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Visoj Francijoj Eina Bolševikų 
Sukelti Streikai

Susidarė Nauja Vyriausybė—Leono Blumo “Vidurio Ke
lias” Nerado Parlamento Priturimo — Darbininkų Uni
jose Stiprėja Antifeolsevikiska Nuotaika.

Ragina Farmerius 
Daugiau Gaminti

Žemės ūkio sekretorius 
Anderson kreipėsi j Ameri
kos farmerius ragindamas 
juos 1948 metais užsėti įvai
riais javais 9 milionus akrų 
žemės daugiau, negu pernai

Praeitą savaitę Franci jos 
vyriausybė, vedama sociali
sto Ramadier, pasitraukė.
Prezidentas Auriol buvo pa
vedęs naują vyriausybę su
daryti socialistų vadui Leo
nui Blumui, bet parlamen
tas jo nepatvirtino. L. Blu- 
mas siūlė sudaryti “vidurio 
valdžią”, kuri kovotų ir metais. Žemės ūkio sekreto- 
prieš komunistus ir priešinus sako, dabar svarbu yra
degolistus. Parlamente tru
ko devynių balsų, kad L. 
Blumo valdžią patvirtinus.

Po to prezidentas pavedė 
vyriausybę sudaryt R. Schu- 
manui, katalikų partijos va
dui. Jis sudarė koalicinę vy
riausybę, į kurią įeina šeši 
krikščionys demok ratai, 
penki socialistai ir keli at
stovai nuo kitų vidurio par
tijų. Už naują vyriausybę 
parlamente balsavo ir gene
rolo de Gaulle šalininkai.

Po visą Franciją eina di
deli darbininkų streikai, ku
riuos sukėlė komunistai, ku
rie ; u vadovauja daugumai 
unijų. Streikuoja virš milio- 
no darbininkų. Komunistai 
siekia streikais privaryti 
fYaaciją prie visiško ban
kroto ir tikisi bado ir suiru
tės nukamuotą kraštą pasi
gauti į savo rankas. Strei
kai vyksta po priedanga rei
kalavimų pakelti uždarbius,

gaminti kiek galima dau
giau maisto, kad Amerika 
galėtų išgabenti maistą į ki
tus kraštus ir patenkinti 
krašto gyventojų visus pa- 
reikalavi mus. “Amerikos 
gamyba — sako sekretorius 
—yra raktas į viso pasaulio 
ūkišką atsistatymą”.

Streikai Italijoje
Eina Mažyn

Komunistų sukelti streikai 
Italijoj praeitą savaitę kiek 
sumažėjo. Generalinis strei
kas pietinėj Italijoj susmu
ko ir darbininkai ten grįžo į 
darbą. Bet visiška ramybė 
Italijoj dar nėra atstatyta ir 
is visų miestų praneša apie 
naujus susikirtimus tarp ko
munistų ir policijos.

Italijos streikai, kaip ir 
Francijoj, daromi su tikslu 
nuversti esamą Italijos val-
džią, kad komunistai galėtų 

bet dėl streikų gausybės įsigauti vėl valdžią, 
kainos kyla ir bolševikai ge- ------------ —
nausiai zmo, kad sustab-, rej^ALAUJA TARDYTI 
džius dirbtuves ir susisieki- vauhmktuuihcmą kraštą bematant ištiks KOMUNISTINIUS
badas. To jie ir nori.

Darbininkų unijose vis la- 46
“FRONTUS”
Amerikos rašytojai

biau stiprėja nusistatymas paskelbė savo pareiškimą, 
kuriame jie reikalauja, kadprieš bolševikus ir jau dau- £UIld,I,e gelis unijų atsisakė savo kongreso pnesamenkoms- 

bolševikiškų viršininkų jsa-!ko8 velklos kom,SIJa lr 
kymų klausyti. Nauja vy
riausybė žada visomis prie
monėmis kovoti prieš politi-«;,.o <>f™»;in,o Atm/k Vari sako, komunistų sukelta iš 

terija dėl to tyrinėjimo nori 
paveikti, kad kongresas nu
trauktų tyrinėjimus, bet bu

liau tyrinėtų komunistų įta
ką į įvairias Amerikos or
ganizacijas. Tie rašytojai

nius streikus. Atrodo, kad 
Francijos bolševikai ne val
džią pasigrobs, bet tiktai
suardys darbininkų organi-
zacijas ir palengvins gene- . . .71 'na,;
rolui de Gaulle įkopti į vai 
džią. Juo daugiau riaušių

Rašytojų pareiškimą 
skelbė Eugene Lyons,

pa-
bu-

uz.Rį. ouu Udugmu liausiu imprlran Mprciirv re-
komunistei kelia, juo labiau . . .. “ mptl • hl].daktorius ir ilgus metus bu

vęs Rusijoj, kaipo Ameri
kos spaudos atstovas.

Francijos žmonės linksta į 
generolą de Gaulle ir laukia 
iš jo ramumo ir tvarkos at
statymo. . . _

SIUNČIA J BELGIJĄ “PA- 
ALIEJAUS TRUKUMO DĖKOS PAKLODES”

RYTUOSE NEBUS Winchester miesto gyven-
Rytinės valstijos baimijo-; tojai praeitą savaitę suau-

si, kad ateinančią žiemą čia kavo 711 lovų paklodžių ir 
bus jaučiamas aliejaus tru- pasiuntė į Belgiją, Hem-
kumas. Bet dabar Washing- 
tone buvo užtikrinta, kad 
užtenkamai laivų bus skirta 
gabenti aliejų iš Meksikos 
įlankos uostų į rytinių vals
tijų miestus ir aliejaus tru
kumo čia nebus.

roulle miesto gyventojams. 
Paklodžių dovana pasiųsta 
atsidėkojant belgams už jų 
paramą amerikiečiams pa
rašiutininkams, kurie per 
karą mušėsi prie Hemroulle 
ir vienu tarpu paėmė iš vie
tinių gyventojų visas jų pa
klodes, kad galėtų pasida
ryti sau baltus apsiaustus su 
kuriais žiemos metu vokie
čiai jų negalėjo pastebėti 
apkasuose.

SKRAIDANTI DIVIZIJA 
PILNAME SĄSTATE

Karo departamentas pra
neša, kad 82-oji oru gabe
nama kariuomenės divizija 
bus laikoma visada pilname
sąstate. Šita kariuomenės RADIO REKORDAI 
divizija dabar randasi Ame- Per spalių mėnesį Ameri- 
rikoje ir ji bus pirmoji po koje buvo padirbti 2 milio- 
antro pasaulinio karo, kuri nai radio priimtuvų. Tai yra 
bus laikoma pilname sąsta- Amerikos radio gamybos 
te taikos metu. rekordas.

PREZIDENTAS TRUMANAS KALBA KONGRESE

Prezidentas Truman sukvietė kongresą į nepaprastą 
sesiją ir išdėsto jam savo pasiūlymus dėl teikimo pa
galbos Europai ir dėl kainų kontroliavimo krašto vi
duje. Užpakalyje matyti senatorius A. H. \ anden- 
berg, kuris laikinai eina senato pirmininko pareigas.

Jugoslaviai Pagavo 
šešius Amerikiečius

Šį pirmadienį jugoslavių 
kareiviai pagavo šešius 
amerikiečius kareivius neto
li nuo Triesto miesto ir išga
beno juos į Jugoslaviją. 
Amerikos kariuomenės va
dovybė Triesto mieste daro 
žygius, kad pagautus karei
vius išvadavus. Amerikie
čiai jau priskaito 18 karei
vių, kuriuos jugoslaviai yra 
pagavę Triesto laisvojo mie
sto pasienyje, skaitant nuo 
šių metų rugpiučio mėnesio. 
Amerikos kareiviai neabe

jojamai bus išvaduoti, bet 
i kada bus padarytas galas 
[tokiems Amerikos kareivių 
Ikidnapinimams?

Vėliausieji pranešimai sa
ko, kad pagautieji kareiviai 
jau paleisti.

Keturi Didieji Vėl Pradėjo 
Tartis Apie Taiką

500 Ekspertų Suvažiavo Taiką Daryti—Marshall, Bevin, 
Molotovas ir Bidault Bandys Atrišti Vokišką Mazgą — 
Darys Taiką ar Varys Propagandą?

Jungtinių Tautų 
Seimas Skirstosi

Senato Komisija Už- 
gyrė Pagalbą J

Senato užsienių reikalų jungunrų 
komisija svarstė greitos pa- šią savaitę baigia savo po- 
galbos davimą Europai ir sėdžius. Seimo delegatai iš- 
nubalsavo pasiūlyti senatui sivažinėja. Jie posėdžiavo 
skirti tai pagalbai $597 mi- devynias savaites ir “iš- 
lionus dolerių. Senato ko- sprendė” 80 klausimų. Svar- 
misija skaito, kad vyriausy-j blausieji UN seimo nutari- 
bės apskaičiavimas dėl pa-[mai buvo įkūrimas mažojo 
galbos dydžio yra teisingas “seimelio”, kurs tarp seimų• a • 1 • • • l — 1* ..i. *

iiI du ’-U

ir tiek pinigų reikės skirti 
pirmai pagalbai Franci jai, 
Italijai ir Austrijai. Senato 
komisija ragina, kad visas 
senatas greitai valdžios pra
šomą pagalbą Europai nu
balsuotų.

Generolas Meyers 
Traukiamas Teisman

Buvęs per karą aviacijos 
užpirkimų viršininkas, ge
nerolas Meyers, dabar trau
kiamas į teismą už paslėpi
mą savo pajamų iš slaptai 
turimų dirbtuvių. Generolui 
Meyers gresia didelė pa
bauda, net iki $634,500 do
lerių ir kalėjimo bausmė net 
iki 39 metų.

Generolo Meyers viršinin
kas, generolas H. H. Ar- 
nold, sakė kongreso komisi
jai kad generolas Mayers 
sutepė uniformą ir yra gėda 
visai armijai. Gen. Meyers 
per karą buvo dirbtuvių sa
vininkas ir savo dirbtuvėms 
duodavo visokius užsaky
mus, bet tą faktą slėpė ir 
pajamų iš tų dirbtuvių val
džiai neparodė.

PALESTINOS TERORIS
TAI REMIA RUSIJĄ
“N. Y. Times” praneša, 

kad Palestinos žydų teroris
tų grupė, žinoma, kaipo 
“Sterno gengė” turėjo pasi
tarimus su Sovietų Rusijos 
atstovais ir nusistatė remti 
Sovietų Rusijos politiką.

Sako, Rusija Išmei
žia Europą

Atstovų rūmų komisija, 
kuri tyrinėjo pagalbos davi
mą Europai, paskelbė pra
nešimą, kuriame sako, kad 
Sovietų Rusija uždraudė 
Europos Rytų tautoms va
ryti prekybą su Vakarų Eu
ropa. Rusija tą padarė su 
tikslu, kad galėtų visą mai
stą ir kitas gerybas iš Rytų 
Europos gabentis į Rusiją.

Komisija siūlo įkurti nau
ją įstaigą, kuri rūpinsis pa
galbos davimu Europai. Ko
misijos nariai yra įsitikinę, 
kad Europai yra būtinai rei
kalinga Amerikos pagalba 
ir ji numato, kad pagalbą 
reikės duoti per keletą me
tų, kaip tai numato Mar-| 
shall planas.

Suėmė 49 Baltųjų 
Vergių “Biznierius”

Kriminalinė policija (F- 
BI) padarė didelius areštus 
“baltųjų vergių” pirklių 
tarpe. Suimti 49 žmonės, 
kurie kaltinami tuo, kad jie 
pristatydavo mergaites į 
paleistuvystės namus įvai
riuose miestuose. Areštai 
padaryti keturiose valstijo
se. “Baltųjų vergių” preky
bos centras, sako, buvęs 
Ironton, Ohio. Ten padary
ta ir daugiausiai areštų. Su
imtųjų tarpe yra moterų ir 
vyrų. Darant kratas pas įta
riamuosius žmones rasta 
ginklų ir visokių įrodymų 
apie jų nelegališką veiklą. 
Už pristatinėjimą mergaičių 
į paleistuvystės namus gre
sia didelės bausmės.

Šį antradienį 10:30 vai. 
iš lyto pagal musų laiką 
Londone prasidėjo keturių 
didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministerių konferen
cija. Ministeriai atsivežė į 
konferenciją apie 500 eks
pertų ir visokių žinovų. Pa
sitarimai eina Anglijos už
sienių reikalų ministerijos 
patalpose Whitehall.

Svarbiausias konferenci
jos klausimas yra Vokieti
jos ateities išsprendimas. 
Visi sąjungininkai bijo, kad 
Vokietijos militarizmas vėl 
neprisikeltų ir kartu Vaka
rų valstybės bijo, kad Vo
kietija nepatektų į Rusijos 
“globą”, o Rusija bijo, kad 
Vokietija neliktų Vakarų 
valstybių įtakoje. Tose sąly
gose sunku surasti visiems 
priimtinas sprendimas.

Dar konferencijai nepra
sidėjus kai kurie žinovai 
jau sakė, kad Londone var
gu pavyks susitarti. Kiti 
vėl bijo, kad Rįį-sĮjo-s atsto
vas Molotovas Londone va
rys propagandą prieš Angli
ją ir Ameriką, kaip tą darė 
Rusijos atstovas Višinskis

Siuto Neduoti Ru
sams Mašinų

Harold Stassen, liberališ
kų republikonų kandidatas 
į prezidentus, pasiuntė pre
zidentui Trumanui reikala
vimą, kad Amerika sustab
dytu mašinų pardavimą Ru- . .
sijai. H. Stassen sako, Rusi-!Jungtinių Tautų seime. Jei

suvažiavimo seks pasaulio 
įvykius ir darys pasiūlymus, 
kaip išlaikyti pasaulyje tai
ką ir ramybę. Rusija tą sei-j 
mėlį boikotuoja. Kitas svar- v
bus tarimas buvo įkūrimas Maršalas bokolOVS-
Balkanų priežiūros komisi- ]*■*& Ą fyfplltfllfl
jos, kurią rusai irgi boiko- 1 Virai JUeiUOja
tuoja. Rusai žada boikotuo- Sovietų maršalas V. D. 
ti ir Korėjos priežiūros ko- Sokolovsky, rusų kanuome- 
misiją. Todėl'visi svarbieji nės vadas Vokietijoj, įskėlė 
Jungtiniu Tautų seimo tari-j kaltinimus prieš Ameriką ir 
mai paliks tiktai popieryje, Angliją, kad jos norinčios 
nes Rusija su jais nesutinka padaryti is Vakarų Vokieti- 
ir nesidės prie jų vykdymo. Jęs karišką bazę prieš So- 
Palestinos klausimu seimas vietų Sąjungą . Maršalo So-, 
prieš galutinai išsiskirstyda- kolovskio kaltinimai, be 
mas išklausvs komisjios ra- abejonės, buvo paskelbti
porto. pagal Maskvos įsakymą ir 

i jie tyčia padaryti prieš Lon-
SENATAS BALSUOS PA- dono konferencijos pradžią.

GALBĄ EUROPAI Amerikos ir Anglijos ka-
Senato pirmininkas A. riška valdžia Vokietijoj 

Vandenberg ragina, kad se- maršalo išsišokimą vadina 
natas tuoj pat išspręstų atviru melu. Sovietų marša- 
klausimą apie davimą pa-jai meluoja nerausdami pa
galbos Europai 597 milionų,gal savo valdžios įsakymą.
dolerių vertės. Laukiama, ----------------
kad senatas dar šią savaitę
tą klausimą nubalsuos. At- NĖRA AMERIKIEČIŲ 
stovų rūmai nori dėl to “VERGŲ * KINIJOJ 

klausimo plačiau pasiaiš- Prieš metus laiko buvo 
kinti, todėl ten klausimas gandai, kad keli amenkie- 
nebus taip greit išspręstas. | čiai lakūnai yra laikomi,

_________ kaipo “vergai” pas Lolo gi-
minę Kinijoj. Ten buvo pa- 

SIULO BAUSTI HOLLY- siųsta amerikiečių grupė iš- 
WOODO GARSENYBES i tirti, ar tikrai amerikiečiai 

Atstovų rūmai nubalsavo yra laikomi Lolo krašte ne
patraukti teise o atsakomy- laisvėje. Dabar pranešama, 
bėn 10 Hollyuoodo rašyto- jokių amerikiečių vergų
jų, aktorių ir filmų gamin
tojų už atsisakymą liudyti 
atstovų rūmų komisijoj, ar 

Sterno gengė” yra grynai jie priklauso komunistų par-
r> e A /-v rt v* a i X \ , w-i « i ,fašistinė organizacija, bet 

“sternistai” mano, kad Ru-

pas Lolo giminės 
Kinijoj nėra.

žmones

KANADA VĖL {VEDA 
KAINŲ KONTROLĘ

tijai ar ne. Atstovų rūmai 
nubalsavo kad justicijos de-

sija parems juos kovoje i partamentas trauktų juos į Kanados vyriausybė nuta- 
prieš Angliją. Paskutinis tos teismą. Hollyuoodo garse- Į re vėl įvesti kainų kontrolę 
gengės išleistas biuletenis nvbėms gresia po 1,000 do- kai kuriems maisto produk- 
yra pilnas šmeižtų prieš A- lerių pabaudom arba po me-:tams. Didelis kainų kilimas 
meriką ir Angliją ir pilnas tus kalėjimo už kongresoį privertė vyriausybę tą pa- 
pagyrimų Rusijos adresu. paniekinimą. daryti.

Rusija norės pasigarsinti ir 
pašūkauti, susitarimo tikrai 
nebus ir Vokietijos ateities 
klausimas paliks ateičiai. 

Amerikos ekspertai, kurie

ja neišleidžia mašinų iš Če- 
choslovakijos į Vakarų Eu
ropą, Rusija nesutinka su 
atominės energijos kontro
le ir todėl tokiose sąlygose
pardavinėti Rusijai mašinas'jš B'ėriy no "atvyko 7'i^ndJt 
yra ekonominis uzgenm-ino konferencij' noripir. 
mas ir nepalengvira susi- mon eilėn iške|tj Austrijos 
taiimo su Rusija. H. Stassen I Mausimą, kad Austrijai bu- 
sako, kad Amerika neturi tų grąžinta nepriklausomy- 
jokio pagrindo pasitikėti ^uoj pat jr ka(j vįsa sve_ 
Rusijos užsienių politika ir, {i 'kariuomene butu iš-
todėl Amerika daro klaidą, 
kai pati padeda stiprinti 
Rusijos karo mašiną.

traukta iš Austrijos. Tie pa
tys ekspertai sako, kad su 
rusais žūt būt reikia išaiš- 

i kinti Vokietijos suvienijimo 
NUŽUDĖ OPOZICIJOS klausimą. Jei rusai atsisako 

LAIKRAŠČIO RE- suteikti nepriklausom y b ę 
DAKTORIŲ Austrijai ir atsisako suvie-

Lenkijos valstiečių parti- Vokietiją, tai su jais 
jos (Mikolaičyko partijos) nė,a ko ir kalbėtis, 
organo “Gazeta Ludowa’’
redaktorius Josef Batoro- B(JVO SUKILę KAt.ĖJl- 
wicz lapkričio 23 d. buvo; Mo KALINiA| 
atrastas Varšuvoje savo bu-. Wau|;an. Wis. kalėjime 

69 kaliniai buvo padarę šute negyvas. Jis ir keturi jo 
šeimos nariai buvo nunuo
dyti nežinomų piktadarių. 
Jau ne pirmą kartą Lenki-

k ii imą. Jie pagavo keturius 
sargybinius, kaipo “užsta
tus” ir užsibarikadavo ka-

josbolsevokjska politine po-;įėjimo kamerose. Po 17 va- 
licija nužudo patylomis iandų maišto kaliniai pasi- 
opozicijos žmones ir paskui ^avė kalėjimo vyresnybei ir 
ta pati policija ieško kalti- įčėjo į kiemą, kur juos pa- 
ninkų , bet nieko nesuran- gmė į savo “globą” ginkluo- 
da- ti sargybiniai. Visi keturi

kalėjimo sargai paliuosuoti 
KONGRESAS SVARSTO ir jiems nebuvo padarvta 

KAINŲ KONTROLĘ nieko bloga.
Atstovų rūmų bankų prie

žiūros komisija pradėjo 
svarstyti administracijos pa
siūlytą programą kainoms 
kontroliuoti. Komisija pa
reikalavo, kad administra
cijos atstovai plačiau paaiš
kintų, kaip jie mano pasi
naudoti prašomais įgalioji
mais ir kaip jie yra supla
navę vykinti kainų kontro

ŠIAURĖJE DINGO TRAN
SPORTO LAIVAS

Vienas laivas iš Alaskos 
ir du pakraščių sargybos lai- 
vukai išplaukė gelbėti ka
riuomenės transporto laivą 
Clarksdale Victory, kurs bu
vo užvažiavęs ant seklios 
vietos pirmadienio vakare, 

|lę. Ta pati komisija pritaria prie Graham salos šiaurėje, 
valdžios pasiulvmui suvar- Laivas pranešė apie jį išti- 
žyti pirkimus “ant išsimokė- kusią nelaimę, bet paskui 
jimo”, kurie sudaro didelį jokių žinių apie save nebe- 
infliacijos pavojų. padavė.
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MAŽAI VILTIES SUSI
TARTI

leista $11.700. Todėl vienam 
tremtiniui Šveicarijoj viduti
niai teko po $65.

