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Maskvos Taikos Piršlybos 
Nesukelia Pasitikėjimo

Stalinas Paėmė Žodį “Taiko* Ofensyvoj” — Siūlo Pasi
matyti su Trumanu — Amerika Laukia Taikių Darbų, o 
ne Tuščių Žodžių — Amerika Gamina Galingesnes Ato 
minės Bombas.

Praeitos savaitės gale Sta
linas atsakė j vieno ameri
kiečio žurnalisto jam pasių
stus klausimus ir tuose atsa
kymuose Stalinas sako, kad 
iš jo pusės “nėra kliūčių” jo 
pasimatymui su prezidentu 
Trumanu “abiem priimtinoj 
vietoj”. Šiaip jau savo pa
reiškime Stalinas kalba

Amerika Už Atlanto 
Sąjungą

Sovietų Rusija paskelbė 
“baltąją knygą” apie Ame
rikos “imperialistinius” tik
slus pasaulyje ir ypatingai 
rusai puola Ameriką už ma
nomą pasirašyti šiaurės At
lanto gynimosi sąjungą.

apie taiką ir siūlo Ameri-1 Bet Amerikos vyriausybė
kai ir Sovietų Rusijai bend 
rai pareikšti, kad jos “atsi
sako nuo karo”.

Amerikoje Stalino “tai
kos ofensyva” nesukelia jo
kio pasitikėjimo. Jei Rusija 
tikrai nori taikos, tai kodėl

sako, kad derybos dėl tos 
sąjungos sudarymo bus tę
siamos, visai neatsižvel- Į 
giant į rusų užsipuolimus iri 
Įtarinėjimus. Derybos dėl 
sutarties eina Washingtone 
ir jau artinasi prie galo.

KINUOS NACIONALISTŲ VALDŽIA APLE 1DO NANKINGĄ

Oro nuotrauka rodo Kinijos didįjį miestą Nankingą, kurs buvo nacionalinės 
Kinijos sostinė. Dabar nacionalinė valdžia iš to miesto pabėgo ir paties miesto 
nebemano ginti. Komunistų armijos artinasi prie miesto.

J Kongresas Riša Taft-Bartley 
i Šiliaus Atšaukimą
I Vyriausybė Siūlo Bilių Atšaukti ir Tuoj Pat Išleisti Nau- 
I ją Darbo Bilių — Darbo Sekretorius Tobin Gina Kongre- 
i se Naują Bilių — Bus Daug Ginčų Dėl Taft-Hartley Bi
liaus Palaidojimo.

Kinų Komunistai ' Administracija išpildė sj- 
»7*ii • pm i. vo pažadą atšaukti lalt-VllKina Derybas Į Hartley darbo bilių ir Įnešė 

Kinijos komunistai dar; i.kongresą sumanymą tą bi- 
neprisirengė derėtis dėl tai- 11*3 panaikinti ir atstatyti 
kos su nacionalistų valdžia j Vagnerio aktą su kai ku- 
ir dabar kelia nauia reikalą- 1 ’iais pakeitimais, 
vimą, kad dar iki derybų Naujas bilius panaikina 
butų areštuotas generolas reikalavimą, kad unijų pa- 
Čankaišekas, kuri komunis- reigunai duotų pareiki- 
tai skaito savo pykčiausiu mus ar jie priklauso prie 
priešu ir nori jį žūt būt pa-; komunistų partijos. įaip 
gauti į savo rankas. Pat panaikina vyriausybės

teisę per teismų “indžionk-

ji neparodo tą savo dar-i Vakarų Europos penkios
u_._. ------1 valdybės nutarė sudaryti

“Europos Tarybą”, kurioje 
bus atstovaujamos Anglija, 
Prancūzija ir Benelux kraš
tai. Taryba rūpinsis ne tik 
gynimo klausimais, bet ban- 

rikos planu kontroliuoti ato- dys pagreitinti Europos Fe- 
deracijos įkūrimą.

bais:—kodėl nenuima Ber
lyno blokadą, kodėl trukdo 
surašyti taikos sutartį su 
Austrija ir Vokietija, kodėl 
neleidžia Korėjai susivieny
ti, kodėl nesutinka su Ame-

minę energiją ir tt.
Visus ginčus tarp Ameri

kos ir Rusijos galima iš-
CtU'Zicfi ruit»ru4trfii

ĮZOIVUJ lėlį

noro taikiai juos spręsti.
Bet Rusija tenkinasi kalbo
mis apie taiką, varo propa
gandą, bet taikių žygių ne
parodo. O todėl ir Stalino 
piršlybos nieko nėra vertos.

Amerikos atominės ener
gijos komisija skelbia, kad 
Amerika jau gamina daug 
galingesnes atomines bom
bas, negu buvo pirmosios, 
panaudotos kare prieš japo
nus. Nauji ginklai yra iš
bandyti ir gaminami. Eni- 
wetok atominiai bandymai 
Pacifike buvo daromi su 
naujaisiais ginklais ir ten 
buvo patikrinta tų naujųjų 
ginklų veikimas.

Ar Stalinas siūlo savo 
tuščią taiką ar ne, Ameri
ka skatins Vakarų Europos 
valstybes greičiau pasirašy
ti Šiaurės Atlanto Gynimo
si Sąjungą ir kvies Norvegi- nai praeitos 
ją, kad ji neatsižvelgtų i —ix *’
Rusijos grasinimus ir dėtų
si prie tos sąjungos.

Dėl pasimatymo tarp pre
zidento Trumano ir dikta
toriaus Stalino Washingto- 
nas nieko nesako, nes kol

Orlaiviai Neišgelbės 
Visų Galvijų

Užsnigtose vakarinių val
stijų ganyklose nuo sniego 
gali nugaišti 3,500,000 gal
vijų ir 2,500,000 avių. Or
laiviai pradėjo gabenti gal
vijams šieno bundulius ir 
nugabena į dieną po 600 
tonų, bet kad išgelbėjus vi
sus galvijus reikėtų per die
ną nugabenti apie 60,000 
tonų šnieno. Praeitą savaitę 
80 orlaivių gabeno šieną ir 
kiekvienas orlaivis vienu

Atvyko Daugiau
Tremtinių

1949 m. sausio 19 d. iš- 
mo rinkimus laimėjo nuo- plaukė iš Hamburgo uosto mų savininkai, protestuoda- 
saikioji Darbo partija, ku , Vokietijoje laivas SS Mari- mi prieš vyriausybės siulo- 
rios priešakyje stovi minis- ne Shark, kinis įplaukė į mą pratęsti nuomų kontro- 
terių pirmininkas David New Yorko uostą pirmadie- lę, žada paskelbti savotišką 
Ben Gurion. Rinkimuose nį sausio 31 d. Šiuo laivu
dalyvavo 427,027 balsuoto- atplaukė šie lietuviai: 
jų, arba 84 nuošimčiai tu- » x -x- t 
rinčių teisę balsuoti. Komu- A1^Unaitls Jonas’ Ona’

Izraelio Rinkimus 
Laimėjo Nuosaikieji

Izraelio steigiamojo sei-

nistai surinko 3 nuošimčius.!

Namų Savininkai 
Žada Streikuoti

Kai kuriose valstijose na

A ______  ZlZ.. T_____  * If - — _______nugaiiR* if inai ra, j paš,

streiką. Jie grasina ištrauk
ti savo namus iš “nuomos 
biznio”, pranešdami nuo
mininkams per 60 dienų su
siieškoti sau naujas patai-’ m? _   • _ ♦. i •

Komunistai sako, kad tai
ka Kinijoj gali būti atstaty
ta Pekino pavyzdžiu, kur 
vietinės kariuomenės vadas 
jiems pasidavė ir tuo budu 
ten baigėsi karas. Jei pana
šiai pasiduos ir kiti did
miesčiai, tai taika krašte 
bus atstatyta ir bė derybų. 
Komunistų armijos tuo tar
pu žygiuoja pirmvn ir už
ima vis naujas vietas.

x ie namų sa v uunkaihalsų, rasistine irgun z,vai 
Leumi partija gavo 11 nuo- Ausiejienė Elena ir Sau-i sako, kad jie yra tokie pat 
šimčių, kairieji socialistai— lutis; biznieriai, kaip visi kiti biz-
12 nuošimčių, religinės gru- į Baliutavičius F rank: nieriai ir jie turi teisę savo
pės surinko 13 nuošimčių, Blažvs ,onas. biznį “uždaryti” ir nuomi-
balsų ir 36 nuošimčiai bal-i ninkus išprašyti lauk. Ką
suotojų atidavė savo balsą »neai& Juozas, vyriausybė darytų, jei na-

Cerekas Nikodemas, Ja- mų savininkų streikas išsi-už Darbo partiją. Viso stei- 
giamajame seime yra 120 ne» Algimantas; ; plėstų, dar nėra žinoma.
atstovu.

Maskva Baugina 
Norvegų Valdžią

Rusijos vyriausybė parei-

Dailydė Vytautas, Joana;

Marta, Gražina ir Algiman-; rŪį AVIOCIJU

skridimu nugabena po 5 to-, kalav*O iš Norvegijos, kad ji 
nas šieno bunduliuose. Šie-Į pasiaiškintų, kaip ji mano
nas yra išmetamas ganyklo
se, prie kurių dėl užsnigtų 
kelių negalima prieiti.

šiną” priversti unijas dirbti, 
bet vyriausybė pasilaiko 
sau teisę įsakyti unijoms 
bėgyje 30 dienų sulaikyti 
streiką visam kraštui svar
biose ūkio šakose.

Naujas bilius atstato uni
jų ir darbdavių tiesioginių 
derybų laisvę ir tik išimti
nais atsitikimais numato, 
kad valdžios tarpininkai 
padės derybas vesti.

Darbo sekretorius Tobin 
šį pirmadienį liudijo senato 
darbo komisijoj apie nau
jąjį darbo bilių ir aiškino, 
kodėl Taft-Hartley Milus 
turi būti atšauktas ir nau
jas bilius priimtas. Senate 
ir atstovų rūmuose dar bus 
karštų ginčų dėl darbo bi
liaus, bet laukiama, kad 
Taft-Hartley bilius bus at
šauktas ir naujas bilius pri-. 
imtas.

Siūlo Praplėsti So
cialini Draudimą
Prezidentas Trumanas į- 

nešė į kongresą bilių apie 
praplėtimą socialinio drau
dimo. Pagal administraci
jos planą į socialinį draudi
mą butų dar įtraukta apie 
20 milionų žmonių, žemės 
ūkio darbininkai, namų 
tarnai, farmeriai ir smul
kus biznieriai. Prezidentas 
dar siūlo, kad nuo šių metų 
liepos 1 d. įmokėjimai į se
natvės kasas butų pakelti 
nuo 2 nuošimčių nuo uždar
bio, kaip dabar moka per
pus darbdaviai ir darbinin
kai, iki trijų nuošimčių nuo 
uždarbio, kad butų galima 
pakelti ir senatvės pensijas.

UN SIUNČIA REIKALĄ 
V1M4 OLANDIJAI

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba vėl nutarė reikalauti, 
kad Olandija paleistų visus 
areštuotus Indonezijos va
dus ir leistų jiems atstatyti 
Indonezijos vyriausybę. O- 
landijos vyriauslbė šios sa
vaitės pradžioje svarsto ši
tą J. Tautų reikalavimą, o 
tuo tarpu olandai dar dau
giau Indonezijos vadų suė
mė ir padėjo į kalėjimą.

tas;
Jancys Aloyzas; 
Jurkūnas Teofilius; 
Krakauskas Bronius; 
Kurnevičius

Atstovų rūmuose dau 
ma yra užtikrinta už reika
lavimą sustiprinti 'Amerikos 
karo aviaciją iki 70 grupių___ „ . _ _ pių

Andrėius 1952 metų. Tam reika-
• • - t, • - 'Ema Helena Renata- ’ lui reikėtM padidinti išlai-mmosi sąjungos. Rusai sa-, įsma, neiena, Kenaia, das aviaciiai 800 mi_ 

ko, kad Jiems ypatingai , Kuzmickas, Vaclovas, Va- lionų dolerių Prezidentas
cvavnii ciiįnnnti irve lClIJl. AlPimatlta.-'. ' Ir x_________________ • •• •

laikytis link numatomos pa 
sirašyti Šiaurės Atlanto gy-

svarbu sužinoti Norvegijos 
nusistatymą todėl, kad Ru
sija ir Norvegija turi bend-

įena, Algimantas, siūlė tuos pinigus išleisti vi
Lapenas Zofia; ;suotinam kariškam jaunuo-
Levanas Vladas. Stanisla- menės apmokymui.

GRAIKŲ PARTIZANAI 
KARIAUJA PRIEŠ

Ginkluoti graiku partiza- 4?iaskva būtinai va, Felicija-Valeria, Aldo-, Praeitasis kongresas jau
i eavaifde žinoti, ar Norvegija na-Stanislava: buvo nutaręs padidinti A-savaitės gale 

įsiveržė į amerikiečių išlai 
koma žemės ūkio mokyklą 
netoli Salonikų ir pagrobė

dėsis prie Šiaurės Atlanto 
sąjungos ir jei dėsis, ar 
duos Vakaru valstybėms

o‘įrIU,,V?u1 savo teritorijoj oro ir juru V’joje 36 moksleivius. Vai-ih ? J -; Aldona, Algimantas;kai buvo paimti nakčia iš^3^68
lovų ir jiems buvo įsakytai A VIŠINSKIO NERVAI 
eiti su partizanais, arba ki-

nutaręs padidinti A 
Maurutis Bronislavas,Gra- merikos oro pajėgas. Pačio- 

žvyda, Balys-Jonas; ijc vyriausybėje tuo klausi -
Mogeris Kazys, Maria,!mu nėra vieningumo. Karo 

i aviacijos sekretorius jau se
nai reikalauja stiprinti karo 
aviaciją, kad ji butų spren
džiamas ginklas ateities

Sadauskaitė Valerija; 
Širvinskas Bronė;

, ,. .... . .taip jie buvo grasinami su-kas Stalinas tiktai per spau-iša,idįti vjetojes
dą siūle tokj pasimatymą.' J _____
Prezidentas Trumanas yra VENGRIJOS KARDINO- 
pakartotinai sakęs, kad jis BYLA PRASIDEDA
mielu noru pasimatytu su „ ..............DStalinu Washingtone, jei jis' P™*"™. » Ętatapesto 
čia atvvktu sako, kad savaitę ten

prasidės areštuoto kardino
lo Minszenty byla. Komu
nistai giriasi išgavę iš kar
dinolo “pilną prisipažini
mą” ir mano viešame teis-

NEW YORKAS PASITIN
KA “PADĖKOS TRAU

KINI
č ši ketvirtadienį į New me parodyti pasauliui, kaip 

Yorką atplaukia laivas su tas senas žmogus grėsė jų 
prancūzų dovanomis ame- diktatūrai.
rikiečiams. Prancūzai surin

PRAŠO PAKELTI MUI
TUS LAIKRODŽIAMS

ir pasiun-' Amerikos laikrodžių fab- 
tė į Ameriką, atsidėkoda- rikantai ir laikrodininkų 
mi už gautą pagalbą maistu unija prašo kongresą, kad 
ir kitomis reikmenimis per jis pakeltų muitus ant įve- 
“draugystės traukinį”. New žarnų iš Šveicarijos laikro- 
Yorko mokyklų vaikai tel- džių. Sako, šveicarų laikro* 
kiasi eiti būriais pasitikti džiai atima darbą Ameri- 
praneuzų dovanas. |koe laikrodžių dirbtuvėms.

ko įvairių dovanų ištisą 
traukinį, pavadino jį “pa-Į 
dėkos traukiniu” ir pasiun-

PAKRYKO Truskauskas Juozas, Ele* kare.
Iš Čechoslovakijos miesto, na, Irena, Elena; _________

Karlsbado praneša, kad ten, didžiūnas Vladas, Maria., ANGLIJA PRIPAŽINO 
raudonosios armijos sanato- Rjmantas; | IZRAELIO VALSTYBĘ
rijoj gydosi Andriej Višins- 
ky, pagarsėjęs Maskvos bu
delis ir diplamatas. Sako. 
iis gydosi nuo nervų pakry- 
kimo. Tą žinią paskelbė so
vietų armijos ligoninės dak
tarai. Jie sako, kad Višins
kis yra labai “išsiblaškęs” 
ir negali nieko matyti...

Vėlesnės žinios sako. kad 
Višinskis apleidęs beprot
nami.

šeštokas Vytautas, Maria: Anglijos vyriausybė pra- 
Gražulis Pijus; Įeitos savaitės gale paskel-
Vabalaitis Kazys. i bė, kad ji pripažįsta de
Atvykstančias pasitiko;facto Izraelio vyriausybę ir
..... ................................ darys žygių pasikeisti su ta

vyriausybe dilplomatiniais 
atstovais. Izraelio valstybė 

ATOMINES ATMATOS dabar jau turi de facto pri- 
NEBUS PAVOJINGOS pažinimą iš 33 valstybių.

Amerikos atominės ener!
komisija praneša, PAVOGĖ JJ? $257,500

BALF-o ir Konsulato atsto-
BALF ’Imiyr. K-tas.vai.

gijoso
kad žmonės neturi baukšt.v- 
tis, jog atominių dirbtuvių

BRANGENYBIŲ
Turtingas Los Angeles

biznierius T. R. Winans pa *1 1* «•••• • « '
ANGLIJA GINKLUOJA
EUROPOS VALSTYBES i radioaktyvines atmatos už- .

Anglija sutiko perleisti j terš musų upes ir bus pa jsiskundė policijai, kad va- 
Vakarų Europos kraštams vo:ingos žmonių sveikatai, gys pavogę iš jo buto už 
250 varyklinių lengvųjų ko- Sako. atominių dirbtuvių ir 257,oOO dolerių visokių 
vos orlaivių, kad susti pri- įvairių atominių laboratori- brangenybių. Tarp kitko 
nūs Vakarų Europos oro pa jų radioaktyvines liekanos vagys pavogę 80,000 dole- 
jėgas. Pati Anglija nori yra gerai užkasamos į žemę
gauti iš Amerikos daug ir žmonėms jokio pavojaus 
sunkiųjų bomberių. . iš jų nebusią.

ORGANIZUOJASI SAVA
NORIAI KINIJAI GEL

BĖTI
Amerikoje organizuojasi 

savanorių lakūnų būriai vy
kti į Kiniją kariauti už tos 
šalies laisvę prieš komunis
tų armijas. Jau 3,000 sava
norių lakūnų pasisiūlė tar
nauti su pulkininku Wil- 
liam C. Arther, kurs sava
norius organizuoja. Savano
rių būriai galės vykti į Ki
niją tiktai po to, kai Valsty
bės departamentas pritars

NAUJASIS JAPONŲ 
PARLAMENTAS

Naujame, sausio 23 iš
rinktame Japonijos parla
mente atstovai pagal parti
jas pasiskirsto šitaip: De
mokratai liberalai (konser
vatoriai) turi 264 vietas (tu
rėjo 132), demokratai — 68 
(turėjo 124), socialistai — 
49 (turėjo 143), komunis

tam sumanvmui, bet kol Į tai — 35 (4), nepriklauso- 
kas Valstybės departamen-Į mi ir smulkios grupės 50 
tas dar nėra davęs savo su- (63).
tikimo. Daugelis kongreso Į--------------
narių tą sumanymą remia. 1

PERŠOVĖ KUNIGĄ 
BAŽNYČIOJE

TAFTAS PRANAŠAUJA
TRUMANO PRALAI 

M£JIMz>
Republikonų partijos va- 

Į das senatorius R. Taft sako...Vienoje katalikų bažny kad prezidento Trumano ji 
£? M Ftatymų leidimo programašeštadieni koks tai žmogus 
paleido šūvį į kunigą klau kongrese nepraeis, sako 

kongresas tą programą “už-
T -J!- !U"k,al i“?*1’'blokuos". Senatorius Taftas 

de. I asikesintojas pabėgo,, jau pradeda rinkiminę ko- 
bet sekmadieni policiją po(V? ,950 metanls. kada Ohio 
susisaudymo suėmė vieną vaistijoj bus perrenkami se- 
žmogų ir sako, kad tai esąs „storiai.
tas pats, kurs bandęs nu
šauti kunigą. Sako, jis esąs

rių vertės žiedą, 60,000 do-i fanau^'kas t‘kybos priešas, 
lerių vertės braslietą ir Suimtasis yra Elmer Stan 
daug kitokių brangenybių. for(k 40 metų amžiaus. |

“Keleivio kalendorius 1949 
metams jau išėjo. Kaina 50 
centų. Laikas jį užsisakyti.



Puslapis Antras

REPUBLIKONU vadai aiškinasi

Visarlo 2 d.. 1949 m.

