
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata Metaną:
Amerikoje ................................
Pietų Amerikoje .....................
Kanadoje ................................

63.00
3.50
3.50

Pusei Metų
Amerikoje ................................. >1.60
Pietų Amerikoje .................. 1.71
Kanadoje .................................. 1.75
Apskelbimų kaina klauskite lataku.
Kreipiantis su kokiais nore reikalais
adresuokite:

K ■ L B I T I 8
636 Broadoy, So. Boeton 27,

1

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLT

Kepreaenta over 75,000 Lithuanians >n 
New England, and about 1,000,000 

in the United States

NO. 49 Keleivio. Telefonas: 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER~^~--------- --------LITH U AN 1 AN W E E K L Y
SO. BOSTON, GRUODZIO-DECEMBER 3 D., 1947 M.

“Entered as Seeond Class Matter** February 23, 1905, at the Post Qf:'-e at Boston, Mass., under the Act of Mareh 3, 1879.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 42 METAI

Arabai Skelbia Šventąjį Karą 
Žydams Dėl Palestinos

Palestina Nutarta Padalyti — Žydai Džiūgauja, Arabai 
Telkiasi j Kovą — Šventojoj Žemėj Prasidėjo Kruvini

Susirėmimai

Francijoj ir Italijoj Nervų Karas 
Pradeda įkaisti

“Keturi Didieji*’ Pešasi Žodžiais — Francijoj ir Italijoj 
Peštynes Eina Gatvėse ir Dirbtuvėse — Amerikos Kariuo
menė Lieka Italijoj.

Jungtinių Tautų seimas, 
prieš galutinai išsiskirstyda- 
mas šeštadienį, 33 balsais 
prieš 13, nutarė padalyti Worcesterio lietuviai lap- 
Palestiną j dvi valstybes — kričio 22 d. darė viešą rink-
žydų ir arabų. Arabų kraš
tų delegatai protestuodami 
apleido seimo posėdžius ir 
paskelbė, kad jie to nutari
mo nepriima ir jam priešin- nierius sukelta $8,600. Bet 
sis visomis išgalėmis. Arabų pilnas aukų apskaičiavimas
delegatai sako, seimas su 
tuo nutarimu “nužudė” pa
čią Jungtinių Tautų organi
zaciją.

Žydai po visą pasaulį dėl 
Palestinos padalijimo reiš
kia didelio džiaugsmo. Jie 
tikisi galėsią įkurti Palesti
noj savo nepriklausomą val
stybę ir tvarkytis, kaip nori.
Po šimtmečių “diasporos” 
nors maža žydų tautos dalis 
vėl turės savo nepriklauso
mą valstybę.

Palestinos padalij imas 
bus atliktas Jungtinių Tau
tų organizacijos priežiūroje, 
bet tas padalijimas neis
Sklandžiai. Arabai Palesti- Virfnua Karo
noje ir viso* arabų valsty-7 V ulOtįS rUĮTU

Išvakarėse
Italijoj komunistų partija

bės aplink Palestiną skelbia 
griežčiausią kovą tam Jung
tinių Tautų seimo nutari
mui. Arabų valstybių sąjun
ga sako, arabų valstybės 
vartos savo karišką jėgą 
prieš visus, kurie bandys 
Palestinos padalijimą įvy-
kinti, o Saudi Arabijos ka-;tų partijos vadas, iš Mask- 
ralius esąs pasižadėjęs f i- vos parsiųstas po karo Er- 
nansuoti arabų priešinimosi coli-Togliati, grasina, kad 
politiką. Tas karalius gau-kiekvienas pasikėsinimas 
na kasmet už aliejaus kon-'prįeš komunistų partiją bus 
cesijas iš Amerikos kapita- pilietinio karo pradžia. To- 
listų 18 milionų dolerių ir gliati sako, komunistei yra 
jis žadąs tuos pinigus skirti tikri, kad jie pilietinį karą 
kovai prieš Palestinos pada-;iaimės. Romoje komunistei 
lijimą. Sirijos sostinėj Da- demonstravo ir jų sukiršinta 
maske demonstrantai sude- minia išdaužė kelių antibol- 
gino iš protesto Amerikos ševikiškų laikraščių patal- 
pasiuntinybės namą. pas. Italijoj padėtis yra toki

Nutarimas apie Palestinos j Įtempta, kad Amerika sute- 
padalijimą buvo vienintelis J’e su yynausybe
Jungtinių Tautų seimo svar-Mar palikti kūnam laikui 
bus nutarimas, kuriam pri- Amerikos kariuomenę Ita.li- 
terė ir Amerika ir Rusija. J°J-
Bet to nutarimo vykdymas
sukels dar daug neramumų 
aplink Palestiną.

Pačioje Palestinoje pir
muose kruvinuose susirėmi
muose tarp arabų ir žydų 
jau žuvo 15 žmonių ir 16 
žmonių buvo sužeisti. Tai 
pirmos Palestinos padaliji
mo aukos.

Palestinos arabai šią sa- “ 
vaitę tris dienas streikuoja. 
Ta proga policija laukia di
delių neramumų.

Visuose arabų kraštuose 
Įniršusios minios protestuo
ja prieš UN seimą ir reika
lauja ginklais priešintis Pa
lestinos padalijimui.

7,000,000 PABĖGĖLIŲ
Indijoj, pasidalijus kraš

tui Į dvi valstybes, jau 7 mi
lionai žmonių pabėgo iš sa
vo gyvenamų vietų. 4,400,- 
000 magometonų apleido 
Indiją ir išsikėlė gyventi į 
Pakistaną ir apie 3 milionus
indusų išsikėlė iš Pakistano 
Į Indiją. Pasikeitimas gy- užtenkamai doleriu, kad ga- 
ventojais dar negreit bus lėtų be paskolos Amerikoje 
baigtas pirktis reikalingų mašinų.

Worcesterio Lietu
viai Sukėlė $10,000

liavą nuo karo nukentėju 
šių lietuvių šelpimui. Pir
mi apskaičiavimai parodė, 
kad aukų gatvėse ir per biz-

dar nėra baigtas.. Buvome 
užsimoję sukelti ne mažiau 
10,000 dolerių ir suma bus 
sukelta.

Rinkliavos darbe visi 
Worcesterio lietuviai dirbo 
vieningai, o todėl ir pasek
mės yra geros. Rinkliavos 
dieną oras pasitaikė šaltas, 
bet tas neatbaidė pasišven 
tusių aukų rinkėjų. Iš komu
nistų pusės buvo bandoma 
trukdyti rinkliavos darbą, 
bet rinkliavos pasisekimas 
parodė, kiek menka yra mu
sų komunistų Įtaka.