Londone vėl susitiko A-
merikos, Anglijos, Franci- skirstant? BALF va-

ir Rusijos užsienių Ę°'‘-,dovvbė aiškina, kad Italijoj,
tikos vadai tarus del taikos R

salvsru \okietiiai ir Au>tn- ,___ kL.

Kodėl toki nelygybė pa-į

sąlygų Vokietijai 
jai. Londono konferencija 
yra tąsa nepavykusios kon
ferencijos Maskvoje. Mask
vos konferencija iširo todėl, 
kad Rusija kėlė Vakarų val
stybėms nepriimtinus reika
lavimus. Rusija reikalavo:

1. Dešimtį bilionų dolerių 
reparacijų iš Vokietijos, ne
skaitant to. ką ji jau paėmė 
iš vokiečių.

2. Centralizuotos Vokietijos 
valdžios, kurioje žymią vieta 
rusai nori duoti komunistų va
dovaujamoms Įvairioms “anti
fašistinėms” organizacijoms.

3. Pramonės nacionalizaci
jos, kaip ji yra Įvykdyta Rusi
joje.

4. Patvirtinti Lenkijos sie
nas pagal Odros ir N isos upės.

Amerika ir Anglija ši
tuos rusu siūlymus atmetė 
tada ir atmes dabar. Jei ru
sai sava reikalavimų nepa
keis, tai susitarimui mažai 
tebus vietos.

Dėl reparacijų Rusija jau 
prakišo. Vietoje 10 bilionų 
dolerių Amerika ir Anglija 
paskelbė, kokios dirbtuvės 
Vokietijoj bus paimtos už 
reperacijas ir pažadėjo vo
kiečiams, kad, išvežus tas 
dirbtuves, reparacijų klau
simas bus baigtas. Tų dirb
tuvių vertė siekia tiktai vie
ną bilioną dolerių ir iš tos 
sumos 75 nuošimčiai turi 
tekti Vakarų valstybėms. 
Apie 10 bilionų rusai turės 
užmiršti, arba turės pasilai
kyti ir melžti savo okupuotą 
zoną, iki iščiulps iš ten viso
kių gerybių dar už dešimtį

daug lietuvių studentų, tai 
jų šelpimui išeina daugiau 
pinigų,negu tokiam pat skai 
čiui žmonių Vokietijoj. Bet 
dėl to aiškinimo reikia par 
stebėti, kad Švedijoj ir! 
Šveicarijoj gyvenimo saly-’ 
gos yra tokios pat norma
lės, kaip ir Amerikoj. Ten 
žmonės gali ir turi patys 
sau duoną uždarbiauti. BA
LF turėtų šelpti pirrnon ei
lėn tuos žmones, kurie ne
turi galimybės užsidirbti 
sau duonos. Pirmiausiai rei
kia šelpti vaikus ir ligonius 
tremtinių stovyklose išgriau- 
toj Vokietijoj ir Austrijoj, 
o normališkose sąlygose gy
venantiems tremtiniams jo
kių pašalpų nereikėtų skirti. 
Švedija ir Šveicarija turėtų 
visai išnykti iš pašalpų sąra
šo, o Italijai ir Francijai lė
šos gali būti žymiai apkar
pytos.

Tiesa, reikia pridurti, kad 
piniginės pašalpos nevisai 
tiksliai atvaizduoja duoda
mų pašalpų kieki, nes prie 
to prisideda daiktinės au
kos, kaip rūbai ir avalynė.

PREZIDENTO PROGRA
MA IR KONGRESAS

KELEIVIS, 5O.3OSTON

TURTUOLIS NACIS AIŠKINASI TEISME

Vienas iš 22 nacių ka uitai stų, I.G. Farben pramonės 
koncerno vedėjas Christian Schneider, aiškinasi Niu- 
renberge amerikiečių karo teisme dėl karo prasikal
timų. Teisme buvo Įrodyta, kad I. G. Farben vadai 
pirko iš nacių konlagerių motelis kalines ir darė su 
jomis visokius bandymus, kol visos nupirktos mote
rvs mirė. Teisme tas kriminalistas dedami nekaltas.

Kas Savaite
čiai nieko nelaukdami susi-

......
grama dėl Vokietijos ir Au
strijos yra protinga, bet jos 
vykdymui reikėtų ir “pro
tingų’’ sąlygų, kurių nėra.

Londono konferen cija1 
vyksta milžiniškų pasauli- Meyers į Teismą
nių varžytynių laikotarpy- Justicijos departamentas suko lizdus iš stiklo ir pen 
je. “Taikos dai-ytojai” jau'praneša, kad buvęs karo vaikus šiltuose namuose.

aviacijos užpirkimų virši- pjivier įr Ettore 
ninkas generolas B. E. Me- žymįausįas vokiečių ko- 
yers traukiamas atsakomv- mun"istų rašytojas Plivier, 
bėn už paslėpimą savo pa- Hitlerio Įsigalėjimo pa
jamų. Vien pelnų iš savo;bė j Sovietų Rusiją. Ten 
dirbtuvių ~ tas generolas tu- jį/išgyveno 12 metų ir pa
rėjo per šesius karo metus ra— * pagarsėjusią knygą 
131,488 dolerius, bet mo- “Stalingrad”. Dabar Plivier 
kesnių nuo tų pelnų nemc- at5^g0 pas amerikiečius ir 
kėjo. Tas per daug apsuk- sako;
rus generolas iš viso nuslė- _ . . _ , .
pė 190,970 doleriu savo pa- “Rusijoj nebėra ne ki- 
;urYin birkštėlės komunizmo. As

I Generolo riebius pelnus išbėgau iš ten, nes ilgiau ne- 
IF susekė kongreso tyrinėjimo begalėjau ištverti .

komisija. Demokratiškai o italų komunistų vadas 
kontrolė pasirodo labai rei- Ettore, išbuvęs Rusijoj 8 
kalinga. Jau daug grasia-| metus, sugrįžęs Į Italiją pa- 
gaudžių buvo išvilkti die- reiškė:
nos švieson per kongreso ty
rinėjimo komisijas.

trečius metus bando likvi 
duoti antro pasaulinio karo 

' palikimą, o tuo tarpu, jiems 
besitariant ir bebandant su
sitaikinti, pasaulyje pradė
jo bręsti naujas konfliktas. 
Tcdėl galima kelti klausi
mą, ar Londono konferenci
ja vyksta antro pasaulinio 
karo pabaigtuvėse, ar tre
čiojo pasaulinio karo išva
karėse?

Pirko Moteris 
Jas Žudė

Dar Vienas Bandymas
Anglijos sostinėje Londone, Į siems” jų didžiąją demokra- 
pradėjo posėdžiauti “ketu-Į tijos išdavystę, jų pažadų 
ri didieji” ministeriai. Jie melagingumą ir veidmai- 
atsivežė i posėdžius kelis niškumą.
šimtus ekspertų, patarėjų iri Londono konferencija Į- 
spaudos atstovų. Didieji mi- vyksta nepaprastose sąlygo- 
nisteriai dar kartą bando se ir todėl, kad .Maskva jau 
susitarti dėl taikos Europo- per kelis mėnesius veda be 
je, dėl Vokietijos ir Austri- galo melagingą ir piktą pro- 
jos ateities. • pagandą prieš Ameriką.

Dabartinis bandymas da- Maskvos propaganda skel- 
romas nepaprastose sąlygo- bia sąmoningus melus ir, 
se. Vakarų Europoje, minis- pagal G. C. Marshall žo- 
teriams sėdant prie bendro džius, tų melų skelbėjai ži- 

diktatura no, kad ji
Prezidentas Trumanas pa

siūlė kongresui duoti vy
riausybei gana plačius iga-|S^U 
liojimus kovoti prieš kylan-'h ranci-|0>

Niurenbergo teisme, kur 
amerikiečių teismas teisia 
vokiečių cheminės industri
jos kompanijos “I. G. Far- 

}ben” pareigūnus, paaiškėjo, 
kad to biznio vedėjai per 
karą pirko iš Oswięcim na
cių koncentracijos stovyk
los kalines moteris. Už kiek
vieną moteri jie mokėjo na
ciams po 200 markių. Pas
kui to biznio vedėjai su mo
terimis darė bandymas, jie 
joms duodavo savo gamina
mus vaistus ir taip bebandy
dami jie visas tas moteris 
išžudė.

“I. G. Farben” buvo di
džiausia vokiečių chemijos 
biznio Įstaiga. Tos Įstaigos 
vedėjai labai skundėsi, kad 
Oswięcim koncentracijos 
stovykla iš jų lupa aukštas

Kova Prieš Vergiją
Sovietų Rusijoj yra 14 

milionų žmonių vergijoj. 
Jie dirba prievartos darbų 
stovyklose po žandarų prie
žiūra. Ta vergija yra daug 
šlykštesnė, kaip Amerikoj 
buvusi negrų vergija, nes 
Sovietuos vergai visi yra 
pasmerkti mirčiai, kai}) re-

‘Socializma* Lenino kra
šte tapo negailestinga istori
jos liekana; proletarų dikta
tūra yra pakeista parsidavu- 
*io$ biurokratijos diktatūra, 
kuri naikina kiekvieną so
cializmo liekaną”.
Nematomas Svečias

Massachusetts valstijos 
gubernatorius Bradford iš
kėlė gražią idėją, kad šių 
metu Padėkos dienos vai-žimo priešininkai. A , . ..

Amerikos publicistas Eu-se?na butV pakviesti nemą-
gene Lyons, geras Rusijos; į?mi svecįai» badaujantieji 
reikalų žinovas, siūlo ikurti į Fui °POS žmones. Jis siūlo 
Internacionalinę Komisiją švenčių proga siųsti maisto 
Kovai Prieš Vergiją. Į ją tu- Pen^> kupė neturi duonos 
retų Įeiti žymus juristai ir kasdienines.
visuomenės darbuotojai. Jos Butų labai gražu, jei ta 
pareiga butų rinkti medžią- idėja pasklystų ir lietuviustalo, Maskvos diktatūra no, kad jie meluoja. Maskva---- j— — ._ „ s-i. • * - . - .

daro rimtą bandymą per sa- kaltina Ameriką dėl impe- kainas už moteris. Dabar api \ r^iją -1JJ 111 tarpe. Rengiant Padėkos
vo penktą kolumną—komu- rializmo, dėl karo kurstymo,! tie nacių budeliai aiškinasi - i a s įes . , vaisęs kodėl nepakviesti Į
nistu partijas — nuversti dėl noro pavergti Europą ir'teisme dėl savo šunybių. Bet Į iš tikrųjų, E. Lyons pa- svečius kokį nors badaujan- 

ir Italijos vai- pasauli ir dėl visokių kito- jįe ir dabar dedasi “Kultu-j siūlymas vertas dėmesio. M lietuvį išvargusioj Euro- 
dalykų J ringais žmonėmis” ir teisi-į Didžiausia musų laikų gėda P.°J- Kodėl tam išvargu-čia'c kainai Dundant narai, džias. Streikai, riaušės, pa- kių prasimanytų —, ... , 4(TT.4, ,------------------- ------- o—. ,. .. . -

. Pag šėlusi melų propaganda ten Musu valstybės sekretorius naši, kad ne jie, bet Hitle-iyra ta, kad taip vadinamas šiam ir tolimam svečiui ne
paleista i darbą su vienu • dabar atsisėdo su tų melų/18 kaltas . Į “kultūringasis pasaulis’^ ty=
tikslu—Įtraukti Franciją ir meisteriu Molotovu prie 
Italiją i rusų “Įtakos sferą”, bendro stale “tartis dėl tai- 

Kai keturi didieji atsisė- kos”. »
do prie bendro stalo, juos Londono derybos vyksta

ba EuroDai. kain tai numato* i--T r-------------
Marshallo planas, ta pagal
ba gali būti duodama tiktai 
musų pramonės ir žemės 

•ūkio produktais. O tai reiš
bilionų dolerių. Bet tokia-;kia, kad krašte kainos vėl 
me atsitikime jokio susitari- kils i viršų, uždarbiai ban

PRIEŠINGI AMERIKOS 
DUONAI.

, li dėl baisios vergijos Rusi- to pakietuką, ar nepaaukoti 
joj, kaip tas pats pasaulis nibų ar pinigų per musų 
ilgą laika tylėjo ir dėl hitle- ^P08 organizaciją — Ben

drą Amerikos Lietuviu Fon- 
Idą?

rimo režimo žiaurumų. 

Francuzijos žmonėms rei- Politinis Plepisis Europos Rytų sveikina nepaprastose sąlygose dar
kapų tyla. Ten rusų bėgė- ir todėl, kad dabar Amen- kalinga Amerikoj** pagalba Pulkininkas" R. McCor-'Franciios Bėdos
diską sauvalė ir žiaunas te- kos visuomenė jau pradėjo • liaudįs labai laukia'Mar- mick, Chicagos “Tribūne”! Francija gyvena nera-
roras jau veik visai baigė teisingai vertinti Rusijos shallo plano pradedant Vei- leidėjas, lankėsi Japonijoj mias dienas. Politiniai strei-

! likviduoti paskutinius de- imperializmą ir jau išmoko įti komunistai neriasi'ir pasiūlė, kad japonų gy- kaL pridengti reikalavimais
są ta laiką Rusija nerodėLPreziaęnto pia- mokratiios likučius Bulga- atskirti žodžius nuo darbų.<iš kailio prieš Marshall pla-! ventojų perteklius turėtu pakelti . uždarbius, parali- 
jokio noro pakeisti ar suma- P^Jtlk° nG1 siaiP,..,nei rU°s Pskovas, Serbijos o- -Jaltos garbintojų ir nekaltų agituodami. Ju lyderis rasti sau naują gyvenamą ^oja visą šalj. 140,000 at- 
žinti savo reikalavimus. O .Kongreso .rePubIlk°-ivario™, Vengriją Belą burbė ių, kūne tikėjo į Mas-;Ra nd Boussus anądien vietą... Australijoj. sarginių kareivių pašaukta
todėl mažai kas tiki, kad ;£1S?a, dau^ma mano, 'Koyacs, Lenkijos S. Miko-/vos gerus norus dabar Rė; Australija, Amerika ir kl*astą ginti ne nuo užsienių
dabar Rusija ims ir nusileis.! SU ES "Ti-13 į laicyks, Rumunijos Julius čia jau mažai bėra. Musų/ «Kai sociaiistai, taip ir Anglija bendrai kariavo, ;Pri,ešų, bet nuo “penktosios

Dėl Lenkijos sienų Ame-;į£? Z™ i • ą sV^lklus: m tūkstančiai neis- visuomenei jau aišku kad,degolistai tarnauja Ameri-Įkad japonų nejleidus i Au- kolonos" krašto viduje, nuo
rika ir Anglija užima gana Į į/A republikonai įvardytų Rytų Europos de- Maskvos totalitarine dikta-(kai kuri nori pavergti visa straliją, o Chicagos pulki-pado ir suirutės.
keis^ poziciją. Jos, be I^n-^o;'os.j^yo programos ko- mokratijos kovotojų nuo turą eina Hitleno diktatu- ‘įninkąs siūlo užleisti japo- Tose neramiose sąlygose
kijos atsiklausimo, atidavė * 7^ infJia.c.1^ .«ePas.lu-, kartuvių, is kalėjimų ar is ros keliu, o todėl ir susi-į1 . mams Australiją po to, kai Francija turi kebLrSk^
n,™ pnesmga.,, j.e fk at.da- tremt.es pnmena d,die- Kalbamas ^d.ktat^j^BetJtądang . Japonija buvo sumušta. ;vyriajybės sudaru.

mo nebus.
Tarp Maskvos ir dabarti

nės Londono konferencijos 
praėjo 7 mėnesiai ir per vi

pusę Lenkijos teritorijų Ru
sijai ir pažadėjo lenkams 
atlyginti vokiečių žemėmis. 
Dabar jos nori iš Lenkijos 
tas jai pažadėtas žemes vėl 
atimti ir atiduoti vokie
čiams. Toks neteisingas nu
sistatymas, bausti Lenkiją 
už savo pačių beprincipiš- 
kumą, galėjo gimti tiktai 
tokio jaltiško “tvirtuolio”, 
kaip James Byrnes, galvoje.

PASTABOS DĖL BALF 
APYSKAITOS

BALF seimui Nevv Yorke 
buvo patiekta apyskaita iš 
BAU' veiklos per pereitus 
metus, nuo 1946 metų spa
lių 1 d.*iki šių metų spalių 
1 d.

Per tą laiką piniginės BA- 
LF-o pajamos siekė $233,- 
624.20. Iš tų pinigų buvo iš
leista šelpti lietuviams:

Vokietijoj ir Austrijoj 86,-
.>68 doleriai. Ten yra ar buvo
63 tūkstančiai lietuviu. Todėl 
vienam tremtiniui vidutiniai 
teko po $1.30 pašalpos.

Italijoj išleisti 20.000 dole
riu. Lietuvių ten yra apie 600. 
Todėl vienam tremtiniui Itali
joj vidutiniškai teko apie 33 
dolerius.

Švedijoj išleista

rė duris infliacijai, panai
kindami visokią kainų kon
trolę. Užtat dabar, kada 
prezidentas pasiūlė savo 
programą, republikonai Į 
tai neturi ką atsakyti — jie 
tik pravardžioja prezidento 
pasiūlymus. Vieni mano,- 
kad prezidento programa 
yra “totalitarinė”, kiti va
dina ją “policine”, bet jokio 
gudresnio pasiūlymo nė vie
nas republikonų vadų dar 
nėra daręs.

Mėtymasis “totalitariz
mu”, kaip ir bolševizmu da
bar yra savotiška mada. Jei 
koks pelnagaudis negali 
tiek švento pelno gauti, 
kiek jo apetitai norėtų, jis 
tuoj rėkia, kad “totalitariz
mas” jį smaugia. Kiekvie
ną kontrolę pelnagrobiai 
apšaukia gryniausiu “bolše
vizmu”. Kiekvienas ūkio re
guliavimas tos rūšies žmo
nėms yra “laisvės varžy
mas”, na o už pasipelnymo 
laisvę musų “free enter- 
prise” kovotojai gatavi sa
vo galvas sudėti...