S APŽVALGA $
S

‘KETVIRTAS PUNKTAS*

Amerikos spaudoje pilna 
visokių spėliojimų ir prana
šysčių dėl prezidento Tru
mano" . programos “ketvirtai 
punkto”, kuriame preziden- i 
tas žadėjo duoti “technolo
gišką pagalbą” ir kapitalus 
atsilikusių tautų ukiui kelti.

Ką reiškia šitas pažadas 
akyvaizdoje didelės trage
dijos Azijoj, kur Kinija, iš 
dalies dėl Amerikos jai už-' 
kabinto Jaltoje akmens ant! 
kaklo, dabar ritasi į rusiško 
totalitarizmo “globą”?

Dėl įvykių Kinijoj Ameri
ka neturi jokios politikos. 
Amerika mano palaukti ir: 
pažiūrėti. Nuo Jaltos laiko, 
kada Amerika užleido Rusi
jai, Kinijos visai neatsiklau
susi, Kinijos teritorijas iri 
uostus, vėliau per bergždžią i 
generolo G. C. MarshalV 
bandymą įvesti į Kinijos 
vyriausybę Maskvos agen
tus, iki dabartinio laiko, 
kada Kinija pasviro į Rusi
jos pusę, Amerikos politi
niai vadai Kinijoj parodė 
savo idėjinį ir organizacini 
nesugebėjimą pasukti Kini-

i'os įvykius į Vakarų demo
kratijos kelią. Dabar Ame

rika vadovavimą Kinijai vi
sai perleido į Maskvos ran
kas ir tikisi, jog ir Maskva 
taip pat suklups, kaip su
klupo Amerika. Ar taip bus, 
ar ne, kas galėtų šiandien 
pranašauti?

Ką gi tose sąlygose reiš
kia prezidento Trumano 
“ketvirtas punktas”? Į tą 
klausimą atsakė naujas val
stybės sekretorius, Dean
Anhofirm m-ooita cavaiiA
pasikalbėjime su spauda. 
Iš jo ilgo paaiškinimo atro
do, kad “ketvirtas punktas” 
dar tebėra sumanymo stadi
joj. Jis sakė:

“Prezidentas neskelbė pro
jektą. kurs turi būti baigtas 
per kelias savaites ar kelis 
mėnesius. Jis skelbė tame 
punkte, kaip ir savo kituose 
programiniuose pasisakymuo
se, ilgo užsimojimo programą 
savo administracijai. Tai yra 
programa, kurios vykdymui 
jau daug kas yra padaryta 
praeityje ir pagal kurią dar 
daugiau kas gali būti padary
ta ateityje”.

Kada nors ta programa 
įgaus aiškesnį veidą. Ame
rikos technologiška pagalba 
Indijai, Pietų Amerikos 
kraštams, Afrikos platy
bėms, kartu su Amerikos 
kapitalų įtraukimu į tų pla
čių sričių ūkio kėlimą, gal 
bus vienas raktų į kėlimą 
žmonių gerbūvio “atsiliku
siuose kraštuose”.

“P. Kardelis gerai žino. tą 
pasakė ir kalboje, jog Mont- 
realio žymiausieji lietuviai yra 
priešingi jam. Jis žino. kad tų 
nesutarimų akmuo yra jis 
pats. Susipratusi Montrealio 
visuomenė nenori, kad buvęs 
“Lietuvos žinių’ redaktorius 
skleistų savo partijos mintis 
per bepartinj Kanados lietu
vių organą. Kardelis negali 
būti bešališkas, nes kas žiuri 
pro melsvus akinius savaime, 
viską mato melsvą. Todėl bu
tų patartina, kad Kardelis, 
vietoj kalbėjęs apie vienybę 
(kuri kažkaip skamba pana
šiai Į: VIENYKIMĖS PROLE
TARAI). susikraustęs savo 
daiktelius išvažiuotų ten. iš 
■kur atvyko. Tada ir be žodžių 
Monteralyje bus vienybė, nes 
pasišalins nesantaikos Į nešė
jas...

“Neužtenka gražiai kalbėti] 
apie vienybę ir vėliau laikraš
tyje dėti neteisingas žinias.; 
Butų geriau, kad vietoj galvo- į 
jęs apie didžiulius redakcijos 
rumus (apie kuriuos užsiminė] 
savo kalboje), vietoj skleidęs 
savo asmeni kaip esanti Tau
tos tarnyboje, kai tuo tarpu 
faktiškai yra vienybės griovė
jas, pasišalintų ir tokiu budu' 
leistų Montrealyje klestėti tai j 
vienybei kuri anksčiau buvo.”

KELEiViS.

Omaha, Neb., ėjo republikonu partijos vadų posė
džiai, kur republikonai baidė išsiaiškinti savo parti
jos tolimesnę politiką. Paveiksle matyti republikonu 
nacionalinio komiteto pirmininkas, Hugh D. Scott 
jr.. (kairėj) ir Nebraskos valstijos republikonu pir
mininkas A. V. ShotwelL Senatoriaus Tafto šalinin
kai norėjo pašalinti H. D. Scott iš vadovybės, bet 
jiems nepavyko.

Bolševikų laikraščio re
daktorius A. Bimba baisiai 
piktinasi dėl atleidimo ko
munistų iš mokyklos ir sa- 

Iš to pykto užsipuldinėji- ko:
mo galima matyti, kaip kai 
kurie žmonės supranta vie
nybę ir tautišką darbą. Jei 
tu nesi toks, kaip aš, tai tu 
važiuok “iš kur atvykęs” ir 
tada mefe turėsime “vienv 
bę”.

‘“Kas šneka apie akademinę 
laisvę Amerikoje, tas nieko 
nenusimano apie musų moky-j 
klas”.
Bet Bimba ir nebando at- 

- į sakyti i klausimą, ar komu
nistas gali būti bešališkas 

O kodėl Montrealio lietu- mokytojas ir tyrinėtojas? 
viai negali “lazdą apsukti”].Jei Bimba bandytų tą klau- 
ir paprašyti, kad toks “Sve-! simą atsakyti, jis turėtų pri

važiuotų iš kur iis į pažinti, kad komunistas tū
li“ kas tai per su- ri laikytis savo iš

KAS YRA BEPARTIS- 
KUMAS

Kanados lietuviai leidžia 
“Nepriklausomą Lietuvą”, 
kuri ėjo per eilę metų, bet 
tik nesenai dar persikėlė i 
spaustuvę ir bando įsikurtu 
Pradžia, kaip visur, sunki. 
“N. L.” redaguoja nesenai 
pakviestas žymus žurnalis
tas Jonas Kardelis, buvęs 
“Lietuvos Žinių” redakto
rius. Jis žada laikraštį vesti 
nepartinėj dvasioj, stengda
masis patarnauti visiems lie
tuviams ir, žinoma, dau
giausiai dėmesio kreipda
mas į kovą už Lietuvos lais
vės atgavimą.

Bet kas yra “bepartišku- 
mas”? Vos tik J. Kardelis 
perėmė laikraštį redaguoti, 
tuoj atsiliepia “vienybės ša
lininkai” ir sako “šalin”! 
Bostono “Darbininkas’’ įdė
jo kokio Ui “Montrealio 
Svečio” ilgiausią straipsnį 
apie naują “N. Lietuvos” 
redaktorių ir sako:

Į šuvius plačiai užsimotoje' 
programoje įtraukti vyriau-j 

į sybę į tas ūkio šakas, kurios 
j iki šiolei buvo privačiose 
rankose”.

Žmonės, kurie reikalauja, 
kad vyriausybė pati pasiru- 

: pintų išplėsti plieno garny-

Kas Savaite
Musų Svečiai i unija iškėlė reikalavimą

Praeitą savaitę Amerikon darbdaviams tartis dėl už-
!bą, to plieno magnato ma-.atv ko ’pralouį Mykolas darbiu ir PIRMOJ VIETOJ 
nymu via aiba įdea i ! y Vladas Si- ta unija kelia darbininku
iETvMtari” S ^Suskas. Jie atvyko Vy reikabvhna dėl senaty* 
lai yia ui dingi , ai ba g , rjausio Lietuvos Išlaisvini- pensijų ir dėl draudimo lf- 

ir Vykdomo-į goję.
siunčiami su- 

Amerikos lietu

norantai”, arba žmones,. 
kurių tikslai gali būti labai, 
pavojingi... l<u*"

Irving S. Olds tvirtina, 
kad vyriausybei visai ne
svarbu, koks yra plieno pra- va* 
monės gamybinis pajėgu- 

i mas, bet svarbu yra, kiek
i faktiškai pramonė pagami-, kokioms srovėms
j™ !Xn°’ tie musu svečiai
davė krašto ūkio reikalams priklauso, mes juos sveiki-

pažindinti
l’nijos narių tarpe tas rei

kalavimas randa didžiausio
vius su Lietuvos laisvės ko- į pritarimo. Darbininkai sa- 

' ko, kad jų didžiausias prie
šas vra “netikrumas dėl rvt-VLIK-o ir Vykdomosios 

Tarybos atstovai yra Ame
rikos lietuviu svečiai ir ne-

name, kaipo gerbtinus sve
čius ir linkime jiems Ame
rikoje geros kloties, infor
muojant mus apie sunkią 
musų tautos padėtį ir jos 

tarp vyriausybės’ kovą už laisvę ir demokra-

apdirbto plieno 65 milionus 
tonų. Tai yra rekordinis ap
dirbto plieno kiekis ir ga- 

> myba vis dar didinama. 
Ginčas

ir plieno pramonės vadų 
paliečia tikrai pagrindinį 
ūkio klausimą — kiek vy
riausybė turi kištis į ūkio 
tvarkymą ir ar ji turi teisę 
pati imtis kokios nors ga
mybos, jei privatus įmoni- 
ninkai nepajėgia ar nenori 
pareikalavimo patenkinti ?

Dabar plieno trukumas 
yra toks didelis, kad vy-

tiją-
Žirklės Atsiliepė

Prezidentas Trumanas da
vė įsakymą savo sekreto
riams paruošti įstatymo, su
manymą apie Įkūrimą ”Co- 
lumbia Valley Authority”, 
pagal jau plačiai žinomą 
“Tennessee Valley Authori
ty”, kuri sureguliavo Ten
nessee upę ir pakėlė tos

dienos”. Nedarbas, liga, se
natvė, tai yra darbininkų 
neprieteliai.

Kadangi priverstino so
cialinio draudimo Ameriko
je dar nėra, o senatvės pen
sijos, mokamos iš draudL 
mo, vra baisiai žemos, tai 
unijos savo pramonės “ribo
se siekia užtikrinti darbi
ninku “‘rytdieną”.

Automobilių darbininkų 
unija, nariams pritariant, 
sako, kad užtikrinimas dar
bininkams ramios senatvės 
ir pašalpos ligoje šiandien 
yra SVARBIAU, kaip pa
kėlimas uždarbių*

Tai budingas darbininkų 
pasisakymas. Gerai, kad ir 
administracija tą darbinin
ku balsą išgirstų ir nedelstų 
su socialinio draudimo įve
dimu.

“Mes (A. Bimba) netikime . , _ _
j bešališkumą... Mes busime i riausybė plieną racionuoja upės pakraščių gyventojų 

ir skirsto jį tiems tikslams,' gerbūvį.
kurie yra svarbiausi. Praei-j Nespėjo prezidentas Pa yjto Kaltina 
tą savaitę vyriausybė prašė j skelbti savo Įsakymą, kaip! pįrrna kartą praeita savai-

griežtai šališki. Kiekvieną i- 
vyki, kiekvieną susikirtimą
tarp darbininkų ir darbdavių , . ,.
mes rišime vaduodamies gry-, kongi'esą, kad laisvanoris tuoj atsiliepė 
nai darbininkišku taškaregiu”.i plieno racionavimas butų, sociation

tę Jugoslavijos diktatorius 
Tito išdrįso atvirai pasmer- 

kad 
marksiz- 
priešingą 

negu marksizmas 
moko. Pagal Tito pasaky
mą. marksizmas skelbia lai
svę visoms tautoms, dide
lėms ir mažoms, o Rusija

National As- 
of Electric Com-

Kada
bininkišku ,
munistų partijos “taškare-Į šyti iš kongreso įgaliojimo čius kapitalistus... innlitika
giu”, o kada jis sako “mes”,j plieno racionavimą padary-i Vargšai tie privatus kapi- p ‘ 
mano pats save. Jam_ visi ti priverstinu. Ir dabar pliey talistai! Columbia upės Į ° 
įvykiai atrodo “teisingi”, no liejyklos laikosi vyriau- j vandenų jie iki šiolei neiš 
taip, kaip komunistų parti-;sybės nurodymu, nes vi-i naudojo" ir nemano to dary 

“teisingais”, siems aišku, kad be ’ ’ '* -----ja juos laiko “teisingais siems aišku, kad be racio-'ti, bet jie nori uždrausti,. . eiinn«tn« tauta
Kitaip sakant, toks žmogus navimo plienas eitų ten, kad ir vyriausybė nieko ne-ipaveigia -nPnesnes 

“atvyko”? Ir kas tai per su- ri laikytis savo iš aukšto iš anksto atsisako nuo savo: kur jo pirkėjai sutiktų bran-, darytų, nes tai gali pakenk- Reikia pritarti diktato- 
pratimas vienybės ir bendro nustatytų dogmų ir neturi smegenų, jei tokių kiek ir į giau mokėti, o ne ten, kuriti jų interesams. Mat, gali 'riaus Tito nuomonei, kad 

'pakilti elektros gamyba, Rusijos politika yra impe- 
privačios kompanijos! elektra gali pasidaryti pi- rialistinė ir šlykščiai parazi-

cias”

darbo, jei pasislėpęs slapy-inuo jų nukrypti. Pagal par turi, ir sako, man tiesa yra1 reikalas yra būtinesnis, 
vardžiu rašeiva ima jėzavi- tijos Įsakymą toks mokyto- tas, ką skelbia mano par- Jei privačios kompa
tiškai blevizgotis ir įsakine- jas komunistas turi skaityti tija.
ti kitiems žmonėms 
linti”?

pasisa

AKADEMINĖ LAISVĖ

nenorės “rizikuoti” ir dėti gesnė, vyriausybė gali pa- tiška. Rusija pavergia silp- 
savo kapitalus į plieno pra- rodyti žmonėms, kad ir “na- nesnes tautas ir jas be jo- 
monės išplėtimą, Ui vyriau- cionalizuota” pramonė mo-ikios atodairos išnaudoja.

ka dirbti, o Us viskas ir ke-] Rusija išmelžia iš pavergtų 
lia privačio kapitalo neri- Rytų Europos tautų dau- 
mą. Savo kišenės samprota- giau gerybių, negu Marshal- 
vimai daugeliui žmonių už- lo planas duoda ūkiškos pa- 
temdo viską kitą. Įgalbos Vakarų Europos
Republikonu Išpažintis kl uštams.

Omaha, Neb., mieste po
sėdžiavo republikonu parti
jos nacionalinis komitetas.
Tai buvo ne tikUi šeimyniš
kų baltinių skalbimas, bet

tipo mokyto- 
buti mokvto-

Kad tokio 
jai netinka

'turi ji skelbti, dargi, jei jo jais, Ui aišku, kaip diena, sybė vargu galės išvengti 
’ paties išmintis sakytų, kad j nes jie per savo partinį ap-į “neįsikišusi” į tą reikalą. 
Mičiurinas klydo. sisprendimą yra atsisakę:nors “privačios iniciatyvos”

A. Bimba kadaise parašė nuo laisvės. Bet čia jų nieks šalininkai ir šauktų," kad 
Ui yra “socializacija”, al
kas nors dar baisesnio!

Pagal dabartinį apskai
čiavimą Amerika galėtų 
sunaudoti daug daugiau 
plieno, negu ji sunaudoja. 
Pavyzdžiui, vien į užsienius 
Amerika dabar išveža per 
metus 3,700,000 tonų plie
no, o galėtų išvežti dvigu
bai daugiau, jei to plieno 
butų. Į šitą plieno kiekį ne
įeina 2,300,000 tonų plieno, 
kurs yra išvežamas per me-

Mičiurino-Lysenkos “moks-i 
la” vieninteliu teisingu ir

tashingtono universite- “istoriją” apie klasių kovą nesiunčia į konclagerius už
t1 ri° - .™°ky!°2lu*i Amerikoie. jis tos atsipra-'jų pažiūras h“ jie gali savo

todėl, kad jie priklausė ko-’išant “jgtorijo.............. ‘ " *
munistų partijai, o kitiems] 
trims mokytojams universi
tetas davė įspėjimą nevary
ti komunistinės ar “bendra- 
keleiviškos” propagandos 
universitete. Washingtono 
universiteto vadovai, kaip 
ir kiekvienos kitos mokslai-

ko:
ivadoje sa- partinėse mokyklose dėstyti 

savo “tiesas”.

Plienas ir Valdžia
Praėjusiais 1948 meuis. lionų tonų Ir, sako, to plie- 

nės atsakomingieji vedėjai.1 Amerikos plieno liejyklos no visiškai užteks. Kompa- 
*—. pagamino 93 milionus tonų nijos griežtai atsisako iš- 

plieno. Bet Amerikoje truk- plėsti plieno gamybą iki
sta plieno. Vyriausybė ap- 110, ar 120 milionų tonu M . rr u n - , 
skaičiuo ja, kad 1950 me- per metus, kaip vyriausybė J tU‘ ,a,r !° pJ.aI?^;,
Uis Amerikai reikės ma-. norėtų, nes tos kompanijos) ’ . sintetinio
žiauriai 110,000.000 tonų bijo, kad jų įdėti kapitalai * “g"® P

turi teisę atleisti mokyto
jus dėl jų netinkamumo. Ar 
mokytojas, kurs priklauso 
prie komunistų partijos, ga
li būti geras mokytojas’ 
Washingtono

Rusijos rėžimas yra para
zitinių banditų rėžimas, 
nors ir dangstomas neva 
marksizmo mokslu. Vogi
mui ir plėšiniui, beje, jokio 
“mokslo” nereikia, reikia 
tik apetito ir jėgos, o Stali
nas iš Čingizchano daugiau 
yra išmokęs, kaip iš Mark
so.

universiteto,
vedėjai sako, kad “negali”, plieno, o kai kurie valdžios
TZr. ___ j * ___i_____________ i _____Jie aiškina, kad žmogus, 
kurs priklauso prie komuni
stų partijos, turi iš partijos 
padiktuoUs savo pažiūras, 
dogmas ir net partijos pri
pažintas biologijos mokslo 
“tiesas”. Todėl toks žmogus 
negali būti bešališkos tiesos 
ieškotojas ar tyrinėtojas. To 
universiteto pirminin kas, 
Dr. Allen dėlto sako (pa
duodame pagal “Naujienų” 
vertimą):

“Kad akademinė laisvė turi 
būti išlaikyta betkuriame uni
versitete, kuris yra vertas to 
vardo, apie tai negali būti 
klausimo, bet akademinė lais
vė reiškia ką tai daugiau, o 
ne vien tik, kad Įstaiga, kuri 
samdo mokytoją, neuždeda 
jam suvaržymų. Akademinė 
laisvė reikalauja taip pat, kad

ekspertai sako, kad plieno 
reikės net 120 milionų to
nų! Tuo tarpu plieno kom
panijos sako, kad jos 1950

i plieno liejyklas stovės dy
ki ir kompanijos turės dide
lių nuostolių. Plieno kom
panijos dar nurodo, kad 
plieno gamybai išplėsti pir-

metais galės pagaminti 98 miausiai reikia plieno. Jei
mi’/onus tonų ir jos mano, nori padidinti metinę plie-'_ _____ 1 _ _•__ __kad tiek plieno užteks.

labai įdomus bandymas iš
siaiškinti, kodėl penktą kar
tą iš eilės republikonai pra
kišo rinkimus. Kas dėlto 
kaltas? — klausia partijos 
vadai patys save ir bando Verkianti* Krepšys 
surasti atsakymą. Jau treti Lietuvių komunistų laik- 
prezidento rinkimai, kaip rastis “Laisvė” skelbia, kad 
republikonu balsų skaičius jos redakcijoj yra nepa

plečiama, pareikalaus ne i 
mažiau, kaip 16 milionų to
nų plieno! Plieno vis dau
giau reikalauja ir ginklavi
mosi programos vykdymas. 
Dėl plieno trukumo skun
džiasi komų augintojai: Jie 
pernai turėjo rekordinį der
lių komų, dabar tie komai 
vietomis guli milžiniškose

sustingo” 22 milionų skai
čiuje ir neina nei mažvn, 
nei didyn.