P. Miliauskas

jau atvirai ruošiasi prie pi 
lietinio karo. Praeitą sek
madienį 20,000 “partiza
nų”, komunistų partijos ka
rių, demonstravo Genujos 
miesto gatvėmis, o komunis-

FRANCUZAI KONFISKA
VO BOLŠEVIKŲ DIEN

RAŠČIUS
šeštadienį kom u n i s t ų 

dienraščiai Paryžiuje ir 
Francijos provincijoj pa
skelbė milžiniškomis raidė
mis žinią, kad vyriausybė 
“Nori Nužudyti Respubli
ką” ir kvietė darbininkus 
ginti respubliką”. Kadangi 

respublikos dar niekas ne
nori žudyti, o komunistų 
melas buvo paleistas tyčia, 
kad sukėlus dar daugiau 
nerimo, tai bolševikų dien
raščiai buvo konfiskuoti.

BELGIJAI DUODA 
$50,000,000 PASKOLĄ
Amerikos Importo ir Eks

porto bankas davė Belgijai 
50 milionų dolerių paskolos 
pirkti Amerikoje visokioms 
prekėms bėgyje penkių me
tų. Iš visų Europos kraštų, 
kurie nukentėjo nuo karo, 
Belgija yra geriausiai atsi- 
stačiusi, bet ir ji dar neturi

NAUJA FRANCIJOS VYRIAUSYBĖ TURI VARGO

Francijos naujoji vyriausybė perėmė kraštą valdyti labai neramiame laike. Į 
naują vyriausybę Įeina krikščionys demokratai, socialistai ir radikalai. Paveik
sle matyti Francijos prezidentas Vincent Auriol (priešakyje dešinėje) ir šalia 
jo naujas ministerių pirmininkas Robert Schuman.

Chicagoj Streikuoja ,Tikrins Karininkam 
Raidžių Rinkėjai Mokamas Pensijas

1,500 raidžių rinkėjų Chi
cagoj sustreikavo dėlliždar- 
bių pakėlimo ir dėl naujos 
sutarties pasirašymo.Raidzių 
rinkėjai reikalauja, kad jų 
amate butų išlaikyta “užda
ra šapa”, kaip tei seniau 
buvo, bet naujasis Taft- 
Hartley bilius draudžia už
darą šapą.

Nežiūrint Į raidžių rinkė
jų streiką Chicagos dienraš
čiai visvien išeina. Raidžių 
rinkėjus pakeitė rašomosios 
mašinėlės. Mašinėlėmis su
rašytas raštas yra fotogra
fuojamas ir iš nuotraukų 
padaroma “katei”, kaip pa
veikslus spausdinant. Tai 
pirmas atsitikimas, kad 
dienraščiai eina be linotipų 
mašinų.

SVARSTO PAGELBĄ IN- 
DIJONŲ GIMINEI

Atstovų rūmų vienoj ko
misijoj buvo apsvarstytas 
klausimas, kaip padėti Na- 
vajo giminės indijonams 
Naujojoj Meksikoje ir Ari
zonoje, kur badas ir di
džiausias skurdas gresia iš
marinti daug indijonų. Ko
misija siūlo skirti tuoj pat 
2 milionus dolerių pirmai 
pagalbai, o paskui yra nu
matyta imtis ir kitų priemo
nių, kad indijonams užtikri
nus maistą ir darbą. Ind i jo
nai tose valstijose gyvena 
indijonų “rezervacijose”, 
bet ekonominė padėtis tose 
rezervacijose kasmet darosi 
blogesnė ir žmonės nebegali 
ten išsimaitinti.

EXTRA
PALESTINOJ EINA KRU

VINOS PIAUTYNES

Vėliausios žinios iš Pales
tinos sako, kad tarp arabų 
ir žydų prasidėjo milžiniški 
susirėmimai. Ypatingai Je
ruzalėje tūkstančiai arabų 
puolė skersti žydus, o visuo
se kituose miestuose irgi 
vyksta žiaurus susirėmimai. 
Aukų jau priskaityta šim
tais. Žydų gynimosi būriai 
telkiasi gintis nuo arabų 
nuolimų. Anglų kariuome
nė su tankais patruliuoja 
kelius ir gatves.

Prezidentas Trumanas Į- 
sakė patikrinti pensijų iš
mokėjimus karininkams. Pa
sirodė, kad 28,000 karinin
kų po karo, kada jie buvo 
paleidžiami iš tarnybos, 
prašė, kad jie butų paliuo- 
suojami kaipo “nebetinka-' 
mi” tarnybai. Su tokiu pa
žymėjimu paleisti karinin
kai neprivalo mokėti mo
kesčių nuo gaunamų pensi
jų, bet tai yra skriauda iž
dui, kurs negauna pajamų. 
Labai daug visai sveikų ka
rininkų, prašė juos paliuo- 
suoti iš tarnybos, kaipo ne
sveikus, vien tik tuo sume
timu, kad nereikėtų mokėti 
mokesčių nuo pensijos. Pre
zidentas dabar ir Įsakė tą 
reikalą patikrinti. Klausi
mas apie karininkų “ne
sveikatos” pažymėjimus iš
kilo po generolo Meyers 
skandalo.

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ
PRIKARPAČIO VYS

KUPĄ
Prikarpačio Rusijos kata

likų vyskupas. Dr. Teodor 
SRomža, buvo nužudytas lap
kričio 2 d. Užhorodo mies
te. Pranešimas sako, kad 
vyskupas ir dar trys kuni
gai važiavę arklio traukia
mame vežime, kai ant jų už
važiavo sunkus trokas ir visi 
kunigai buvę užmušti vie
toj. Po to iš tro ko išlipo du 

j vyrai ir paleido vyskupui Į 
• galvą kelius šuvius. Vysku
pas neįtiko bolševikams tuo, 

'kad atsisakė pereiti Į pravo- 
J slavų tikybą, kaip rusų val
džia jį ragino. Prikarpačio 
Rusija seniau buvo čecho- 
slovakijos dalis, bet Rusiia 
po karo tą kraštą atplėšė 
nuo Čechoslovakijos ir pri
jungė prie savo valstybės.

NAUJAS VICE-MINIS- 
TERIS

Rusija paskelbė, kad jos 
atstovas UN seime, Zorin, 
paskirtas užsienių reikalų 
vice-ministeriv Kiti vice- 
ministeriai ter yra: A. Vf- 
šinksi, F. Gusev, A. Gromi- 
ko, J. Malik ir V. G. Deka- 
nozov.

