t he įs.
tas tanu aciu visiems pnsi- __x-.L~.iJ
dėjusiems prie velionio 
Andriaus Pūro laidotuvių, 
ypač tariu ačiū grabne- 
šiams, pp. M inkams už gra
žias gėles ir CUDDY laido
jimo įstaigai už gerą patar
navimą, o taip pat ir vi
siems pinigais ar patarnavi
mu prisidėjusiems.

J. Taurinskas

tojimo mokesčio. Nepraleis
kite geros progos, ateikite į 
bankietą ir prisirašykite 
prie draugystės.

Iki pasimatymo sausio 
23 Lietuvių Piliečių Klube. Į 

Komitetas

Moterys Rengia Whist Parę
Rengia Dorchesterio Lie

tuvių Moterų Klubas, įvyks 
šį šeštadienį vakare, sausio 
22 d. Pradžia 7 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo pa- 

1810 Dorchester

Sandaros Moterų Klubo 
Mitingas

Šį penktadienį, sausio 21 
d. įvyksta Sandaros Moterų j talpose,
Klubo narių susirinkimas, avė., Dorchester. Bus daug 
Sandaros svetainėj, 124 F įvairių dovanų. Taipgi už- 
st., So. Bostone. Pradžia kandžiai. Pelnas eis geram 
7:30 vai. vakare. Narės tikslui. Visus maloniai kvie- 
kviečiamos dalyvauti. čiame atsilankyti ir smagiai

Valdyba laiką praleisti. Komisija

NACIŲ PABŪKLAS MŲSŲ SOSTINĖJ

šitas didelis fotografijos aparatas, kurį nacu» pei 
karą vartojo fotografavimui Anglijos Pa^r, daro- 
bar atgalimas į Washingtoną ir su juo bus daro 
mos prezidento įvesdinimo iškilmių nu°5r.Vaina ’« ia- 
fotografijos aparatas gali nutraukti pakeik, 
bai didelio tolumo.

4T

Smarkus Dipukas
Pirmadienį atvažiavęs į 

Bostoną 11 metų “dipukas” 
Ričardas šį antradienį 3 vi. 
rytą jau “pasiskolino” auto
mobilį ir turėjo gerą “rai
dą” Needhame, kol policija 
jį sugavo. Vaikas sakosi no
rėjęs “laisvės” paragauti.

Ričardas sustojo pirmai! 
savo nakčiai Amerikoje' 
Needham žydų prieglaudo
je ir iš prieglaudos kiemo 
pasiskolino mašiną pasiva
žinėti. Važiavo jis neboda
mas jokių raudonų šviesų, o 
todėl policija jį ir pradėjo! 
vytis...

sausio 20 d., bet visokie pa
rengimai prasidės anksčiau 
ir užsitęs visą savaitę. To
dėl ir bostoniškiai svečiai 
užtruks Washingtone visą 
savaitę. Advokatas J. Gri
galius sakė, kad jam teks 
dalyvauti visoj eilėj iškil
mių ir “subuvimų” ir tarp 
kitko teks būti priėmime 
pas darbo sekretorių, Mau- 
rice J. Tobin, žymų musų 
valstijos demokratų šulą ir 
įtakingą Trumano administ 
racijos narį.

Iš musų valstijos į prezi
dento inauguracijos iškil-1 
mes vyks apie 500 svečių, o 
iš visos Amerikos suplauks 
tūkstančiai žmonių.

Reporteris

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainininkė Dr. Emilija 

Rodd iš So. Bostono.
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

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

Steponas Minkąs

Parsiduoda Namas So. Bostone
Trijų šeimynų pataisytas namas, 

3, 3 ir 2 rūmų butai. Vidurinis aukš
tas yra laisvas. 32,800 cash. Kreipki
tės telefono: CO 5-3791.

Tekstilės Darbininkai Ne
gaus Uždarbių Pakėlimo
Tekstilės darbininkų uni 

ja buvo iškėlusi reikalavi
mą pakelti darbininkų už
darbius po 10c. į valandą. 
Šį pirmadienį profesorius 
D. V. Brown, kaipo tarpi
ninkas, atmetė tą reikalavi
mą. Tekstilės darbininkų 
unija sprendimą turėjo pri
imti, bet protestuoja prieš 
uždarbių stabilizavimą.

Dominiko Kirmilo Žmog
žudžiai Nubausti

Salem teismas šį pirma
dienį nuteisė Dominiko Kir
milo žmogžudžius, jaunus 
Lawrence vaikėzus G. H. 
Nassar, G. Pullino ir W. F. 
Kenney, kalėti iki gyvos 
galvos. Jauni žmogžudžiai 
prisipažino prie kaltės ir 
teismas juos baudė už anU 
ro laipsnio žmogžudystę.

, žmogžudžiai yra tik 16 me- 
1 tų amžiaus.

Parsiduoda Namas
Trijų šeimynų namas Allston da

lyje Bostone parsiduoda tuoj pat. 
kaina 34300 cash. Kaina žema to
dėl, kad namas reikalingas pataisy
mo. Kreipkitės vakarais tarp 7 ir 9 
valandų: Tel: HI 5-7527. (10)

Parsi<iuo<la Automobilis
Parsiduoda 1947 metų Dodge Cus 

tom 4 durų sedanas, mažai važinė
tas su visais įrengimais. Kaina 
31300. Kreipkitės telefonu: SO 
8-3602, arba asmeniškai — 21 Gatės 
st., So. Bostone.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

• SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REA L ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roibnry, Maaa.
Tel. PArkvrey 7-1233 W '

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 8-8 

NadėUomis ir &Tentadieaiaia: 
aao 10 iki 12 ryta

278 HARVARD STREET 
ib. Iarnaa St, arta Caatral ■«.larnaa St,

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2868
DAR.TA1AS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETMSTAS

Ofiao valandoa:
Naa 9 ryto fld 7 vakare

Saradomia:
Naa • ryto M U dtaat

447 Broadtray 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbal Boilding

Kambary! 205
BOSTON. TKf. Lafayett* 2871 

arba: Somenet 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ
Daro Kraaja

Nuo » ryto iki 7 .
Nadtliom, nuo 10 ryto ild L

PARSIDUODA NAMAS
Bostono mieste parsiduoda 10 fa 

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

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

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boaton 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

kios rušies'alų baliams, vestu
vėms | namus ir sales. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
SOS East Broadway,
So. Boston, Mass#
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2488

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaared 
Motor)

Perkrauston 
čia pat ir i to-

228 BROADMAT.
80. BOSTON, MA88.

TaL SOUtb