Vieni vadai sako, kad

prastas redakcijos krepšys, 
kurs moka verkti. Sako, 
krepšys verkia gailiomis 
ašaromis, kad daktaras

no gamybą vienu milionų 
Kas čia vra teisinea* ir!ton’*’ tai’ sako’ reikia i Plie‘ kas klysta," niekas nfžino. ^rlieJ>klas i krūvose suversti. Per žiema

Faktas yra, kad dabar A- ta’ komai gali gulėti kml^e
merikoje plieno trūksta ir 
jei kas skubiai nori pirkti

da liejyklos gali veikti. 
Ginčas dėl plieno gamy-

plieno, tai turi už jį mokėti bos didinimo yra labai įdo- 
išpustas kainas. Plieno kai- mus, nes jis iškelia pačius 
na čia yra nustatyta apie “pagrindinius’’ ūkio klausi- 
80 dolerių už toną, bet kar- mus. Plieno kompanijos jau 
tais žmonės už plieną “pil-] šaukia visus plieno gamin- 
kojoj rinkoj” moka dvigu- tojus ir privačios gamybos 
bai ar net trigubai bran- gynėjus “budėti”, nes vy- 
giau, nes legališka kaina riausybės grasinime tos 
plieno negali gauti. kompanijos mato “sociali-

Vyriausybė nesenai pa- zacijos pavojų”. Irving S.

bet atėjus pavasariui jie ga
li. sugesti, jei nebus parū
pinta sandėlių, o sandėlių 
negalima pastatyti dėl plie
no trukumo.

“N. Y. Times”

plieno pareikalavimą ir ko
dėl plieno trūksta. Plieno

____  ... „ kompanijos yra atsargios
grasino, kad ji bus privers- Olds, United States Steel)su pramonės plėtimu todėl.

partijai reikia daugiau libe-i Kaškiaučius išmestas iš ko- 
ralizmo; kiti mano, kad munistu partijos... 
partija turėtų būti aiškiai i , • , « T .
konservaty v i š k a ; trečia' i. 7ei? as tai .krepšys. Jei 
grupė siūlė, kad partija lai- a< a hus 
kytųsi didesnio širdingumo
—kalbėti tą, ką ji mano, ii
balsuoti kongrese taip, kaip 
ji žada savo platformose 
balsuoti...

Daugiau širdingumo poli
tikoje! Tai gal geriausias 
patarimas bet kokiai politi
nei partijai. Prezidentas 
Trumanas tą pat siūlo ir de-žumale

rtčta" P?* u ^ai^bUVO L Į mokratams, bet ar iie pa- 
straipsnys 'Amerika “kS j° ge™ Pasiul5™u?

Ka* Svarbiau?
Automobilių darbininku

yra pagerinami, o todėl įdė
ti į pramonės plėtimą dideli 
kapitalai, po greito laiko

......................... . ,JBl __ _____ _ i . ■ _  g -r —- -________ ^,,gaii pradėti dirbti su nuos-
\am tiesos ieškojimui, arba t i plieno gamybą. Bet kom- £ircP> £aJi bandyti pasukti į Į ° daugelis plieno liejyklų! toliais, nes technikos pažan- 
gneztas sekimas partijos panijos sako, kad jos dar! nacionalizaciją. Tas plieno' turėjo šventinti. Plieno pra- ga bus padariusi naują šuo-
jos, kuri aukoja žmogaus ver- šiais metais gamybą pakels magnatas sako: jmonėj eina nuolatinė tech- U pirmyn ir senesni garny

garb?- bingumą po- iki 96 milionų tonu. o atei- “Pramonė ti “ ‘ ”
litiniams tikslams pasiekti“

jo nevaržytų politinė partija,; ta pati statyti naujas plieno korporacijos pirmininkas'kad jos per depresiją skau- 
kunai jisai priklauso, dogmos.: liejyklas, jei plieno kompa- perspėjo visą pramonę aky-jdžiai nukentėjo. Tada tik 
kurios stovi skersai kelio lais-'nijos nepasirūpins praplės-)^ budėti, nes vyriausybė,)maža pramonės dalis dirbo.

96 milionų tonų, o atei- “Pramonė turėtų budėti revoliucija, plieno, bos budai bus jau nebepel- st., Chicago,
nančiais metais iki 98 mi- ir akylai stebėti pirmuosius uejuno budai vienaip vien ningi. K. E. !ALT skyriui.

redakcijos krep
šių paroda, “Laisvės” krep
šys tikrai gaus pirmą prai- 
zą.

Bet mes i stebuklus neti
kime, todėl norėtume pa
siūlyti lietuviškiems bolše
vikams, kad jie pirm negu 
neš savo krepšį į parodą pa
tikrintų, ar kartais į tą krep 
si per klaidą neįgriuva tos 
bolševikiškos gazietos re
daktorius ? Jei taip, tai koks 
čia stebuklas?
_________ __________J. D.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va via svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. I¥i- 
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halated 
st, Chicago, III., ar vietos
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Detroito Naujienos

Ii Lietuvių Organizacijų 
Centro Veiklos

Detroite veikia apie 30 
lietuvių organizacijų. Visos 
šios organizaeijos per savo 
atstovus buriasi Detroito 
lietuvių organizacijų Cent
re. Centro veikla apima pla
čius lietuviškus tikslus, pa
sižymi stipriu patriotizmu 
ir turi daug nuopelnų lietu
viškiems reikalams.

Sausio 22 d. buvo DLO 
Centro narių visuotinas su
sirinkimas, kuriame įvyko 
naujos valdybos rinkimai 
ir aptartas Lietuvių Dienos 
minėjimas.

Išrinkta nauja Centro val
dyba — Pirmininkas P. Me- 
donis, Vice pirmininkas A. 
Rinkunas, nutarimų rašti
ninkas J. K. Semaška, fi
nansų raštininkas M. Šimo
nis, iždininkas J. Pilka ir 
narys korespondentas J. 
Gliaudys.

Iš Valdybos narių pasi
traukusiems E. Paurazienei 
ir J. Kress pareikšta padė
ka.

Apie praėjusiųjų metų 
Centro veiklą pranešė P. 
Medonis, M. Šimonis, J. K. 
Semaška ir J. Pilka. Iš 
stambesniųjų Centro veik
los pasireiškimų 1948 me
tais minėtini Lietuvių Die
nos minėjimo parengimas, 
Visuomeninio Teismo suor
ganizavimas ir Susipažini
mo su buv. tremtiniais ban- 
kietas. Taip pat didelis pa
tarnavimas lietuviškai pro
pagandai padarytas išplati
nantį 60 egz. anglų kalba 
parašytos Lietuvos Istori
jos (aut. Chase). Ši knyga 
išplatinta viešosioms biblio
tekoms, universitetams, žy
mesniems Michigar.o admi
nistracijos asmenims. Iš pa
rengimų gautos pajamos 
stambiomis sumomis paau
kotos Amerikos Lietuvių 
Tarybai (per 1000 dol.) ir 
BALF’ui (per 400 dol.). 
Kasoje yra apie 300 dol.

Š. m. Lietuvių Dienos mi
nėjimą DLO Centras rengia 
vasario 13 d. Visas gausi
mas iš to minėjimo pelnas 
bus paskirtas Lietuvos lais
vinimo reikalams per Ame

rikos Lietuvių Tarybą.
Lietuvių Dienai minėti su

daryta komisija, kurion be 
visų Centro Valdybos narių 
įeina Centro nariai E. Pau
razienė ir P. čečkauskas. 
Minėjime dalyvaus ir pasa
kys kalbas Amerikos Lietu
vių Tarybos sekretorius Dr- 
P. Grigaitis ir VLIKo atsto
vas JAV Dr. Pr. Padalskis. 
Tikimasi, kad dalyvausiąs 
ir žymus Michigano valsti
jos pareigūnas. Meninėje 
minėjimo dalyje pasirodys 
Detroito lietuvių radijo bal
so choras ir buv. tremtinių 
grupė, kuri suvaidins pat
riotinį J. K. Gliaudos vai
dinimą “Laisvės kovų ai 
dai”, kuriame gausu dainų 
ir tautiškų šokių. Tiksli mi
nėjimo programa bus pra
nešta spaudoje atskirai.

Centro nariai neabejoja, 
kad Detroito lietuviai gau
singai atsilankys Lietuvių 
Dienos minėjime ir tuo pa
rems kilnius patriotinius 
tikslus, kuriems skiriamas 
visas gausimas pelnas.

J. Gliaudys
Narys Korespondentas

vergtos Lietuvos ir geriau 
susipažinkite su lietuvių 
tremtinių kančiomis. Visi 
dalyvaukime ir bent vienos 
dienos savo uždarbi tam 
kilniam tikslui paaukoki-, 
me, kad greičiau ateitų Lie
tuvos ir jos gyventojų iš-; 
laisvinimo diena. Tad visi 
į darbą!

Watcrburio Liet. T os.

CHICAGO, ILL.

WATERBURY, CONN.

Sausio 23 d. antras meni-; 
ninku choro pasirodymas.! 
Šis ehieagiečiams gerai ži-! 
nomas,- lietuvių choras “Pir-' 
myn” vedamas K. Steponą-; 
vičiaus. Ši parengimą ruošė ( 
Chicagos lietuvių Draugi-' 
ja savo 40 metų jubilėjui 
paminėti.

Reikia pripažinti, kad; 
Chicagos Lietuvių Choras; 
“Pirmyn” yra susitvarkęs’ 
gražiai, turi nemažą skai-J 
čių choristų visokio am- • 
žiaus.

Dainų programa buvo 
turtinga ir malonu buvo1 
jos klausyti. Svarbu pažy
mėti, kad “Pirmyn” choras 
turi gerai išlavintų ir stipriųj 
jaunų balsu, vpač altų. Dai-; 
nininkės labai gražiai pasi
rodė kelių operų arijose.’ 
kaip tai iš operų “Tra via! 
ta”, “Carmen”, “Cukrinis 
Kareivis’’ ir kt.

Visi klausytojai buvo su-

TIE VYRAI NESLEPIA LIEŽUVIŲ

Alameda apskrities restoranų savininkų draugijos 
pirmininkas, H. P. Jensen, (kairėj) protestuoja prieš 
Denny Bargiacchi, kitą restorano savininką iš Oak- 
land, Calif. kam tas pasirašė sutartį su darbininkų 
unija. Restoranų savininkai rodo vienas kitam lie
žuvius, kaipo svarbiausią argumentą jų ginče.

BALTIMORE, MD. BROOKLYN, N. Y.

KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIU AMERIKOJE

Paiiežkomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvo# 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajiei* 

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

Butkutė sesuo Barboros Gry- 
; bienės iš Gargždų.

čirvinskas Jonas iš Gražiš- 
; kiu km. ir vaisė.

Zagurskis Pranas, sūnūs Jo
no, gimęs Amerikoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

Eidiečio Jono kilusio iš Vii-' liepti į: 
niaus krašto, giminės prašomi Consolate General ©f Lithuania

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

, atsilieti.
Gylaiėio (ar Gylio) iš Juod-į 

upėnų km.. Slavikų vai.
Jočys Karolis iš Pažusių km. PRANEŠIMAS BROKLY- 

! Šešuolių vaisė. NIEČIAMS IR NEW
Jurgilas Pranas iš Vaitiekų- JERSEY GYVENTOJAMS 

pių km.. Sintautų vai. ----------
Latinis (ar Labinis) Konstani Amerikos Lietuvių Socialde- 

tinas ir jo sesuo Wolawich An-'mokratų Sąjungos 19 kp. ren- 
na. abu iš Saunorių k„ Kruopių j gia metinį bankietą (vakarie- 
val. jnę). Jei bus koks pelnas, tai eis

Vasiliauskas Antanas iš Kar- naujų amerikonų iš P. P. kem- 
į t c nos vai. atvyko Amerikon po'pių naudai, 

pirmojo karo. | šeimininkės A. Kupčinskienė,
Zygmanta Jurgis, iš Ožkaba

lių kaimo, Bartininkų vai.
Barkauskaitė Magdalena iš 

Užtakų km., Rumšiškių vai.

U. Balas, R. Čerkeliunienė pa
gamins valgius su vėliausiu lie
tuvišku stylium. Kalbėtojai pa
kviesti: Dr. Pajaujis, advoka-

Butkutė sesuo Barboros Gry- tas K. W. Micheksonas, inžinie- 
bienės iš Gargždų. rius K. Balčauskas. Taipgi bus

Daučianskas Martynas ir Pe-lir dailės numeriai. Pasibaigus 
i tras. vakarienei, šokai, prie geros or-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

ghj ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis’’ 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

Nauja A. L. T. Valdyba
Gruodžio 19 d. “Nemuno” 

svetainėje įvyko paskutinis 
1948 m. A. L. T. susirinki
mas. Iš valdybos raportų 
sužinota, kad 1948 m. Lie
tuvos laisvės reikalams i 
centrą pasiųsta virš tūkstan
čio dolerių.

Į valdybą 1949 m. išrink- 
k«x • lrnn T T
V« • ItUlI. . ▼ CSICSIl VIVJIZC-

garbės pirm. — komp. A. J. 
Aleksis pirm. — Tarnas Ma
tas ir Alena Deveniene vice 
pirm.—Nell Meskunas rast. 
—Marcella Andrikis anglų 
spaudos koresp. — Stepha- 
nia Sapras ižd. — Jokūbas 
Trečiokas ižd. padėjėjas,— 
Petras Jokubauskas fin. 
rast. — Antanas Sambaris 
ir Juozas Žemaitis iždo glo
bėjai, Jonas Jakštas—mar
šalka.
Vasario 13tą Dr-jos ir pa
vieniai neškite savo aukas

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks ryte 
šv. Juozapo bažnyčioje ir 7 
vai. vakare naujos mokyk
los auditorijoj. Kalbės kun. 
Dr. J. Borevičius, adv. F. 
Bagočius, Dr. Juozas Mo
tiejūnas ir vietinio L. T. 
skyriaus garbės pirm. kun. 
J. J. Valantiejus. Progra
mą pradės šv. Juozapo pa
rapijos choras vadovaujant 
komp. A. J. Aleksiui. Lei
džiant gerb. kun. klebonui 
bažnyčioje antroji rinkliava 
skiriama Lietuvos žmonių 
vargo mažinimui.

Broliai ir sesės waterbu- 
riečiai! Išgirskite balsą pa-

Mirė Kazimieras Trapoška
Sausio 2 dieną po ilgos ir _

žavėti gražių dainų. Gaila, gana sunkios ligos mirė Ka- mjrė Qna Zavetskienė, pa- 
kad šį kartą choro pasiro- zimieras Trapoška, 6 7 metų likdama savo vyrą Vincą ir 
dyme nedalyvavo vyrai dai- amžiaus. Dideliame nuliu ?unu Vytautą su žmona, 
nininkai. Linkėtina, kad tas dmie paliko savo žmoną Vincas ir Ona Zavetskai 
choras pasirodytų pilname c‘u sunus> Kazimie- išgyveno kartu 39 metus,
sąstate. J. J. P. r3 p* / incentą, taipgi svo- gražiai užaugino vieną su-
------------------------------------ ; gerj, svogerką ir jų du su nų Vytautą. Velionė Ona

nūs Radauskus, Curtis Bay, buvo pavyzdinga šeiminin-
_ kė ir darbšti moteris. Vin-

Palaidotas sausio o dieną , ca5 įr Ona Zavetskai pri 
iš švento Petro bažnyčios klausė Amalgameitų uni- 
Holy Redeemer kapinėse. , abu dirbo vyriškų dra-

Velionis paėjo iš Pa ber-; bužių pramonėj.* Beveik vi- 
žiu kaimo, Pasvalio rarapi-s?. «iką velionė dirbo ir

— - -- i kaipo gabi siuvėja uzdirb- Kramių ap

MISS LITHUANIA

Mirė Ona Zavetskienė
Sausio 20 d. 8 vai. vakaro

Gabalis Kazimieras iš Račių 
km., Tirkšlių vai.

Geryba Antanas ir jo brolis 
bei sesuo.

Gliaubertaitės Iliuzija ir Ste
fanija iš Ylakaiėių km., Ylakių 
vai.

chestros. J vakarienę įžanga 
$3.00. šokiams 50c.

įvyks Vasario-February 28 d. 
1949 m-. 280 Union ave„ Brook
lyn, N. Y.

Tikietus galima gauti pas vi
sus 19 kp. narius. Taipgi tikie-

Gudžiūnas Domininkas, bro- tai gaunami šiose vietose:
lis Aleksandros Adomavičienės. 

Jankauskas iš Paluomenės k.,
Kaišiadorių vai.

Karanauskienė - Stravinskai-
tė Ona iš Balbieriškio. 

Nutautas Simonas iš Atidrie-
jaičiu km,, Šilalės va!. 

Peškevičius (Peškus) Anta
nas, Jonas ir Lukošius.

Pleskauskas iš Liepiu km..
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LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui-

Lkų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jj užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

■ jos, Biržų apskričio. Ame Kaipo gahi siuvėja uzctiro- 
rikoj išgyveno 47 metus ir j davo veik vyrišką algą. Jos 
visa laiką siuvo rubus, 1921 i pačios drabužiai visi buda- 
metais išvvko i Lietuva pa- vo rankų darbo, puošnus, 

! matyti Lietuva ir savo mv- j jos namas buvo tvarkingas 
! limus tėvelius, kur pravėšė- n- gražus, taip kad į Za- 

Velionis su-! vets^us atsilankius tai tik-jo 5 menesius. ------- , ......
grįžęs iš Lietuvos sakė savo i » ų malonumų įssmesdavai. 
šeimai, kad jis oer tuos nen-’ Vincas, tai uolus um,os dar 

ikius mėnesius išremontavo buotojas. Prieš 30 metų dar 
: savo tėvelių ūki ir jam be-i jaunas būdamas buvo siuvė 
i lieka tik čia rapintis sąvoka delegatu. Tarnavo ir ki

Radzevičius Aleksas ir Kazys, 
broliai Juozo Radzevičiaus.

Umbrasas iš Yardžiukiem.o 
km., Salako vai.

Umbrasas Antanas iš Var-i 
džiukiemio km.

Vabalienė Ona. buv. žmona 
Antano Vabalo.

Zagurskaitė Pranė, gim. Ame i 
rikoje, gyvenusi Laukogalio k., 
Klovainių vai.

Lietuvių Atletų Klube.
Marcy avė., Brooklyne.

Amerikos Piliečių Klube, 230 
Union avė.. Broklyne.

Vienybė. 412 Bedford avė..
Mrs. S. Norbutienė, 104-23 

’ I^ferts avė., Richmond. Hill. 
į Mrs. F. Citavičleinė, 752 
i McDonough st., Brooklyne. 
i Kam reikalinga atnaujinti ar 
naujai užsisakyti "Keleivį’*, 
"Keleivio” kalendorių 1949 m. 
ir kitą “Keleivio’’ literatūrą, 
k.eipkitės į šiuos asmenis:

Pet Tiškus, 27 Norwood avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Glaveskas, 135 Mil- 
ford st.. Brooklyn. N. Y.

J. Buivydas. C0-67 59 Rd.. 
Maspeth, N. Y.

A. Žilinskas. 711 McDonough 
st.. Crooklvn. N. Y.

O. jei kam reikal ngas skubus 
patarnavimas, tai A. Žilinskui 
paskambinkite GL 2-7277, bus 
pristatyta į namus. (8)

Rengimo Komisija

jaunas, 14 metų vaikėzas, 
jis buvo pakliuvęs į polici
jos rankas už įsilaužimą i, 
vieną krautuvę. Walterio 
tėvas gyvena Eastone ir' 
yra žinomas, kaipo šiltas 
bolševikiškos “Laisvės” ša
lininkas, o motina Avižienė

išėjo inžinieriaus mokslą ir. !?nnKtas lietuvių lokalo pir 
turi valdiška darbą, kitas mminku. Laidotuvių cere- 
sunus, Vincentas, išėjo che- momjos jvyko sausio 25. 
miko mokslą ir taip pat turi Laidotuvių direktoriui Sha- 
valdžios darbą. Tai parodo, t patarnaujant. Is ko
ką reiškia darbštumas ir ru- ^lydint, p-lė česna- --------- , .

viciute sugiedojo Avė Ma- yra dargi karšta tos pači03: vykdomas Vajus. Paremki, 
vieros šalininkė. S. E. tautieti, tad jos darbus!

Baltimorės Gražuolė
Marytė Yucytė, graži 

Baltimorės lietuvaitė, laimė
jo “Miss Lithuanian Melo- 
dy Time of 1949” titulą 
gražuolių konteste, sausio 
15 d. Baltimorės lietuvių 
svetainėje. Gražuolių var
žytynes suruošė “Lietuviij 
Melodijos Radio Valanda”. 
Titulą laimėjusiai gražuo
lei buvo duota dovanų 
brangus rankinis laikrodu
kas, graži taurė ir gėlių pa
puošalas. Marytė Yucytė 
gyvena Baltimorėje, 845 
Hollins st.

Antrą dovaną tose pačio
se varžytynėse laimėjo pa
nelė Dolores Mitchell ir tre
čią dovaną gavo Jeanette 
Latvanis. Abi gražios mer
gaitės buvo apdovanotos 
perlų karoliais ir nylono 
kojinėmis.