Garsas Užmuša 
Vabzdžius ir Peles

Armijos Signal Corps 
mokslininkai skelbia, kad 
jie Penn State kalidžiuje 
dabar pagamina tokį garsą, 
kurs užmuša visokius vabz
džius, musėles, uodus ir net 
peles. Garsas yra visai ne
girdimas žmogaus ausiai, jis 
yra labai aukšto tono, bet 
mažiems gyviams jis yra 
mirtinas. Mokslininkai sa
ko, toks aukštas garsas bus 
galima panaudoti naikini
mui visokių ligų platintojų, 
bet jie nepranašauja, kad 
garsas bus naudojamas, 
kaipo busimo karo ginklas.

SENATAS NUTARĖ 
DUOTI PAGALBĄ

EUROPAI
Senatas 83 balsais prieš 6 

nutarė skirti pirmai pagal
bai Europai 597,000,000 do
lerius. Dabar atstovų rūmai 
turės tą klausimą nubalsuo
ti. Atstovų rūmų komisija 
pagalbos sumą buvo suma
žinusi 108 milionais dolerių, 
bet ŠĮ pirmadienį 41 milioną 
dolerių ji vėl Įrašė Į pagal
bą. Laukiama, kad atstovų 
rūmai priims pagalbą, bet 
ją šiek tiek apkarpys, o pas
kui tarp senato ir atstovų 
rūmų eis derybos dėl tarimų 
suderinimo. Vyriausybė bu
vo prašiusi, kad pagalbos 
skyrimas butų nubalsuotas 
iki gruodžio pirmos dienos, 
bet kongresas jau pavėlavo 
ir dar gali išeiti visa savaitė 
iki pagalba bus galutinai 
nubalsuota.
DEŠIMTS VALSTYBIŲ
SUSILAIKĖ NUO BAL

SAVIMO
Už Palestinos padaliji

mą balsavo 33 valstybės, 
prieš balsavo 13, o 10 val
stybių visai susilaikė nuo 
balsavimo. Prieš balsavo: 
Afganistanas, Kuba, Egyp- 
tas, Graikija, Indija, Irakas, 
Iranas, Lebanonas, Pakista
nas, Saudi Arabija, Sirija, 
Turkija, Jemen. Susilaikė: 
Argentina, Čili, Kinija, Ko
lumbija, EI Salvador, Abi
sinija, Hondūras, Meksika, 
Anglija ir Jugoslavija. Sia
mas visai nedalyvavo balsa
vime, o visos kitos valstybės 
balsavo už Palestinos pada
lijimą.

Siuto Pasaulio 
“Teisiu Bilių

Mrs. F. D. Roosevelt, mi
rusio prezidento našlė, kai
po Amerikos delegatė Jung
tinių Tautų žmogaus teisių 
komisijoj, Įnešė Į tą komisi
ją pasaulio “teisių biliaus” 
projektą. Pagal tą “Bill of 
Rights” visos valstybės, ku
rios sudaro Jungtinių Tautų 
organizaciją, turėtų pasiža
dėti užtikrinti savo pilie
čiams pagrindines žmogaus 
teises, kokios yra suteikia
mos piliečiams demokrati
nėse šalyse ir kariu Į tą su
manymą yra Įrašytas reika
lavimas dėl socialinio drau
dimo ir “žmoniško pragyve
nimo” užtikrinimo.

Mrs. F. D. Roosevelt pa
siūlymas remiasi Amerikos 
konstitucijos “Teisių Biliū
nui”. Jei tokios teisės visame 
pasaulyje butų užtikrintos 
žmonėms, tei niekur pasau
lyje nebebūtų diktatūrų ir 
polieinių valstybių.

Francija Didina 
Savo Kariuomenę

Francijos parlamentas už- 
gyrė vyriausybės pasiūly
mą pašaukti dar 80,000 ka
reivių iš atsarginių. Tuo bu
du jau 300,000 naujų karei
vių yra pašaukti Į kariuome
nę, kad su jų pagalba butų 
galima nuslopinti komunis
tų keliamas riaušes ir strei
kus. Ypatingai skaudžiai 
krašte jaučiamas gelžkelių 
ir uostų darbininkų streikas, 
nes dėlto visam kraštui gre
sia badas. Vyriausybė suti
ko pakelti darbininkų už
darbius, bet reikalavo, kad 
šį pirmadienį visi darbinin
kai grįžtų prie darbo. Parla
mentas svarstė duoti vyriau
sybei labai plačius Įgalioji
mus kovoti prieš komunistų 
keliamas suirutes, bet dar 
nenubalsavo tų Įgaliojimų.

SOCIALISTŲ KONFE
RENCIJA TARIASI 

ANTVERPENE
Praeitą šeštadienį Ant

verpene, Belgijoj susirinko 
tarptautinė socialistų konfe
rencija. Joje iš pat pradžios 
paaiškėjo, kad bendras vei
kimas su socialistinėmis par
tijomis iš rusų okupuotų 
kraštų, Lenkijos, Bulgari
jos, Rumunijos ir kitų, bus 
negalimas. Jei socialistų 
konferencija priimtų aiškų 
nutarimą dėl santykių su 
komunistais, tai daugelis 
konferencijos delegatų visai 
negalėtų grįžti namo Į tuos 
kraštus, kur šeimininkauja 
rusai. Rytų Europos sociali
stų partijos jau yra visai už
smaugtos, o kurios dar gali 
veikti, tei turi vesti komuni
stų padiktuotą politiką. 
Konferencijoj daug ginčų 
sukėlė Amerikos socialistų 
partijos priėmimas Į naujai 
atstatomą internacionalą. 
Nerman Thomas vadovau
jama partija Į Internaciona
lą šiuo tarpu nebus priimta.

Londono keturių didžiųjų 
konferencija liko atidėta 
porai dienų, iki grįš iš Pary
žiaus Francijos užsienių rei
kalų ministeris Bidault, ku
ris išskrido Į francuzų mini
sterių posėdį. Per savaitę 
laiko “didieji” ministeriai 
negalėjo susitarti nė vienu 
klausimu. Jie tik pradėjo 
kalbėti apie Vokietijos atei
tį, bet dar nesutarė, ar pir
ma kalbėti apie busimos 
Vokietijos tvarką, ar apie 
jos sienas. Austrijos klausi
mą rusai siūlė atidėti vėles
niam laikui.