Kaip kongresas tars dėl 
prezidento programos, šian
dien dar ir kongreso vadai 
negali pasakyti. Atrodo,

BusirrSs Diktatorius?
kada norspat, kok< buvo su hitlerine1 Francuzijos darbininkai, tai Tas pats pulkininkas ne- cialistų vado L. Blumo ban- 
diktatura ! šitas Maskvos agentas irJabai senai siūlė, kad Aust- dymas nepavyko ir parla-

t . « i-’ _ ■ I - -« J T X.    * . A  • /O VO t o r-r X I > _  

mas
• amerikiečiam.,___

“Tuo tarpu, kai Vakarų'maistas paperka neprotau
demokratijos siaurino savoįjančius Francuzijos žmo 
suverenumo sritį, vienas nes.” 
kraštas pasirinko kitą ke
lią. Sovietų Sąjunga žymiai 
praplėtė savo sienas. Nuo 
1939 metų jį faktiškai anek
savo teritorijas 280,000 ket-
virtainių mylių pločio su 22 
milionais gyventojų”.

Piie tų atvirai pavogtų 
i sričių prisideda visa Rytų 
Europa, kur Maskva viešpa- 

. tauja, kaip pas save namuo
se. Prie savo užkariavimų 
Maskva nori pridėti ir Va- 
karų Europą, o tuo tarpu 

J Kinijoj eina kruvinas, Mas
kvos sukeltas karas, kurs 
lems 500 milionų Kinijos 

| gyventojų likimą.
Tose sąlygose “keturi di

dieji” susėdo prie stalo ap
tarti taikos klausimą. Musų 
valstybės sekretorius nusi
vežė Į Londoną aiškią pro
gramą dėl Vokietijos ir Au-

Bet jeigu Stalinas galėtų M geltonveidžių 
tokios pagalbos franeuzams* 
duoti, tai Francuzijos ko
munistai ant stogų sulipę 
šauktų: “žiūrėkit, kur tikras 
jūsų priedelis!”

ko nepaklausė. Tas pats prieš abu kraštutinumus, ku- 
pulkininkas griežtai pasisa- į Jįe gresia krašte sukelti pi
ko už neįsileidimą Į Ameri-,be^nl karą. R. Schuman yra 

žmonių, demokratiškų katalikų va- 
Kartais jis siūlo, kad Kana- das. Parlamentas jį patvir- 
da Įsijungtų Į J. A. Valsty- tino 412 balsų prieš 184.
be* j,. . , . . Sako, Jiems “Pavydi”
.žodžiu, .pulkininkas tun Vėžio pleperis Bimba

visokių idėjų, bet nuoseklu-'skelbia, kad “neapsakomu 
mo u aiškumo pas ji ir die- pavydu susirgo lietuvišku 

reakcionierių spaudos re
daktoriai. Jiems nepatinka,

iStrijos ateities. Jis siūlys su- 
Italų generolas Giovanni • daryti 40 metų sutartį pri- 

kad sprendimas priklausys Messe vadovauja buvusių žiūrėti, kad Vokietijos mili- 
$11.677.[nuo to, ar kongresas prita-karo dalyvių “laisvės armi-;tarizmas neprisikeltų; Jis

LAIVYNO VADAS
nos metu su žiburiu nerasi.
Gudrus Paukščiai .---- i»cp<n,nuvįi,

Newarke, Ohio, yra stik-'kąd Brooklyne steigiamas 
linių audeklų fabrikas ir j Lietuvių Kultūrinis Cent-
laboratorija, kuri tyrinėja, Įras”;
kaip mandriau iš stiklo ga- Bimba skundžiasi dėl pa- 

r_ vydo ir prašo dolerių. Bet ir 
pats tas Bimbavėžis žino, 
kad jo “centre” jokios kul
tūros nebus. Bus Maskvos 
propagandos Įstaigėlė su 
“kietais ir minkštais” dva-

minti visokius audeklus ir 
kitokius dalykus. Praeitą 
savaitę Newarko, O. labora
torijos vice-pirmininkas pra 
nešė tokią naujieną:

“Visi paukščių lizdai Ne- . ____  ___
vvarko, Ohio stiklinių audi- sakais trankais Maskvos

.. . . . . , - -r —---- o------- i------- ------------ ------------------------ Irck,„.nv.*u, Amerikos karo laivyno
Lirtuvių ten yra apie 4oo žmo- ria Marsh alio planui. Jei jai”. Italijos komunistai sa-įsiūlys sujungti visą Vokieti- admirolas A. W. Radford 
nių. lodei \ienam tremtiniui pritaria—tai turės pritarti ko, tas generolas telkia sa- i viono earloraniinc no. hus skiriamas karo lniwnn
vidutiniai teko apie 19 dolerių. įr kokiai nors aprėžtai ūkio vo šalininkus, kad vėliau

Šveicarijoj lietuvių yra apie kontrolei, kad kainos nelip- galėtų Įvesti krašte dikta-
180 žmonių, o jiems šelpti iš- tų j padanges. turą.

nių fabriko kaimynystėje 
dabar yra susukti iš stiklo 
audinių (fiberglass)”.

Vadinasi paukščiai išmo
ko sukti lizdus iš stiklinių 
audinių, kuriuos gamina 
Owens - Corning Fiberglass 
Corporation Nevvarke, O

davatkėlėms užbovyt, o apie 
kultūrą ' čekistiniai kultūr

tregeriai kalbo tik dėl svie
to akių.

Kokią “kultūrą” gali at
stovauti žmonės, kurie užgi- 
ria Sovietų Rusijos koncen
tracijos stovyklas su milio-

Kas dabar drįstu sakyti, nais vergų? Kokią “kultu-J ---------- .. ra”ją j vieną federacijos pa-bus skiriamas karo laivyno kad paukščiai nesupranta mą jus galite duoti 
grindais suorganizuotą vai- štabo viršininku. Jis dfv~“ viams wi
stvbę, bet Ruhro sritį laiky- vadovauja karo laivams
ti tarptautinėj priežiūroj. lanto vandenyne.

tremt.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
BALF Seimo Nutarimai ir gerai

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

TodėlDŽIAUGSMAS PO IŠSIGELBĖJIMO KALNUOSE

į Taft, Calif. 
buvo išgelbėti.

Dr. Roberth Dykęs ir jo žmona skrido orlaiviu iš Custer, S. D.
Jų orlaivis nukrito Utah kalnuose ir tik po kelių dienų juodu 
Čia matyli, kaip išgelbėtus keleivius pasitinka Dykęs tėvas ir džiaugsmingai 
apkabino savo sūnų. Kol keleivių pora buvo išgelbėta iš aukštų kalnų, orlai
viai jiems numetė maisto ir kitų reikalingų daiktų.

Dėl Bendros BALF Veiklos gaus teisių sugrąžinimas tų
BALF buvo įsteigtas lie- tremtinių kilmės kraštams, 

tuvių tautos pražūties pavo- Tokio išrišimo reikalauja 
jaus valandoje. Karui pasi- pavergtoji Lietuvių Tauta, 
baigus, pasaulio nelaimės ir Lietuvos Išlaisvinimo Komi- 
lietuvių tautos vargai nesi- tetas, tremtinių masės Euro- 
baigė. Priešingai — lietuvių poje ir šaltame Sibire, ir vi-, 
tauta likos pavergta, tuks- vi lietuviai amerikiečiai. Šis 
tančiai jos geriausių sūnų, reikalavimas yra paremtas' 
gelbėdamiesi nuo mirties, tarptautine teise, kuri Lie-* 
pateko tremtinių būklėje, tuvos valstybinį suverenu-.
Lietuviai tremtiniai tebe- mą tebelaiko nepaneigtą,' 
vargsta, mirtis ir ligos juos bei visa eilė iškilmingai pa- 
tebeskina. Badas, alkis ir reikštų tarptautinių įsipa- 
šaltis juos tebesilpnina. reigojimų — kaip antai:

BALF yra jų vienintelė Atlanto Čarteriu, Keturio- 
viltis, paguodai, pagalbai, mis Laisvėmis, Jaltos Dek- 
BALF piniginės ir daikti- laracija “Išlaisvintoms” Eu-, 
nės dovanos — nėra tiktai ropos Tautoms, ir Jungtinių! 
dovanos. Tai dvasios stipri- Tautų Čarteriu. 
nimas, amžiaus liginimas. Šalia to, ligi bus atsteigta

Kilnų šalpos darbą dir-??PrikliJu^y.bė. JT .^ve 
bant, visos Amerikos lietu- Lietu v ai, Latvijai, Estijai ir 
vių patriotinės grupės suge- kl.toms sian<Ben Sovietų Ru- 
bėjo sueiti po viena vėliava. SB°S Pavergtoms tautoms,— 

tenka kreipti rimtą dėmėsi
BALF veikla davė progą tarpiniam tremtinių klausi- 

lietuvių vardą iškelti pla- mo išrišimui — emigracijai 
čioje Amerikos visuomenė- iš Vokietijos ir Austijos i 
je, per spaudą, radiją ir ki- kitas valstybes. Daugiau 
taip kaip dviem metam praslin-

Turėdamas visa tai min- kus po karo veiksmų nu- 
ty, BALF Seimas, 1947 m. traukimo, lietuvių ir kita-, , _
lapskr. 5 ir 6 dienomis Nevv taučių politinių tremtinių į giau visokių daiktinių gėry- profesijos asmeniui apleisti Smagios varduvės pas ūki

► _ IKI,, iirvcrt- moicfr. clfjlhinili ccim nvr.Pocii'l VD711in K {linkus AblanUS

las jam ir patinka 
sekasi.

t Nesistebiu, drg. Ablanas 
yra malonaus budo žmogus, 
ir visuomet sukalbamas. Jis 
turi daug draugų,

i Drg. Ablano varduvių vai- Centrą, 
sese dalyvavo didelis būrys

visiems geradariams: Visi nariai buvo dėkingi BATAV1A, ILL.
a) aukoti galimai dau- Dr. Biežiui, bet suprato, kad

Yorke, dabartinio pasaulio masės tebegyvena beteisių bių, ypač: maisto, skalbinių savo profesiją važiuojant iš 
sostinėje, nutaria ir pagei- šelpiamųjų gyvenimą—kai-(vyrams, apsiaustų ir kostiu- Chicagos už $8.00 į dieną, 
dauja, kad BALF prieteliai po “human materiel”, be'
veiktų sekančiai : nuosavybės ir pilietinių tei-

1
rius,

mų, batų ir vilnonių siūlų iš kurių jis turi pragyventi 
kojinėms; P. T. suvažiavimuose, yra

Stiprinti BALF .sky-šių, be balso jų likimo spren- b) aukas siųsti organizuo- reikalaujama per daug pa 
įtraukiant į juos ko- dime, nuolat “skryninami”»tai per BALF’ą; sišventimo. Tas pats yra C1

daugiausia narių; ir cenzūruojami. Prieš grjz-
2. Steigti BALF skyrius tant į laisvas tėvynes, šie

tose vietose, kur skyrių dar tremtiniai trokšta laisvo ir 
nėra; saugaus gyvenimo su viso-

3. Tęsti nuolatinį drabu- mis žmogaus teisėmis, su 
žiu, avalynės, medikamen- darbo progomis, su sąlygo
tu, mokslo reikmenų ir kito- mis šeimyniškam gyvenimui 
kių gėrybių rinkimo vajus; ir švietimui. Tokių sąlygų

visų kliubėčių yra 
pribut ant to svar

baus susirinkimo, ir paskirt 
kandidatais tuos, kurie bu
tų tinkamiausi valdyt vie
natine Lavvrenve’o Lietuvių

areiga

Aug. Večkys, rast.

svečių. Buvo žmonių iš Ba-
tavijos, Centralijos, Rock- HdVerkUlio Kolonija
fordo, Chicagos ir kitų vie
tų. Maloni drg. Ablavienė 

j visus ir visas skaniai vaiši
no. Buvo lietuviškų šaltano- 
sių, kiniško čiapsujaus, švei-

’ cariško sūrio ir vokiškų nuo Bostono, yra pavyzdin- 
, kumpių. O priedais gavome ga lietuvių kolonija. Nors 
rusiškos vodkos. Trumpai lietuvių tenai nedaug, bet 
sakant, buvo tikrai gera va- jie susispietę apie savo kliu-

Neteko Veikėjo
Pereitą savaitę buvo palai

dotas Motiejus Matcnis.
Haverhillio mieste, netoii

i karienė — didelis 
' drg. Ablanienei.

Po vakarienės 
viešnios dar ilgai 
vo ir dainavo. Tik 
te jie skirstėsi,
draugams Ablanams ilgiau
sio gyvenimo ir visokių lai
mių. Gi aš ir draugė Žuklie- 
nė likome nakvoti. Mat, no
rėjome matyti, kaip drg. 
Ablanas gaspadoriauja, o 
labiausia norėjome apžval- 
gyt jo ūkį ir pasigėrėt laukų

kreditas bą gražiai sugyvena ir turi 
į daug turto. Be kliubo, jie 

svečiai ir turi dar nuosavas kapines ir 
šnekučiu- parką su sale piknikams. 
2 vai. ry-j Viskas išmokėta ir yra $80,- 

linkėdami OOO grynais j ini-rais bei val-
džios bonais. Nekilnojamas 
turtas miesto yra įvertintas 
$50,000. Taigi visas kliubo 
turtas siekia $130,000.

Kreditas už visa tai pri
klauso socialistams, nes jų 
pastangomis visa tai buvo 
pradėta ir įkurta.

Vienas iš rimčiausių so- 
draugas 

Kaip in-

gamta—kalneliais, slėniais, 
medžiais ir jų giesminin-! cialistų čia buvo 
kais paukščiais. O tų paukš-i Motiejus Matonis.
telių ten yra daug ir viso-įteligentiškas ir šalto proto 

vyras, jis turėjo daug įtakos 
ne tiktai lietuvių kolonijai, 
bet ir paties miestelio }>oli- 
tikai. Kada tik įvykdavo 
platesnis Massachusetts lie
tuvių suvažiavimas ar kon
ferencija, draugas Matonis 
visada atstovaudavo Haver- 

Jis kalbėdavo lėtai, 
rimtai ir įtikinančiai. 

Visi jį mylėdavo ir visi 
klausydavo jo žodžio.

Deja, daugiau jo jau ne
bematysime. Pereitą antra
dienį, lapkričio 18 dieną, jis 
buvo palaidotas Haverhillio 
lietuvių kapinėse, prie kurių 
įsteigimo jis buvo bene dau
giausia prisidėjęs. Laidotu
vėse dalyvavo labai daug 
žmonių. Gėlių buvo du di
džiuliai vežimai. Paskutinį 
atsisveikinimo žodi prie ka
po pasakė S. Michelsonas.

jaunas

kių! Neperdėsiu, pasakiusi, 
kad vasaros metu čia yra 
tikriausias rojus.

Lapkričio 1 d. draugė B. i ^eje, drg. Ablanas jau 
Žuklis mane pakvietė daly- sulaukė 60 m. amžiaus, bet 

• iškilmėse,'.linksmas ir pajėgus.
Linkiu jam sulaukti daug- 

daug varduvių ir gimtadie
niu. Ro»ė Buches. hillį.

bet

vauti 

su kurios

smagiose 
buvo suruoštos drg.

c) individualias siuntas Mikužiute. Su Gugių yra ki- ę Ablanu varduvių proga,
siųsti tiktai žinomiems žmo- tas dalykas: tvarkyti invest- prg Ablanai turi gražų ūkį, 
nėms: giminėms ar pažįsta- mentus, morgečius, insuran- kuris randasi netoli Batavia 
miems; ce, namų reikalus, turi būt miestelio. Turi modemišką

d) nepažįstamųjų tremti- advokatas ar pilnai patyręs gyvenimui namą ir kitus pa- 
nių prašymus tenkinti tiktai biznierius. Kitaip mes ture- status. Yra 16 melžiamų 
po to, kai bus patikrinta sime tokius pat vargus, kajp karvių, bet jų pieną drg. 
BALF’e ar Lietuvos Raudo-dabar turime sū Mass. vare- Ablanas neparduoda BjW-

— pats da- 
viestą ir turi 

Smetonos. Savo pro-

4. Rinkti pinigines aukas buvusiose priešų šalyse ilgą najame Kryžiuje, kiek pra- tijos įstatymais, kada asmuo man kompanijai 
visu nuoširdumu, kad butų laiką nebus, ir todėl karą’šytojo prašymas yra rimtas nesuprantantis fratemalių ro surius, svie
galima ir įmanoma ko di-laimėjusios valstybės turi j ir pagrįstas; ?<=,-_ j---------- *---- -
dėsniam skaičiui lietuviu prievole tremtinius criglau-! * R Kryžiųlietuvių prievolę tremtinius priglau-i 
tremtinių, ypač jų vaiku- sti savo teritorijose, 
čiams, pagelbėti. Todėl BALF seimas užgi-

5. Pravesti viešas rinklia- rfa Stratton Bill H. R. 2910 
vas (Tag Dav), kur tik įma- jr įpareigoja visus savo sky-

F n, ir.n,a7us 5io ar P?.na'j tojai galėtų siųsti individua 
b. rrasyti visus BALr na- saus įstatymo pravedimą G-.; nakiprnkni 

rius ir lietuvių salpos darbo paremti per savo senatorius w '
rėmėjus metuose paaukoti įr kitus atstovus kongrese.
nemažiau vienos dienos už- Apart to, BALF seimas.) 
darbi kenčiančių lietuvių reikšdamas isitikinimo, kad! 
gerovei. Strattono ar jam panašus įs-

7. Dėti visas pastangas, tatymas bus sekančioje re- 
kad BALF butų nesukriau- guliarėje Kongreso sesijoje 
namas tiltas, jungiantis vi- priimtas, pažvmi, kad ant 
sus kilnaširdžius žmones — lietuviškos
lietuvius

atsiųsti BALF’ui sąrašą as
menų, kuriems butų reika
linga didesnė atskira para- 

įma ir kuriems paskiri auko-

organizacijų įstatymus įsi

veržė į SLz\ prezidento vD-

tą. Joseph Lukas,
SLA 175 kp. sekretorius.

ARLINGTON, MASS.

SLA Nominacijos
Lapkričio 16 d. buvo susi

rinkimas Arlington, Mass.,
__ 175 kuopos, ir atliko nomi-

visuomenės pe-jnacijas. Narių tarpe aiškiai 
ir kitataučius — čių netrukus užguls sunki pasirodė neužsiganėdinimas;

didžiajam lietuvių tautos atsakomybė: paruošti kelią, 
gelbėiimo darbui. dalinai finansuoti perkel-

8. Pagelbėti naujai at- dinimą ir pagelbėti įkurdin- 
vykatantiems lietuviams įsi- ti kelis tuksiančius Lietuvos,, 
kurtu kad jie butų naudingi tremtinių, kurie neturi arti-įkalbų, 
šios salies gyventojai ir sek- mu giminiu Jungtinėse A-'^ 
mingi savo broliu nelaimėje menkos Valstybėse, ir pa- 
ir tremtyje gelbėtojai. gelbėti kitiems tukstan- 

Trem tinių įkurdinimas čiams įsikurti kitose valsty-
BALF metinis seimas, po-Lėse.

sėdžiaudamas 1947 m. lap- Todėl, BALF seimas įga- 
kričio 5 ir 6 dd., išklausęs Įjoja Direktorių Tarybą su- 
pranešimu apie lietuviu daryti specialę komisiją, ku- 
tremtinių būklę, bei apie in- ri. nuodugniai išnagrinėtų 
teresuotų valstybių deda- visą problemą, sektų vyriau- 
mas pastangas tremtiniu sybės daromus žygius šio 
problemai išrišti, pažymi, krašto ir tarptautinėje plot- 
kad vienintelis teisingas mčje, ir sukurtų, atsižvel- 
klausimo išrišimas, kuris 8iant i -geriausius tremtinių 
tremtinių problemą galuti- 11 tautos interesus, ar tai ko- 
nai ir pastoviai išrištų, vra ordinacijos komitetą, ar tai 
— nepriklausomybės, deAio- atskirą organizaciją lietuvių
kratinio valdymosi ir žino-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEB,

tremtinių emigracijai, imi
gracijai ir įkurdinimui pla
nuoti ir vykdyti.