J. Makauskas

ką
pestingumas. . . T.

Dirbdami abudu Trapoš1'13- giedojo ir kapinėse.
kos sugebėjo išleisti vaikus P- J- Tysliava pasakė trum- 
į mokslą, patys isigijo čia P3 kalbą. Palydovai atlikę 

nomu« b- kelis i askutini nata r n a v i m a

Musų tėvų kraštas Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
va buvo ir bus laisva. Lietu-

pata r n a v i m ą 
Onai, sudėjo gyvų gėlių ant 
karšto, su mintimi, kad ir 

čionai susirinksi

tris gražius namus ir kelis 
lotus kapinėse, o velioniui 
mirus dar ir banke liko šiek 
tiek sutaupą, nors sunki li-jrnes visi 
ga suėdė apie $5,000. !Tr e * . .

Velionis buvo malonus; ? metu.Zavetskui ir jo su
žmogus ir turėjo daug gerų j™1 nelaimės valandoj reiš- 
draueų ir mietelių/ Jam k:u širdingos užuojautos
mirus gyvų gėlių vainikai 
pripildė* kambarį,* daugelis 
pažįstamų ir giminių užpli
ko mišias, o konverte rases 
$20 su užuojautos pareiški-

Palydovas A.

EASTON, PA.

mu.
Velionis buvo apsišvietęs

i Lietuvis Peršovė Mergaitę
Jaunas 29 metų lietuvis 

Walter Marks (Markausžmogus. Jis ir jo znioname-^^ 10 d vakare
go skaityti lietuyiskus a,čja y. w k((jas
ličius o ypač Keleivi 11 jau 26 mergaite
-Naujienas . Kas s gimin ų M •
ar kaimvnų norėtų su našle - *
Alena Trapoškiene susira
šyti. gali kreiptis šiuo adre-

Siuntiniai į Europa
Lietuvai Remti Draugija siunčia siuntinius į Europą lietu

viams tremtiniams gelbėti.
Visi pakavimo ir persiuntimo formalumai atlie k a m i vel

tui. Siuntiniai pakuojami dvejopo dydžio:

VŽ S1«.(M»

?, svarai kavos
2 sv. sviesto
1 sv. pieno milleiių 
tį sv. arbatos
1 kvorta Mazola aliejaus 
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1*4 s v. sausos dešros
1 kena-i kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

2 sv. kavos
1 sv. sviesto
1 sv. pieno miltelių 
’i sv. arbatos
1 kvorta aliejaus
4 sv. cukraus gabalėlių
2 sv. taukų
1 kenukas kondensuoto pieno
2 gabalai muilo

vi? mergaitei piršosi ir ka-j Užsakant ©risięskite čekį ar money orderį, paduokit savo adre- 
dangi ji pradėjo rodyti jam są ir pilną adresą, KAM siuntinys siunčiamas.

su ■ ’ Alena Trapoškierė, ™a21?’! tai jis Tatp k« daryti su siuntiniu, jei jo negalima pri-
2808 Brlghton st., Baltimo ' ,e^ ,ia g«rj»viit,Vepo “<lresa,ui- ar « per<lu",i k'Ut7' tremtiniui (kurio adresa
re, Md. i reikia paduoti), ar perduoti stovyklos vadovybei, ar grąiinti» . - - - e , _.i remia paduoti), ----- ------ . —, — ------

draugui Kaži- J",®!??,1!? Tamstai. Jei nepristatytas siuntinys grįžta Tamstai, tai grąžini-
Pavergęs Uet^Fpriefas! nnkiu'ramvbčs''7e 0 kar?tas j*™**nesigaili nieko jai naikinti, i „ Insini šeimai, naš- t's kalėjime laukia teismo. | 

Waltcr Marks yra karo: 
n n veteranas, bet jo kareiviavi-

ą 1 • X. • naiK:P. . į mėįc, o likusiai šeimai, n
Ar. Tu, lietuvi, pagailėsi, ]ej'jr gunurns reiškiu ms
^Morno VaįMe,jaI iitoii1 žirding’ užu°jau* I mas nebuvo medaliais atžy
vinti? | t Antanas Kurelaitis mėtas, o kada jis buvo dar j

mo pašto išlaidas Tamsta padengiate.
Užsakymus ir Čekius ar Money Orderius Siųskite:

LITHUANIAN AID ASSOCIATION. Ine., 
99 Ward st„ Worcester, Mass.



Ketvirtas SO. BOSTON

'asikalbejimas 
Maikio su Totu

Pagalvokime, ką Darome
'Tremtinių šelpimas iš A- 

merikos vykdomas tiek pa
vieniui, tiek organizuotu 
budu. Kadangi daug trcmti-

psmeniškai sušelpti, tai { ra
šome tai daryti ir už tai ga
lima tik pasveikinti, bet 
jeigu parenk ar. os lėšos iš

Namų Apšildymo 
Revoliucijos 

Pradžia
š. m. sausio 19 d. “Ke

leivio” nr. 3 laidoie per-1 
ska t*s J. S. strainsni “Sau-j 
lė šilto namus’" prisiminiau 
t ries kelis metus dar Euro
poje ^kaityta straipsnį “Šal-j 
tas vanduo šildo nemuš”.

Abu šie namu apšildymo

nių turi giminių ir na':s a-1 platesnes visuomenes ar 4ai 
mų, tai visai natūraliai, jei j per susirinkimus, pobūvius 
gyvenantieji čia jų tautie-į ar aukų lapais, tai tuda t< li
čiai susirašinėja su jais irįka šelpti visus tremtinius, o 
patvrę jų sunkių kuklę, ne pavienius asmenis ar 

■ stengiasi kuo giedami juos; grupes. Jog tam ir yra su- budan|';ir,X"žv”tentoa't'- 
sušelpti pasiųsdami ar tai organizuotas ir valdžios ;»• salimi:rubų,maįsto o karta^ ir, paSot^s Eendras z\meri- jk‘ žnl0,aus' vaiz<1uJėjeJ 

i pinigų. Tik, deja, kad tokių koe Liettivių Foacas trem- u skaitėme,
laimingųjų yra ne daug Pą- j tmiair.s selotL Jis yra v:suo- ’sildomas namas Vral
ttknnton-.is žiniomis skai-,menes rinktas organas. Dove,.pmiestcNe netoli Bo- 
cius asmenų, kurie gauna i kontroliuojamas ir o ary- J Į
vienokios bei kitokios para- skaita tikrinama. Nenašiu- - mokslininkai'
mos ? ,rn?Aen1U ,as?en«- ^"mU1 c,a netun lutl Vie surado būdų saulės snindu-i
yra apie 10 000, o tuo tarpu tos. ,iu , ,.sand#.
apie 40,000 tremtinių gau ■ p į n£aDsvalstvmo can. liūs” — didelius skardinius na pašalpų tik įs bendro , . neapsyaisiymo, gan natrin nTat ti* Vii- u* nepagalvojimo nekirs- maus su natno junginiais, o.fondo Tat tie asmenys, ku R.* £ * J šaltomis ir apsiniaukusio-
ne seimą tik savo gimines “V. .. j vs’’ d 7 d,-anomi-c ^brauta žili.1fstamus, o neprisideda fztoj* dauguma musų trem- mis dienomis sukrautų sili
r/^RATFra’rėmim^n^ tinių kabo? Pagalvokime ką mą naudoti namų apšildy-Į Fne BALF5. rėmimo ų- net darMme kaJ butų jei^ mui.

dėl lėšų stokos Kad Islandijos saloje ap-; 
nutrauktų šelpimo darba, šildomi istisi miestai kars-: 
kokioje padėty atsidurtų tu vandeniu, kuris veržiasi

kartais atkalbinėja kitus,' “ar“™e u-Kas outų jeigu mui.
1 daro žalą bendram tremti 
nių galbėjimo darbui.

Vasario 2 d., lt>4y m.

BUSIMO KARO BAISUS GINKLAI

Amerikos karo laivynas paskelbė šitą fotografiją 
naujų rakietinių bombų, kurios iššautos i viršų yra 
radio bangomis diriguojamos lėkti i paskirtą vietą. 
Bandymai su tomis bombomis daromi White Sands, 
New Mexico.

daugumas musų tremtiniu, versmėmis įs žemes, yra zi-, 
musų Raudonasis Kryžius, noma jau nuo seniau. Bet, 
musų našlaičiai ir ligonys, o kad Šveicarijoje kai kuriuo- 
taip pat tiek opus tremtiniu se prie ežeių stovinčiuose
imigracijos reikalai. miestuose naujesnėse staty- — — ______

našiai. Taip darydami pa- g, ', MARGU M YNAI
VT -1 -• mirštama kokia žala daro- 1 • p 4 • • • ’• • kam žinoma ir bendrai sun-iMaike, sakiai* mirštama KOKią zaią aaro kime BALF-o pinigini vaju, viai itiVatina'

ko tu kad tai vra murink pikče- ma tiems kurie visai nieko kacj jjg galėtų vykdyti su- q oDšildvmo būdas labai
riiK ir daeol o Kukutis sa- negauna. Imkime, kad štai niannota ePin;mn Harha ir L apsnaymo Duaas idDdinūs n aacoi, o kukulis .a y arrprjkiečiu ar nese- P šelpimo (laibą 11 paprastas. Jis niekuo nesi-;

1 -v b, - b • rai atvvkusiu i Amerika Imtuvams emi- «viria mm mume *lepstnka, kun kaip ra- nal . atvyKusių } AmeriKą gracijos reikaluose.
------  " ....... pannks aukų ir Aukas siųskite:

Kiti dar susigalvoja at
skirai siųsti siuntinėlius už 
surinktus iš visuomenės pi
nigus atskirom tremtinių 
grupėm, tam tikrai stovyk
lai, moksleivių grupei ir pa-'

—Elou, Maike.
—Sveikas, tėve, 

toks uždusęs?
—Maike, skubėjau su ta- ko, kad ne, sako tai yra to- 

vim pasirodavoti, aš susi- ki lepstrika, kuri kaip ra- nai 
sporinau su tuo kreivaakių diušninke pikčerius malia- tautiečių

Ar Prezidento Duktė Valgo 
Bulves?

uždirbau toje 
pirmą milioną’’. 

Tas biznierius

prekyboje

vienai kokiai norsKukučiu dėl telšiųvyžino. voja, sako, jei nevieriji, tai pasiųs
—Dėlko, tėvas, susiginęi- ištrauk plagi ir matysi, kad vagstanciai tremtyje pirma

jai? telšiųvyžins užsičiaups, akis zųai. Žinoma, gavusioji js-
—Vacumaru, Maike, ar tu užtems ir nieko nebeliks.. tai£a nūs patenkinta, gra- 

nežinai kas yra telšiųvy- Tai vot, Maike, dėlto mes ir Zlal padėkos, bet ai pagal
ins? * susisporijome ir norėjome vojama koks jausmas bus

—Pirmą kartą girdžiu. jau bečinti. I kitose panašiose sąlygose
—Tai matai, Maike, kaip —Ar tėvas ir vėl ėjai la- esančiose mokslo įstaigose,

tu atsilikęs nuo pragresto ir žybų? 1 Kitas gali pasakyti, kad kas;
vis dėlto, kad tu į saliunus

United Lithuanian Relief 
Fund of America,

105 Grand st.,
Brooklvn 11. N. Y.

skiria nuo mums žinomo Atrodo, kam koks reika- ias biznierius pranasau- 
vandens centralinio apšil-įlas žinoti, kas ką valgo, ja, kad per artimiausius 20 
dymo, skirtumas tik toks, • Dargi prezidento duktė, metų Amerikoje atsi-

jais siurbliais. Per vamz- istorija apie prezidento btalinu. . .
džius siurblio pagelba varo- dukterį ir bulves nėra toki Žinoma, biznierius S. Be
rnas iš ežero ar upės šaltas; paprasta. Paklausykite: ryl Lush sakosi nieko netu-
vanduo, kuris vis dėlto, kad Tr-- A-1 —-tąs bendra su bolševizmu ir 
ir šalčiausiomis dienomis

n*v«jibčtai
—Tėvas, tur būt, nori pa

sakyti, kad aš atsilikę: 
progreso?

—Yes, Maike, aš mininu 
nuo pragresto.

GELBĖKIME TREM 
TINIUS

—No, Maike, tiktai nore- mums įupi apie kitus, ta- BALF-as, musų vienintelė 
jom. ba kaip išgraibiau ki- i fjau ^ai butų per žiauru ir tremtinių šalpos įr globos
senes, tai nesuradau lično jš esmės neteisinga. Mums 0,^anįzacija, perg y v e n a čiiįma iš vandens atitraukia 

nuo dolerio. Todėl paliko tik so- tnn n,nptl ™ trembnm, ----- anmą is vanaens atitrauKia
glašenije, kad kas pralu-

bešelpiant

ar net po ledu turi 4 laips-
milo Z"'* Z ‘3Q 1 a « L’ Y &« aniuo ioj laipumu r /.

„ ^•taiMPaleid? /anfl«’iM niekida nesąs susiti- 
kad Miss Mąrgaret Ti-uman Amerikos ko-
yrą nusistačiusi visai m?unisto. Jis dirba dėl d
valgyti DUIVIU i a. ouvo ■ jr tjk (]a De,no stato Ru

zins, pirks drinksą.

tuli rūpėti visi tremtiniai, šiuo metu ^sunkia finansine slumą- vanaens atitrauKia tiktai gandas. Bet tą gandą .“į* 7y,7jV';;kurie kenčia vargą, ypač b“kl'? Per įtveriu'" metuiu a-k°,-Pa«e!ba’.»i «girdo Maine ir Wisconsin 51Jai Jdl lelkahng 
našlaičiai, vaikučiai, ligo- Spiant tremtinius BAL- ° J&5S5Į?! augintojai ir pradėjo

gas prekes.

uo pragresto. —Gerai padarei, tėvejnys, seneliai, kurių oriškai- F-aš^pašiuntė jiems pini iaak gn Ar Mo-
—O ką, tėve, saliunai tu kad nėjai lažybų, nes nebu- t0IPa aPie ir kuriems gajg, maį£to produktais, ru-' amoniako rarai telegramomis, įeikalaudami keti Taksus?

ri bendra-su progresu? tum laimėjęs rillie  ̂r organizTluSu 6ais’h -av?line j kį‘±Š 'andens a«traLta SUmai ^nto'du^ė^aigo bukS Amerikoje yra galybė vi-
—Tai vot, Maike, vedlug! —Negali būti, Maike. eiieje ir oiganizuotu ouau. gėrybėmis arti 2,000,000 koncentruojami tol kol ua-' « ouKie aigo ui e.. isoj.1Ų baznvc

to aš ir atėjau pas tave. Tel- —Taip, tėve. Televizija,! Kada žmonės alkani er«-^a«a; Toa;o„ as. -. . . - --------------- t
šiųvyžiną tu gali pamatyti kaip ir radio aparatas yra neturi kuo apsivilkti,
tiktai saliunuose. Seniau, elektros mašina, kuri elekt 
Maike, kai įeidavai Į saliu ros vilnimis persiunčia pa
ną, tai buvo šviesu, lepstri- veikslus. Bet ir tėvas nevi- 
kinės lempos šviesdavo, sai esi klaidingas. Žiurėto- 
kaip zakristijoj Kalėdų jas televizijos aparate ma- 
nakti. Ale dabar, Maike, to krutamus paveikslus. To-______I- __1I______ rlzlAl „„b,,*; b„J

lr dolerių vertėsį Tačiau, dė- 
tai ja, to neužtenka, tik dalis

garai
vandens atitraukta vaigo ouives. Rių bažnyčiu Yra turtin-
siekia 80 C (176 F) šilimos.! Prezidento duktė viešai \bi?dr"}’ yra tokhV- ku‘ 
Šiuos įkaitusius amoniako: pareiškė, kad ji labai mėgs- 11OS tUn dauciau millonO

paskirstymo išteklių klausi- tremtmių išemigravo, o di- gai-uS naudoja vandens šil-;ta bulves ir vpač pagvrė kai i lUltj°Kkai; Pa,aIuJ°ny- Y?e' 
mas yra labai opus ir ne desnioji dalis apie dymui vietoje anglies ari kuriuos iš bulviu daromus Pa !a )ai. turtinga bažnvcia,
lengvas. Mes čia gyvenda- ^bera ^ovyklose. -0,000 aijejalls> Padarius'apskai J valgius. Bulviu augintoiu \ turi simtus ^ukstancių 
mi. toli. negalime geriau • ęiavimus paaiškėjo, kad širdys tuoj palinksmėjo ir tUlt°- tun tiKtaI ' b-arapijomi, toli, 
išspręsti

atėjo pragrestas ir saliunai. dėl galima sakyti, kad tele-, tetaį 
užtemo, o kai įeini į saliu- — .-i-:—:~
ną, tai aukštai čiukure ma
tai tokią šviesią pūslę, kaip: veikslai, 
jaučio akį, o po tą akį, Mai- —Tai tu rokuoji, Maike, 
ke, visokie balvonėliai šoki- kad ir aš ir Kukutis abudu

duoti, negu vietiniai komi- čių pagalbos.
iš amerikie toRg šalto vandens apšildy

mas kainuoja apie 60-70
pačių tremtinių iš- Todėl BALF-as kreipiasi nuošimčių pigiau, kaip ang-

kad sirdįrs tuu., Bet vL bažnvčios nc.
jie nusiuntė prezKlcnt., dūk-;turtįn;;,>s it. rivbi„s. ne. 
tenai bulvių dovanoms. moka įokju m„kl.sįiu

Atrodo juokinga, ne tie- Apskaičiuojama, kad baž- 
nyčių turtas čia siekia 8 bi- 
lionu doleriu ir nuo to turto

neja, pikčerius rodo, fones 
daro, kartais faituoiasi, o 
i artais, Maike, regli bu
čiuojasi ir dainuoja — kis-,ke-

nTduo^m? 6 katamimn?‘rinkti' Jei^ ir Jiems suda- Į Jus, brangus tautiečiai, lies ar aliejaus šildymas. Įsa? Bet kai pagalvoji, kad 
4 ' '* p ro daug galvosūkio ir sun- prašydamas aukų tremti Iki šiol vyravo nuomonė,] vienas žodis iš prezidento

kūmų teisingai padalyti, tai niams gelbėti. Neatidėlioki- kad energijos-šilimos atsar- i dukters butų paraginęs tuk- 
nenorėkime ir neužsimoki- te šio reikalo ir skubiai siųs- gos yra ribotos ir pagaliau stančius jaunu ‘
me vykdyti šelpimų atski- kitę aukas:
romis grupėmis « Ameri-, Uniud Lithuanian ReHef

Fund of America, Ine.
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

laimėjome?
—Taip atrodo, tėve.
—Tai kas fundys, Mai

—To

neima jokių mokes-i nieką_ _ mergiočių a:„

gali išsibaigti. Tada tech-' nebevalgyti bulviu, taigai, b,, , ,, - -niškam pasauliui reikės ži- ir galima suprasti bulviu i «n^ak ’ fkad 1'azn.\cios yia 
noma susilikviduoti. Pasiro- augintoju lupesnį... ,? • Profit oi gani racijos.
do, kad išradingas žmogus __ __ _ nesiekia jielno. Bet
sugebėjo pritaikinti savo Nori Buti Milionieriu? ils >aznyc,U turto žmonės
reikalams saulės ir vandens: jei kas nori buti milionie-l?*Ye-na’ -"a.una Pajacas ir 
iki Šiol nenaudota šilimos • t • • v v 7. nniionie ; labai dažnai visai padoriai 
iki šiol nenaudotą Šilimos nu> tai ir gali būti, sako S. gVvena Tai Įra dėl tas tur- energyą Pirmųjų praktis-: Reiyl Lush, žinomas Ame I tU1
kų pntaikymų liudininkais rfkos biznierius, kurs pada- voV ra
tenka būti mums. Neabejo- rė milionus... prekiaudamas DriP vai^ 
ju, kad ateinančios kartos su Stalinu. Jis sako, iei nori;deneiiro^ 
išvystys ir pilnai išnaudos uždirbti milionus, tai: “Pa-' g " 
ne tik saulės ir vandens, bet; sidaryk biznierių, kurs pre-!
11 šilimą. kiauja su Rusais. Aš pats tą “Keleivio ka’endorius 1949

2000 metų sukaktuvėms darau jau 12 metų ir jau metams jau išėjo. Kaina 50 
nebeieikes daugiau krosnių praėjo daug metų, kain aš centų. Laikas ii užsisakvti. 
namuose. Namų apšildymo
srityje įvyks milžiniška re
voliucija. E. M.

Sausio 22, 49, Boston

kos. Gaunama nc mažai 
vietoje. Jei kas nori savo 
giminaitį arba pažįstamątėve,

visai
mydir, kismydir..