Tuo tarpu Francijoj ir 
Italijoj Maskvos penktoji 
kolona bando pasitverti val
džią. Francijoj milžiniški 
streikai suparaližiavo visą 
kraštą ir nors streikai vieto
mis jau yra baigti, bet kraš
te yra toki didelė suirutė, 
kad badas ir didžiausias 
skurdas krašte pasidarė ne
išvengiami. Jei visi streikai 
tuoj pat liautųsi, Francija 
vis vien per mėnesį laiko 
nesugebėtų vėl grįžti j nor- 
mališką gamybą.

Francijos valdžia mobili
zavo 300,000 kareivių poli
cijos pareigoms eiti. Polici
ja ir kareiviai išvalė daug 
dirbtuvių nuo streikuojan
čių komunistų. Gelžkelių 
stotys ir elektros gamyklos 
buvo užimtos streikininkų, 
bet policijai išvalius stotis 
ir dirbtuves, darbininkai 
grįžo Į darbą. Bet dar ne vi
si gelžkeliai dirba, o uostei 
ir galybė visokių dirbtuvių 
tęsia streikus.

Francijos parlamente val
džia norėjo gauti plačius 
Įgaliojimus kovoti prieš 
streikus, bet komunistei il
giausiomis kalbomis sutruk
dė Įstatymo priėmimą. Po
sėdis bus tęsiamas šį antra
dieni. Kai kuriuos komunis
tų atstovus policija turėjo 
jėga išmesti iš posėdžio už 
triukšmą. Komunistei daro 
dideles pastangas Įtraukti Į 
savo maištą kariuomenę.

Italijoj padėtis yra Įtemp
ta. Komunistai ir valdžia 
ten ruošiasi prie ginkluoto 
susikirtimo. Amerikos val
džia nutarė palikti savo ka
riuomenę Italijoj iki padėtis 
ten paaiškės.

Londone ministeriai kal
basi apie Europos ateitį, o 
Francijoj ir Italijoj tes pats 
Europos klausimas spren
džiasi gatvių susirėmimuo
se.

DRIEŽAS BĖGA VAN
DENS PAVIRSIU

Į Chicagos zoologinį sodą 
praeitą savaitę buvo atvež
ta visokių naujų driežų iš 
Pietų Amerikos girių. Da
bar tame sode yra 170 rūšių 
visokių driežų ir naujai at
vežtųjų terpe yra tokių, ku
rie gali bėgti vandens pa
viršiumi neskęsdami. Pietų 
Amerikos žmonės tuos drie
žus vadina “Jesus Christo”, 
nes pagal padavimą ir Jėzus 
Kristus kada tei ėjo van
dens paviršiumi. , .
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APŽVALGA
vęs valstybės sekretorius J. 
Bymes ir daugelis kitų pasi-

-------- sakė už atskirų taiką.
Amerikos Lietuvių Tary-j Valstybės departamentas 

ba pasiuntė valstybės sekre- su tų amerikiečių nuomone 
toriui G. C. Marshall’ui sa- rimtai skaitosi, bet dėl at-i

DĖL MAŽOSIOS LIE
TUVOS

vo linkėjimus dėl Londono 
derybų pasisekimo ir kartu 
atkreipė musų užsienių poli
tikos vadovo dėmėsi Į 
skriaudą, koki yra daroma 
lietuvių tautai “didžiųjų’* 
derybose.

Potsdame “trys didieji”, 
nutarė perkirsti Rytų Prūsi
ją i dvi dalis—vieną dali jie 
priskyrė Lenkijai, o kitą da
li pasiėmė Rusija. Tuo tar
pu Rusijai priskirtoji Rytų 
Prasijos dalis yra istorinės 
ir iš dalies etnografinės lie
tuvių žemės. Rusija tose sri
tyse yra svetimas atėjūnas 
ir, jei rusai tas žemes prisi
jungė (su Karaliaučių, Įsru- 
te, Tilže, Ragaine ir kitais 
miestais), tai tą ji darė tik
tai agresijos tikslais, kad 
turėtų tiltą Į vakarinę Euro
pą.

Teisingas klausimo spren
dimas reikalauja Rytų Prū
siją padalyti tarp Lenkijos 
ir Lietuvos. A. Lietuvių Ta
rybos memorandumas sako 
tuo reikalu:

“Rytų Prūsija turėtų būti 
padalyta tarp Lenkijos ir Lie
tuvos pagal etnografinę liniją, 
kuri eina i pietus nuo Golda- 
pes. Istoriniai toks padalini
mas butų teisingas ir nerastų 
pasipriešinimo vietiniuose vo-

skiros taikos sudarymo su 
jais nesutinka. Ir štai ko
dėl:

Jei Amerika sudarytų su 
Vokietija atskirą taiką, tai 
reikėtų Vokietijai (trims 
vakarinėms zonoms) leisti 
turėti savo valdžią ir ta va
karinė Vokietija galėtų ves
ti savarankią politiką. Koki 
butų ta politika? Aišku, 
kad tos politikos vyriausias 
siekimas butų sujungti visą 
Vokietiją, prijungti prie jos 
rusų okupuotą zoną ir at
gauti lytinės Vokietijos sri
tis, kurios atiteko Lenkijai. 
To pasiekti Vokietija galė
tų tiktai taikstydamasi su 
Rusija, Įsijungdama i eko
nominį ir politini bendra
darbiavimą su Sovietų Ru
sija. Sudarymas atskiros 
taikos tiktai pastūmėtų vo
kiečius i rusų glėbi ir ilgai
niui gautųsi vokiečių-rasų 
bendradarbiavimas nukreip
tas prieš Vakarus.