BALF seimas pageidau
ja, kad BALF ir veikiantie
ji tremtinių reikalams ko
mitetai, sudarytų jungtinį 
komitetą ar korporaciją vi
sų šių organizacijų veiklai, 
įtakai, pajėgumui ir pla
nams apjungti bendram 
tremtinių įkurdinimo 
mojimui.

PARAMOS TVARKA
BALF seimas, išklausęs

su dabartiniu prez. Laukai
čiu, nes jis seime prižadėjo 
suorganizuoti jaunuolių kuo 
pas, pasakyti daugybę pra- 

ir nieko neveikė. 
Svarbiausiai, kad būdamas 
advokatas ir teisėjas, kurį 
Dr. Vinikas ir buvęs SLA 
prezidentas adv. Bagočius 
persergėjo dėl Mass. ir ki
tų valstybių įstatymų, kad 
sujungimas sekretoriaus ir 
iždininko vietų yra neleisti
nas, jis leido seime tokį ne
legali patvarkymą balsuoti, 
bet svarbiausiai, kad neiš
aiškinus seimo delegatams, 
Laukaičio administracija pa 
siima visus mokesčius už 
pirmus persikėlusių narių 
metus lėšų fondui. Todėl j 
kuopos susirinkime balsa
vo:

Prezidentu: Adv 
Bagočių 22 balsai.

Vice prez.: J. V. Količie
nė, 19 bals.

Sekretorių: Dr. M. J. Vi
nikas 11, K. Paulauskas 6.

Iždininku: K. P. Gugis 
10, S. Vitaitis 7.

Iždo glob.: Juozas Kaz- 
mauskas 19, J. V. Valickas 

uzsii20.
Kvotėju: Dr. Aldona Šliu

pas 9, Dr. J. Repshis 7.
Kiti kandidatai gavo ma-

Dr. A. Trimako pranešimo žiau balsų, 
apie tremtinių padėtį Euro-I Balsavimuose 
poje, siūlo savo skyriams ir 25 kuopos nariai.

dalyvavo

LAWRENCE, MASS.

Lietuvių Piliečiu Kliubo. 
po vardu Simano Daukanto.

• ą • • • 1 • •
SpCCIčtlIS SUSU mr\.iixi«S J-

vyks lapkr-Nov. 30. 1947, 
savo name, 41 Berkeley st. 

Šiame susirinkime busdaug
duktus Ablanas parduoda nominuoiami visi kandida-
lietuviams Batavijoj ir ki
tur. Jis sako, kad tas vers

tai Kliubo valdybon 
nantiems metams.

atei-

Suteikia patraukimo ir skonio 
jūsų stalui

PICKWICK
Choose PICKWICK ‘LICHT’ or PICKWICK ALF.

I«IWI5 MArriNRBFriR A CO., Ine., Man., «IMC« 1 • 70

daVelionis buvo 
žmogus, vos 58 
žiaus; jį pakirto 
Jis buvo gimę? 
kaime, Seirijų 
Seinų apskrity, 
atvyko 1909 metais ir 
gyveno Lav.TC-nce,
1909 metais vedė Marcelę 
Masionvtę, kuri dabau lieka 
našlė. Be to, velionis paliko 
sūnų Juozą, kuris dabar 
randasi Havajų salose.

Visa Haverhillio kolonija 
liūdi netekusi gero draugo 
ir nepavaduojamo veikėjo.

Kaimynas.

metų am- 
vėžio liga. 
Faserainkų 

parapijoj, 
Amerikon 

aps:- 
kur

WFTU NESVARSTĖ
MARSHALL PLANĄ

Amerikos CIO unijų at
stovas J. B. Care.v iškėlė su
manymą Tarptautin i a m e 
unijų susivienijime (WF- 
TU) ai svarstyti Marshall 
planą. To susivienijimo vyk
domasis komitetas dabar 
posėdžiauja Paryžiuje. CIO 
unijų atstovas tame posėdy
je norėjo išgirsti, kaip Fran
cijos ir Italuos uniios žiuri 
į Marshall planą, bet klau
simas paliko nesvarstytas. 
Francijos ir Italijos unijų 
atstovai nenorėjo viešai pa
sisakyti prieš Marshallo 
planą.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN.

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

DAUG |VAIRŪMO~

į Už $1.00 p^r visą 
nesi 82-jų puslapių 
suok it:

metą kožną mė- 
žumalas. Adre-

<»-48)
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

882 N. fith sC. Philadelphia fi. Pa.
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

Izoliuota Sala
Toli pasaulio krašte, nuo o dantų gydytojo pagalbos seph salyno, žiemių ašigaly;

nažy- jiems visai nereikia. Žmo- virš 1000 mylių nuo žemy-

Darbavietės - katorgos įs
teigta visoj Maskolijos plot
mėj; nuo tolimų pietų Indi
jos pasienio iki Franz Jo-

svieto atsiskyrusi yra mažy
tė sala. Tas sausžemio ga- nės čia retai teserga, o jei no ir

mylių 
nuo Lenkijos

zemy- 
sienos,'

—Tegul bus pagarbintas, 'p ų. Popas už rubli bile ką

kaip nori. Sala vadinasi pagydomas. Dantų šepetu-' stiprinasi; iš veltui, versti- 
Tristan da Cunha. Ji randa- ko jie visai nevartoja, o vie- nai dirbančių, įvairių tauty- 
si pietiniame Atlanto van- nok jų dantys yra sveiki. ' ‘
denyne, tarp Pietų Ameri- Vienas 80 metų senis rodė 
kos* ir Afrikos, maždaug turįs visus sveikutėlius dan- 
1500 mylių į pietus nuo Šv. tis.
Elenos salos. | Svaigalų vietiniai

Laike karo toje salelėje nės nevartoja. Pas juos
buvo įkuria radio ir oro ste-j vaikšto tokia legenda: sa- 
bėjimo stotis, o Anglijos ko, prieš 40 metų buvo už
karo vadovybei sala buvo 
žinoma “Job Nine” pavadi
nimu.

Tristan da Cunha koloni-

plaukęs į salelę vienas ang
lų karo laivas ir jurininkai 
tada užkasė j žemę vieną 
butelį degtinės. Bet kaip *su-

ja susideda iš 224 gyvento-'rasti tą degtinę? Vienas sė
jų, kurie gyvena labai šiurk
ščiame klimate ir turi sun
kiai grumtis su gamta dėl 
savo duonos kasdieninės. 
Bet tie žmonės yra laimin
gi. Lordas Elton juos aplan
kęs karią pasakė šitaip:

uis, kurs tą legendą papasa 
kojo, priduųė: Nežinant vie
tos, kur butelis užkastas.

bių žmonių; ten pakliuvę 
negali nei pabėgti, nei kam 
pasiskųst.

Virš 14 milionų vergų 
zmo- dirba Rusijos prievartos 

darbų stovyklose! Vergai 
dirba įvairiausius darbus. 
Stovyklos yra išsimėčiusios 
po visą plačią Rusiją. Sto
vyklų vyriausia valdžia ran
dasi Maskvoje, o “administ
raciniai vienetai” ar sritys 
yra išmėtytos po visą kraštą 
ir kiekviena “sritis” turi ei
lę stovyklų savo žinioje.

Vergų mirtingumas yra

GENEROLAS DE GAULLE AIŠKINA PROGRAMĄ

Maike!
—Sveikas, tėve. Kas gir

dėti?
—Šlėktos naujienos, vai- 

ke—Kodėl?
—Gazietos rašo, vaike, 

kad Italijoj komunistai rik
tuojasi prie revoliucijos. 
Prancūzijoj irgi buntavoja- 
si. Apie Prancūziją aš daug 
nekėrinu, ba tenai bedieviš
ka valdžia; ale man baisu 
pamislyt apie Italiją. Juk_X -X _

Francijos generolas de Gaulle (dešinėj) buvo su
kvietęs spaudos atstovus ir jiems aiškino, kaip jis 
tvarkytų Francijos gyvenimą. Ta proga generolas 
siūlė, kad Amerika, Anglija ir Francija sudarytų ka
ro sąjungą prieš rusų imperializmą.

MARGUMYNAI
Continental Divide spręstų, kas turi daugiau 

Colorado valstijoj, Ro- teisės į tos upės vandenis! 
ckies kalnuose, 10,758 pėdų Amerikoje prie karo nc- 
aukštumoje yra garsus visoj prieis, bet ginčai eina pikti. 
Amerikoj Milner Pass. Taip lietinė Kalifornija norėtu

kaip galima jį rasti ir—atsi-1 labai didelis. Spėjama, kad 
dusęs pridėjo — neapsimo-i kasmet išmiršta apie 12 nuo

šimčių vergų. Mirtingumas 
priklauso .nuo darbų sunku
mo ir nuo maitinimo. Į išmi- 
rusiųjų vietą gabenami nau- 

iš plačios Rusijos

ka nė ieškoti!
Rašytų įstatymų salos gy-

Ši bendruomenė sugyve- Į ventojai neturi. Bet ir jie 
na taikoje, ji netun ias>tų;jaįkogj tam tjkru įpročių ir
įstatymų. Tarpe salos gy-b• .--i----
ventojų nepasitaiko prasi
žengimų. Jų 
monotoniškas.

maistas
Tačiau

padarys.
—Bet ar tėvas neatsime

ni, kas atsitiko anais me
tais, kai Italiją užėmė Mus- 
solinis? Tada tėvas irgi bi-

ji vergai
bė ten pereina iš gentkariės vadinasi*kalnų “skiautarė”, gauti sau liūto dalį iš Colo-
į gentkartę. Visokius kilu-l Pakl ,.r didesnec . c Innnvipno rovimui

*• * * *-

teisių. Privatiška nuosavy-
yra

d
kuri skiria Amerikos tekan- rado upės vandenų, bet ki- 

monoiomsKas. račiau jie sius nesupratimus tarpe : rezuuur. čius vandenis į tuos, kurie tos valstijos, kurios minta
>Ta linksmus, patenkinti u gyventoji) sprendžia misio- os >Ta suskirstytos. . Atlanto jr j Pacifiko tos upės vandenimis, nenori
stipnjs fiziškai .Ir ką ‘civili- gUuJ’rb‘a kolonijos vi,, ne tik pagal geografinę pa-1
zacija gali apie juos pasa-;5vja dėti, bet ir pagal dirbamus
k3^?” j 'pirmutinis tos salos gy-^arb,us- žemėlapis buvo su-

Tos salos uoli) pakrantes ,,entojas 5llv0 angla5 w darytas pagal jvainus buvu- 
yra nuolatos jtn-ų Vilnių pla-'liam į,aS5 Jis buvo anglui^ parodymus. Is
karnos ir gal būt dėl tos sa- kariuomenė5 seržantas ir jis;14’000 amonių, daugumoje

vandenynus. Ant tos skiau- su tuo sutikti, 
tarės atsistojęs žmogus gali Pietinės Kalifornijos at- 
išpilti vandenį į vieną kalnų stovai sako, kitos valstijos 
pusę ir tas vanduo tekės į palei Colorado upę nori ją 
Pacifiką, ir gali pilti vande- “užtroškinti”,- bet Arizona, 
nį į kitą skiautarės pusę ir Colorado, N. Mexico, Wyo- 
vanduo tekės upeliais ir ming, Utah ir Nevada kiek-neprieinamumo ir dėl buvo atsiųftas 1816 metaisTenkų, kurie buvo iš stovyk-

nuvertę valdžią, tie gaiva- 
riezai tenai galėtų ir šventą 
tėvą nugalabyt. Gudbai bu
tų musų vierai. Pražūtų visi 
Šventi skarbai. O juk reikia 
neužmiršti, kad ir musų tau
ta nemažai petragrašių yra 
tenai pridėjus. Kaip aš gir
dėjau, tai ir BALFas savo 
aukas Italijon siunčia per 
švento tėvo dvarą. Nu, tai 
pasakyk, kas bus, ieigu Ma
skvos sukurstyti itaHjoniški 
bulšiai nuvers švento tėvo 
sostą?

—Nebijok, tėve, jie to 
nedarys.

—O iš kur tu žinai, kad 
nedarys? Juk tu pats man 
sakei, kad Jugoslavijos ko
munistams Stalinas liepė 
nugalabyt generolą Michai- 
loviča, o Bulgarijoj liepė 
pakarti ūkininkų lyderi Pet- 
kovą. Tai kaio tu gali žinot, 
kad tie razbaininkai nepa
darys to paties šventam tė
vui?

—Paprasti komunistai ga
lėtų taip padaryti, tėve, bet 
Stalinas neleis jiems to da
ryti.
*—Kodėl?

—Todėl, kad nužudyta? 
popiežius jam butų daug 
pavojingesnis, negu gyvas.

—Sakai, nekalta dūšia 
neduotų jam pakaiaus?

—Ne, tėve, dūšios Stali
nas nesibijo: bet jis bijo i 
sukelti prieš sava pasauli"- 
katalikus, kurių yra vis i 
daug daugiau negu komuni 
stų.

—Jes, jes, Maike, čia iš
rodo tavo teisybė.

—Ne tiktai išrodo, bet 
taip ir yra, tėve.

—Na, tai sakyk, vaiku 
ką tu daugiau žinai.

—Aš pasakysiu, tėve, 4og 
gali būt da ir taip, kad Sta
linas pasikvies popiežių sau 
į talką, jei komunistams iš- 
likrųjų pavyktų Italijoj įsi
galėti.

—Kokią talką tu turi gal
voj, Maike?.

—Ogi maždaug tokią, 
kokią dabar Stalinui duoda 
Rusijos popai.

—Ne, Maike, tu negali 
šventą tėvą lyginti prie po-

Miną auKso. u Kai veuauijuius uiafcKiiiiusr ii launiinų Elenos’' «alo<
Mussolinis siuntė savo fa-paukščių Uyksmo. Glaas atsiįrauk4
tįstus šaudyt Etiopijos kata- Tačiau tarp rumbuotų su šeimvną 0 vėliau čia 
likus, popiežiaus kunigai si- smailiom viršūnėm kalnų irpopiežiaus kunigai ši- 

A «■ tui no_XXX irv
buvo popiežiaus talka Mus- 
soliniui?

—-Jes, Maike, rodos kad 
taip buvo. Ale aš nenoriu 
kad tu apie tai kalbėtum.

—Kodėl nenori?
—Aš drebu.
—Ar šalta?
—Ne. Maike, ne šalta, ale 

ravo kalba mane purto.
—Aš to nesuprantu, tėve. 

Pirma tėvas drebėjai iš bai
mės, kad komunistai gali 
nuversti popiežiaus sostą. O 
dabar vėl drebi kam aš sa
kau, kad jo sostui pavojaus 
nesimato. Tai ko ištikrųjų 
tėvas norėtum?

rfirnn

čia s°vo ^uvo sudar>'tas Rusijos ver- 
“ į i gų stovyklų sąrašas ir žemė- 

, „ “ daugiau žmog^
loję yra žaliuojančių slėnių I ntojua 

vietiniai žmones įkūrė

tarp giliu bedugniu toie sa-fl 
. vra žaliuoiančiu slėniu.'

kur

gyveno

, , . • a. Gyventojų papročiai salo-savo sodybėlės ir pasistatei je į ‘kitokie, 
sau is akmens namus, su za-,Jmuį bet skirtumai 
uos žoles dengtais stogais.

Tokioj neramioj ir skur
džioj saloj gyvena vietiniai 
žmonės ir yra patenkinti gy
venimu. Jie džiaugiasi, kad 
joki valdžia nevaldo, mo
kesčių nelupa, nespaudžia.
Prieš kelis metus, kada gy

negu 
nėra

i esminiai.

Didžiausias įvykis salos 
gyvenime yra kada ten atsi
lanko koks nors laivas. Kai 
atplaukia . koks prekybos 
laivas su prekėmis, visi sa
los gyventojai neša ką turi 
parduoti tam laivui ir gauti 

venimas saloje buvo pasida-i mainais jiems reikalingų 
ręs sunkesnis dėl labai aud- daiktų. Daug ko jie ne uri 
ringų metų, kai kurie salos parduoti, bet kai laivai re- 
gyventojai buvo išsikėlę gy- tai atsilanko, tai per laiką 
venti į Pietinę Afriką. Bet j susirenka visokių gyvulių

—Maike aš ir nat<; neži įie greit ir su.dar di-jodų, paukščių, kaip žąsų ir
„laiKe, as ir pats nezi desne energija ėmėsi kovoti 1 vištų, kiaušinių 1 -i-’—-

1_ už savo būvį gimtojoj saloj, daiktų. Jie
Iš ko gyvena salos gyven

tojai? Iš žuklavimo ir iš pri
mityviškos žemdirbystės 
Tyrinėtojai, kurie ilgiau gy
veno saloje ir stebėjo vietos 
gyvenimą, sako, žuvys ir 
bulvės yra beveik vieninte
lis tų žmonių maistas. Tik 
iškilmių dienomis jiems j 
tenka paragauti avienos ar
ba veršienos. Kuomet juros 
per daug yra neramios

nau. Man rodos, kad atsi 
Liks kas nors bloga. Pereitą 
naktį sapnavau, kad atomų 
bombos jau sprogsta. Ro
dos, nunešė visą rufą nuo 
auzes. Net iš lovos išvirtau.

—Tai kas ištikrųjų tėvas 
esi: generolas ar zuikis?

—Šarap!
—Aš matau, kad tėvui 

reikalingas poilsis. Matyt, 
perdaug nuvarginai savo 
galvą besirūpindamas apie 
popiežiaus ateitį. Eik, tėve, 
namo, išgerk karšto pieno ir 
pamiegok, tai geriau jausie
si. O aš bėgsiu knygynan.

—Okei, Maik. Gudbai.

PASALINO 11 UNIJOS 
PAREIGŪNŲ

New Bedford, Mass. teks- 
ilės darbininkų unijos sky

rius pašalino iš pareigų vie- 
nuoliką tos unijos pareigū
nę, kurie atsisakė įteikti 
valdžiai pareiškimus, kad 
ie nepriklauso prie komu

nistų partijos. Tuos parei- 
(gunus paša lino vietinio 

‘ioint boardo” direktorius, 
Henry Kulias, kurs sakoj 
unija yra nutarusi, kad pa
reisimai turi valdžiai duoti 
reikalaujamus pareiškimus 
ir atskiri pareigūnai negali 
am priešintis.

Pakalbink biznierių* pa
siskelbti “Keleivyje,” pa« 
garsinti tavo biznį tarp lie
ti vių.

ir

ir kitokių 
tuos daiktus 

maino į tabaką, drabužius, 
vaistus, dažus, miltus ir į 
rekordus savo gramafonui, 
kurį jiems labai senai pado
vanojo Anglijos karalius 
Jurgis Penktasis. J. D. T.