—Aš suprantu, tėvas kai- geriausiai butų, 
bi apie televiziją. negertum.

—Well, Maike, mes vadi- —Dėkui už rodą, Maike, 
ale dabar privertė sniego, o 
mano batai skvlėti, tai tu
riu vačytis, kad nepagau- 
čiau marmatizmą, o tu ži
nai, Maike, kad nuo mar-

name amerikanckai telšių
vyžins, o tu vadini lietuviš- 

telšiųvyža. Koks čiakai

as nežinau, 
kad

diprensas? Ale tu, Maike, 
busi soglasnas, kad tai yra, 
tikras pragrestas, ta šviesi į matizmo geriausi liekarstva 
jaučio akis saliunuose! Pa-į.yra maenus trankąs. Taip 
tamsiuose, Maike, saliunči-,1 ’r daktarai sako, Maike. 
kams mažiau reikia lempų i —Iš kur, tėvas, tokius
deginti, jie laitą seivina, 
kostumeriai žiuri į telšiųvy- 
žiną ir kontini juokiasi, o 
bartenderiai kostumeriams 
tik po pusę stikliuko snapso 
pyla. Gerai ir bomams, Mai
ke, jie patamsiuose kostu- 
mierių paketus klinija. Ir 
vedlug to, Maike, visi yra 
kontini. Ar tai ne pragres- 
tas?

—Tėvas klysti, jei manai, 
kad tiktai saliunuose gali 
matyti televiziją. Dabar A- 
merikoje namuose jau yra

daktarus ištraukei, aš neži
nau, bet aš nepatariu.

—Denkiu, Maike, už tavo 
rodą, ale man sveikata 
brangesnė.

—Daryk, kaip nori, tėve. 
—Olrait, Maike, aš taip

ir dalysiu.
—Iki pasimatymo, tėve.

PRAL. M. KRUPAVIČIUS 
IR SIDZIKAUUSKAS

PAGELBĖKIME VARGSTANTIEMS

PIRMOJI AUKA AMERI
KOS LIET. TARYBAI

KALBĖJO BALTIMORĖJ
Atvykęs iš Europos VLIKo

irs miliono televizijos apa- pirm. M. Krupavičius ir 
ratų ir jų skaičius vienaip Vykd. Taiybos pirm. V. Si-' 
vien daugėja. Bet tėvas ne dzikauskas sausio mėn. 30 
pasakei, dėlko tu susiginči-, dieną kalbėjo Baltimorėje, 
.ai su tuo Kukučiu. , Lietuvių salėje, 851 Hollins

—Sporas, Maike, išėjo Street. Prakalbas rengė 
dėlto, kas yra tas telšiųvy-j B. k D. Taryba.

Salta, nyku, neramu,
Kojos basos, keliai kiauri,
Oi, gyventi mums sunku.

Pagelbėkite tremtiniams. Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 

105 Grand St., Brooklyn 11, N.‘ Y.

Pirmąją auką šiais metais 
ALT Centras gavo iš New> 
Britain, Conn., ALT sky
riaus. Skyriaus ižd. kun.

: -J. J. Matutis atsiuntė šiomis 
! dienomis $50.00 čekį, pa
reikšdamas kartu viltį, kad 
jie bus sunaudoti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams. Sek
tinas tai pavyzdys ir kitiems 
ALT skyriams ir komite
tams.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Kon
mokamos sto- 

, . , , —. —gos, neturėtu dėtis
pie»\iaudamas; pvic valstvbės iskaščių pa-

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Tavo Kelias į Socializmą ........................ 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ................................ 25c.

'Nulis ir Begalybė (apysaka) ........... $1.00
Ateities keliu (žurnalas) 10c.
Jaunasis Socialdemokratas .................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Laiškas Broliui
Mano mielas broli, po ii- stovėdamas pirklys, pirštu 

gesnio laiko vėl ralau tau pamodavo netinkamai ei-
laišką. Paskutinės r.vi sa
vaitės buvo lemiamos mano 
gyvenimui Vokietijoje. Ne 
trukus atsidursiu Kanadoje, 
taigi netoli tavęs.

Aš džiaugiuosi, k./l ma 
ne pirklys nupirko (taip 
mes vadiname Kanados

nancius, ir tie būdavo at-i 
mesti. Mums buvo neaišku, 
kodėl tuos sveikus vyrus at
metė ir kuo jų eisena skyrė
si nuo kitų, tur būt, ir pats 
pirklys to negalėtų pasa- 
i yti.

Galėčiau dar paminėti,
Darbo Ministerijos ats'ovą. kad liepė truputį “sportuo- 
kuris nustato žmonių tinka , ū’: vietoje lankstytis ir šo- 
mumą darbui), ir vieną: Minėti per kėdę ir stalą. Po 
kartą baigsiu visapusišku kiekvienos “sporto” rūšies 
nepriteklių gy venimą ir pra atkrisdavo vis po keletą vy- 
dėsiu pats sau duona peinv-i rų- Raumenų ir dęlnų čiupi- 
tis, užuot iš išmaldos gyve- nėjimu baigė pirklys savo 

susitikimą su mumis.
Per srvningą, Kanados 

gydytoją bei konsulą buvo 
lengviau praeiti.

Tu, brolau, esi prieš karą 
išvykęs Amerikon ir tokio 
turgaus neteko tau pergy

nęs.
Nors ir esu specialistas, 

tačiau Kanadoje turėsiu 
dirbti kaip maineris, nes 
dabar kitokių nereikėjo. Aš 
nebijau jokio darbo, žino
jau, kad kaitą tėvynę pali
kus nėra pasirinkimo, turi 
dirbti tai, ka duoda, ne tai, venti> 0 mane 24 metU am' 
ką nori. žiaus, jau 2 kartus nupirko.

Prieš porą savaičių atve i Tada> kai randonasis ma- 
zė mus pereinamojon stu ras užplūdo tėviškėlę, aš, 
vyklon Ludwigsburg—ame- kaip ir daugelis tūkstančių 
rikiečių zonoje ir sukimšo i išnešiau savo gyvybę—tą 
buvusius priešlėktuvinės ar- rnažą gyvosios Lietuvos da-

______________________ KELEIV1S,_SQ.J3QSTON

AUTOMOBILIS PATRAKO, DU ŽMONĖS MIRĖ

New Yorke gatvėje vieno daktaro mašina sugedo ir 
pasileido bėgti nesuvaldomai. Pasekmėje dvi mote
rys buvo užmuštos, paveikslo kairėj matosi vienos 
moters lavonas. Kol automobilis sustojo jis sužeidė 
dar vieną moterį ir tik paskui atsidaužė į šaligatvio 
stulpą. ,

Užburtas Ratas
tilerijos kareivines. Į šią 
stovyklą surenkami emi
gruojantieji i USA, Kana
dą, Australiją. Angliją,
Braziliją, Argentiną, Vene bėti. 
cuelą ir kt. kraštu-. Žmonių 
maišatis kaip Babilone: lie
tuviai, latviai, estai, lenkai, 
rusai, ukrainiečiai, žydai, 
vengrai ir kt.

Kitą dieną pradėjome ei
ti per parengiamąją gydy
tojų komisiją. Mus matavo, kartą pardaviau 
darė plaučių nuotraukas,, menis... 
apžiūrinėjo ir traukė krau Aš grįžtu mintimis Į tuos 
ją ištyrimui. Gaila buvo žiu- laimingus vaikystės laikus, 
rint į tuos 5 kub. centimet- kuomet su tėvu veždavome 
rus kraujo, kai traukė iš į “Maistą” bekonus. Juos 
lankos ir galvojau, kiek patverdavo ir nupirkdavo, 
mes vargšai D. P. turėsime Ar aš tada pagalvojau, kad 
IRO sriubos išsrėbti, kad keliolika metų vėliau, mus 
vėl tuos brangius lašus grą pačius ne tik svėre, bet ir 
žinturaėrae? raumenis iščiupinėję, f>er

Daug įdomiau buvo, kai kėdes ir stalus pašokinę, 
teko pirklį vizituoti. Susta- nupirks? 
tė mus visus eilėn ir prade- Mums nebuvo didelis pa- 
jo sverti. Iš karto nesupra- sirinkimas, mums — ant 
tome kodėl, bet tuoj paaiš- dviejų besiriejančių galybių 
kėjo. Visi kurie svėrė ma- slenksčio stovinčios tautos 
žiau 72 kg. buvo netinkami sunums. Užuot likti už gele- 
kalnų pramonei ir gavę do žinės uždangos ir buti su- 
kumentus turėjo grįžti į sto- naikintiems, mes pasirinko- 
vyklą ir vėl laukti, kol at- me emigranto kelią su vi-jduoja dėdę ar teta Anieri- 
vyks kokia komisija, kuri sais jame • 
nupirks. Aš svėriau porą-erškėčiais, 
kg. daugiau negu tie kelio-! Aš tau papasakojau kaip 
lika nelaimingųjų, kurie per mus nupirko Kanada. Pana- 
svorio kontrolę atkrito. I: šiai vyksta komisijos į Beį
mano svoris 6 pėdų ugiui giją, Prancūziją ir kt. 
buvo permažas, dėl to pirk- Aš esu patenkintas, kad; 
lys paklausė: jie mus

—Kodėl tiek mažai sve- bo gyvulius. Ir tie naivus 
ri? bendro likimo draugai, ku-

—Maistas prastas — at rie galvojo, kad mes esame 
sakiau. emigruojami žmoniškumo

—Tai reikia daugiau vai ; jausmu vadovaujantis, pa
gyti, — davė man “patari matė, kaip visokie tarptau- 
mą” pirklys, kaip musų tiniai vertelgos išspaudžia 
miestelio mėsininkas, nusi-į sau pelną iš musų nelaimės 
penėjęs. Norėjau jam išrėž- ir vargo.
ti, išpasakoti, gavęs toki Mums belieka tik blaivio- 
“patarimą”, apie musų glo mis akimis žiūrėti į tuos 
bos sąlygas, bet pagalvojau, faktus, pndangstytus kil- 
argi jis supras musų būklę, niais žodžiais ir laukti to

IĮ, iš pražūties. Jei gaisras 
kyla namuose — gesink, jei 
negalima užgesinti — gel
bėk viską, ką galima išgel- 

Ir tuomet, panašiai 
kaip Kanados komisijoje, 
atvyko vokietis pirklys (fa
briko atstovas) ir pačiupi-

‘v/

RŪKYMAS IR
GAISRAI
Jeigu žmogus, rūkyda

mas pypkę at cigaretes, ga- 
li g venti 90 metų, tai kažin 

r rali malkyti, kad rūky
mas nuvaro žmogų į kapus. 
O toki seną žmogų aš aną
dien mačiau ir jis man tvir
tino, kad jis visą savo gy- 
cnimą ruko.

Jei tabakas ir kenkia 
sveikatai, tai io kenksmin- 

umas nėra staigus ir žmo-
: ~vs iš palengva dėl rūkymo 
netenka savo sveikatos ir 
Taškui dėl kokios nors ligos 

irreičĮau numiršta, negu jis 
į butų miręs, jei nebūtų ru- 
Į kęs.

Bet yra viena tabako 
, k‘ nksmingumo rūšis, kuri 
žrroou užmuša vietoje. A- 
merikoje kasdien numiršta 
35 žmonės iš tabako kaltės. 
Tie žmonės numiršta gais
ruose, kurie daugiausia ky
la dėl cigarečių degančių 
galų. Tabakas amerikoniš
kose cigaretėse yra taip 
“pafiksintas”, kad jis, kar
tą uždegtas, dega iki pat 
galo. Cigarečių fabrikantai 
tyčia tabaką padaro degan

Puslapis Penktas

VAIKAS PER NEATSARGUMĄ NUŠOVĖ MOTINĄ

Policininkasš Francis Lee, iš Chicagos, apžiūrinėja 
revolverį, iš kurio 12 metų berniukas, Malvin Mar- 
der, (dešinėj) nušovė savo našlę motiną. Vaikas ra
do revolverį namuose kur tai padėtą ir manė, kad 
tai yra žaislas, su kuriais vaikai žaidžia, bet revolve
ris nebuvo žaislas ir buvo užtaisytas, ir kada vaikas 
nutaikė revolverį į motiną ir paspaudė gaiduką, įvy
ko nelaimė.

MOLIS vs DRAZDAUSKAS

, ti, kad rūkoriai daugiau ei-
Sta-. čia ir kyla klausimas! garečių surūkytų. Tas yra 

padaroma primaišant prie 
tabako salietros. Sveikatai 
tas gal nekenkia, bet de-

Imigracija į USA, kaip
atrodo, pradėjo sparčiau kas tais dypukais turi ne
judėti. Ji nepasiekė tokio pintis ir jiems pagelbėti iš 
laipsnio, kokio laukėme mes'vykti i USA.
PU’Ž k°kią biliausj. Vį?,P'abai S.g^^^e iga’nti^^tė,'jel’jąTumZ 

t i v kad BALr a-. NC\.( ir sį neužgesintą, sudegs iki
Daug kas suka galvas ko- klebonas rūpinasi tik tam * - -

kios priežastys trukdo tiems į tikros grupės žmonėmis.
nėjęs raumenis, mus nupir- vargšams DP išvykti iš tos Apie tai, kad BALF as ru
ko.

Tai buvo pirmą kartą... 
Dabar, po 4 metų, antrą 

savo rau-

nevaišingos Vokietijos. Tų pintųsi visais lietuviais, nie-* J* • 1 " 1 • • i • i • _ .priežasčių, kurios kaip sa
koma, priklauso "aukštajai 
politikai”, mes nenagrinėsi
me
eilinius reikalėlius 
visi mato, ant kurių visi 
burnoja, o anie nieko sau 
nebodami ir toliau bujoja ir 
dar ne bet kaip.

Juk lageryje yra ne nau
jiena, kad tos pats asmuo ir 
iš vienos organizacijos gau
na po kelias darbo ir buto 
garantijas. Po to tas dy pū
kas, labai patenkintas, ren
kasi Į kurį šteitą jam va
žiuoti. Pasiteiravus, kaip tai 
gali buti, kad vienas turi

kas netiki, nes nėra faktų, 
kurie taip rodytų. O faktai 
rodo tik tiek, kad tam tik- 

Mes tik paliesime tuos Į ros grupės žmonės gauna po 
ius reikalėlius, kuriuos! dvi sutartis.

Visiškai yru suprantama, 
kad religinės ir politinės 
organizacijos rūpinasi savo 
žmonėmsi. Vienos galinges
nės, turi daugiau įtakos DP 
biliaus vykdyme, kitos silp
nesnės, silpniau rūpinasi. 
Ką jau bekalbėti apie atski
lus asmenis, kurie labai 
daug yra padėję mums 
tremtiniams.

Bet visgi, DP lietuviai 
, x.. , . pasigenda tokios organiza-

po kelias garantijas, o kitas į cijos, kuri ištikrųjų rupin- 
116 V lCnOS, paaiškėja Stdi>fnQi vicoic liptii-
koks reikalas.

Pirmiausia, DP loombar-

Tilpus “Laisvėje” neži-; tiumpą laiką, o dabar ji 
nomo Jono Molio “ras- gauna pakietėlius tik iš Ša
tams” apie E. Drazdauską, vo giminių.
pasiunčiau iškarpas lietu- Dėl profesorių Biržiškų 
vių komitetui, kur Drazdau- galima pasakyti tiek, kad jų 
skas gyveno ar dar tebegy- padėtis negali buti laikoma 
vena ir šiomis dienomis'•labai gera, nes iš apie 150 
gautas šis atsakymas: profesorių Baltijos universi-

L. T. B. Watenstedt’o tete tlk apie 40 gauna S1-kl
tokį atlyginimą. Gautą atly
ginimą dalinasi tarp visų 

išeina
Apylinkės Komitetas

Watenstedt’as, 1949.1.19.! $‘r‘,XJriu'" “ Tai ai ____
(Rašytas Hartfordiškiui, Uekvienam tik po keliasdę- 

Hartfoid, Conn.) šimtis markių. Iš to pirktis
_ Į Jūsų 1948 metų giuo- knygas ir pragyventi be

daro kasdien po 120,000 Į džio mėn. 4 d. laišką turi- veik neįmanoma, 
dolerių nuostolių. me garbę pranešti apie bim- T kfe j Molis, kuris

bininku laikraštyje “Lais- -vėje” aprašytą Drazdauską. 1 a'° U ’p. .. .
Eduardas Drazdauski n1egyven^,Cli?fl’i^hJ?

Watenstedt’o Pabaltiečių ^pyvardę- Kad zmos.yra 
stovykloje nuo 1945.11.12 Palmtos “ musV st°'-vkl?s'

galo ir, žinoma, bedegda
ma ji gali sukelti gaisrą. O 
tokių gaišiu šioje šalyje ky
la kasdien po 700 ir jie pa

tųsi visais be išimties lietu 
viais ir tai Įrodytų darbais, 
o ne žodžiais.

Ar kada tokios organiza-į 
cijos sulauksime ar ne, sun

Taip užtaisytos cigaretės 
greitai sudega ir jų niekada 
nereikia iš naujo užsidegti. 
Fabrikantams tai eina į pel
ną, nes jie daugiau cigare
čių parduoda ir didesnius 
pelnus padaro. Rūkoriams 
iš to yra grynas nuostolis,

un Vas z»ior«ai*r*tn nocirln-
da ir užmiršta ją patraukti, 
tai cigaretė pati sudega ir 
pypkius turi kitą cigaretę iš 
pakelio imti. Jei prie to rū
korių nuostolių pridėti 250,- 
000 gaisrų, kuriuos dau
giausiai degantys cigarečių 
galai sukelia, tai turėsime 
vaizdą, kiek rūkymas žmo
nėms kenkia.

Cigarečių fabrikantai sam
pasitaikančiais; Roję, prašydamas ją, arba

jį, geibėti is vargo ir atsiųs- ku pramatyti. Bet kartu no- 
ti darbo sutarti. Po kiek rėtųsi atkreipti musų drau- 
jaiko laiške teta praneša, gų dėmesį į tai, kad butų 
kad sutarti sudarė ir issiun- neprošali suorganizuoti kuo 

ps,i batonu,ntne Dori ^ALf-ą. Dypukas daugiausia darbo ir buto
±,f° i?* ± » SrS'msPa5i,3Sti j3S mU‘,

laiškus į visus BALF-o sky- Laikas bėga, kartu su juo i nuostolių, 
rius Europoje ir USA ir ir IRO bei biliaus terminas,' Cigarečių fabrikantai ne
kaip nieko taip nieko. Galų o po jų kokia laukia ateitis klauso jokių prašymų ir į- 
gale, nuęjęs bažnyčioje už- tu, kurie niekur negalės iš- kalbinėjimų. Jie yra nusi

vokti? Spręskite patys. ! statę ir ateityje gaminti ci
garetes iš tabako, maišyto 
su salietra. Juos gal tik įs
tatymai galėtų priversti,

do geriausius artistus, ir 
šposininkus varyti propa 
gandą, arba už vieną ar ki 
tą cigarečių rūšį. Bet jie 
niekada neužsimena, kad 
kiekvieną minutę jų gami
namos cigaretės padaro 
žmonėms po 5,000 dolerių

iš tikrųjų gyveno. Čia begy
vendamas buvo ramus ir 
tvarkingas. Apie jo praeiti 
stovykloje platesnių žinių 
neturėjome. 1948.7.23 jis 
buvo anglų valdžios parė
dymu suimtas. 1948.10.22 
anglų karinio teismo Ham
burge už tariamą tarnavi
mą vokiečių kacete buvo 
nuteistas mirties bausme, 
pakarti. Jis padavė apelia
ciją aukštesniam teismui ir 
1948.12.10 aukštesnio anglų 
teismo buvo išteisintas ir iš 
kalėjimo paleistas, ir dabar 

j jis gyvena laisvėje.

girsta klebono pranešimą, 
kad tie, kurie neturi galimv- 
bių išvykti į USA? tegul 
kreipiasi pas jį ir jis padė
siąs jiems išvykti. Gavę 
geltonus blankus juos užpil
do grąžina klebonui, o pa-

M. Beržas

$250,000 Lietuvai vaduo- kad jie į tabaką nebemai
ti nebus didelė suma, jei š-

tai yra aišku, bet kas jas 
galėjo suteikti, sunku nu
statyti. Komunistų agentai 
įsiskverbia net ir į DP sto-

.. --
Faktas lieka faktu, kad 

E. Drazdauskas buvo suim
tas ir nuteistas, bet aukštes
nio teismo išteisintas ir pa
leistas, ir šiandien gyvena 
laisvėje. Kai kada apsirin
ka ir teismai.