Šitas pavojus, kad vokie
čiai susidraugaus su rusais, 
yra visai rimtas. Vokietijoj 
nacionalistų ir pačių deši- 
niausių konservatorių tarpe 
yra karštų šalininkų vokie
čių bendradarbiavimo su

KELEIVIS, 30. BOSTON

AIŠKINA MUSŲ MAISTO IŠTEKLIUS

Agrikulturos sekretorius Clinton Anderson (dešinėj) 
liudija senato komisijoj apie Amerikos maisto ištek
lius ir apie Amerikos sugebėjimą maitinti badaujan
čius Europos žmones. Su juo kalbasi senato komisi
jos pirmininkas Styles Bridges iš New Hampshire.

jų pareigūnų sveikinimai. 
Vokiečių Socialdemokratų 
Partijos atstovas, pasveiki
nęs “Sakalus” ir palinkėjęs 

| jiems sėkmės, ypatingai pa- 
! brėžė ir užakcentavo sočia-Į 
i listinio jaunimo uždavinius,

Kas Savaite
—’!per Anksti Džiaugės . Tėvas Rašo Tėvuikuriuos galima išreikšti tmn rey u« mokslininkasŽndžiaU- lskvp dpmnkrati- Anglijos savivaldybių nn- Ameiikos moKsiinimtus,žodžiais. lais\e, (temokiati konservatoriai lai- Leo Szilard, kurj vadinama

mėjo nemažai vietą miestu “atomines bombos tėvu pa- 
valdžiose Dėlto Amerikos įrašė laišką Juozui btalmui, 

' bolševikai vadina

ja ir socializmas
Antrąją sąskrydžio die

ną, pavadintą “žmoniškume 
diena”, buvo aplankyti se
nelių, aklųjų, našlaičių na
mai bei kt. viešosios Įstai
gos ir Įvairiose miesto daly
se surengtos trumpos pro
gramos su dainomis, žaidi
mais ir muzika, kurių metu 
atskirų Vokietijos vietų 
“Sakalai” parodė savo me
ninius sugebėjimus. Ši die-

prilindo daug komunistų ir 
jų simpatikų.

Sąlygos tuose kraštuose

cine gimnastika”, susirėmi
mai su policija, sandėlių 
užpuldinėjimai, “streiklau-

bolševikams atrodo visai žiu baudimas’’ ir panasųs
palankios pakartoti “ok- 
tiabrio” Įvykius ir paimti 
valdžią. Bolševikų “strate
gija’’ ten yra gerai supla
nuota. Per kelis mėnesius 
bolševikai kėlė ten streikus 
tokiu budu, kad krašte kuri 
nors ūkio šaka butų parali- 
žiuota ir kad bendras ūkio 
atstatymas butų trukdomas. 
Tas jiems gerai sekėsi. Dėl 
menkų uždarbių darbinin-

pasiruošimai ginkluotam iš 
stojimui prieš valdžią. Da
bar jau artinasi laikas, ka
da komunistai turės pereiti 
iš streikų ir “revoliucinės 
gimnastikos” prie visuotino 
sukilimo ir tada matysime, 
kaip jiems seksis “1917 pa
mokas” pritaikinti Vakarų 
Europoje.

Iš toli stebint, Francijos 
ir Italijos Įvykiai yra “Įdo
mus”. Bet kuriems tenkakai streikus rėmė, nes tai

rodėsi vienintelis kelias pa-:tuos Įvykius gyventi, tiems 
rusais, o Rusijos bolševikai (.gerinti savo gyvenimą. Bet'tikrai nėra jokio “įdomu-

streikų
gamybos susitrukdymas

kapitalistų spauda džiuga- kuri bolse vikai vadina 
vo, kad “socializmas pralai-i “draugu, mokytoju ir tėvu . 
mėjo”. Bet džiaugsimas bu- Ką gi rašo atombombos tė
vo per ankstyvas. vas bolševikų tėvui.

Praeitą savaitę Anglijoj, L Szilard siūlo, kad “tė-
., , . . i, • • • °;vas” Stalinas kalbėtų Į A- 

papildomi rinkimai į parla- merįkos žmones bent kartą 
mentą ir Darbo Partija nn- . mėnesį ir aiškintų mums 
kimus laimėjo. Konservato-, politikos paslaptis.

__ riai dėjo didžiausias pastan-|Rartu rugai turėtų leisti)
na ypatingai visus suartino i gas darbiečių Kandidatą nu- muSų prezidentas
ir igalino visų Vokietijos galėti, bet tas jiems nepasi- _aut„ prOgOs prabilti Į Ru- 
.. ....... ..... - sekė. Iki šiolei Daioo Parti- fi.-os'<ž£ones.

ja dar nepralaimejo ne vie- JL. Szilard, tur but, ne- 
nos vietas parlamento Pa-|Skaįtg tav0 Stalino “atvirų 
pildomuose rinkimuose! jr nuoširdži„» pareiškimų 

Anglijos žmones kenčia Amerikos spaudaij Stasse- 
visokius trukumus ir suvai- nuj k^ems amerikie-

....._ ......................... ?et, zm°-!čiams, o jeigu ir skaitė, tai,
se. Jaunieji klausytojai, ku- nes žino, Kas dei tų visu n$‘ mat,,, tavo Stalino išmintis 
rių dauguma atstovavo dar- malonumų yra kaltas. J Įe i jam pasirodė sunkiau Įkan- 
binmkiją, parode dideli su

mieštų ir miestelių jaunuo
sius “Sakalus” užmegsti 
glaudesnius asmeniškus san
tykius.

Trečioji diena — “solida
rumo” — prasidėjo paskai
tomis Įvairiose miesto daly-

sidomėjimą paskaitų temo
mis: “Darbininkų judėjimo 
istorija”, “Socialistinio Jau
nimo Internacionalo išsivys
tymas”, “Mokyklų reforma” 
ir tt.

Po pietų, rugpiučio mėn.

b.
žino, kad sesi kai o irįįama* kaip atominės bom- 
naikmimo metai reikia at- , ’ , 5
pirkti prakaitu ir trukumais. i " 1
• . ... . . “Dirva” ir Ruskiai
Lietuvos Ministrai į Chicagog -Vilnis” juokia

si, kad Kostantas ir OnaSovietiškos Lietuvos mi
nistrų sąrašas dabar prime
na caro gubernatoriaus kan- 
celiarijos tarnautojų sąrašą.!

Lesnikauskai nupirko tą na
mą, kuriame rado pastogę 

Sako,31 d. sporto stadione įvyko) Vardai rusiški ir vis atėju-

• tokias pavardes: Vasily tuvis ir dargi geras vyras,
jų socialdemokratų tikJus. pjsarev> Sviščov, F. Terio- “Vilnis” sako, kad “Dirva”
TnWnnaHn2 T socializmas. šin A ponomariov, N. Liu- turėjo pakeisti savo nuomo- 
Tukstantines jaunuolių mi- bimcev. p šeremietiev. S. ™bimcev, P. šeremietjev, S. nę apie Lesnikauską, nesnios draugiškoje ir entu
ziastingoje nuotaikoje, ko- Tverkov, D. Jefimoy, A. Za-kitaip galėjo atsidurti gat-

irimo”. Pradeda tie Įvykiai sipkin. Tai vadinasi “Lietu-vėje...
da-Įkyrėti ir Francijos bei Ita-» i* •’ J,.vi vos JPinis^ai . Tarp tų ma- Ar Lesnikauskas Įgaliojo 