Vergų Darbaviečių 
Žemėlapis

_ . Chicagos dienraštis Tri-
negalima žuvauti, tada jiejbune, įdėjo Maskolijos ver- 
valgo f tik vieną kaitą peiugų darbaviečių žemėlapį :to- 
dieną! ! §e mirties vergų darbavietė-

Salos gyventojai labai re- se priverstinai dirba 14 mi
tai tesikreipia prie daktaro, lionų vergų.

Kalendorius Jau Gatavas
“Keleivis” jau išleido didelį Kalendorių 1948 me

tams.. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Kalendorius turi 100 puslapių rašto.

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

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. 
Užsakymus prašome siųsti,

M Keleivis'9
636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

skinamoji vieta. i Jau ieš 25 metus buvo

Pne Milner Pass praside- da,^a sutartis u t
da du upeliukai: Pacifiko ^lstjj- KM
pusėj Beaver Creek, kurio Cojorado

vykios yra paskirstytos. daba
Ant* Ruka».!iJPę p°n -°p 3fl n iš naujo spręsti tą klausimą.

Nuo Milner Pass } Pacifiko Federalinei valdžiai norima 
pusę vanduo bėga pei gai- pavesti Colorado upę sure- 
sųjj Amenkos urvą, vadina- if jos vandį<? pa_
mą Grar.d Canyon ir teka
per milžinišką dirbtini iti-
Mead ežerą, kurs duoda Colorado
vandenį didžiausiai

kai}) pasidalyti 
upės vandeniu, 

tiirpsk'r mo

Didžiausia Unija
Didžiausia Amerikos ir 

sako viso pasaulio darbi
ninkų unija yra U. A. W., .... .. .
arba Automobilių darbinin- bo^elektros stočiai 

kų unija, kuri priklauso prie
CIO unijų susivienijimo. 
Unija turi 900,000 narių.

jos
tai})

pa
mokstančių

_______ upė teka per
})asau- dykyraas jr gausiu degina- 

, . mus kraštus. Ji pati nėra di-
. , , . • dėlė, ji turi tik penktą dalįpusę prasideda francuzisku tjek vįn(lens kie’k ohh.'upė 

vardu vedinamas upeliukas jr tl.eč(,a|į Tennesfee
_uns vandens. Todėl taip vėliau .. - . i"

Nuo Milner Pass i

upe?
Užpraeitą savaitę ta unija . į* _Poudr<r vandens. Todėl taip sunku

atlaikė savo konvenciją At
lantic City, N. J. Konvenci
joj ir prieš konvenciją ėjo 
aštri kova tarp unijos pir
mininko Walter Reuther ša
lininkų ir tarp margos koa
licijos jo priešų. Toje Reu
ter priešininkų koalicijoj 
spietėsi visokio nusistaty-

“ v51,*u yra pasidalvti tą vandenį, teka 1 Missoun ir Mississip- kad -o vra ^„žai
pi didžiąsias upes. į _______

Turistai lanko Milner Pass
ir iš dvejų mylių aukštumo’ Mirties Slėnis
mato gražius vaizdus į abu i Perų valstijoj yra viena 
kalnų šonu. Dvejų mylių vieta, vadinama “mirties 
aukštumoje klimatas yra slėniu”. Kas ten pakliūva 
šaltas ir ten auga tiktai to-,nakčia, tas miršta! Ta vieta 

mo ir plauko žmonės. " Va- medeliai, kokius užtin- .v^a netoli nuo Peru sostinės
kame toli šiaurėje. Dargi į Lima. 
per vasaros karščius, Milner' Siėnis y|.a todė, tokg 
Pass lankytojai turi ųzside-lvojingas žmonėmSj kad Įen

dovavo tai koalicijai R. J.
Thomas, buvęs seniau uni
jos pirmininku. Jis nėra ko
munistas, bet jis nevengė 
bendradarbiauti su komuni
stais ir kitokiais rėksniais, 
kad tik galėtų vėl užimti 
unijos pirmininko vietą.
R. J. Thomas šalininkai, iki 
šių metų konvencijos, turė
jo daugumą unijos tarybo
je ir todėl galėjo trukdyti 
unijos pirmininko veikimą.

Šių metų konvencija iš
šlavė iš vadovybės visus R 
J. Thomas šalininkus ir pa 
statė į unijos vadovybę vi
sus W. Reuther grupės žmo
nes.

W. Reuther laimėjimas 
yra svarbus įvykis Ameri
kos unijų gyvenime. Reu
ther yra vienas iš žymiau
siųjų Amerikos unijų vadų, 
jis savo pažvalgomis yra so- 

iciaklemokratiško nusistaty
mo ir siekia iš unijų iššluoti 
rekieterizmą, bolševizmą ir 
panašias šiukšles, kurių uni
jose yra daug. Reuther ma- , . ,
no, kad gerai susitvarkiu- rado vandens,
sios unijos, turi nesitenkinti ™a;. Jei tos
vien tik ekonomine kova, Balkanuose ar Pietų *mer- ro> dar0Tnas šitoks cemen- 
nes gyvenime negalima hoje, tai jos su ginklais is- ^g. jma gg dalių gipso. 10 

ekonominės kovos atskirti — dalių geležies nuopilų ir
nuo politinės kovos. veltagalvio, kain H. Wal- nusę dalies salamoniako.

Jei kada Amerikoje kur- lace vedama, Walter Reu- Sumaišo viską su uksusu ir 
sis trečioji partija, tikrai ther bus vienas iš žymiųjų cementas gatavas, šildyt 
demokratiška ir ne tokio tos Darbo Partijos vadu. nereikia.

ti šiltas drapanas. •veisiasi mažutė musėlė, kuri 
yra daug mažesnė už var

ir Vanduo -Gyvybė Įmą (kuisį ar uodą). Ta mu- 
Vandeni, kaip ir orą, ka- 'xlA skra:Hn

dą jo yra užtenkamai, mes įsėlė skraido tiktai nakčia ir
... . T . . jei ji kam įkanda, tas žmo-visai nebranginame. Bet jei beveik tikraj mjršta 

vandens nėra, tada n; gyvy-,Daktarai dar iv dabal. ncži.
bes negali būti. Tą zmo dy- no kajp muselė veisiasi, 
kūmų gyventojai. k,,ne'kodžl jį užnuodija žmogaus 
brangina kiekvieną vandens kraują dar nčra ?urasta
las?- ... iskiepų gintis nuo tos musė-Amerikoje didelis van- 1& jkandim„
dens trukumas yra vakari-i
nėse valstyjose, kur lietaus1 . Kada Peru valstijoj buvo 
vandens neužtenka žemės tiesiamas gelžkelis, tai prie 
ukiui. Ten reikia laukus statybos darbų 1S70 metais 
dirbtiniu budu drėkinti, o “mirties slėnyje” mirė nuo 
vandeni laukų drėkinimui tos musėlės įkandimų 7 tuk- 
ieikia imti iš upių ir ežerų, stanciai darbininkų! Dieną 

Vienas didžiausių van- musėlė nėra pavojinga, bet 
dens šaltinių vakarinėse bėda tam, kas ten pakliūva 
valstijose yra Colorado upė, nakčia. Todėl to slėnio 
kuri teka per 7 valstijas ir žmonės nakčia bijo, kaip 
visos nori tos upės vande- nelaimingiausios vietos, 
nis panaudoti savo laukų. ---------
drėkinimui. Tarp tu valsti
jų eina pikta kova dėl Colo- 

Sako-

Cementas geležiai ir 
akmeniui

t Norint pricementuoti gebu, u }eįj p,.je akmens ar marmu.
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ĮDOMUS IR ĮSIDĖMĖTINI dalykėliai
Neklausk ko Nerei*ia Rusijoj ir taikos metu į
Guben mieste, rusų oku- svarbesnes civilines įstaigas' 

puotoj Vokietijoj, rusų ma- negalima buvo įeiti be leidi-! 
joras Zacharov laikė pa- mo. Taip buvo įvesta ir Lie- 
skaitą, o ją baigęs žadėjo tuvoje 1940 metais. Dabar 
atsakyti į visus klausimus, šita tvarka įvedama ir Vo- 
Salėj buvo ir tokių, kurie kietijoj, rusų užimtoj dalyj. 
paklausė: Kur dingo pernai —o—
išvežtieji musų sūnus ir Amenkos kariška valdžia 
dukterys? Kodėl mes iš jų Vokietijoj skelbė, kad grįž- 
negauname jokios žinios? tantieji iš Rusijos vokiečių 
Kodėl mes negauname ang- belaisviai yra taip nusilpę, 
lių kurui? Kodėl du metai kad jie nėra tinkami jokiam 
po karo maitinimasis pablo- darbui. Kodėl jie tokie grįž- 
gėjo? Kur eina traukiniai su ta, generolas Clay nepaaiš- 
gyvuliais rytų linkui? Kada kino.
baigsis fabrikų ardymas? Į tai atsiliepė rusų zonoje 
Kodėl rusų zonoje neiti- išeinantis komunistų laik- 
džiama veikti socialdemo- raštis “Neues Deutschland”. 
kratų partijai? Jis aiškina, kad vokiečiai

Atsakymo paklausėjai ne- norėdami grei-
gavo jokio, bet netrukus vi- ciau grįžti namo, visokiais 
si paklausėjai buvo enkave- vaistais stengiasi save su- 
distų areštuoti. sargdinti! Vadinasi, patys

o belaisviai kalti, kad jie gnz-
Vokietijoj šiemet labai ta išbadėję, nusilpę ir visai 

trūksta bulvių, bet rusų oku- nedarbingi, 
pacinė vyriausybė verčia 7~° '
vokiečius statyti bulves i .. Ur- Scnunmacher, 
spirito, varyklas, kur gami- C1Ų socialdemokratų

< Už Lietuvos Vyriau
sybės Sudarymą
Švaistant tautininkų priė

mimą į ALT paaiškėjo kele
tas labai įdomių faktų, bū
tent, kad VLIK-as nė cento 
'negauna iš Amerikos tauti- 

~ ninku, kad jis y stam-
bias sumas iš Al kari YL- 

sjcSaV’’'' IK-e sėdi ir taui ::^ų ž:no-

visai sutir. Taty-
bininko nuomor
lių 8 d. ‘‘Keleivi . .<a:į tau-
tininkų buvimai Y.iKe yra 
gana keistas. Ne -r. dėl to. 

Rįprkad jų vienminc ■ Arceri- 
koje VLIKo neremia, bet 

w dar ir dėlto, ka< y įninka;
demokratinėj L c., Y ,.e-
buvo jokia reik- k.aa pat - 
tija. Per paskutinius laisvus 

Chicagoj policija už men- rinkimus jie tepravedė i sei- 
ką prasižengimą suėmė tu- mą, berods, tris atstovus, tai 
lą Henry Mueller, kurio at- yra paskiausias tikras šios 
vaizdas matyti. Jis yra 46 partijos pajėgumo Įvertini- 
metų amžiaus. Betyrinėjant mas ir jo ir dabar reikėtų 
policija susekė, kad jis 1909

raus plauko prieplakos. A iš- pareigas ir jo pavedimu tu- kad galėtumėt gal siųsti
ku, kad šie žmonės ir dabar, retų būti sudaryta oficiali mums laikraštį “Keleivį”,
tremtyje atsidūrę, svajoja Lietuvos vyriausybė. Su atsilyginimu neT>ežinau,
tik apie grįžimą į šiltas vie- Man atrodo, kad tam yra kokiu budu tai padaryti,
teles ir pakugždomis mini'atėjęs laikas. Jeigu jums leidžia aplinky-
kandidatus į vadus. (Mai-Į Norėčiau pridurti, kad ši- bės ir nesudaro sunkumų, 
kio tėve, jei atkimštum savo tą vyriausybę Įsivaizduoju tai bučiau labai jums dėkin- 
ruginės butelį, turėtum daug kaip koalicinę su bustyne— gas. O gal tam tikslui atsi- 
šansų, generole!) Taigi, tik- Jungtinėse Valstybėse. ras iš jūsų amerikiečių

J. J.
Innsbrucke, Austrijoj.

Kas Mums Rašoma

rai keistai atrodo rimtų de
mokratinių partijų bendra
darbiavimas su šita avantiū
ristų grupe.

Atrodo, kad VLIKas iš vi
so reikalingas didesnio per
sitvarkymo. Toks, koks jis Lietuvybė Nyksta 
yra dabar, jis nepateisina Į Gerbiama “Keleivio” re- 
nei i jį dedamų vilčių, nei dakcija,
pinigų. I musų kraštą siunčiant

Trys didžiosios Lietuvos] siuntinius, siuntiniuose ra- 
partijos, kurios neabejoti- dome Įdėtų “Keleivio” nu-

uz savęs didžiuli 
žmonių daugumą

i ge
ras bičiulis patriotas lietu
vis ir tam reikalui aukos? 

Su pagarba,
Pijus Kardišius,

Vaiponios kaimas, 
Punsko vai.

VETERANAI PRIEŠ PA
GALBĄ UŽSIENIAMS

vokie 
pirmi-

yiat ninkas, partijos suvaziavi- 
' me sakė: partijos pareigū

nai gavo rusų zonoje neva 
Tiuringijoj (rusų zonoj) jj. Pariijos vadovybės pa- 

mokyklose prieš pradedant Kinksimus, ar jie sutiktų uz- 
pamokas klasių vyresnieji im^.. Vkras pareigas 
skaito Lenino ir Stalino išsi- PaltlJ.°J- Dalis gavusiųjų pa
reiškimus. Karo vyresnybė Rusimus nieko neatsakę, 
įsakė klasėse iškabinti rusų buvo atsargus, o tie, kurie 
valstybės vyrų paveikslus ir, ^axe sav’° sutikimą, tie visi 
be to, yra nustatytos papik kHr !al ^ngo. ./uos patylo
domos pamokos ' apie rusu isgauįe ,ir.^veze. įs.to 
revoliucijos istorija. Tik ai?kat kad lalskai Par?J°s 
mokytojų dar trūksta, kurie xeikejams buvo pasiusti 
galėtų tą dalvka dėstyti. P}ov°kaclJ°s tikslais bolse- 
Vadinasi, smurtu skleidžia;Vlka zvalgybos.
savo kultūrą. —D ,0 1 194o m. gegužes 4 d. Ru-j

me< sirdėdavom 'sij°s vyriausybė skelbė, kad 
"eenesteriai J* turi 3,180,000 vokiečių 

mm ^'aro belaisvių, o šiandien ji

lat tokios Žinios ‘ateina ii skelbia, kad vokiečių be lais- 
rusų okupuotos zonos. Štai » teturi tiktai 890 000. 
vien Berlyno socialdemo- Pa'ak žinovų iki šiolei tesu- 

kratai priskaitė 2.000 din- ?!'!2? ‘lkta‘ 3,,0'W)0 vokle-

narna rusiška vodka. 
vodka pirmoj vietoj ! 

—o—

Seniau 
kad Amerikos 
vagia žmones, o

gūsių asmenų! O tai karto- .čių belaisvių, 
jasi visoj rusų okupuotoj zo-' Belaisvių motinos, 
nni Anstriini nždran-i nCS, vaikai kreipiąs!

zmo-
rusus

metais Kalifornijoj užmušė 
vieną žmogų. Kaltė buvo iš
aiškinta pagal pirštų nuo
traukas.

laikytis.
Antra, do 1926 metu per

versmo ši partija pasidarė 
diktatūros tarnų susivieniji
mu, kurioje vietos rado Įvai-

nai turi 
Lietuvos 
ir kurių vadovybės šiandie 
yra užsienyje, vieningai su
taria dėl nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos at
statymo.

i Taigi, reikėtų ir pradėti 
nuo teisėtos padėties atsta
tymo, kur ii smurto buvo 
nutraukta. Lietuvos žmonių 
teisėtai išrinktas preziden
tas turėtų pradėti eiti savo

menų. Man beskaitant “Ke
leivį” jis man patiko ir pasi
rodė įdomus.

Kadangi per daugybę ka
ro metų nebematėme lietu
viškos spaudos ir kurios da
bar visai nebeturime ir vi
siškai neturime vilties jos 
kuomet nors turėti, tad dėl 
stokos lietuviškų laikraščių 
bei knygų musų krašte visai pirm negu 
nyksta lietuvybė. Taigi pra-, užsieniams,

Veterans of Foreign Wars 
kaltina kongresą, kad jis 
nepadidina pašalpų vetera
nams, kurie nori lankyti 
mokyklas pagal “G. I. Bill 
of Rights”. Veteranai sako, 
kad jau 2 milionai buvusių 
kareivių apleido mokyklas, 
nes valdžios duodama pa
galba nėra užtenkama pra
gyvenimui. Veteranai sako, 

duoti pagalbą 
reikia pakelti

šau “Keleivio” redakciją, šalpas karo veteranams.

Z

noj. Austrijoj rusai uždrav-!nos> vainai Kreipiu l , 
dė austrų policijai duoti įsui pahlausimajs, kur yra jųv • • • * Ji T’t" 1 m 1 O 1 1 r'VZVT" O TO O LTX 7TYV Z~V YA
austrų įstaigoms žinių ame bet atsakymo ne 

gauna. Vienas aukštas rusų 
pareigūnas, pagal “West- 
deutsche Rundschau” pasa
kęs : “Daugumas vokiečių 
belaisvių nenori grįžti. Jie 
ves ir apsigyvens Rusijoj. 
Be abejonės, mes turime

_  Į daugiau vokiečių, negu
Vokietijos socialdemokra-i 8?0,000 bet jie mums ia- 

tų partijos suvažiavimo Ber- biau reikahnp, gu 
lyno socialdemokratu parti- “jai • .
> pirmininkas Fr. Neu-1.. Y'enl. ,sak?’
rnann ąakė • lcial norėdami greičiau gnz-mann sa e. ų. patys gave susargdina, o

“Rusų zonoj socialdemo- įid Sako, kad vokiečiai vi- 
kratai gyvena tokiose sąly-'?ai nenori grįžti! Kam tikė- 
gose, kuriose sauvalė, pro- j-j? Teisybė bus ta, kad Ru-i 
vokacija ir minties pavergi-; £jjaį “jie labiau reikalingi” 
mas yra vadinama demo- todėl ten ir laikomi, 
kratija.” : Žemaitis

dingimą Austrijos piliečių, 
jei tos Įstaigos neturi rusų 
leidimo teirautis apie din
gusius asmenis. Rusai ma
rio, taip bus geriau—niekas 
nežinos, kiek jie žmonių iš
gaudo ir išveža.

O vis dėlto Berlyne social
demokratų partija turi 550,- 
000 narių! Kiek gi ji turėtų, 
jei partijai butų leista veik
ti visoj zonoj?

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu# biznio skel
bimu* ir pajieškojimus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje. ,
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $0.00 ir $12.00.
pahjir vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Jstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimu apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb St., New York 1, N. Y.

Kamerai čia pavyko atvaizduoti 
Džiaugsmų su pasisekimu.

Dvi žėrinčios akutės,
Reiškia pilnų pasitikėjimą!

Tebūnie tokios šviesios akys visą at- 
Apsaugokit jas tinkama vieša— 

kožname buto kambary tebūnie tinka
mos lempos, kad apsaugoti akis nuo ža
lingo įtempimo. Tas taip lengva ir taip 
nebrangu.

Dabar, kai atėjo ilgesnių vakarų se
zonas, jūsų šeima praleidžia daugiau 
valandų viduje dirbdama, skaitydama, 
mokindamosi. nr gsdama ar žaisdama. 
Šitiems tikslam- reikia tikros šviesos.

Artimiausia E iison Shop yra pasi
ruošus Įrengti įsų namuose t.nkamą 
apšvietimą.

eitį.