Reiškiame Jums pagarbą 
P. Stankevičius

K-to pirmininkas
Laiško gavėjo pastabėlė:

Bolševikai per tą patį “Mo
lį” negražiai įkando ir bro
lius Biržiškus, kad jie pui- 
kiai-sočiai tebegyvena ir jei 
geradarys Dvareckas, ar 
kas kitas Biržiškams pa
siuntė siuntinėlį maisto, tai 
bolševikams didžia u s i a s 
galvos skaudėjimas ir nusi- 
pelnusių lietuvių tautai vy
rų niekinimas, šmeižimas. 
Kaip broliai Biržiškai su 
keliasdešimts markių mėne
siui gali išgyventi, tai trum
pai pasako P. Stankevičius, 
Watenstedto Lietuvių Ko
miteto pirmininkas.

Daugiau komentarų ir ne-

Pakietėlių, tiesa, jo žn.o- 
na gavo nemažai. Bet šitą 
patarnavimą jai padarė jos 
giminės gyveną U.S.A. 
Drazdauskienė parašė laiš
ką savo giminėms, o jie tą 
laišką įdėjo į Amerikos lie
tuvių laikraštį. Tai buvo pa
dalyta be lietuvių komiteto 
žinios. Tuo metu Drazdaus- 
kų šeimos padėtis ištikrųjų 
buvo sunki (vyras tada ne
dirbo, nes nebuvo darbo, 
žmona yra džiovininkė, trys 
maži vaikai ir nesikeiianti 
iš lovos sena ir ligota jos 
motina), žinoma, trumpą 
laiką tų pakietėlių jai atėjo 
per daug, bet tai truko

ytų salietros. Ar tokie įsta
tymai kada nors išeis, pri 
klausys nuo to, ar insurance 
kompanijų “įtaka” pasiro-

starasis uždėjęs savo rezo- Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
Įiuciją siunčia' į NCWC - gera aukai

.’uirin oflvTlzK-jokių trukumų momento, kad grįžus Lietu- kuri no 4-5 savaičių athild?- ger& ‘ _________________ 1 1
s. von, kaip laisvi žmonės, į na sutartį i Resettlement VALSTYBĖS PASEKRETORIUS IMA PRIESAIKĄ

gyvenime 
dar nematęs

Po to reikėjo eiti žąsele galėtume jai savo darbą ii 
aplink kambarį ir vidury jėgas atiduoti. T. E. D.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

lokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisyl»ės 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, lr tokią knygą daliar turim, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadw«y. So. Boston 27, Mass.

Centrą. Neužilgo ateina su
tartis ir iš BALF-o ir štai 
pilietis gauna dvi sutartis iš NCVVC. !

Pasitaiko ir taip, kad 
žmogus jau yra Amerikoje, 
° at&na antra kar
tą kviečianti ji išvykti pas! 
savo dėdę.

Kas gi čia vra kaltas? At
rodo, kad šiuo atveju kaltas 

i BALF-as, kuris pasiėmė 
vykdyti tokias Pareigas, ku- 

, rių jis be NCWC pagalbos 
įvykdyti negali ir dypukas 
kuris, nustojęs kantrybės, 
antrą kart išpildė gautąjį iš 
klebono lapeli ir gavo ant- 
,ą ?P5arii. Bet kas gi nu- 
i kenčia dėl tokios procedu- 
i ros? Atrodo, kad nukenčia 
; daugiausia tie, kurie neturi 
vnei dėdžių Amerikoje, nei 
negali gauti iš klebono re
komendacijų.

James E. Webb, paskirtas valstybės sekretoriaus pa
dėjėju, priima priesaiką. Priesaikos iškilmės vyko 
Valstybės departamente Washingtone.

Hartfordiikis.

dys stipresnė, kaip cigare- Pakalbinkime , draugus ir 
čių fabrikantų įtaka. kaimynus užsisakyti MKe-

Pypkius, leivj”. Metams $3.00.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas
t * < w

Drūčiai ajnlarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 490 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5',2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

I
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J. Jazminas

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE

Nelengva Gauti Augintinį
Daug yra bevaikių seimy- Norint gauti sau auginti

nų, kurios norėtų gauti koki ni ar augintinę, reikalingi 
našlaitį ar našlaitę į augin- esą šie formalumai:
‘inius Ir išrodo kad tai tu- , Gyvenamoji vieta. - 
retų būt laba. lengva nes geimvnĮ arba 'ra. kuri n0. 
Amerikoje yra šimtai tuks- .
tančin našlaičiu namestimi- n ^au^1 augintini. tUll g} tancių našlaičių pamestinu ti mvliu apviinkė 
kų, merginų vaikų, kuriais vur randasi -^įai%rvįCe’’ 
turi rūpintis visokios Įstai- X vVbri-
gos. (J vis dėlto gauti augin- .7 . , .___ . -u<n,, ••, j
tini ar augintine iš tokiu is- įstatymai įeikalauja. kad 

U 1 aplikantai butų toj pačioj 
6 valstijoj, o kartais net ir toj

Yra tam tikros agentūros, pačioj apskrity, kurioj ran- 
vadinamos “sočiai sevice”. dasi tokia agentūra, 
kurios žiuri, kad kūdikis < r>
nepatektų į blogas rankas 2. Amžius. — Paprastai 
ar blogas sąlygas, ir jos vra K"a pageidaujama, kad bu- 
valstijų pripažintos kaip Simas augintinio prietevis 
“visuomenės labo sargai” butų 40 metų amžiaus, o

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŽVAIGŽDŽIŲ VEDYBOS DUODA DARBO POLICIJA!

Amerikos mūviu aktoriai, Tyrone Po\ver ir Linda Christian, susituokė Komo
je. Santa Francesca Romana bažnyčioje. Kai jie apleido bažnyčią minia b,liau
nasi arčiau pažiūrėti, kaip atrodo žvaigždės, policija turi padaryt jiems kelią.

ALIARMAS
(Tęsinys) , negaišti.

—Kur jus buvote? — jis1. Bitele... 
pradėjo. — Ar nežinote.! T. pas

Aš važiuosiu su

T. paskutiniu laiku buvo 
susidraugavęs su Bitele, ku- 

1 ris, mano draugui Leo susi
žadėjus, buvo palikęs vie
nas. Jis sakė, kad jų budai 
geriau sutinka: jie daugiau 
pasikalba, daugiau pasita
ria... Tuo budu, nenorėda
mas derintis prie jų, turėjau 

vaikščiosite i keliauti vienas.
į Įmonėje paskutinėmis die- 

—Bet mes nežinojome, ■ nomis nebedirbau, nes bu- 
kad musų barakas yra sta- vau gavęs gydytojo pažy- 
tomas... j mėjimą, kad sunkiam fizi-

—Nežinojote!... Prašau Į niam darbui netinku, ir nu- 
pasiaiškinti, kodėl vakar; mačiau, kad dėl mano atlei- 
neatvvkote i darbą ir šian- dirr.o niekas kliūčių neda- 
dien pavėlavote? Irys. Tikrai, per porą dienų

T. pradėjo aiškinti, kad man Pavyko visus formalu- 
jis vakar turėjo laisvą die- *nuK sutvarkyti: netrukus 
na, o šiandien pavėlavo, nes turėjau kiseneje Salzburgo 

i reikėjo toli eiti — iš Max j a*beitsamdo per vedima 
Gleno...

1 ad Įmonė \ra subombar
duota ir visi turi dirbti tvar- 

i i y mo darbuose!
—Betgi mes taip pat esa- 

! me subombarduoti, — aš 
, tarkštelėjau.
i —Taip, tai ką jus niano- 
• te, kad baraką jums kiti pa- 
' statys, o jus
1 sau kaip ponai

ne.
—O jus?—užklausė ma

šitoTodėl be jų pritarimo ir su-• pricmotė—3o metų _______ ________
tikimo beveik niekas negali:’reikalavimo tikslas yra tas. . . .
vaiko niekam atiduoti irika^ .^ikio prietėviai ture- met jo augintojai 
niekas negali sau augintinio)^. galvoseną ir kao Kaip ji> pats
gauti.

išrodo surastas 
Kai jie

jiems
tenai

štai, nurodysim .idomjj 
pavyzdi. Netoli Bostono 
gyveno jauna pora. Vyras 
lietuvis, jo žmona franeuzė. 
Jiedu turėjo penketą vaikų. 
Nelabai senai motina mirė. 
Pats jauniausis vaikas dar 
nevaikščioja. Tėvui reikia 
eit dirbtuvėn dirbti, o čia 
nėra kaip kūdiki palikti. Į 
pagalbą jam pasisiūlė se
suo. Sako, aš savo vaikų ne
turiu, tai duok man savo 
mažiausi i augintinius. Ge
rai, sako tėvas, imk. Bet 
klausykit, kas atsitiko. Suži
nojo “sočiai Service” agen
tūra, kad kūdikio motina 
buVO katalike, 0 teVO Sesuo, 
kuri nori tą kūdikį priimti, 
yra ištekėjusi už protestono 
—sužinojo ir užprotestavo. 
Tėvas nori atiduoti kūdikį 
savo seserei, o pašalinė da
vatkų agentūra neleidžia. 
Ir tėvas turi dabar eiti į tei
smą, kad gauti leidimą pa
vesti savo kūdikį seserei 
auginti. Žinoma, leidimą jis 
gaus, bet kiek rūpesčio ir 
vargo!

i prietėvis galėtų pelnyti pra 
gyvenimą, iki kūdikis už
augs.

3. Tikyba. — Nors Ame
rikoje bažnyčia vra atskir
ta nuo valstybė.-
natikų leidžiami Įstatymai likacija augintiniui 
visuomet pataikauja tiky- tikrai bus atmesta. Taip pat 
bai. Todėl ir augintinius negali gaut augintinių žmo- 
pnimant žiūrima, kad busi nės, kurie buvo syki divor-

Įdomų
klausimu

straipsni šituo 
išspausdino ir

“Redbook Magazine” sau
sio mėnesiui. Jo autorė, Ge- 
nevieve Forbes Herrick, sa
ko, kad bevaikės šeimynos 
Amerikoj kasmet priima

Konstanco arbeitsamto ži
nion ir leidimą važiuoti ge
ležinkeliu.

Tai sutvarkęs, tuojau 
ėmiau pakuoti daiktus, nu
taręs nieko nelaukiant iš
vykti. Mat, bijojau, kad pa
skui, frontui priartėjus, su
sisiekimas gali pasidaryti 
labai sunkus arba visai nu
trukti.

Išvažiavau iš Salzburgo 
16 balandžio, 1945 metu.

—Aš sirgau, — atsakiau, 
daug negalvodamas. — Ir 

u?") dabar dar jaučiuos nekaip.
—Jus vis sergat, — su

murmėjo Grindleris. — Jei 
sergat, reikia pristatyti gy
dytojo atleidimą.

—Taip, jei sergama tris' 
dienas...

X t1augintinis, ėmus. Kai žievės bus minkš- 
nuvažiuoja. tos, nusunkit vandeni ir

_ ... .- . T jiems parodo ta kūdiki už pilkit šitokiu syrapu:
7. Uzsiemima*. — .^stiklu ‘ * -

biisimas prietėvis skraido T . , . j.i •,... Jeigu tas kūdikis jiems
orlaiviais, trėmimo »a enke , i;pmc tadq dunda
liutus. arba turi tokią tarny-.. .j, .’ tikra peticija

kari ilgais laikotarpiaisĮ

Puodukas cukraus.
Pusė puoduko vandens. 
Trečdalis puoduko medau? 

arba komu sirupo.''«• ,KT•,a,?TiJ’Zi’Ha<loption petition), kad
tačiau fa- negali aut namie, tai jo ap ; um tikras tejsmas visų šitą. J šitokį karatą skiedini su-i .... . . . , , -------- ,

‘.'reikalą legalizuotų. dėkit nusunktas orančių žie- te... Prašau eiti pne barako: stotį, padėdamas
*' ’v,t Kai kuiių valstijų įstaty- ves. Virinkit kol 01 ančiai statymo, nes darbininkai į čemodaną. Stoties 

mai reikalauja 6 mėnesių sugers visą sirupą ir pasida- murma, kad tu
bandomojo laikotarpio. Jei 'rys visi liukruoti. Tąsyk mus statyti.

11 f gu išlaikę kūdikį 6 mėnesius žieves išvoliokit cukraus Mes nuėjome.
. . . . 'aplikantai savo nusistatymo milteliuose (po\vdered su-! las jau buvo tvarkoje, da-

paminetas infor- nepakeičia, tuomet teismas gar). j bar buvo tvarkomas kitas.
legaliai vaiką isunina. Abu-! Taip išvirtos orančių žie- Darbininkai, įs tikrųjų, 
du prietėviai pasirašo teis-į vės 
me tam tikrą dokumentą ir stovėti 
tie popieriai būna užrakina balos,

mieji prietėviai butų tokios; suoti, našliai ar našlės
pat tikybos, kaip jų priima 
mas kūdikis (jeigu jo tiky
ba žinoma).

4. Apšvieta. — Jaunuolių 
globojimo organizacijos A- 
merikoje yra įsitikinusios, 
kad vidutinės apšvietos vy
ras ir moteris yra daug ge
resni tėvai, negu filozofijos 
daktarai ir kitokie aukštų 
mokslų galvočiai.

viengungiai.
Visas čia

macijas reikia surašyti apli
kacijoj. prašant kūdikio į 
augintinius. Blanką tokiai 
aplikacijai prisiunčia agen
tūra, kuriai busimieji pne-Įmi/ jie gaii but prieinami,ir kaip saldainius.
teviai parašys laiszą prasy- tjįtaj to akĮ0 dalyviams.! ------------

Juos galės pamatyti ir užau-; jj^są patartina sūdyt
da iv 1LA--

Na, jus tai geraj žino-j Vakare T. palydėjo mane i 
nunešti 
perone

turi jums na- buvo pilna pabėgėlių; jie 
gulėjo ant ryšulių, sėdėjo ir 

Musų ga- vaikščiojo: atbėgę i Salz- 
burgą dabar, matyt, laukė 
progos toliau važiuoti.

Traukini i Insbruką ra- 
agonai 

žmo-
, bo jie daugiau sėdėdami Ka<^ nebuvo jokios ga- 
; kambaryje, kur buvo užku- “Įpybės, patekt! į vidų. Vėl-

V vncn x
XAX VZCTi X tą

tui vaikščiojau nuo vieno
... . . . . - „„„ tiK ‘ Į vagono pne kito.

______ «a^v?ek3ad^ok?e!tada’ kai jl buna Jau ?usėtH -,Taipt ™usų •1'umas ~po‘ —Tur hut, teks atidėti ke-
: nemaža laiko iki aolikartai Jai. Jam pasa»y-r kaa tOKie>nai apVirU3 arba apkepus.:'ei atstatytas ir, įsvaziuo-■ i;one _  ;au tariau T _ ir

_ . , . ,nem<lZa la\R0 1X1 aP1,xa‘‘iai: dokumentai yra padaryti. !Dn,ąka idėta :$ nat L?džiu damas pavasari iš Salzbur- , ę’ 1 ’
S Paiamos __  Iš natvri- sauna atsakvma. Sis darbas Ts . • ela ls pai PraGZllJ aeina lėtai dėl daugelio nrie- , aukščiau paša , lstraukia 1S mėsos sultis ir g°, palikau jį bestovintimo esą žinoma, kad viduti- yna.ieiai 9ei G^u&eno P*7e :kvta, kiekvienam bus aišku, 

nis pajamų lvgis yra geriau- zascių. \ įsų pirma tokios kad t« aUgintjnj netaip 
sis. Todėl pageidaujama, agentūros neturi pakanka -au Įengva> kajp daugeliui

augintinio.
Išpildžius ir išsiuntus to

kią aplikaciją praeina dar

sugadina skoni.

milrvzlami

bombu iš-
stoti.

kad busimieji kūdikio prie-; mai darbininkų, nes neturi 
tėviai turėtų apie §3,000 pinigų algoms mokėti. Ant-, 
pajamų per metus. Tačiau '-'a. nevisada yra vaikų, ku i 
farmeriams šita taisyklė ne-1 nuos galima legaliai atiduo-j 
taikoma. įti auginimui.

. ............................. Į Pagaliau agentūra pašauPaviršiau, .svaizda kia apl;kant,
Agentūra nekuomet neduos 
juodaplaukės, tamsios ma
žutės mergaitės stambaus 
sudėjimo šviesiaplaukiams 
augintojams. Čia yra senti
mento motyvas. Prietėviai.

6.

auginti apie 50,000 visokių; visuomet smagiau jaučiasi 
pamestinukų ir pavainikių ir geriau savo augintini my- 
vaikų, tačiau kiekvienas Ii, kuomet jis yra panašus i 
toks priėmimas būna “so- juos. Jie jaučia daugiau 
cial Service” agentų nuo- malonumo namie ir vieša- 
dugniai ištirtas, užgirtas ir me gyvenime. Vaikui taip 
teismų legalizuotas. pat yra daug maloniau, kuo-

STaIŲ ŽMONIŲ MbfcLE meile

Edis Kozlickis iš Wilkes Baime, Pa. yra tik 39 colių 
aukštumo, o jo nauja žmona, Sandrina Gazzano iš 

Pizos miesto Italijoj, yra tik 37 colių aukštumos. Pa
veikslas nutrauktas po vedybinių ceremonijų. Iš kai
rės matosi Betty Kozlickytė, jaunojo sesuo, o viduty
je kunigas, kurs tuos mažiukus surišo.

-

jau
gali išrodvti. M. M. irba

KALVIO ŽIEDAS

Verdant, kepant 
i spirginant avieną visuomet 
' patrinkit ja česnaku. Prie 
avienos būtina: reikia čes-

tarp griuvėsių ir 
raustų duobių.

Paskutinė* Dieno* Salz- 
borge

Aš turėjau nedidelį Vo 
kietijos žemėlapį, kuriame

anksčiau ateiti Į
Bet netrukus sužinojau, 

kad bus prikabinti dar keli 
prekiniai vagonai. Kai trau
kinys, prisikabinęs juos, su 
stojo, jie jau buvo pilni! 
Beieškodamas vietos, viena-

Gyveno kartą kalvis.
1 savo Olisą Jis nukalė mergelei žiedą... 

pasimatyti ir gauti dar kai —Tai juk tik pasaka, 
kurių paaiškinimų. Papras- Kam ašaros tau rieda?
tai klausinėjama šitokiu da-' ...
}yku: ’ Jis buvo jaunas ir gražus,

1. A.r sutikime gyvenate? Skaistus, kaip rugiapiutė.
2. Ar abudu norite augin- ją labai mylėjo..., v

nako nors kitu Prieskoniu J *uri<une m iffirirdau Įjetuviška šneknab.o, noi> Kitų pnesKonių paprastai atžymėdavau są- fa
ir nevartotume:. Reikia taip jungininkų užimtus plotus, ’l_AIio’ — surukau __ ai
pat pipiru n druskos. nubraukydamas iuos paišė-__ *_______ 1nubraukydamas iuos paisė 

T. , “ ~ ; Hu. Baltas Vokietijos plo-
Kad prikimštos, keptos tas ka§ dieną mažėjo, o 

vistos ar kitokio paukščio ypač smarkiai jis pradėjo 
;mėsa butų balta :r skani,!

prikimšimo išvalytą rų 
vidurį reikia ištrinti šmote-'
pirm 

di
—Neverk, kvailute.limo:

3. A.r moteris nori kudi-i
kio panašaus Į save? įIr kalvis tas Paseno-

4. Ar norite augintinio Suruko jis. kaip kaminas, 
vieton savo mirusio vaiko? kur 10 kaltas žiedas.

Tuomet agentūros ofisas Nieks nebepamena.
Į paaiškina šitai porai, kadi i geriausia imti 4 mėnesių ku 
į dikį,
i gyva. 
būna

įliu lemono su druska, tąsyk 
i prikimšt ir kept.

P. Babickas.

TIK SYKJnes jeigu jo motina 
tai po 4 mėnesių ji 
jau pasveikusi po 

gimdymo, taip sakant, jau 
“atsistojusi savo kojomis,” 
ir įi dažnai nebenori savo) 
vaiko svetimiems atiduoti.;
Be to, jaunesnis vaikas ge
riau pripranta prie savo au
gintojų ir paaugęs skaito 
juos tikrais savo tėvais.

Bet pirma negu tokiai 
šeimynai bus duotas augin
tinis, pas ją nuvyks “sočiai 
serviee” pareigūnė apžiūrė
ki namų. Ji uoliai apžiūri 
raino apylinkę ir jo vidų, o Saldainiai ii oeaniių Žievių 
vpac tą kambarį, kuris yra į Jei valgysite orančius 
numatytas augintiniui ar! (apelsinus), tai žievių ne- 
augintinei. Ji apžiūri, iš ku ; numeskit, nes iš jų galima 
rios pusės saulė teka ir kur padaryti labai gardžių sai

Tik sykį ant tavęs, o drauge. 
Netyčia pakėliau akis —
Ir šiandien jos musu padangėj! 
Kitu jau nel>ematys...