retų dirbti išvien su Vokie-įrė tą, kad visi uždarbiu pa- lijos darbininkams. Franci-] „Zior,™,? 1 skoliskų pavardžių pasitai- Chicagos “Vilnį”
i- joj unijų vadovybe, _ kuri' ... S ^<1*° n. lietuv

i jau yra pakartotinai paro- 
kiškai kalbančiuose žmonėse,)dę, kad iie labai ir labai no- 
išskvrus tik tuos. kurie vra
užkrėsti kraštutiniu vokišku 
nacionalizmu. Toks sprendi
mas duotu užtenkamą priėji
ma prie Baltijos juros abiems

tija. Jei rusai galės Įkurti! kėlimai nič nieko nepageri
sovietišką Vokietiją, jie tą 
darys. Bet jei Vokietija bus 
reakcinga ir nacionalistiška, 

kraštams, Lenkijai ir Lietu- tas visvien rasų neatbaidys 
vai, kurių upės ir gelžkeliai ei- nuo bendradarbiavimo su 
na Gdansko ir Karaliaučiaus ja.
kryptimi. Rusija niekada nėra Tokie sumetimai ir verčia 
gabenusi didesniais kiekiais Ameriką atsisakyti nuo at- 
savo prekių per Baltijos uos-'gkiros taikos idėjos. Taiką 
tus—Taliną, Rygą, Liepoją—su Vokietija reikės daiyti 
ir rusų prekybiniai interesai) arba kartu visiems sąjungi- 
pilniausiai yra aptarnaujami ninkams, arba ieškoti kito- 
I>eningrado uosto. kios išeities.

“Toks sprendimas pašalintų ____________
Rytų Prūsiją, kaipo vokiškoj 
agresingumo tvirtovę ir nesu-j 
darytų jokio pavojaus Sovietų]
Sąjungai, kuri palaikė su savo,'. ^1U.9.nt Įs Francijos' _ .. . - .
Baltijos kaimynais geriausius'* ItahJ°s lakiai yra “labai;31 dienomis Stuttgąrte jvy- mui apziunnejo miesto izy- 

iQ9ft_iQQq _.tn įdomus’. Ten komunistų ko vokiečių Socialistinio menvbes, renge sporto rung- 
laikotarpvje pirm negu Soviel Partija daro rimtą bandy-. Jaunimo “Sakalų” (Fal- tynęs, dainavo ir žaidė, kai 
tai susidėjo i nlėšikavimo irim3 sudaryti “revoliucinę si-;ken) sąskrydis. Po ilgame-kuriems stebėtojų sukelda- 
ągresijos sąjungą su nacių Vo-ituaci^”’ nuversti valdžias ,tės hitlerinės diktatūros,1 mi ironišką šypseną, kai ku-
kietija...-

“Pagaliau. mes leidžiame 
sau priminti, kad Lietuvių,
Latvių ir Estų tautos vis dar 
nekantriai laukia, kad butų į- 
vykdyta Jaltos deklaracijos 
pažadai išlaisvintai Europai.
Dabar nebėra jokio pateisini-

no darbininkų gyvenime. 
Kai nepasitenkinimas pasi-
rlarč lrrtmunitztaiIVIVK7IIIK74

ĮDOMUS BANDYMAS

buvo beveik išimtinai ko
munistų rangose, jau suski-
ln rialic įirtiiicln nobfinnriV/ "-r v/** v * *
būti kompartijos politikos 
Įrankiais ir atvirai išeina 
prieš komunistų sukeltus 
streikus. Tai

metė i streiką ištisas pramo
nės šakas. Pirma šimtai tūk
stančių, paskui jau milio
nas, dabar jau virš dvejų 
milionų darbininkų strei
kuoja. Kartu eina “revoliu- planuotam perversmui

grasinti
ių vardų, bet k:> “Dirvai” išmetimu Į gatvę, 

‘ministrai ’ susėda mes nežinome. Jei jis tą da-
4. i • - • •• 101 prie stato, jie gali susikal- rė, iis vargu vra rimtas vv-santykius jaunieji “Saka- betį tiktai rusiškai. ; ~

iai” atsisveikino
gartu ir išsiskirstė 
su pasiryžimu, tuos uždavi
nius Įgyvendinti.

ateities uždavinius ir sustip- c]a tje 
rinę draugiškus tarpusavio

_ r— ____ _______  Gp.rai. I rug
su Stutt- kad Rygos gorodoviko vai- nuo kada Stalino vieros jon-

namo kas Paleckis dar jaunas iš- vaikiai pradėjo guldyti sa- 
simoke rusiškai, kitaip tas vo galvas už namų savinin-

n im o __jio vv nuuaiUj vai

ai gal jau ir pra-l į vokiečiu !?SU- Pastu™dėIis. su ^vo kų reikalus?
džia pabaigos komunistu su- »/uo sąsKiyaziu v ikiecių bosais negalėtų ne susikal-.... .r xpaudigu. humuHuių .U socialistinis jaunimas paro- bėti be vertPin Kalėjimas—Atostogos

dė, kad jis yra toji vokiečių: _ ..... .’ i Padėkos dienos proga
tautos dalis, kuri ryžtingai. Milionai

Sakalu Suvažiavimasi
VOKIEČIU SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO 

(“SAKALŲ”) SUVAŽIAVIMAS STUTTGĄRTE
Š. m. rugpiučio mėn. 29- lėliais, grupėmis ir pavie-

-------------- , ----- ___& .. . prezidentas dovanojo baus-
ir nedelsdama pasisako už1 . rrancijos negalavimai tu- mės dali Bostono miesto 
demokratiją, laisve ir so-J1 savo r°dyklį, kaip ligonis majorui, J. Curley. Tiesiai_• 12___ " i tcmnovatllro Tuno iŠ __ T“, .cializmą. (temperatūrą. Tuos negala- 

L. Kregžde. Yimus matuojame streikuo- 
jarrčių darbininkų skaičiu
mi. Prieš savaitę laiko strei
kavo milionas darbininkų, o 
dabar tas skaičius pašoko

PAKĖLĖ DOLERIO 
KAINĄ

Lenkijos valdžia patvar 
kė, kad bankai už vieną munistai

iš kalėjimo Bostono majo
ras grįžo Į savo sostą ir vėl 
valdo miestą.