BOSTON

Čia galit pamatyti įvairaus didžio 
lempų. Ir. labai gražiu lempų stalui bei 
fliorui, prikabinamų prie sienos, prie 
baldų, su mėlynu CLM rt'ertified 
bmp Makers) ženklu, kas garant eoja 
jums lempos grožį ir puikią šviesą.

Ateikit Apšvietimo įstaigon šiand c. 
dusų Edison Shop nori padėt apsaugoti 
jus šeimos brangias akis. Atsiminkit--

Edison Lempos išrodo gražiau

Ir švies jums daug šviesiau!

EDISON COMPANY



Puslapis Šeštas Nr. 48. Lapkričio 26 d.. 1947.

Moterų Skyrius
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Dėkingumas Apsimoka
--------------- I

Yra žmonių, kurie niekuo mės, kur galim užsiauginti 
nebūna patenkinti. Jie vis tokių gražių bulvių ir duo-j 
dejuoja, kad jie nieko netu- nos!”
ri, kad niekas neįvertina jų Tuo tarpu važiavo pro ša- 
darbo, pastangų ir tt. Bet Ii paklydusi moteris ir užėjo 
yra ir tokių, kurie būna dė- Į to senelio namelį pasiklau- 
kingi už viską. Viskuo pa- sti kelio. Ji nustebo pama- 
tenkintas ir už viską dėkin- čiusi Thanksgiving šventėj 
gas asmuo gali būt tik toks, tokį menką stalą ir tokį pa- 
katras yra žmogus ne tiktai tenkintą žmogų. Ji paklausė 
kūne, bet ir sieloj. kelio, ir jis jai parodė. Ji

Pavyzdžiui, aš žinau vie- padėkojo ir nuvažiavo. Už 
ną viduramžę našlę, kuri vi- kelių valandų sugryžo pas jį 
sai mažai ką turi, ir prie to vėl, bet šį sykį su šoferiu, ir 
da nesveika, nedaug tegali atsivežė pilną automobilį 
dirbti, o jeigu ir dirba, tai visokių gerybių tam sene- 
visai mažai uždirba. Vienu liui. Ji apdovanojo tą varg-

KELEIVIS, 30. BOSTON

ANGLUOS KARALIŠKA ŠEIMA IŠKILMĖSE

Anglijoj buvo iškilmingai atšvęstos karaliaus dukters Elizabeth vestuvės su 
leitenantu P. Mounbatten. Vestuvių iškilmių pasižiūrėti į Londoną buvo nu
plaukę milionai žmonių iš Anglijos ir net galybė svečių iš užsienių. Paveiksle 
matyti visa Anglijos karaliaus šeima, už Elizabeth stovi jos vyras, o dešinėje 
jaunesnioji karaliaus duktė Margaret.

j Apie Moterų Norus
Ponia Kubilienė “Kelei- Žinoma, kiekvienai tai- 

vyje” kelia klausimą, ko syklei yra išimčių, todėl ir 
moterys daugiausia nori. Aš moterys ne visos vienodos, 
manau, kad jos viešai to ne- Atsimenu, 1914 metais mes 
pasakys. Bet aš pabandysiu turėjome Roselande LSS 
pasakyti, ko jos r.ori bend- 137 kuopą, prie kurios buvo 

• rai. į ir lavinimosi skyrius. Sykį
Jos visos nori, kad galėtų lavinimosi vakarėly irgi bu- 

išrodyti taip, kaip tos negy- vo pakeltas panašus klausi

są ne tiktai visokiais val
giais, bet ir pinigais. Ji bu
vo turtuolio Andrew Came- 
gie’s motina. Ji pasakė tam 
seneliui, kad pirmą kartą 
savo gyvenime pamačiusi 
dėkingą žmogų, kuris dagi 
neturi už ką būti dėkingas.

Taigi, mieli skaitytojai, 
atsiminkim, kad dėkingu
mas dažnai apsimoka, o bū
ti dėkingu nieko nekainuo
ja. Bukim dėkingi už tai, ką 
turim šiandien, nes rytojaus 
gal nematysim.

Ona Kubilius.

žodžiu, jos gyvenimas ne
pavydėtinas. O tačiau kada 
tik ją sueisi, ji visada links
ma. Paklausk jos kaip eina
si, ji su šypsena atsako:
“Gerai, šiandien daug ge
riau !...”

Ir ta moteris yra visų my
lima ir gerbiama. Jeigu jai 
pasitaiko kokia bėda, visi 
kaimynai jai padeda, nes 
visi žino, kad ji niekad nesi
skundžia, dažnai juokiasi 
kada reikėtų verkti.

Čia pat gyvena ir kita
moteris; ji turi gražų namą. __________
sodą ir puikų automobilį. Ir
ji sveika. Ji tačiau nėra už AUKŠČIAUSIOS MAISTO 
visa tai dėkinga ir nuolatos KAINOS SOVIETUOSE.
aimanuoja. Vieną dieną ji ---------
bijosi, kad jos pinigai gali Washingtono Agrikultu- 
prapulti, o kitą dieną rupi- ros Departamentas paskel- 
nasi, kad ji gali susirgti, bė palyginamąją statistiką, 
nes sapnavo kaž-kokį ten
sapną. Trečią dieną ji nėr 
yuojasL
išvažiavo anksti rytą, o ji niu yra tose šalyse, kurias

parodančią kiek kur pa 
brango maistas. Pasirodo,!

kad ios kaimynai kad blogiausia šituo žvilgs-'’ - y - — -
nežino kur ir ko jie iškelia 
vo.

Šitos moteriškės kaimy
nai nekenčia ir vengia su ja 
susitikti, nes ji niekam ne

užgrobė bolševikai ir įvedė 
sovietišką “tvarką”.

Agrikultūros Departa
mentas ima 1937 metų kai
nas kaip 100 punktų mastą.

dėkinga, niekuo nepaten- Skaitant nuo to laiko, iki! 
kinta, bet kaklą ištempus,šiol kainos pakilo: Suomi- 
žiuri, ką galės pamatyti pas joj iki 500, Bulgarijoj iki 
kitus. * [600, Francuzijoj iki 1030,

Vienas vyras atsisėdo prie Italijoj iki 3768, o sovietiš-
koj Lenkijoj net iki 14,475. 

Mažiausia kainos pakilo
tokiose demokratinėse šaly-- 
se, kaip Šveicarija, Švedija.!

stalo apkrauto keptom viš
tom, pyragais ir kitokiais 
gardumynais. Tai buvo Dė
kingumo Dienos pietus. Jis 
pažiurėjo į tą puikų stalą ir [Danija ir Norvegija, 
klausia šeimininkės: “O kur: Todėl tarp gerai infor-
vra kalakutas?” Jis nepa- muotų sferų Amerikoj šian- * • •tenkintas tuo, 
stalo.

kas yra ant dien vyrauja įsitikinimas, 
kad sovietiška santvarka

Už pusės bloko nuo jo, negalės Europoj prigyti, nes 
gyvena apysenis žmogelis.' kur tik rusiškas bolševizm—
Jis atsisėdo prie stalo, ant įkelia koją, tenai kartu su 
kurio buvo tiktai silkė, ke-'juo ateina ir badas.
lios bulvės ir gabalas sau-į------------------------------------
sos duonos. Dėkingas ir už Paskilbęs Nevados mies
tai, jis tarė: “Kaip gerai, telis Reno buvo įkurtas 1858 
kad vra jura, kur žmogus metais. Šiandien jis yra ži- 
gali pasigauti silkių; ir kaip nomas kaip Amerikos di- 
gerai, kad yra derlingos že- vorsų fabrikas.

KURČIAI GALI IŠMOKTI KALBĖTI

Paveiksle matyti, kaip dvi kurčios mergaitės mokosi 
kalbėti Louis Agassiz mokykloje, St. Louis mieste. 
Toje mokykloje moko kurčius ir nebylius kalbėti ir 
mokslą pradeda nuo mažų vaikų. Kurčiai gali laisvai., 
kalbėti, ta mokykla jau yra išmokiusi šimtus kurčių 
ir nebylių laisvai kalbėti.

KLAJŪNĖLIS

Žengs taika, kaip atodūsis, žemėn, 
Nebevirpa nuo trenksmo kalnai. 
—Pasakyk man, kodėl šiandien. 
Dėl manęs tu, kaip niekad, bijai?

mama.

—Šitą vakarą tylų ir šventa 
Leidžias paukščiai į savo lizdus,
O kur tau, klajūnėli nuo Baltijos kranto.
Kur likimo laivelį tau vėjai nupus?

Jei pas mus čia kada rustus debesys renkas.
Ar perkūnai ridena uolas nuo kalnų,
Klajūnėli, tai aidas tik menkas 
Tos audros nuo Nevėžio krantų...

Pro menkus rūbelius tau nešviečia peteliai.
Ir nealkanas tu. klajūnėli, žinau,
Bet, kaip niekad, kaip niekad šiandien širdį gelia, 
ir dėl tavo širdies aš bijau.
Jeigu metų, kaip vandenio, daug nutekėtų 
Amžinon ištrėmimo naktin.
Gal kur tropikų saulėj subrendęs, ir lėto,
Kaip tėvynėn įaugtum šaknim...

Tau dabar vietoj pasakų sapno užtenka,
Pro miegus karalaitę šauki. —
O matau — iš rytų tiesias kruvinos rankos.
Ir vis budelio sergsti akis...

Nuo patrankų šiandieną jei nedreba žemė,
Nuo skriaudų tegul skyla kalnai!
—Ne vien duona gyvename, mama,
Aš žinau. Ir dėl to tu bijai...

Vlada Proščiunaite.

APIE VALGIUS.
Ritiniai su obuoliais. tą sūrį, supilk į keptuvę SU 

Ši “patrova” tinka bet pipirais ir iškepink. Duok 
kuriam laikui: pusryčiams, valgyt ant spirgintos duo- 
pietums ir vakarienei. Bet nos. To gali užtekti dviem- 
jeigu ritiniai vartojami prie trim žmonėm. Jei valgytojų 
kitų valgių, sakysime, prie yra daugiau, šitą proporci- 
sriubos, mėsos ir tt., tai ją galima padidinti, 
juos duoda ant pat pabai-'
gos, kaip dezertą

Keturiems žmonėms var
tojama šitokia proporcija:

1 puodukas miltų.
1 puodukas pieno.
1 kiaušinis.
2 šaukštai sviesto.
1 puodukas nuluptų ir 

plonai suraikytų obuolių.
Visų pirma išplak kiauši

nį; tuomet supilk pieną, 
miltus, išmaišyk, ir kepk 
ant kaistos skaurados. O- 
buolius sušutink atskirai, 
tik neperšutink. kad nepa
sileistų riekutės. Karštus 
blynus aptepk sviestu, pa- 
barstyk cinamonu ir cuk
rum, tuomet uždėk obuolių 
ir suriesk blyną kaip triube- 
lę. Duok valgyt karštą.

vos figūros krautuvių lan
guose, aprengtos naujau
sios mados šlėbėm ir furko- 
tais.

Paskui jos norėtų turėti 
taip suraitytus plaukus, 
kaip jokia kita moteris pa
sauly neturi, nes jeigu jos 
pamato kitą moterį taip pat 
sušukuotą, tai iš piktumo 
negali per naktį užmigti.

Pagaliau kiekviena mote
ris norėtų turėti tokį vyrą 
(o kai kurios norėtų turėti 
ir po kelis tokius), kuris bu
tų gražus, turtingas, moky
tas ir galėtų patenkinti vi
sus jos pageidavimus.

mas. Viena mergina tada 
pasakė, jog ji norėtų būt j 
vyras, kad nereikėtų tiek 
daug laiko praleisti prie 
veidrodžio save gražinant. 
O vienas vaikinas atsakė, 
kad jis norėtų būti siamišku 
šuniuku, kokius moterys ne
šiojasi su savim ir labai my
li. Kiti vyrai irgi sutiko, kad 
vyrui geriausia butų būti 
tokiu šuniuku.

O kai dėl pasaulio valdy
mo, tai aš manau, kad mo
terys galės jį valdyti tik ta
da, kai išmes iš savo galvos 
visas durnybes.

Su pagarba, S. Kuras.

tina kreipėsi ton įstaigon su laikraščiu Mrs. J. Erma- 
prašydama jos . sūnų paliuo- la adresu.

______________________suoti, nes norėjo, kad jis bu- Mrs. P. Matuza pirmoji
.. • . , tų su ja per Thanksgiving šiais metais pasiuntę savo

16 uncijų reiškia 1 svarą j)ay draugei “Keleivį” Kalėdų
arba 1 paintę skysčio. Nakties laiku ji jau pa- dovanoms.

4 puodukai persijotų rml- <čaukė policiją, pranešdama, ---------------
tų sveria 1 svarą. kad ji nušovusi savo sūnų.

2 puodukai cukraus mil- Policija ją suėmė. »
tehų (powdered sugar) pa- Suimta Mrs. Reid papa-;

i daro 1 svarą. [šakojo šitokią istoriją: Esą,1puodukas salto sviesto naktiės laik sunus .sija^ x
svaro. ™ ik; 1S Tokijo, kad Tamos upes

. 1 

.reiškia pusę žė į mano kambarį. Kai aš

VEDYBŲ TURGUS JA
PONIJOJE.

Associated Press praneša

pakrantėj nesenai buvo su- 
Jo

1 šaukštas minkšto svies- „„ątphnąi i ll 7nir»iaii
to, gerai nulvgintas, reiškia nradėio darvt man nedora ruo®tas vedybų turgus 1 unciia pradėjo danrt man nedorą tvarRa buvusi toki jneida_

Apiį%5 lašai bet kokio Paslul-™«- As JĮ ^bariau u- ; vid kandidata's užsi. sk$e .M Padaro 1
rį, kurj prisisega pne ki-uti-. . , jų prasidėjošaukštuką.

Kiekvienai šeimininkei si f miestą 
patartina įsigyti saikuoja- kiįa ‘moterį. 
mąjį stiklą, ant kurio yra j
sužymėti visokie saikai ir, Jam išeinant, motina -r-- - ----- ------
svarai. Kuri tokio saiko ne- ėmusi revolverį ir vydamosi Nužiūrėjęs patinkamą sau 

! turi, patartina iškirpti šį su- paskui jį pradėjusi šaudyt, asmenį, kandidatas užsira- 
’rašą Tr priklijuoti virtuvėje1 Jis sugriuvęs šaukdamas: šo jo numerį ir eina į pala
ipine spintos durų iš vidaus,' “Motin, motin, ką tu da- pinę, kur gauna apie tą nu- 
,kad reikalui esant visada rai...’’ jmerį visas informacijas:
J butų galima pasižiūrėti. ; Motina sakosi užtaisiusi t amžių, turtą, adresą, užsiė-

' revolveri iš naujo ir šuva- mimą ir taip toliau. Jei vis- 
riusi jo krūtinėn dar du su- kas patinka, tuoj užmezgia- 

ma pažintis ir daromos ves
tuvės.

eas. Pagaliau jis pasakė ei- n& Tą dar0

Motina Turėjo A7m-viu. 
šauti Sunu

Auroros miestely, Illino-[ 
jaus valstijoj, pereita savai-' 

itę buvo šitoks atsitikimas:

Binzai su ryžiais.
1 skardinė raudonų “kid- 

.’ney” binzų.
I 2 puodukai išvirintų ry
žiu.

1
2
1
2

skardinė tomeičių. 
šaukštai riebalų, 
šaukštukas cukraus, 
šaukštai sukapotų žalių 

pipirų.
1 supjaustytas svogūnas.
Druskos ir pipirų pagal 

skonį.
Paspirgink riebaluose pi

pirus ir svogūną iki parus. 
Tada sudėk tomeites ir prie
skonius ir paspirgink dar 
10 minučių. Dabar sudėk 
binzus, paspirgink kelias 
minutes ir duok valgyt. Tu
rėtų užtekti 4-riems asme
nims.

susirasti sau

PIRMOS KALĖDŲ 
DOVANOS

rys. Apsirūpinę tokiais nu
meriais, jie vaikščioja pa

pa- upiu ir apžiūri viens kita.

VAISTUS GALIMA 
ĮŠVIRKŠTI BE ADATOS

Mrs. P. Matuza iš Nashua,
Mrs. Velma Reid, 50 metų N. H. prisiuntė mums laišką' vartojamas" prietaisas, ku- 
amžiaus motina, nušovė sa- su pinigais ir užsakė “Ke- lduo galini įšvirkšti žmo- 
\° 28 metų amžiau^ sūnų, leivį metams, kaipo Kalė- nėms vaistus po oda be ada- 
^uris H?ga ej° suvaldyti sa-dų dovana dėl Mrs. J Er- įcs Vaistai įšvirkščiami per 
vo lytiškų aistrų. mala, Nashua, N. H. Kartu odą dideliu oro spaudimu.

Jis buvo nepaprastai ta- Mrs. P. Matuza užsako atei- Sako, naujas įšvirkštimo bu- 
lentmgas pianistas, bet dėl nancių metų Keleivio ka- das vra neskausmingas.
savo lytiško gašlumo turėjo lendorių ir knygą “Tikra _________________ _______
būt uždarytas pamišėlių na- teisybė apie Sovietu Rusi-; Kreipkite* pas tuos, kurie 
muose. Šiomis dienomis mo- ją” ir prašo pasiųsti kartu skelbiasi “Keleivyje.”

Baltimorės ligoninėse jau

a KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

Kiaušinienė su žaliais 
pipirais.

3 kiaušiniai.
1 šaukštas sviesto.
2 žali pipirai.
Pusė šaukšto kečupo, 
šaukštas tarkuoto sūrio. 
Pipirus smulkiai supiaus- 

tyk ir paspirgink ant svies
to kartu su kečupu. Tuo tar
pu išplak kiaušinius su tru
pučiu pieno, sudėk tarkuo-

VIRTUVĖS SAIKAI

4 šaukštukai reiškia 1

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1948 metus.

šaukštą skysčio.
2 puodukai reiškia 1 pain

tę arba puskvortę.
2 paintės—viena kvorta. 
4 kvortos—1 galionas.

į 2 šaukštai skysčio — 1 
'uncija.

1 šaukštas druskos sveria
1 unciją.

“KELEIVIS”
636 Broariway, So. Boston 27, Mass.
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Palestinos KarasŠvedija ir Lenkija j
Lenkijos valdžia apkalti-! Raana mieste Palestinoj 

no švedų konsulą Gdanske, žydai teroristai nušovė pen- 
kad jis padėjęs pabėgti iš kis arabus. Arabai atsiker- 
Lenkijos Mikolaičykui. šve- sydami užpuolė vieną auto- 
dijos valdžia tą kaltinimą busą su keleiviais ir sužei- 
griežtai užginčijo, bet buvo dė šešius žydus keleivius
priversta ----- *------ •
Gdan
sako, gal kokie švedų juri-' policininkų, 
ninkai ir padėjo lenkų de
mokratams pabėgti, bef šve
du valdžia to nežino.