Tik sykį ant tavęs, o miela. 
Netyčia pakėliau akis—
Ir IhMli be tavęs jau siela,
Ir verkia krūtinėj širdis.

I—as.

V ALGI Al

ai gari
dainių. Orančiai reikia pa
rinkti tokie, ką tori storą, 
raupuotą, tamsiai geltoną 
- ’ * ilgais s

nusileidžia, kad Įsitikinti, 
ar augintinio kambarys 
gauna pakankamai saulės 
spindulių, oro ir ramybės.

Apžiūrėjusi namus, “so
čiai serviee” atstovė atsi
sveikina ir išvažiuoja. Vėl 
praeina pusėtinai laiko ir 
aplikantai nieko negirdi, i vandeni 
Galų gale jie gauna žinią, I virinkit palengva gryname 
kad jie vėl atvažiuotų į i vandeny. Vandenį reikia 
agentūros ofisą, nes jau yra į permainyt, kad kartumą iš-

■ - - — —.

Obuoliu keptaikemšal&a 
ančiai.

3 puodukai duonos trupinių.
2 puodukai smulkiai supjaus

tytą obuolių.
Ketvirtadalis puoduko rudo 

cukraus.
šaukštukas nutarkuotos le- 

mono žievės.
Pusė smulkia: sukapoto svo

gūno.
Trečdalis puoduko margarino, 

sviesto ar kitokių riebalu.
šaukstuKas druskos. 
Šaukštukas ’ poultry season- 

ing”.
Ištirpyk riebalus. Sudėk

ar
pas jus neatsirastų vietos 
vienam žmogui?

—Vienam atsiras, — at
sakė man. — Kaip nors su
sispausime.

Aš padaviau daiktus ir 
pats šiaip taip įsispraudžiau 

• į vagoną.
—Neužsibuk per ilgai. — 

dar kartą sušukau T., atsi
sveikindamas.— Matai, kas 
čia jau darosi.

Vietos vagone tikrai bu
vo taip mažai, kad man tik 
su dideliu vargu pavvko pa
statyti ant glindų čemoda
ną. Atsitūpęs ant jo. tikrai 
lengviau atsidusau...

Kiek iš kalbų galėjau u- 
prasti. vagonas buvo'pilnas 
Įvairiausių tautvbių žmonių, 
ir visi jie traukėsi nuo at

trauktis pavasari. Bet vaka- 
sąjungininkai pietinėje 
kietijos dalyje nesistumė 

, taip greit, kaip kad tai da- 
į rė rusai rytuose. Vieną die
ną sužinojome, kad jau už- 

i ėmė Vieną, jau prasiveržė 
už Vienos. Atrodė, kad to
kiu pat tempu jiems besi
veržiant pirmvn, jie po ke
lių dienų gali atsidurti neto
li Salzburgo...

Todėl paskutinėmis die
nomis Salzburge visi svars
tėme, kur geriau pasitrauk
ti, kad patekti į vakaru są
jungininkų sritis. Aš vėl 
studijavau Vokietijos žemė-

: -Ck ’ *?*•• Pa?irinkau slenkančios ros» bandos,
vykt, 1 Konstancą, .anapus Tain „at ,ia,.ė h

Vok5

Bodeno ežero esantį Vokie
tijos miestą, iš trijų pusių 

, ..- , apsupta Šveicarijos teritori-
obuohus svogūną, cukrų ir jos. Man atrodė, kad ten 
tai kuotą lemono žievę. V i-Kokiu karo veiksmų negali 
nnk kol obuoliai suminkš- būti? o jeigu kas—salima 
tęs nuolatos maišant. Su- bus pasitraukti į Šveicarija, 
dek duonos trupinius, drus- Karta vakare pasakiau sa
ką ir “poultry seasoning”. vo planą T. ir pridūriau. 
Viską gerai sumaišyk ir tuo kad, mano nuomone, reikia
mišiniu prikimšk antį.

KAIP TAPT! PILIEČIU?

Dar turime knygučių, 
žievę. Nulupkit ilgais ?kly-ĮMKain Tapti Suvienytų Vai- 
peliais ir užmerkit ant nak stijų Piliečiu? , kur yra aiš-
ties sūriame vandeny (antakiai išguldyti pilietybės Įs- 
irv^vtra Mat šauks- tatymai su reikalingais klau

rimais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į 

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

kvortos vandens įdėt šauks 
tas druskos). Ant rytojaus 
— x flugunirit fr žieves;

galimai greičiau iš čia išva 
žiuoti — jeigu galima, ga 
vus formališką atleidimą ir 
sutvarkius dokumentus, o 
jei^u ne—be viso to. Ilgiau 
trijų dienu, sakiau, Salz
burge pasilikti butų pavo
jinga...

T. mano planu visai ne 
buvo sužavėtas.

—Kad aš dar nežinau,— 
jis atsakė.— Nemanau, kad 
reikėtų taip greit išvažiuoti.

mano ben 
drakeleiviai lietuviai, visi 
iauni vyrukai. Jie visi gai
lėdamies apleido savo vie
tas, kur buvo po ivaiiiu var
gų šiaip tain Įsikūrę ir vėl 
vyko nežinion — kur nors 
sustoti ir bandyti Įsikurti...

—Nieko nepadarysi, — 
sakė, — geriau anksčiau, 
negu vėliau.

Tos pat nuomonės buvau 
ir. aš.

Traukinys, dar ilgokai pa
stovėjo, pagaliau pasijudi
no ir išvažiavo iš Salzbur
go.

(Bus daugiau)

Kad skalbiniai žiemos 
metu neprišaltų prie šniūro, 
pirm negu juos džiausi, su

_____________skuduru sumirkytu į uksusą
Bet, žinoma,"dėl manęs gaH nubrauk per šniūrą.

- - -1 - -
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Iš Plataus Pasaulio
Kanados Šnipas Turkijos Vyriausybė

Ameriko je buvo policijos į Turkijos vyriausybės prie- 
pagautas Kanados komunis-i šakyje atsistojo Semsetti 
tų organizatorius Sam Carr, į Gunaltay, kurs žada praves- 
kurs Kanadoje yra kaltina- ti visų eilę vidaus reformų
mas, kaip vienas įs žymiųjų 
Sovietų šnipų. S. Carr buvo 
pasislėpęs nuo policijos Ka
nadoje ir dabar pateko i 
Amerikos policijos rankas. 
Jis laikomas Kilis saloje ir 
bus išduotas Kanadai teisti.

Svečias iš Brazilijos
Brazilijos piezidentas En- 

rico Dutra atvyks i Ameri
ką gegužės mėnesio vidury-

TAI PRIVERTĖ SNIEGO KALIFORNIJOJ IŠŽUDYTIEJI GRUZDŽIŲ sipratimai”, tai jie visada
«rav eiAliftP Allfll III ralimni rvrbKurii

ir žada duoti gyventojams 
daugiau demokratinių lais
vių. Nauja vyriausybė tęs 
toliau Turkijos ginklavimą, 
kad kraštas butų pasiruošęs 
pasitikti galimą rasų puoli; 
mą.

“Pravdos” Nuomonė
Maskvos “Pravda”, Rusi

jos komunistų partijos or
ganas, aiškina, kad prezi-

je pasisvečiuoti ir ta proga dento Trumano programa 
jis bus musų prezidento sve-į numato išplėsti “Marshallo 
čias. Preziden.as Trumanas planą” po visą pasaulj ir
prieš porą metų lankėsi 
Brazilijoje, o dabar Brazi
lijos prezidentas revizituos 
Trumaną.

Pekine Muštynės
Praeitą savaitę šiaurinia

me Kinijos mieste Pekine 
Įvyko kruvinas mušis tarp 
generolo Fu-Tsoyi kariuo
menės, kuri pasidavė komu
nistams, ir generolo Shih 
Chuch kariuomenės, kuri 
buvo priešinga pasidavi
mui. Mušis Įvyko tada, kai 
generolo Shih Chuch ka
riuomenė buvo bandoma iš
siųsti į komunistų valdomą 
teritoriją. Sako, pasidavimo 
šalininkai laimėjo. Pekinas 
skaitosi komunistų okupuo
tas, bet nacionalistų armi
ja ten dar nenuginkluota.

siekia uždėt Amerikos 'Jun
gą” visiems kraštams, kurie 
iki šiolei dar nėra Marshal
lo plano pajungti. “Pravda” 
sako, kad Amerikos politi
ka yra perdėm imperialisti
nė...

Burmos Karas
Sukilimas Burmoje ple

čiasi ir praeitos savaitės ga
le sukilėliai izoliavo Bur
mos sostinę Rangooną, jie 
atkilto gelžkelĮ Į tą miestą. 
Sukilėliai reikalauja, kad 
dabartinė Burmos valdžia 
pasitrauktų ir susidarytų 
koalicinė vyriausybė, šios 
savaitės pradžioje pradėjo 
posėdžiauti Burmos parla
mentas, kuriam vyriausbė 
Įteikė atsistatydinimą.

Badas Indijoj
Iš Indijos praneša, kad 

didelės sausros Bengalijos 
provincijoj iššaukė badą ir

Saulėtoj Kalifornijoj vietomis privertė tiek sniego, 
kad žmonėms yra vargo ir atsikasti. Čia matyti, kaip 
Ed. Fisher pradeda atkasti savo automobili, kurs vi
sai buvo pasislėpęs sniege. Tiek sniego privertė Rim 
Forest, Calif., rezorte, kur suvažiavę svečiai nebe- 
gali namo išsivažinėti.

Skaitytoją Balsai
Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu 3 dolerius Se 

niui ant batų, tegu jis lan 
ko mano augintinį Kanado

Parsiduoda 3 luotai žemės
Bridgewater, Mass. parsiduoda trįv 

lotai žemes, apaugę vaisiniais me
džiais, visi parankumai vietoje, sto
rai, mokyklos, treinai ir tiosii. Gali
ma pirkti ir daugiau žemės, 1 ar 2 
ekerius. Visa gerai prieinama. Dėl 
kainos ir sąlygų Kreiptis t (5)

J. Davis-Davičikas 
176 Plymouth st.,

Bridgewater, Mass.

Įgaudavo religinį pobūdį, 
nes vertelga buvo kito tikė
jimo. Kaip žydai parodys 

“Pragiedruolius” pasiekė savo tolerantingumą link 
nuo 1944 m. bolševikų iš-1 kitų tautų, pamatysime Iz- 
žudytų Gruzdžių valsčiuje raelio valstybėj, kur yra ga

VALSČIUJE ŠIAULIŲ 
APSKRITYJE

gyventojų sąrašas, kurį čia 
i patiekiame, nors pagal šal- 
! tini tai tik dalis jj pasieku
si. Daugumas nužudytųjų 
yra ūkininkai.

Kumpikevičius Povilas ir 
Kumpikevičius Stasys iš 
Valdomų kaimo.

Vaitkus Leksas ir Vaitkus 
Vladas iš Gruzdžių miesto.

Vasiliauskas Tadas iš 
Šiaulių “Lietūkio”.

Kvedaras Antanas ir Kve
daras Vladas iš Biržų km.

Žeimys Donas iš Karve’ių,
Žalevičius Albertas, Žale

vičius Vilius ir Žalevičius 
Adolfas iš Dargaudžių km.

Vaitkus iš Lukašaičių km.
Petryla Pranas, Petiyla 

Augustinas iš Sauginių km.
Vilius Juozas iš Skaisgirio 

kaimo.
Kumpys Vincas iš Rau- 

baičių km.
Pocius Pranas iš Šakynos.
Trečiokas Algis iš Gruz- 

■ - I džių m.
pinigai Maikio T.vni ant,
sato. Su pagava . , rav0

Jasiunas iš Dargaičių km. Chieago, III., Saltekšnis iš AfuoĮ^ės k.

na žymi arabų mažuma.

PAVYZDINGAS
SKYRIUS

ALT

Reikia tikrai pasidžiaugti, 
kad Rockfordo, III., lietu
vių kolonija gražiai tvarko
si. Ten veikia ALT skyrius, 
kuriam ilgus metus pirmi
ninkavo P. G. Aleksynas. 
Dabar pirmininko pareigos 
atiteko S. Keliočiui. Ilgame
tis skyriaus sekretorius P. i 
A. Deltuva šiomis dienomįs; 
atsiuntė visų ALT skyriui' 
priklausančių draugijų me-!

GARDUS MEDUS 
Gardus .Miehigan kaimo medus, 

100'/} grynas, geras sveikatai, gar
dus liežuviui. Užtikrintas pasitenki
nimas. Pusė galiono $2.50, vienas 
galionas $4.50. Siųskite pinigus, mo
ney orderiu ar užsakykit C.O.D. Fre- 
paid. Adresas: (6)

George Olovvach,
R. 1, Custer, Mich.

APSIVEDIMAI
Paieškau gyvenimui draugo nuo 

nuo 45 iki 60 metų amžiaus. Aš 
esu 44 metų, turiu savo nedidelį 
tikį. Prašom rašyti šiuo adresu:

Mrs. V. Liwanauskas 
273 Oak st., Shrewsbury, Mass.

Paieškau moters apsivedimui, iki
_____ 60 metų amžiaus. Turi būti blaiva irtini mokesti, KUip tui numu-| padoriai užsilaikanti, sveika ir links- 

to ALT statutas. Pageidau - ma, o turtas nesvarbu. Pageidauja- 
.. i , . , - r * , ma, kad butų Amerikos piliete irtina, kad ir kitos JAV or-, mokėtų rašyti. Rašant meldžiu pa- 

* 1 sakyti amžių, pridėti paveikslą ir 
plačiau apie save paduoti žinių. Aš 
esu amatninkas, blaivas ir pasiturin
tis. John G—kas

Box 285, Osford, Mass.

Ieškau apsivedimui draugo tarp 50 
ir 55 metų amžiaus, gerai užsilaikan
čio ir gerai sustovinčio. Tik į rim
tus laiškus duosiu atsakymą. <7) 

Mrs. A. Saulutė,
322 Talbot avė.,

Dorchester 24, Mass.

gamzacijos panašiai pasi
elgtų, o ALT skyriai joms 
maloniai apie tai primintų.

Didysis

SAPNININKAS

Gerbiama administracija.! ,.^S Pranas K Pomiškių
--------------- ----- , ------ , . Plytinčiu penkis dek-į Vladas, Gruz.
je, kuris ka tik atvyko iš tos nūs ir prašau atnaujmt pre- džiu Hmnazistas. 
badaujančios Vokietijos, numeratą metams laiko, st/kaitis Juli PoviHš- 
Aš juo rūpinausi jau dveji prašau prisiųsti kalendonų, - - -
metai. Dabar pasisekė per- o dolen ir pusę skinu ‘Ke- 
kelti per tą platų vandeny- leivio” reikalams. Visa gera 
ną. Mes nesenai jį lankėme Ona Laužimienė
Montreale ir iš pasikalbę j i- Paterson, N. J.
mu patyrėme, kad jis mėgs- ',
ta “Keleivį”, tai ir siunčiu; Gentlemen: 
pinigu, kad senis, pasikaus- Enclosed please find a 

- - - * * money order for $4, of

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,; 

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

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Amerikos Armija
Amerikos armijos sekre

torius Royall atstovų ru-j daugeliui žmonių gresia bu
mams sakė. kad neatrodo,; do mirtis, jei nebus pristaty- 
jog karas kils- “tuoj pat’’, ta greita pagalba. Indijos 
bet karas yra galimas. Jis vyriausybė telkia pašalpą iš 
reikalavo, kad Amerikos ar-, viso krašto Bengalijos žmo- 
mijoj butų 830,000 karinin- nėms gelbėti. 1943 metais»*-» l'o " *^*>Tv*^ 1CkiA/A . ^1x1 —----- T>  1 * - - 2 T- -T 1 2''* i • j • • zi\u ii ndicivių, <ai ij«a ±w,vw uei sausi ų nviiganjuj uatiii Ureroiaina auiiiiniSif«ivij«, pair
vyrų daugiau, negu prezi-j mirė vienas milionas žmo- Prisiunčiu $5, bus už “Ke- Old Man. Sincfcrelv vours
dentas siūlė kongresui. i nių. , leivį ir atsiųskit kalendorių,; Leon Žekonis

„ * ~ ____ _ o jei kas liks, tai tebūnie Cleveland, OhioKAS MUMS RAŠOMA Į generolui ant amunicijos.

tęs batus, jį lankytų. Adre
są prideda. Su aukšta pa
garba Veronika Šauklį*

which $3 for a yearis sub- 
scription to the “Keleivis”,

kių km.
Buiša Stepas, Mikolaičių

kaimo.
Trumpulis Jonas, Nuomi

ninkų km.
Kymantas Pranas, Vez- 

girdžių km.

636 Broaduay, S.

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniam. gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuvis- 
kai, angliškai ir lotiniškaL Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta. $1.25 
Dainos surinktos iš visos Lietuvos, 
kaina ....................................................... 35c.

r Greičiaasis Anglą Kalbos Mokytojas,Kartu nužudyta Kymanto * Kaina ................................  40c
-------  3 nepilnametės “ri,os ” DaiBOS- 25czmona ir 
(9-14 m.) dukterys. ‘P.’

Waterbury, Conn. i ftfty cents for a copy of Ca-
lenda,- and fįfty cents forą REDAKCIJOS- 

------------------------ ATSAKYMAI.
ta ! _^.2^

1171 LIIV7 T

Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini
gų, kaina .................. 25c.
Laimės Spėjimas ir Planetos 25c 

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

PAUL MIKALAUSKAS 
184 Gold Street,

ŠoiMh Boston Z7, Mass.

Padėka Saviems Gerada
riams

Daug metų pragyventa, 
daug patirta ir daug visokių 
žmonių sutikta, iš kurių tik 
menka dalelė paliko bran
gius prisiminimus. Tai yra 
prisiminimus, kad sutikai 
žmogų, kuris turėjo širdį ir

Ani» Rūkas, Chicagoje —
o______  ... . Tamstos straipsnio apie
Siunčiu geriausių linkėjimų Gerbiama administracija, “Lietuvius ir Žydus” mano-

“Keleivio” darbi- Prisiunčiu Tamstoms už me nedėti, nes klausimas)

PAIEŠKOJIMAI

Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų. kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunes vartoja
mos nuo šalčio, reu 
mutizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
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, 
gyayac kainuoja £2,50, Už $1,00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broad way,

So. Boston 27, Mass.Ieškau Jono Lukšio ir Agotos Luk. 
šienės-Skudžinskaitės. Sūnūs paieško 
Skudirnsko iš Grin&ičių kaimo, Ku- 
dulių valsčiaus, Sakių apskrities.

šiuo

stangos, kad galėčiau persi
kelti Amerikon. Ne kam ki
tam, o tik jiems turiu būti 
dėkingas, kad mane antri 
metai lanko “Keleivis” su 
įdomiais pasiskaitymais ir

, . -------  , . . . prisiųsti kalendorių, o 50c. {4 nušviesta ne visai taip,
Gerbiamas redaktoriau, skiriu geniui ant machor- kaip buvo tikrenybėje. Lie- k

Atleiskite, kad pavėlavau kos Su pagalba ................................
enumerata prisiųsti, mat «___

jausmus atjausti kitą žmo-Į žiniom
gų nelaimėje ar varge ir ji; Nebegalėdamas kitaip už 
paguosti žodžiu ar ištiesti - — - - ~
pagelbos ranką. Tarpe tų
retai sutinkamų geradarių, 
kuriems esu dėkingas, ran-jr Anglija, 
dasi ir Aušurų šeima gyve
nanti Dover-Foxcroft, Me.

tą visą Jiems atsilyginti, ta
riu viešą ir nuoširdžią savo . „ ..
padėką. Juozas Urbonas Pa Rusiją.

prenumeratą 
Floridoj viską žmogus už į 
miršti, o labiausiai savo 
vargus. Daug lietuvių ten 
teko matyti, net ir bolševi
kų, kai kurię bolševikai

Dear Širs:

Paieškau baro brolį, Vincą Dereš
kevičių, gyvena kur tai Bostone. Pra-

tuvoje kunigaikščių ir bajo-|^J ^,S“SS.P“'
Mrs. M. Valatkienė (6)

13 So. Ward st., Worcester, Mass.
Jonas Kautauskis ^Jos viešpatavimo laikais i 

Leuiston, Me. žydai ekonominiu žvilgsniu!
buvo tas, ką mes dabar va-i

*Tik jie vieni atsiliepė pa-’ 
ieškomi ir suprato esant rei- 
xalą padėti tolimam ir ne
pažystamam giminai č i u i 
tremties varge. Dėka jų ge
ros širdies, man lengvėjo 
juodos dienos Vokietijos 
barakuose. Jų paguodos žo
dis stirnino vilti ateitim.!

Gailestingumo jausmas
yra kilnus, paaukok dienos
uždarbį vargan patekusiems
lietuviams! Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.06.
Savo nariams ligoje paSalpu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. y
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 arU į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, N»w York 1, N. Y.