J. Curley Į kalėjimą buvo 
nuteistas už panaudojimą 
pašto sukčiavimo tikslais.

hitlerinės
ir Įvesti savo diktatūrą. (praėjus 40 metų nuo Pirmo- rių žiūrovų apdovanojami 
Francijos ir Italijos komu-'jo Socialistinio Jaunimo In-'maloniu ir paskatinančiu 
nistai tikisi tuose kraštuose, ternacionalo Įkūrimo, mies-'žvilgsniu.
pakartoti Rusijos 1917 me-’tas, kuriame 1907 m. rug-į Sąskrydžio dienos buvo 
tų Įvykius. (piučio mėn. iš visų šalių su-j ne vien pramogoms pašvęs-

Per 30 metų Maskvos vai-'plaukę jaunimo atstovai su-'tos, o kiekviena jų turėjo, 
dovai mokė savo pasekėjus'siburė i Soc. Jaunimo Inter- savo paskirti ir atitinkamai 
visame pasaulyje “revoliu- nacionalą, širdingai priėmė programą. Pirmoji diena,) 

rno tumi okunaciiai Raitiio^ cinės strategijos ir takti- jaunuosius “Sakalus”. Stutt-pavadinta “džiaugsmo die- 
kraštuose du puse metu oo kos” RusiJos Įvykiai visur gartas, kadaise kunigaikš- na”, prasidėjo dainomis,
karo pabaigos! Londono kon
ferencija. musų supratimu, 
yra tinkama vieta iškelti klau
simą apie grąžinimą nepri
klausomybės Lietuvai. Latvi
jai ir Estijai”.

’ jau iki dvejų milionų. Ko- .?UKCiaYimo .L1.KS a1.?-
i munistai “nlaninsrai” etroi. Kada J,s Pabuvo Į kaleji- 

mą, musų valstijos seimelis 
turėjo nubalsuoti, kas liks

Senai buvo laikas pakelti 
klausimą, kodėl Rusija lai
ko pavergusi tris Baltijos 
šalis. Londone butų patogi 
proga tą klausimą iškelti ir 
išaiškinti. Bet atrodo, kad 
Amerikos užsienių politika 
vis dar neturi jokios progra
mos VISAI Europai tvarky
ti. Iš Jaltos, Potsdamo ir J. 
Byrnes paliktos balos iš
bristi nebus lengva.

buvo imami, kaipo pavyz
dys, “kaip reikia daryti”.

Per 30 metų bolševikams 
niekur kitur nepasisekė pa
kartoti Rusijos Įvykių. Visi 
bandymai susmuko, o po 
bolševikiškų bandymų visur 
sekdavo reakcijos vilnis. Ar 
pavyks dabar Francijoj ir 
Italijoj ?

Bandymas tuose kraštuose
dabar daromas bado sąly
gose. Ir Francijoj ir Italijoj 
ūkis dar nėra atstatytas, iš

DĖL SEPARATINĖS 
TAIKOS

čių ir karalių miestas, pasi-'“Sakalų” orkestro atlikta 
žymėjęs savo apylinkių gro- ’
žiu, didingais pastatais bei

muzikinė programa, bend
rais žaidimais ir šokiais:

karališkom pilim, šiandien pasirodė atskirų Vokietijos
nedaug praeities paminklų 
turi. Senoji pilis visai su
naikinta bombų, naujoji — 
dalinai, puošnus ir didingi 
pastatai kur-ne-kur kyšo iš 
griuvėsių krūvos. Ir štai ta
me sugriautame mieste su
sirinko 20,009 jaunuolių

vietų, k. a. Hannover’io,, 
Braunschvveig’o, Rheinland 
ir kt. “Sakalų” skyriai, iš- 
pildydami savo programas.

Vakare Didžiajame Stutt- 
garto miesto Teatre Įvyko 
iškilmingas sąskrydžio ati
darymas. Didžiulė teatro sa
lė buvo pilna publikos. Sve
čių eilėse matėsi amerikie
čių karinės valdžios

minia, pasiryžusi kurti nau 
ją gyvenimą kitokiais kaip

dalies “dėka” tiems patiems la^nungesn^e’ žrnlmi-*^ karinės valdžios atsto-
komunistams, kurie darė jos ateiti i demokratiia 15 Francuz0 Socialisti-
viską, kad ūkio atstatymą i žmogaus išlaisvinimą nio Jaunimo atstovų bei 
sutrakdžius. Pinigai tuose1

Jau ankstų rugpiučio m.
2^ d. rytą ant kadaise buvu
sios didingos pilies išsiliku
sių kolonų miesto centre iš-

, .. ----------- planingai” strei-amerikonišką doleri mokėtų kus keliaj kad pa]en„.a
SS n^kl^’zloL tS’S vŠaTkadkaa^ S miest0 Tada

padalyta, kad amerikiečiai;gyVentojį nepasitenkinimas:P°,lį1Vk‘erlai P?rodė dideli 
daugiau dole- bus pa(jidėjęs ir valstybės tS™"T.Jua ,.Slde?.T5 

tvarka visai pairs, komunis
tai mano ginkluotu sukilimu 
“kraštą gelbėti”, Įvesti jame

-- . . J .... . . į varnui neturi kirsti i aki —
Komunistai žaidžia i ra-šiandien tu, o rytoj'aš! .

kingą žaidimą. Jei jiems pa- J J

siseks, visa Francija verks,
o jei nepasiseks, tada ko
munistams ateis eilė grau-,savo “vyriausią teismą”, ku- 
džiai verkti. ' PaiPe. teisiami lietuviai už

VY? 'Prieš okupantus.
Lenkų valstmaų vadas Tame vyriausiame Lietuvos

a’ *Įjkolaicjįkas at\yko į teisme sėdi sekami teisėjai: 
Ameriką ir čia papasakojo J
apie padėtį Lenkijoj. Jis sa- Burkov Valentine; Koru- 
kė: . įkov Vasily; Lomonosov Ev-

230,000 lenkų politinės £eny; Nakonečnikov Mi- 
policijos ir 150,000 rusų ka- chail; Olševski Martin; 
riuomenės Lenkijoj valdo Tiulkov Siman Solomon; 
kfaštą. Lenkijos kalėjimuo- Balukov Efim; Beketova 
se laikoma 70,000 politinių Liuba; Boiko Jakob; Gav- 
kalinių, kurie Įtariami esą i’onskii Grigorij; Glazachov 
opozicijoj prieš valdžią. Konstantin; Ivanov Pa vėl; 
Darbininkų streikai Lenki- Yurevič P. ; Kolpakova Ni
joj skaitomi “sabotažu prieš na; Maksimkina Pelageja; 
valstybę” ir baudžiami žvė- Morunova A.; Mirgord K.; 
riškomis bausmėmis. (Petrov M.; Repkina Eudo-