J'rybos darbas yra tiktai pa- naują “Keleivio’ skaityto-j Dear Sir: 
gelbinis. Mes norime pagel- ją. F. Dovydaitis sako, tegu J I received my paper wnicn 
bėti Lietuvos žmonėms at- Maikio Tėvas lankosi pas ji. my son, TĄ
gauti nepriklausomybę ir jų Frankis sakosi girdėjęs, kad sent to me.

ticLroc toicpc TP51 cnnac ftlciind'/.VAHpI ilt. Pui’dUGdemokratiškas teises. Tą senas Tėvas skundžiasi dėl at Purdue 
mes galime daryti keldami ”’* nr'“i -:-
Lietuvos klausimą Ameri

PAIEŠKOJIMAI | atsargiem isvestomam
(PRIVATUS PINIGAI 
ĮSTAIGŲ PINIGAI 
(BENDROVIŲ PINIGAI 
TRl STŲ PINIGAI

Vėliausia Mokėti 
Dividentai

Albina Maliukevičiutė gimusi 2a- 
tįT’,7 Kariškiuose, Kaune duktė Juozo irW alter 1S going Katrynos Maliukevičių, paieško sa- 
university and vo dėdės Amerikoje George Maliuke- 

J vičiaus. Jį patį ar kas apie jį žino.
šiuo adre- 

(49)

3%
ami išdžiuvusio džiogo. Tai jis he had the paper sent to me maloniai prašau parašyti ši

______  ____ , įeri- kviečia senį atvažiuoti į for my birthday. I am en-8U: Zubavičienė
kos visuomenėje ir vyriau- Brookiyną ir užeiti į Atletų (dosing money for Calen-
sybėje, rinkdami lėšų poli-(kliubą, tai atgaiyinsim du-!der. Yours very truly, 
finai oVniioi nu ramti F.iirn-’čio Ūalinnpi Drisilinrisi aa_  C___1. fA--,!,:

5438 Saaryer avė., Chieago 32, 111.

tinei akcijai paremti Euro-'šią. Kelionei prisiunčia $3 
poje ir gelbėdami pabėgėlių , ir du doleriu Frankis pridė- 
masę, kuri šiandien dėl rusų jo seniui, kad turėtų užši

rsta savo konsulą iš žydai teroristai nepaliauja okupantų siutimo negali mokėti gaspadinei už kam- 
sko atšaukti, švedai puldinėję anglų kareivių irigrįžti į Lietuvą ir turi varg-

Snnzi,, g,.-: i Į įį užsieniuose.

M r*. Frank Drokis,
Hartshome, Okla

Kinijos Likimas
į Thomas Dewey, Nevv Yor- 
i ko gubernatorius ir numato- 
‘mas republikonų kandida-Vengrijos Socialistai

Vengruos socialdemokra- į p^iden^ smalkiai 
ų partijo.-. \adas,. karolv kritjkav0 Amerikos vyriau-

Payer, praeitą savaitę pabė
go iš Vengrijos i užsienį.

^ei\-Gjoj bolševikų | yra nusistačiusi užleisti visą 
policija gaudo (.ar uzsiliku-) komunistu užkaria-
sius demokratus ir keliai - -
prieš juos kaltinimus dėll 
“išdavystės” ar susidėjimo'

sybę už apleidimą Kinijos. 
Jis sakė, Amerika regimai

i vimui.

su Amerika.

Meksikos Švente
Meksikos liaudis praeita

Rumunijos Teisingumas
Amerikos vyriausybė pa

siuntė griežtą protestą Ru
munijos valdžiai ir jame sa-

Toks man atrodo Ameri
kos lietuvių darbas Lietu
vos vadavimo klausime. O 
tokį darbą mes galime dirb
ti visi vieningai, neatsi
žvelgdami, ar kas praeityje 
buvo linkęs pritarti vienam 
ar kitam Lietuvos režimui. 
Šiandien svarbu yra, kiek 
kas nori aukotis ir dirbti, 
kad Lietuva vėl butų laisva.

Galima, žinoma, abejoti, 
ar taip vadinamų musų tau
tininkų atsivertimas į de
mokratiją yra širdingas. 
Bet, kaip jau sakiau, jei 
žmonės pasisako esą demo
kratinio nusistatymo, tai

barį kad per žiemą nesušal- Gerbiamas faktoriau, 
tų. Važiuoti reikia nurody-i Aš prisiunčįu money or
tu adresu. Su pagalba, |derj ant 4 dolerių. Taigi bus

Q. ♦ iep ^v v Tėvui ant naujų pasna-Staten Is and. N. V. kad gaj^tų mane lan
kyti vėl per metus, o pusę 

,, ., . rublio Maikiui už “Kelei-
. e , , ..°' vio” kalendorių, o likusį pu-Tevo ant cebatu, kad jis Į dolerio skiriu į Keleivio 

mane lankytų per visus me- ^amo Fondą. Linkiu kuo 
tus ir oO centų uz ateinančių
metų kalendorių ir 50 cen
tų ant “Keleivio” namo. Su 
pagarba, Jce Beker,

Hartford, Conn.

Gerbiamieji, 
Prisiunčiu $3

savaitę labai iškilmingai at-įko, kad rumunų teispię iš-ikoks mums reikalas dėl jų 
šventė 37 metų sukaktuves kaltinimas prieš A-Įnusistatymo abejoti?
nuo 1910 metu revoliucijos, i merikos valdininkus yra 
Revoliucijos minėjimas vy- grynas prasimanymas ir yra
ko didelėmis eisenomis.! paremtas politiniais sume-į]aįke A. Lietuvių Tarybos 
Meksikos liaudis tą revoliu-i^ma?s- Rumunų bolševikai,,vajaus. Jie tą vajų ardė ir 
ciją mini, kaip pradžią jų nuteisdami Dr. J. Maniu,!rįnko pinigus į savo fondus.

Buvo pakeltas klausimas, 
dėl tautininkų “veikimo’’

Paieškomas Žilvytis Juozas, Joni 
sunus, apie 50 m. amž., kilęs iš Šiau
lių apskr., Užvenčio valsč., Vitsodžių 
km. Jei minėtas asmuo atsilieptų, te- 

• parašo man šiuo adresu: (48)
Stasys Kavaliauskas,

The Great Lakęs Paper Co. Ltd,
Camp 305, Valora, Ont., Canada.

padedant į
FEDERALIAI APDRAUSTĄ
Savings & l.oan Assoeiations 

Asmenims: Ar jūsų sutaupos
į 3%

Paieškau brolėno Prokurato, kilu
sio iš Aukštupėnų kaimo, 
parapijos. Paieško (48,

Juozapas Šalučka 
54 Arthur st., Broekton 39, Mas

Ar jūsų sutaupos nesą 
Ar bus $500 ar $100.000, mes 

patalpiname ja federaliniai apdraus
ta nešti 3'-. Pilna protekcija nuo rin
kos nepastovumo.
Trustistams; Legalu trustams, Pen
sijoms, Endowmentams.

-v Advokatams; Legalu Globėjams, Vyk Kupiškio | dytojaI1)s> E Trustams.
Vartok musų pilnai apsaugotų pla
nų; transakcijos vykdomos asmeniš
kai arba paštu per šį ofisą ar tiesiai

Debesiunienė-i per musų bendradarbius,-—kaip lam
stai parankiau.
Klausk pilnos informacijos: jokių 
mokesčių už patarnavimų, Paminėję

geriausių pasekmių visam 
“Keleivio” štabui. Su pagar
ba, J. Kavaliauskas,

Millvale, Pa.

F rancuos Negalavimai
nori Europą pavergti! Pa-

Paieškoma Marija 
Kasparavičiūtė, kilusi iš Vilkaviškio 
aps., Kybartų vais., Virbalio miesto.
Be to paieškau gimines gyvenančius
Brazilijoje Agota Lenkaitienė-Bara-. jnvestnientui uztlkrin.s
nauskiute, kur. kilus. ,s Vilkaviškio' ; , pritaikytų Jūsų reikalavi-apskrities, Versnupių kaimo. As esu • 1 / H
kilusi iš Lietuvos iš Vilkaviškio aps., 1113 * " '
Pajavonio vais., Karalkrėslio kaimo; » « tj\ j-,kcim’Iitpu
Takažauskaitė-Kulbokienė. Prašau gi- 11\1 V I Ų L Į J lAir^s
minių gyvenančių Amerikoje ri Bra- 11i,j Į J |\ i j U INVESTMENT 
žili joj atsiliepti ant šito adreso:

Anelė Kulboką, Moj. Braciczeno,'
Pow. Gniezno, Woj. Poznanskie,
Poland, Europe.

INSURED ™
176 W. Adams st-, Chicago 3, Ilk

Laišk&s ii Francijos
Francija turi visą eilę [vergti su kviečiais, lašiniais 

mažesnių ir didesnių ekono-;ir žaliavomis? Pavergti su 
minių bei politinių sunku- mašinomis ir laivais? Pa-

Aš Marė Karaliūtė Stausiukevi- 
čienė kilimo iš Jurgežerių kaimo, 
Kalvarijos valsčiaus, Mariampolės'. 
apskričio, duktė Kazio Karaliaus pa
ieškau savo dėdžių Karalių Vinco, 
Juozo ir Antano kilusių iš Janaukos 
Kalvarijos kaimo, Mariampolės ap
skrities. Jie gyvena Amerikoj. Pra-

mų.
Iki šioliai franeuzai pri

versti daugiau prekių pirk

vergti su ištiesta pagalbos 
ranka? Plepalai apie “Eu
ropos pavergimą” yra ne-

i’žFlaisvinimo iš dvarininkų kaltino jį tame, kad jis su į aš manau" kad dabar jie tis iš užsienio, negu gali ten: rimti ‘ir komunistai' patys 
ir dvasiškijos diktatūros Amerikos pareigūnais tarė-j^4 būtinai iš to vajaus ar-,parduoti. Pasyvas užsienio žino, kad jie taip kalba tik (Mildutės ii

si, kaip nuversti bolševikų dymo duoti atskaitą ir turi 1 prekybos balansas netik ne-!dėl Rusijos interesų, o ne iš-iSiko“? 
valdžią. parodyti, kur jie surinktus padeda stabilizuoti valiutą, eidami iš Francijos žmonių!ji asmenį

pinigus padėjo ir, jei kiek i bet dar daugiau mažina pi- reikalų.
„4-^4 Ini™ varia Pn co

(20) Wolterdingen, (Han) 
bei Soltau. D. P. Buitie Camp 

Germany, • British Zone.

Vincas Bučys, sunus Felikso kilęs 
iš Mažeikių aps., Ylakių valsčiaus. 
Kalčių kaimo ir dabar esantis Švedi- 

paieško Amerikoje ir kitur savo 
Almos Bučienės ir dukterų 

ir Genovaitės. Taipogi 
pusbrolių Amerikoje 

Prano K lavų. Paieškom ie- 
asmenis arba kas apie juos žino 

prašomi parašyti šiuo adre- į 
su: V. Bucys (49)

c-o Nilsson Kriebson Gat 18 
Eskilstuna, Sweden.

Gen. Bradley Paskirtas
Prezidentas Truman pa- - ■ . - - ,

skyrė veteranų administra- Belaisviai Rusijoj į tų pinigų liko, turi juos atsi- nigo vertę. Po savivaldybių rinkimų
cijos viršininką, generolą Rusija skelbia, kad pra- nešti į A. Lietuvių Tarybą. į Po karo pravestos drąsios komunistų viltys grįžti į vai 
Omar Bradley, vyriausiuoju eitą savaitę virš 19,000 vo- Tą būtinai reikia iš jų rei- socialinės reformos žymiai džią “koalicijos” Pągnn-1 kjPįeštou^usb^oi.o^^ 
generalinio štabo viršinin- kiečių karo belaisvių ir 183,kalauti, kad visas tas “vie-.apsunkina biudžeto suba- dais nuėjo visai niekais. Jie .vals^ Paberžių kaimo. Paieško Anto- 
ku i vietą pasitraukiančio Į civiliniai kaliniai buvo grą-'nybės reikalas” neatrodytų(lansavimą. Labiausia biu-į šiandien gali tiktai ginklais ^U^'taTm^'^utinų tSiaus 
generolo D. Eisenhower.; žinti iš Rusijos į Vokietiją. į panašus į nerimtą žaidimą. [ džetą apsunkina šeimos, į valdžią įkopti. Tą jie gal ir gyvenusi Griniuse. Pranas Budrys 
Veteranų administrac i j a i Rusų valdžia neskelbia,'Faktas yra, kad pinigus rin- priedai. Dabar Franci joje ir bandys, bet laikas ir 
bus paskiitas civilis vado-i kiek karo belaisviu dar lie-[ko “Lietuvai vaduoti”, na kiekvienas darbininkas, bei jau yra pražiopsotas. į 
vas. -ka Rusijoj

Prano Budrio, 
apskr. Pašuivjo

POLEMIKA IR KRITIKA
KALBU UŽ VIENYBĘ . iššluoti,

--------  . J neliktų.
Skaičiau “Keleivyje” pa-[ Bet Amerikoje yra 

sisakymų “už ir prieš” dėl reikalas. Musu darbas čia 
vieningo visu Amerikos Ke

ltai tegu parodo, kaip jie tarnautojas netik gauna munistų streikus ir neramu- 
tuos pinigus sunaudojo! pats atlyginimą, bet ir jo mus Francijos valdžia da- 
Mes žinome, kad VLIK-ui šeima. Jei žmona nedirba ji bar jau gali atsakyti labai 
jie nepasiuntė nė cento, tai gauna dalį vyro atlyginimo, skaudžiais smūgiais, 
klausimas ir palieka atviras, Taip pat mokami vaikų

kari jų ir riva?iosjkur tįe pinigai dingo?
Kovelis,

priedai.

kita

tuvių srovių darbo A. Lietu
vių Tarybos vadovybėje. Aš

yra gana siauras ir skirsty 
masis vargu yra naudingas, i 
Amerikoje nėra tautininkų.!

noriu pasisakyti už kuo-1 kurie butų atsakomingi uz 
plaučiausią vienybę. Noriu Lietuvoje buvusį “tautos 
paaiškinti, kodėl aš siulau,vado” režimą. Tiesa, buvo!
tokią vienybę. 

Piirna leiskit man pasa-
zmonių, kurie tam 
pritarė, jo v

kas apie jį žino maloniai prašomi 
siliepti šiuo adresu: (48)

M. Plusčauskas
162 Jameson avė.,

Toronto, Ont., Canada.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ! ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jw 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 

j tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusias 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteikš 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderi j:

I.EGI I.O. Dept. 2.
4847 U. |4th Street,

Cl( ERO 50, ILL
Paieškau savo brolio Jono Naikaus, 

seserų ir tėvu, paeina iš Šelmių kai- Atro- mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur 
l.~J jie dabartiniu laiku randasi. Taipogido, ^kad komunistai savo vi- paieškau savo giminių. Jie patys ar- 

gnlfiirig “išgirdimaig” privers ba *5as a.p.'e j“0* žino. maloniai pra- 
F —- šomi atsiliepti šiuo adresu: (2-8)

Joseph Naikus, c-o Arch Hotel. 
1288 Clinton avė. N.

Rochester 5, N. Y.

Karas ir neramumai kolo- valdžią su jais vis griežčiau 
New York, N. Y. nijose reikalauja iš krašto j ir griežčiau elgtis, iki paga-j 

materialių ir moralių aukų. bau jų pajėgos bus išblaš- ’
Paskutiniu laiku dar pra- kytos ir iš kadaise galingos, 

sidėjusios streikų bangos kompartijos liks tik išdau- 
gręsia suparaližiuoti viso žyti šipuliai. K. B.
krašto ekonominį gyveni

Skaitytojų Balsai APSIVEDIMAI

di

Paragvajų Arbata
Pas 

I kių
1-apų, žiedų ir Žie
vių, parduodame 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam i jūsų na
rius.

Paieškau lietuvės merginos apsive- t-
mui; aš esu 34 metų, pasiturintis.: >Vuniparas

mus vra v)so- 
rolių, rvtnnu.

uncija
aras.Niekas netiki "knrf gtrei- F Kuri n°rėtų vesti linksmų gyvenimų Kanapių sėklas, svaraiMaikio Tėvas yra kvie-'f1^ — i - • L? i ^wyK0 Ldeiuriai ant ūkės prašau atsišaukti ir Prisiu- 

čiamas pas Roekfėrdo dai-^^tS Tremtiniai Į't,MPa.l. (L.^576^mst. wėst, 4 * Paragvajų Arbata
Prince Albert, Sask., Canadc.. _ ,salavijos, svaras . .., 

Imberas baltas, svaras 
Puplaiškis, svaras ...

ie tam lezimui na$ij‘ke ant kučiu vaka mimai sunkumai. Visi maišai nepažinda- nasiiUKę ant kuciu vaKa- R d • diriguoja keno 
is oi™ neneš. Ten bus prirengta ; -’ , uniguujc* kchv

oi'6 — 16st. West, 
Albert, Sask., CanarP

svar.

kvti, kad Lietuvos tautinin- mi. Kiti vėl, is bendros sim-; , r « . uu- P™i engta taj pasiaptinga ranka Kol Lapknčio 20 d. laivu Ma
karus aš neturiu jokios mei- Fatijos pne Lietuvos, nebu-; £ ntjsi^o Vndkn« dvi 'komunistai buvo valdžioje, nne Tiger atvyko 32 lietu .vo linkę kritiškai žiūrėti Į " S^S^'-niekas streikuoti nebandė, viai, kurių 10 JAV piliečialės. Aš juos pažinau Lietu 
v

bės peniukšlių partija, 
traukė į savo eiles karjeris
tus ir visokius politinius per-

jais džiaugėsi, kaip maž
vaikiai. Bet tokiu žmonių

Rockford, III. darbi"ink’I streikai. Franci- 
’ jos komunistai vadovauja

piliečiai 
repatrijantai, o likusieji su
imigracijos vizomis. Dėl au-

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. i. Šis vaistas geras nu 

nudegimo
Nusideginus reikia pamirkyti

.25
51.00
51.00
51.25 
51.35 
51.35
52.25

Valerijono šaknys, svaras 52.25
52.50 
$2.75 
5:1.25
53.50 
53.50 
52.75

.50

Ajarų šaknys, svaras . . 
Apynių žiedai, N. F. sv. 
Stanauninkas, svaras . . 
Trukžolių šaknys, svaras 
Europos Ramunė, žiedai

drų laivas pavėlavo šešias! 
paras. Atvykusieji išsiskirs-Į
tė pas gimines bei draugus, pečiuke į vaistų ir kloti ant skauda 

.. Ai i ° mos vietos. Kartoti kol sustos skauunijas. Tad niekas neabejo- Atvyko:
simetėlius. Smetonos, Vol- nebuvo daug ir jei šiandien ta j<L fctd per unijas jie nori Stasys Abramavičius su1 No. 2. šw vaistas geras m».» pu- .
demaro, Mirono ir kitų tos tie buvę tautininkų simpati- , - užfepvmii $3 50 krikdyti ekonominį gyve- vaikais G razina-M arija ir .gS J“rSk£“"^S San,po!' ,,!l‘ut g“lva'' bonka '5'’
partijos vadų vardai many- kai pasisako uz demokrati- . , nimą krašte. Stasiu, visi JAV piliečiai : “Aziva” mosties ir ištepti žaizdas;
je sukelia tiktai pasišlykštė- nės Lietuvos atstatymą, tai -„ - uz neiei-( Streikaig> neramUmais ir,'Antanina Bendorienė su

, Ir dabar aš labai ste-:koks mums reikalas .ta sąži- i » .P'tgį ka- Man

ske-

įdėti. Didelė bonka $2, mažesnė $1.50.' Liepos Žiedai, >varaš . . .
Plaukam Tonikas, bonka

jimo. ir rianar as ląoai bie-Xat^ 1948 metams. Taibiuos, kad tos partijos hku- pei Ki atmeti n knistis po . 4 d j • r Prašau
” • dar yra toleruojami Ju įsitikinimus9 V1SO DUS 4 aoienai. Prašauciai
Lietuvos “laisvinimo veiks-Į Už vienybę Amerikoje, 
niuose”. Tas diktatūros lie-,mano supratimu, reikia oa- 
kanas reikėjo iš ten senai sisakyti todėl, kad A. L. Ta-

Skaitykit Naujienas
TCKSTANČTAI lietuvių yra išblaSkyti po visą pasaulį
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų gimines, Jūsų draikai- Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. ... . . , .

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
__ skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažjstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistu, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose rastuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžioa, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. . . . . .