NUO U1SISENUUS1V. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR OIX)S LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

Paieškau savo pusbrolių Jurgio ir 
~ ....................... iš Sim-diname “vidurine gyvento- SJTiSiS,

jų klase” i Voimo Rocoinin oi.Z1" Enclosed $5 check for 1 JU klase , pirkliai, pinigui kaičių kaimo, Ra 
1 tH’lyr. subscription of “Kelei- skolintojai, karčiamininkai, toejSmš‘ywrm^n/ 
L S1’ vis” and 1949 calendar and “paktoriai” ir .kitokie ver- nr-thksFarri prisipirkę namų, bet gi- vįg„ an(j 1949 calendar and “paktoriai” ir kitokie ver

1 • • sltincl.,u book and what’s left is for taigos. Jų pareiga buvo iš-
ir paskirstau taip : 3 uz Ke^ jlik’es Father for bubble i spausti skatiką 5 kaimiečio 

Jaikrascio namui gum, so he won’t smoke the ir atiduoti tą skatiką bajo- 
ispirkti, o $0 siunčiu redak- pjpe so muchT it isn’t good j ar kokiam didikui, kurs 
toriaus nuožiūrai paskirti, for him. Truly yours i žydams už tai duodavo vi-
kur reikalinga. Su pagal ba Mrs. Kavaliauskas1 sakias privilegijas biznį va

Springfield, III. ’Yti. Jei dėl ekonominiu
----------------------------------- priešingumų kildavo “nesu
ĮDOMUS STRAIPSNIAI '

Ar žinote, kad ne tik že
mė, bet ir kitos planetos tu
ri savo mėnulius? Viso mu
sų saulės sistemoj yra 30 
mėnulių. Anie tuos menu-

gerą knygą ir|‘ira. kaį“'l
lankytų kasdieną mokyklą.įf o1 ’aSiunčiu S7.5O. Daug visiems1?™ ,‘r <,?uS,aVj±5?Į..^O5?.’2?

Mtm SSunnžkT* Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
JV s z . . nudegimą. Jos taipgi pašalina nie

žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusias

syti man, busiu labai dėkin- 
Frank Ban i s (7)

Racine, Wis.

Paieškau brolį Juozą Bakanavičią, 
pirma gyveno Montreale, Kanadoje. 
Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
parašyti man. (5)

Adelė Bakanavičiutė-Valukonis
Box 74, West Hanover. Mass.

A. Matulis
Brooklyn, N. Y. j

Gerbiama redakcija, 
Atsinaujinu savo “Kelei- 
”, taipgi užrašau “Kelei

vi” ir Povilui Beniui, ir ma
lonėkite prisiųsti man “Ke
leivio” kalendorių, o 1 do
lerį skiriu Maiklui, kad jis | 
nusipirktų gerą knygą iri

V|

Mrdingų linkėjimų
Vladas Makauskas

Millinocket, Me.
Gerbiama “Keleivio” rė- 

dyba,
Čia įdedu dolerį ir pusę ir 

noriu du kalendorių, o liku
sią pusę dolerio skiriu Tė
vui ant naujo cibuko, ma
čiau, kad dabartinis jau vi
sai nučiulptas. Su godone

Vincas Ausukaitis 
Branford, Conn.

Gerbiama redakcija,
Kadangi mano prenume

rata už “Keleivį” jau, ma
nau, baigiasi, tai šiuom pri
siunčiu 5 dolerius, iš kurių 
bus prenumerata metams ir' 
už kalendorių, o likusieji

straipsnių, pavyzdžiui: Kur 
yra visatos ribos? Kas tai 
yra gimdymo slėpiniai? Ar 
pažįstate musų raibąją ge
gutę? Kam teks garbė pa
karti Amerikos vice-prezi- 
dentą? Kiek kainuoja dan
tų švarumas?* I

“Keleivio” kalendoriuje 
yra paduotos visos šventės, 
bažnytinės ir valstybinės,; 
yra Dr. Pilkos straipsnys ką 
daryli nelaimei ištikus, yra 
aprašyti pavojinga širdies 
liga ir yra eilių, burtų ir ki
tokių prašmatnybių. Užsisa- 
kykit kalendorių tuoj pat. 
Kaina 50 centų.

“Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

ŽODYNAS
AafHkai . Uetartėluut ir

LietovHltai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.60. 

Pinigus siųskit su užsakymu; 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mase.

Ar Jwą lakstai Gerai Dirba?
Inkstai pašalina iš 
organizmo ruoštis 
ir nereikalingą šla
pumą. Jei jie ne
tvarkoje, nuodinga 
materija lieka kū
ne ir jūsų krauju- 
je. Jei turite sun
kumo nusišlapinti, 
jei nakčia dažnai 
turit keltis, jei gal
va svaigsta, nugara 
skauda, jaučiat nuo
vargį, jei jūsų pa
akiai patiną Varto
kite tolią Arbatą

Siuitas ar. 101. Kama $1.10 su per
siuntimu. Musą toliu arbata yra eks
pertą sudaryta remiantis ilgu metą 
patyrimu. Dėl nemokamu aplinkraš
čio kreipkitės j Saaitaa Barba 
1125 Milwaukee are. Chieago 22, III.

Paieškau mano tetą Ievą IVfikuta- 
vičienę, gimusią Brazauskaitę iš Vil- 
kaviznos kaimo. Liubavos valsčiaus, 
Mariampolės apskr. Gyvena Boston, 
Mass. ar Pittsburghe. Ji pati ar kas 
ją žino malonėkit parašyti man, jos 
sesers Mikalinos sunui, šiuo adresu: 

Jurgis šušcevičius (5)
1!>JW Kent st.,

Montreal. P. Q.. Canada.

Jos yra geros gy
duolės nuo visą išvirši
nių odos ligą. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money, 
orderį į: (16-9)

LEGULO. Dept. 2. 
4847 W. I4th Street, 

CICERO 5o. ILL.

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
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mata.
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Vietinės Žinios
LIETUVAI REMTI DRAU

GIJA SIUNČIA SIUN 
TINIUS

Lietuvai Remti Draugija 
patai nauja Amerikos lietu 
viams, kurie nori pasiusti 
maisto tremtiniams į \ okie

r________ __________ tiją ar Austriją. Apie mais-
lškilmėse bus žymus kalbė- to pakietus plačiau skaity
tojai, gera dainų programa, tojai ras R. D. skelbime, 
šokiai, deklamacijos ir vi- kur paduodama siuntinių 
sokie pamarginimai. kaina ir koks maistas siun-

Iškilmingas Lietuvos ne- čiamas. i
priklausomybės 31 metų su- Lietuvai Remti Draugija 
Kaktuvių minėjimas prasi- prašo užsakymus maisto pa
dės 2 vai. po pietų So. Bos kietams rašvti trumpai. Rei- 
tono High School didžiojoj kia paduoti savo adresą, 
svetainėj, ant Thomas Park. kam siuntinys siunčiamas ir 

Iškilmes organizuoja Bo- įeikia nurodyti, ką daryti 
stono Lietuvių Komitetas su siuntiniu, jeigu adresa- 
Lietuvos Nepriklausomybei tas nebūtų surastas. Galima 
Siekti. Į tą komitetą susi- nurodyti, kad siuntinys 
jungė visos lietuviškos or- grįžtų atgal, arba kad butų 
ganizacijos ir visi lietuviai perduotas stovyklos varto

tą svarbią vybei išdalinti tam kitų

BUS IŠKILMINGA. S LIE 
TUVOS NEPRIKLAUSO 

MYBĖS MINĖJIMAS 
BOSTONE

Bostono ir apielinkiu lie 
tuviai vasario 13 d. iškil
mingai minės Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuve

sa BOSTON

OIRBTUVt PO SPROGIMO IR GAISRO
■T’’.-

Charlestotvn, Mass., vienoje dirbtuvėje įvyko eilė sprogimų ir paskui gaisras. 
Po to nelaimingo įvykio dirbtuvė paliko ‘griuvėsiuose, kurie čia matyti pa
veiksle. Nelaimėje niekas nebuvo sužeistas, bet nuostolių padaryta daug.

Lankėti Drg. Žiupsny*
{ musų redakciją užėjo 

drg. Žiursnys iš Roxbury, 
atnaujino “Keleivį” ir užra
šė laikraštį savo prieteliams 
J. Zakis Chicagoje. 

i RADUO PROGRAMA

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

1. Muzika
2. Dainininkas Ignas Ku

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

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

Steponas Minkus

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

sų krautuvėj visokių mažinu ii- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
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. Broadasy, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Of»«o Valandos: ano 2 Ud 4

Ir iu TIU t

546 BROADWAY
SO. BOSTON. M A88. 

Telefonas: SOUtk Boston 1880

SOCIALDEMOKRATŲbendrai minės tą svarbią vybei išdalinti tarp hitų, /TJrš.eMej BUS GRA-! 
musu tautos diena/ i tremtinių. Kanu su užsaky-; Į

‘ ________ L_ ;mu siusti pinigus, $7.50 ar ŽI DAINŲ PKUUKAMK J
$10.

Keistučio Draugijos Vaka- Lietuvai Remti Draugi- 
rienė Sutraukė Daug Svečių jos adresas vra: Lithuanian

Vasario 27 d. sekmadienį,! 
metinėj socialistų vakarie- *

LAWRENCE IR NOR Majoras Paskyrė “Komics”
WOQD MINĖS LIE- Cenzorių
TUWOS NEPRIK.LAU Miesto majoras J. M. Cur- 
SOMYBĘ VASARIO 20 ley paskyrė naują komiškų 
Lawrence ir Norwoodo knygų ir paveikslų cenzorių

Keistučio draugijos meti- Aid Association, 99 
nė vakarienė praeitą sekma- st, Worcester, Mass.
dienį sutraukė daug svečių, --------------
kurie perpildė su kaupu L.
P. Draugijos svetainę. Šei-, 
mininkės svečius gardžiai 
pavalgydino ir pavaišino.

- — -ę- ---- ---- * • • T • i G ~ F --------------------- C
nėj So. Bostone bus graži) lietuviai suus metais Lietu- miesto ribose. Cenzorių pa- i - . _______ t VAR n^nrilrlaiicrtmvt£c čvcn- 1,:.^..., nr t T-..

Gubernatorius Reikalauja 
Dvejų Milionų Kovai su

Potviniais .. .
1 Gubernatorius Paul A. sikįausyt i gražių dainų.

. i Dever prašo seimelio skirti Sausio _9 d. posėdzia\o 
j- j •• - • - i -2 milionų doleriu kovai vakarienės komisija su scvde drauguos pirmininkas mini„kėmis ir nutarė duoti

* _ • nuostoli a m s‘svečiams tikrai gerą vaka-
padengti. Sako, apsisaugoti rienę. Todėl irkunas bus 

. nuo potvinių reikia dabar, pasotintas ir dusia palmks- 
’ nes pavasari vakarinėj Mas- minta. Patartina tikietus jsi-

loiVa r.-orrrioi; Vannli i sachusetts dalvje potviniai gyti iš anksto. Tikietų gali- leiką, Grendeh ir Janulj.į ,. id ti į b j Odelius ma gauti “Keleivio’ ofise, 
Puminmkaujantis dar per-^ Pj. -______________ Dorchesterio Lietuvių Kly
state visą eilę biznierių ir! - ________ be, Cambridge pas J. Vin-

Bostone Lankėsi J. Johnson ciuną._ 233 Poilland st. ir 
iš Easton, Pa. pas LSS kuopų narius.

Vakarienės programą

Vincas Balukonis, kurs pa-, , - .
kvietė pasakyti po kelis žo- padarytiems 
džius adv. J. Grigalių, A. J.
Namaksy, K. Urboną, J.
Arlauską, S. Zavadską, Tu

draugijos prietelių ir pas
kui ėjo linksmoji vakarie
nės dalis.

Bankai Mažina Paskolas 
Statybai

Naujosios Anglijos ban
kai nutarė mažinti duoda
mas paskolas namų staty
bai, nes statyba Įsisiūbavo 
ir bankai numato, kad jie 
gali turėti sunkumų su mor-

Ward dainų programa. Muzikos; vos nepriklausomybės šven- skirtas VV. J. Campbell, ku- 
mokvtoja p-lė Amelija Ta-,tf minės vasario 20 d. Į ris su 7 narių taryba peržiu- 
taronis sakė, kad ji su ke-į L^vrrence yra pakviestas ir rinės čia platinamus “ko- 
liomis dainininkėmis pa-1 sutiko nuvykti kalbėti Juo- mies” ir tars, ar jie tinka 
linksmins svečius dainomis. Į288 Audėnas, buvęs Lietu- platinimui. Musų valstijos5
Todėl verta dalyvauti ir pa-

Praeitos savaitės gale Bo
stone atostogų proga buvo 
atsilankęs Juozas -Johnson- 
Januškis, “Keleivio” redak
toriaus brolis. Svečias pabu
vo musų mieste pora dienų 
ir sekmadieni išvyko i Eas- 
tona.

Lenktynės Dėl Parašų 
Rinkimogičių skolomis. Bankai taip 

pat sako, kad jie “griež- Bostono mieste susidarė 
čiau” elgsis su tais skolin- grupė Įtakingų piliečių, ku- 
tojais, kurie laiku nesumo
ka nuošimčių už užtrauktus 
morgičius. Bet bankai sako. tojams nubalsuoti, kad mie 
kad jie nelaukia “kracho” stas butų tvarkomas pagal

ne nori šio rudens balsavi
muose leisti miesto gyven-

statyboje ir tik 
apsisaugoti.

sakosi nori

vos žemės ūkio ministeris. “Civil Liberties Union” pa- 
Bus ir daugiau kalbėtojų. reiškė protestą prieš cenzo- 

Norwoode Lietuvos ne- riaus skyrimą, bet majoras 
priklausomybės minėjimą sako, jis neturi nei laiko nei 
reigia Lietuvos Bendrovė, noro skaityti tos organizaci- 
dalyvaujant “Gabijos” cho- j05 protestus.
rui, kurs išpildys gražią dai-_______________________

Norwoodenų programą, 
yra pakviesti geri kalbėto- 

j anksto." Tikiėtų galį-ljąi.kuriųvardai bus pa- 
skelbti vėliau.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel* 
bimus ir paj ieškojimus.

Rep.

Padėka Northamptono 
Draugams

Northamptono ir apvlin 
kės lietuviams, susirinku-; 
siems savo klubo svetainė
je susipažinimui, nuošir
džiai dėkoju už vaišes ir su
rinktas aukas ($21.20) — 
dėdei Al. Gervickui ir drau
gams Vincui Mickui, Vin
cui Buinickui ir visiems au
kojusiems.

Šių pinigų 10 dol. skiriu 
musų unijos tremty laikraš-1 
čiui "Bendras Darbas”.

Reiškiu visiems lietuvis-' 
ką ačiū. V. Gervickas;

“planą E”, kad tuo budu 
apvalius miestą nuo majo
ro Curley mašinos. Majoro Gyvensiu“ŪŠMrtu. 
salininkai irgi siūlys balsuo- . M •
tojams balsuoti už “planą 1U aJ
A”. Kurio plano šalininkai

ir Bu
siu Majoru, sako Curley.
Majoras .James Curley 

sako. kad jis nori būti Bos- 
bus 

rengia-

Senatas Patvirtino Tobiną
Senatas vienbalsiai pa

tvirtino darbo sekretoriaus greičiau surinks 41,068 pa . . . . ..
pareigose Bostono žymų rašus, tas planas bus bai- 0 n aJ°lu kol Jls
demokratų veikėją, buvusi suojamas lapkričio mėnesi. • ° J15 reJ.
musų valstijos gubernatorių Todėl dabar prasideda lenk 2/7 - mety amžiaus.
"• miesto majora Tobina. tvnės dėl parašų rinkimo. , .nt,maJ°ras sako, kad jam

GAISRAS POŽEMINIAME GELŽKELYJ^L^^^^ 1̂ Majoras Curlev kalbėjo 
apie savo ilgą majoravimą 
ir gyvenimą sekmadienį, 
kada jo šalininkai pradėjo 
kampaniją už parašų rinki
mą. kad miesto valdymo 

' klausimas pagal planą “A” 
butų ateinantį rudenį ant 
baloto.
International Institute lt 

gia Mardi Gra* Balių
Antradienį, vasario 8 d.

> Statler viešbučio patalpose 
įvyksta didelis Internatio
na] Institute Užgavėnių ba
lius. Dalyvauja ir lietuviui 
grupė. Baliaus pradžia 8 vL 
vakare. Kviečiami visi da- 

i lyvauti.
Į __ —

Žururr.-Burum ir Vakarienė
Rengia Dorchesterio Lie

tuvių Amerikos

n

Bostone praeitos savaitės gale kilo gaisras požemi
nio gelžkelio vienoje stotyje. Dėl gaisro žuvo 3 žmo
nės, o penki buvo sužeisti. Laike gaisro stotyje buvo 
apie 300 žmonių, bet jie buvo išleisti per atsarginį 
išėjimą. Paveiksle matyti, kaip gaisrininkai gabena 
vieną to nepaprasto gaisro auką.

iriV1k Amerikos Piliečių 
Klubas šią su batą vasario 5i 
dieną. Pradžia 7 vai. vaka-i 
r^' Dorchester avė.,
Dorchestere. Visi lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti ir linksmai vakarą 
praleisti.

Rengimo Komitetas

Parsiduoda N
Allstone. 31 Adamson st. 

pasiduoda dvejų familiju na
mas. Pirmutinis flioras yra 
laisvas. Yra cementinis skiepas, 
namas gerai pastatytas, slate 
stogas, visi patogumai, apšildo
mas anglimis, šaltas ir karštas 
vanduo, maudynės ir virtuvė. 
Apžiūrėti galima tik susitarus. 
Skambinti vakarais po 7 vai.

HI 5-7527 (10)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM

Se. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

- - ’ KTI7' «Ponia SAKO l vDEL 
Vv Amžių Sendinančio

V E R G A V I M O

Neleiskit, kad bereikalingas darbas sen
dintų jūsų išvaizdą. Sakykit sudieu senam 
budui baltinius skalbti ir leiskit visą skal
bimo darbą nuo pradžios iki galo atlikti 
elektrai, šiandie elektros skalbyklos, džio
vyklos, prosai ir vandens šildytuvai dirba 
labai greit, gerai ir pigiai. Jus užsitarnau
jate, kad mašinos jums padėtų ir, ponia, 
štai yra įrodymas, kodėl jus negalite apsi
eiti be tų mašinų.
• Mažas įmokėjimas leidžia jums įsigyti elektri- 

kinę skalbyklą be didelių iškaščių.
• Patogus išsimokėjimas neapsunkina jūsų mė

nesio biudžeto.
• Elektros skalbykla kainuoja pigiau... duoda 

dideles ir aiškias sutaupąs.
• Drabužiai išrodo geriau, ilgiau nešiojasi, ma

žiau reikalauja pataisymų.
• Mašinų naudojimas kainuoja labai mažai—na

mų elektra dabar yTa pigesnė, kaip prieš karą.
• Elektrikinė skalbykla pati save apmoka — ir 

svarbiausiai, atsiminkit

TAI Yra Jaunatves Apdrauda
SKALBT-DžOVINT-PROSYT.

Elektriškai!
Biudžetas pagal norą—Mažas (mokėjimas—Patogas Ižsimokėjima* 

Jūsų artimiausioj Edison Krautuvėj ar pas Elektros Dylerius

BOSTON EDISON COMPANY

*‘*-**w*
A

-LF

Tel. GEneva 6-7516’
RONAN UPHOLSTERING CO ;

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

Joseph Cidlevicb, Manageris
112 Pleasant Street, 

Dorchester, Mass.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiaias

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-S 
S34 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ĖST ATE K INSUBANCK)

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

87 ORIOLE 
Weot Roibary,

Tel. PArkwey 7-1233 W

TeL TRObridge 6330
If no ansaer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedėliomi* ir Šventadieniais: 

nuo 16 iki 12 ryta
278 HARVARD STREET 

k laman SL, arto Cantral B*.
CAMBRIDGE, MASS.

ToL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pagakamu
OPTOMETR1STAS

Ofioo valandos: 
Nao 9 ryto iU 7

Na© S ryto Iki 12 dtaaą

447 Broadway 
80. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Treuont SU Kiaibal 

Kambarys 205 
BOSTON. Tlef. Lafayette 

arba: Somoraet 2044-J
2871

SPRCIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ UGŲ

Bara Kraaie

Nao • ryto iki 7 
NodtUom, nuo 10 vyto iki L

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZŠlS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(lasured 
Movara)

Perkrsuston 
čia pat tr i to- 

vietos.
8augi priežiūra,
82S BBOADNAT,

80. BOSTON, 
Tek SOUtk Boeton MU