Skaitydami NAUJIENAS, JOs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams 56.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
r SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, ūl.

ir
kas turi kiauras blauzdas tai toji | 

, — 'i j i i- » i • -r • mostis geriausia pagelba. Didelė dė-'Marsclės miesto ivy- dukrelėm Aušrele iv Jura iv žutė $2, mažesnė $1.50. Siųskite ap-
- - • - - - I---------- t' — • • -r a-»t • (mokėtus užsakymus šiuo adresu;

Juozapas Marhinskas 
293 Silver st.. So. Boston. Mass. 
Arba asmeniškai kreipkitės kas-1 

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

kiai rodo, kruvinais susirė- sunum Pauliu, visi JAV pi-
. - 7 .... - . t *’ * i f-kmimais su policija komunis

tai nori visai suparaližiuoti
liečiai; Petras Bernotavi 
čius; Pranas Burkša; Dr.senį geriau parėdyti ir duo

kite gei-ų dienų Maikiui,
ncSv1isadakrankoSUSu'pUarar: gyv«nim4j'-pasinaudoti s?: žmona Barbara; Vytautas irkrašto ekonominį ir politinį Romualdas Buivydas, su

•••

ha, Joe Pocius,
Burgesville, Ont, Canada

Dear Sir,
Kindly send me one “Ke

leivio Kalendorius” for 
1948. Enclosed you will 
find 50c. for the book and 
50c. for tobacco “Maikio 
Tėvui”. Thank you,

Mr. Mary Shugzda, 
Kearny, N. J.

Gerbiama redakcija, 
Kadangi nesulaukiu apie 

F renumeratos pasibaigimą, 
tai aš siunčiu $3 už “Kelei
vį” ir 50c. už kalendorių 
1948 metams. “Keleivis” 
yra mano mylimas laikraš
tis ir lauksiu kalendoriaus. 
Skaitau “Keleivį” jau 30 
metų, jis yra mario mylimas, 
draugas. Su pagarba pasi-' 
lieku, Stefanija Kirminas, 

Pittsburgh, Pa.

lygomis, kad užgrobus vai- Janina Gurkos su sunum 
džią. Kiek seniau komunis- Arvydu; Vytautas ir Salo
tai piršosi “grįžti į valdžią”, mėja Janulaičiai su sūnumis 
iš kurios jie buvo išmesti. Kazimieru ir Mindaugiu; 
Bet dabar jie taiko valdžią Barbara Jusienė, JAV pilie- 
užgrobti, o ne vien tik daly- tė; Aleksandra Jucevičienė; 
vauti valdžioje kartu su ki-,Dr- Vincas Katelė; Viktoras 
tomis partijomis. |ir Filiomena Navickai; Al-

Francuzijos komunistai gigantas Penkauskas, Va- 
yra Rusijos politikos įran- lentinas Remeikis; Pranas 
kis. Tas šiandien visiems Strodomskis su sunum Juo- 
aišku. Molotovas atmetė zu, abu JAV piliečiai, ir du- 
-Jungtinių Amenkos Valsty- kra Vanda; Jonas Vidžiu- 
bių ištiestą pagalbos ranka nas su dukra Daiva; Vanda 
Europai, o Francijos komu- Viskerienę ir Aleksandra 
nistai šaukia, kad Amerika Žemaitienė. L. G. K.

GERA MOSTIS

’SKTlANA’
Reg. U. S. Pat. Office 

SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS
“Sixtiana” mostis, atsparumo vais-į 

tas, tuoj palengvina raumenų, kojų. 
rankų, nugaros, krutinės, gerklės ir 
galvos skausmus nuo peršalimo, ro- 
mato. vabzdžių įkandimo ir kitokius 
skausmus. Reikalaukit “Sixtiana” į 
mosties aptiekose. arba rašykit j: 
“SINTIANA OINTMENT (O.. 2319, 
W. Charleston st„ Chieago 17. III. 
Kaina. $2.00 už puodelį.

TEMYK: “Sixtiana~ mostį galite 
siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj.

(4)

KĄ

Gerbiami draugai, 
Prisiunčiu jums dar vieną

Td. TRemonl S 4999 VaL 8 ryt iki R rak.

MISS ANNA GREGORY
Viena iš žymiausių

ASTROLOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ
PATARĖJŲ

Ateik ar rašyk į:
Išriša Visas Problemas 1818 PR$>SPECT AVĖ-

ir gydo Apartment 1-A
žmones Dvasiškai Rronx 57, N. Y.

DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos. 
Sąnarių sustingimo. Neuritis. Pada- 
gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim. kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos. jei nepatiks. (49)

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street.

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

ALEXANDER’S C0. 
411 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo- 

j nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug: skirtingų 

! elementų ir brangių aliejų, iš sltir- 
' tingų kraštų svieto, šildydama ga- 
i linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 

‘jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-ot. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (0-8

Reikalaukit tik
Deken’s O’ntment

P. O. Bos 666. Nrwark, N. J.
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Vietines Žinios
Dorchesterio SLA Nomi

nacijos
SLA 359 kuopa Dorches-

“Keleivio” Vakarienė įvyk* 
Gruodžio 14 d.

Pranešame musų skaity-

IŠ SANDARIEČIŲ SU- Ii Cambridge Socialdemo- 
VAŽIAVIMO kratų Susirinkimo

Praeitą sekmadienį San-į LSS 71 kuopos narių su-Į 
daros apskritis laikė savo sirinkimas įvyko praeitą 
metinį suvažiavimą. Daly- šeštadienį Cambridge L. P. 
vavo apie 40 delegatų nuo Kliubo patalpose. Dalyvavo 
So. Botsono 7-tos kuopos, ne visi nariai, bet visvien 
Worcesterio 16-os, Montello buvo priimta svarbių nuta- 
24-os, Nonvoodo 33-os ir rimų. Tarp kitų nutarimų 
paskirų sandariečių iš kitų paminėtina: Mirusio musų 
musų valstijos dalių. draugo Stasio Zdanausko

Pirmininkavo suvažiavi- Pe^enu^ 
me K. Jurgeliunas ir protai'- , lalkul. krematonumo 
piais P. Yankus. Sekretorių- P?tąlp°se . >r tam relkalul 
vo K. Mereškevičius. užpirkta vieta.. .

Nutarta rengti vasario 16
Suvažiavimas gana pla- d. minėjimą Cambridge, 

čiai svarstė įvairius sanda- kviečiant į tą minėjimą dė- 
riečių organizacijos klausi- tis ir kitas musų miesto He
mus, o iš kitų svarbesnių tuviškas organizacijas.
klausimų buvo įdomus ra- R . t- - socialistu raportai iš A. Lietuviu Tary- . u.el metine* socialistų va
Ltc vatine ir ič RAT F Pn kanenes reikalas paliktas DOS veiklos 11 ĮS BALr. ro 2rfl :i.: ičciaičldnri.np su plataus išsiaiškinimo dėl y cįrIn f issiaiskmsime su 
Amerikos Lietuvių Taiybos 60 kuoPa
veikimo vyraujanti

Nary*.
nuomo

ne pasirodė ta, kad A. L. 
Taryba gali priimti į savo 
eiles naujus darbo talkinin-

Jona* Kasmauskas Pasi
traukė iš Tautininkų

Praeitą trečiadienį BA-

tere lapkričio 21 d. atliko tojams, kad sekmadienį, 
nominacijas kandidatų į gruodžio 14 d. kaip 6 valan- 
SLA Pildomosios Tarybos dos vakare įvyks “Keleivio” 
narius. Musų kuopoj liko bankietas, Lietuvių Piliečių 
nominuoti: Pirm. F. J. Ba- Draugijos svetainėje, South 
gočius 12 balsų ir adv. Lau- Bostone.
kaitis—2 balsu; Vice pirm. Visų musų draugų Bosto- 
—P. Dargis, sekretorius — ne ir apielinkėse prašome 
M. J. Vinikas, iždininku— įsitėmyti tą dieną ir gausiai 
K. P. G ūgis, iždo globėjais atsilankyti į musų laikraš- 
—E. Mikužiutė ir J. Macei- čio parengimą.
na, daktaru kvotėju — Dr.! --------------
D. Pilka. Išskyrus kandida- Haverbille Pagavo Penkių*

visi kiti Banditu*
V. A. Šį antradienį policija po

-------------- smarkios medžioklės paga-
Susižeidė L. Stasiulis ;v'o Pfie Haverhillio penkius 
Dorchesterietis Leonas'plėšikus, kurie, sako, pada- 

Stasiulis. veiklus musų or-'rę visą eilę įsilaužimų į na- 
ganizacijų darbuotojas, pra-imUi? j1 plėšimų. Policija be
eitą savaitę skaudžiai susi-' gančius banditus pagavo 
žeidė veidą bepiaustydamas miškuose po to, kai jų karas 
malkas. Kurį laiką ligonis apvirto ir jie bandė pasi
turės gydytis namuose. (slėpti. 4 pagautieji yra iš 

L. Stasiulis yra vietinio Haverhillio ir vienas iš Ląw 
BALF skyriaus iždininkas
ir dirba eilėje kitų musų or
ganizacijų. Linkime greit 
pasveikti.

tus į pirmininkus, 
gavo po 14 balsų.

kus, kaip tai yra numatęs lf susirinkime South Bos- 
Chicagos lietuvių kongre- tone žinomas musų miesto 
sas, bet turi iš tų naujųjų pramonininkas, Jonas Kas- 
talkininkų reikalauti, kad mauskas, pareiškė, kad jis 
jie duotų pilną atskaitą is nebepriklauso prie jokiu 
savo sukeltų fondų neva partijų. Kiek seniau J. Kas^ 
“Lietuvai vaduoti” tuo me- mauskas buvo veiklus tauti- 
tu, kada A. L. Taryba vedė ninkas ir dirbo politinia- 
Lietuvos • laisvinimo vajų. me lietuvių judėjime su 
Be to, naujo darbo talkinin- “misionieriais”. ’ Tas pareiš- 
kai turi aiškiai pasisakyti, kimas klausytojų buvo su- 
ar jie sutinka su A. L. Tary- prastas, kad J. Kasmauskas 
bos nusistatymu vesti kovą pasitraukė iš tautininkų sro- 
ne tik už nepriklausomos, vės. Dalis klausvtojų už tą 
bet ir demokratinės Lietu- pareiškimą J. Kasmauskui 
vos atstatymą. smarkiai plojo.

Sekančių metų apskričio
suvažiavimas nutarta šaukti §j Sekmadienį Bus Šauni 
Worcestere, o Sandaros or- * BALF Vakarienė 
ganizacijos metinis seimas §j sekmadienį, lapkričio 
įvyksta laike SLA seimo 30 ‘vietinis BALF skyrius 
Bostone ateinančią vasarą rengia metinę vakarienę, 
ir apskritis su kuopomis pa- kurį įvyks go. Bostono L. 
siima tą seimą suorganizuo- piliečiu Draugijos svetainė- 
ti ir daryti Įvairius parengi- je ant p st Pradžia 6 vai. 
mus jo proga. i vakare.

j apskričio valdybą atei-L Vakarienė bus pamargin- 
* 1 " išrinkti- ta gražiomis dainomis n

K. JurgeliunJ; vice! i deklamacijomis, o taipgi 
P. Yankus. sekreto-ibus lr X's°kl'i kitokių pra- 

riu-K. Mereškevičius ir iž-!™°CT- GneS geras orchest- 
dininku—J. Lekys. įras- seimininkes telkiasi

pavaisinti svečius gardžiais 
Vakare po suvažiavimo valgiais.

“Sandaros” svetainėj prisi- Visas tos vakarienės pel- 
rinko daug svečių i gardžiai nas eis nuo karo nukentėju- 
paruoštą vakarienę, kuri šių lietuvių šelpimui. Vaka- 
smagioje nuotaikoje užsitę- rienės rengėjai kviečia visus 
seiki gana vėlyvo laiko, gausiai atsilankyti į smagų 
Vakarienėj pirmininkavo S. ir labdaringą subuvimą šį 
Jakubauskas. Rep. sekmadienį.

nantiems 
pirm 
pirm

M

rence.

Sužeidė Wm. J. Lizį REIKALINGAS BUTAS 
Cambridge Į Keturių asmenų lietuvių šei-

wn- t t • • • mai reikalingas geras butas.Wilham J. Lizis puma- Kas turite išnuomavimui malo-dieni rytą buvo rastas Cam- niai -prašoIni p 0
bridge, prie pirmos ir Itis
gatvių be sąmonės. Plėšikai! įaukite'ZtefonVGEN"i 12b 
JĮ užpuolė, atėmė 75 dole-. 
rius ir skaudžiai primušė.'
Dabar Lizis ligoninėj. Jis 
gyvena Bostone ant Shaw- 
mut avė.

72, Dorchesteh 22, Mass. arba

Issinomuoja Kambary*
Vyrui ar moteriai, norint Kalima 

vartoti virtuvę savo reikalams. Aš 
turiu 5 kambarių hutą su šiluma ir 
esu vienas. Petras Remeika,
415 E. Fifth st., So. Boston, Mass.

Telephone CIT 4905.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square ' 
H ordinare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

626 E. Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Šį Penktadienį Lietuvai 
Remti Dr-jos Susirinkimas

Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyriaus susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
lapkričio 28 d. 7:30 vai. va
kare Sandaros svetainėj, 
124 F st., So. Bostone. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Drąsu* Apiplėšima*
Du plėšikai šį antradienį 

iš lyto įėjo į House of ,Wes- 
ley brangenybių krautuvę 
ant Washington st. ir atėmė 
iš savininkų už 2,000 dole
rių visokių brangių daiktų. 
Krautuvė randasi 8-tarrie 
aukšte ir laiptais vaikščiojo! 
daugybė žmonių, bet plėši 
kams pavyko pabėgti.

RADIJO PROGRAMA

Gabijos Choro Koncertas
Įvyks gruodžio (Dec) 14. 

1947, sekmadienį,,3 vai. po 
piet, Patrick Gavin School 
auditorijoj, kampas F ir 7 
gatvių. So. Bostone. Tėmy- 
kit vėlesnius garsinimus.

Drg. J. Zufckauskas Sveiksta
Senas musų laikraščio 

skaitytojas -J. Zubkauskas 
ilgokai gulėjo valstijos sa
natorijoj Mattapane, bet 
dabar jau sveiksta ir jau bu
vo atsilankęs į musų redak
ciją. Tikisi greit visai aplei
sti ligoninę. Jei kas iš pa
žįstamų norėtų ligonį lanky
ti, tai reikia kreiptis į Ward 
A 1. Lankymo valandos 
2:30 iki 3:30 dieną ir nuo 
6 iki 7 vai. vakare.

Kalakutų Bus Ikvaliai
Į Bostoną šventėms pri

vežta galybės kalakutų ir 
visi norintieji neturės jokio 
vargo įsigyti tradicinę “tor- 

jkę”. Kainos už geresnę rūšį

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Cay Rekorderio. Nauji Croosley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

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

South Boston Radio
Service Center
632 E. Broadnay 

prie Lincoln School
TeL ŠOU 2446

PARSIDUODA
OBUOLIAI

Kas norite gerų obuolių 
pašaukit telefonu:

PAR 0116 W

Ezpert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Applianccs

379 W. Broadway. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

Arba atvažiuokite,
' 146 Metropolitan avė.,

Roslindale, Mas*.

A TS ĮMINK
KADA NAUJI NUMERIAI PRASIDEDA

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

■ 1. Armonistas Ralph I- 
mondi iš So. Bostono.

2. Dainininkai Jonas ir 
Emilija Burbuliai iš South 
Bostono.

3. Magdutė.
Po programos parašykite 

?avo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu; "VVORL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs- 

Ipūdžius o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minku*
MUZIKA 

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri

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

sieks iki 68 centų už svarą,j THREE ARTS STUDIO, 
o didesnius kalakutus gali- 480 Boylston st., Boston, Mass. 
ma bus pirkti ir po 55 cen- Tel. KENmore 3571 
tus už svarą. Namų, ELIot 8222

VAKARAS
Ruošia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 30, 1947

PATRICK GAVIN MOKYKLOS AUDITORIJOJ 
Kampas F ir 7th Street, South Boston, Mas*.

Pradžia 3 vai. po pietų.

Pagarsėjęs įvairių tautų šokių žinovas, Vytautą* F. Be- 
liajus iš Chicago, III. pašoks: Lietuvių, Arabų, Žydų, Ha- 
uajiečių ir Indusų šokius; talentinga lietuvaitė Charlotte 
Shork-Šarkiutė lyrinis sopranas padainuos; tautininių 
Šokių Grupė iš apie 70 dalyvių, vadovybėje Onos Ivaškie- 
nė* išpildys įdomią programą. Bus gražus vaizdelis Lie
tuva Vergijos Pančiuose, Grupės dalis kuri yra šokusi 
gražiuosius lietuvių tautinius šakius kitataučiams ne tik 
Bostone, bet Philadelphijoj, Clevelande ir St. Louis, Mo. 
be kitko pašoks: Lenciūgėlį, Malūnėlį, Rugučius, Žąselę, 
Blezdingėlę, Jonkeli, Kepurinę, Kalvelį, Kubilą ir Žemai
čių Mikitą. Maloniai visus kviečia,

B. L. Tautinių Šokių Grupė. Vytautas F. Beliaju*

Laikinoji 
Plokštelė

Tori Bot 
Nuimta Nno

D I A Lr

Telefonų

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

Kai gausit naują Bostono 
telefonų knygą (tai bus žinia kad reikia pakeisti 
numerių tvarką), tuojau nuimkit nuo savo dial te
lefono laikinąją raudonai-baltą plokštelę su nume
riais ir imkit vartoti tą numerį, kurs yra ant pa
stovios baltai-juodos plokštelės.

Nuimti senąją plokštelę lengva—galima tai pa
daryt nagu ar šiaip kuo.

Atsiminkit... juodai-balta plokštelė turi jūsų 
naują numerį. Tą numerį reikia paduot telefonis
tei skambinant long distance—arba paduodant sa
vo telefono numerį draugams.

Kadangi nauja numerių tvarka liečia visus Bos
tono ir apylinkės centralinių vardus, tai prieš te- 
lefonuojant visada įsitikink kokį numerį skambint.

NEW ENGLAND TELEPHONE i TELEGRAPH COMPANY

Sutvarkymui Mirusių Palaikų
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir 

pažystamų sekančių nesenai mirusių lietuvių:
ANTHONY LUSKAUSKAS

Gyveno 174 Bolton St., So. Boston, Mass.
JOSEPH SCHERVINSKAS-ŠIRVINSKAS

Gyveno 30 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
JEAN V. YANKOWICZ

Gyveno 24 Davis St., Boston. Sakoma kad jis buvo 
aptiekorius.
Šios žinios reikalingos Public Administratoriui ir 

Teismui, ir prašau susižinoti su manim. Visų teisės
bus pilnai apsaugotos.

ADV. F. J. BAGOČIUS 
302 W. Broadway, South Boston, Ma**.

A LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

Su užsakymu siųskite ir pinigus 
DR. D. PILKA
546 Broadvray 

South Boston 27, Ma**.

(52)

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNI MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!! '

Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.
Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos *2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

LEPIE’S
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Bes. 57 ORIOLE STREET 

West Roibury, Maaa. 
Tel. Parkvray 1233-W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ano 2 iki 4

ir ano 7 iki 8

546 BROADWAY
BO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1220

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai*:
nno 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Ceatral ■<

CAMBRIDGE. MASS.

TaL ŠOU 2806
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryta ild 7 vakar*

Seredomis:
Nao 9 ryta iki 12 dieaą

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BROADWAY,

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL SOUth Boston 4618

t t