Mikolaičykas sako, lais-kija; Ribakov Sergėj; Snie- 
vuose rinkimuose komunis- cko Fiodor; Sergejeva Eka- 

Generolas Clifton B. Ca- tai gautų ne daugiau 5 nuo- terina; Solinek, J.; Semčuk 
šimčių balsų. (J.; Solev J.; šecherin Gri-

Pagal Mikolaičyką, slap- gorij; Tarasov M.; Vagin 
tas lenkų politinės policijos Dimitrij; Žicharov J.; Zi-
--------x------- = •_ jaigvi chow Prokopij; ždanova

vregija.
Okupantai teisingai sU- 

kad lietuviams teis-

kalėjime paskaitė lygu atos
togomis, o miestui valdyti 
paskyrė laikiną majorą. Po
litikieriai manė, kad varnas

nų giminėms.

MARINŲ VADAS

Lietuvos Tribunolas
Sovietiška Lietuva turi

mo Jaunimo 
Anglijos studentų delega
tai. Užsienio svečiai sąskry
džio rengimo komisijos bu
vo ypatingai nuoširdžiai 
pasveikinti. Skaitlingos te-

kraštuose yra visai susmu
kę, darbininku uždarbiai 
neužtenkami, šalia didelio 
masių skurdo abejuose tuo
se kraštuose yra išbujojęs 
“juodasis turgus”, kur pini
guočiai gali viską pirkti. Ir

kabinta “Sakalų” vėliava lęgramos bei sveikinimai, 
skelbė apie Įvykstantį są- tiek vidaus oficialiųjų Įstai- 
skrydį. Iš visų Vokietijos tiek užsienio organizaci-

tęs skiriamas naujuoju ma-
v»\,» t £uirvi<u gan visi\a pu i\li. u i — “f t vrkicnjvo ©tt —■>.»> rinų viršininku. Prezidentas

jos ateities susitarimas yra Italija ir Francija dėl karo'kampų, net iš Beriyno, iš- jy, rodė didelį susidomėji- Truman pranešė, kad da-CllMlznc Iros lrn»»šzk ___ 'ftlf VVTIC Vrton olrss m Q sAiiniisii

Su Rusija Londone sunku 
susitarti. Ypač dėl Vokieti-

Buvęs prezidentas Hoover, karo Įvyko ištisos revoliuci- padabinę savo kuklias mė-. Stuttgarto miesto burmistro sle matomas gen. C. B. Ča- mente. Užtat ten nebuvo ti geriausiai tinka svetimi 
senatorius Vandenberg, bu-jos ir Į valstybės aparatą Jynas bliuzes šventės ženk-'ir kitų viešųjų Įstaigų bei tęs. laisvų rinkimų ir nebus. ^atėjūnai. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas Girdėt Chicagoje
Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

ki bolševikai. Jie kala kapi-' 
talą, bet kalba prieš kapi
talą. Jie perkasi namus ir

—;---- ;---- . . vasarnamius, bet kalba už
Socialdemokratų Parengi- lizmą, kaipo du neatskiria- nusavinimą namų. Jie giri:) 

mes Pavyko mus dalykus. Be demokrati- Rusiją, bet jei jiems kas už
Apie Lietuvių Socialde- jos negali būti socializmo, dyką ir tikietą duotų, jie 

mokratų veikimą musų mie- be laisvės negalima kurti visvien nevažiuotų pas Sta-' 
ste dabar pradedama daug naujos visuomenines tvar- nną ant burdo. Atrodo, kad 
daugiau kalbėti. Žmonės i- kos, o bandymas “įvaryti”,jje serga kokia tai proto li- 
domaujasi jųjų veikimu ir socializmą per prievartą ve- ga—giria tą, ko patys neno- 
jų idėjomis. da į vergiją, kokią matome ri, siūlo kitiems tą, nuo ko

Socialdemokratų idėjos Sovietų Rusijoj. _ 'patys kratvtųsi, kain nuo
yra į imtai pagristos ir joms Buvo ir daugiau kalbėto- pavietrės. O gal tai visai ne 
nėra ko bijoti viešumos ar jų Dr. Montvidas, Ambro-'viešumos ar jų
kritikos. Kas nori socialde- zas ir kt., bet visų kalbų ne- 
mokratus krimstelėti—greit galima suminėti. Vakarie- 
atsikanda į kietą riešutą ir nės šeimininkės buvo musų 
nevalioja jo sugromulioti. darbščios draugės Millerie- 
Aiškaus galvojimo pažan- nė, Suyaizdienė ir Balaišie- 
gųs žmonės socialdemokra- nė, o ioms pagelbėjo visa 
tu idėjose turi stiprų pagrin- eilė draugų ir draugių. Va
dą visokiam darbui musų karienė buvo gardžiai paga- 
visuomenėje. minta.

Nariais musų LSS 4-toji Meno programą išpildė 
kuopa nėra labai skaitlinga. Miss Puksnytė ir Milleraitė. 
Tačiau lietuviškoj visuome- Prie vakarienės tikietų 
nėj jos įtaka yra didelė ir platinimo uoliai pasidarba- 
socialdemokratinės idėjos vo ir vėl musų draugės: E. 
yra giliai įleidusios šaknis į Dambrauskienė išplatino 26 
musų viešąjį gyvenimą. Pa- tikietus, S. Ladigienė—25, 
sircdo, kad kuopa turi daug Kučinskienė—25, M. Jasin- 
rėmėjų ir dar daugiau prita- skiene—-22, O. Dovgin—14 
rėjų. Daugumas musų idėjų ir nenuilstamas Senas Pet- 
draugų yra tarpe šviesesnių- ras—21.
jų darbininkų, bet yra J. «L Pranokus
amatninkų, profesionalų ir. 
visokio užsiėmimo žmonių.
Daug pritariančių musų idė
joms yra ir moterų tarpe.

Kad taip tikrai yra paro-

RUMFORD, ME.

Aš nors nesu rašėjas, bet 
bandysiu šį tą parašyti iš

dė LSS 4-os kuopos rengtas mus« Senimo. Nors musų 
, i. i oo % t miestelis vra toli nuo civili-bankietas lapkričio 22 d. Į 
jį susirinko apie tris šimtus - /L-’ 
rinktinės publikos. Musų v , -.* r ♦ •garbės svečiu buvo Dr. Ka- , Keletas . mus1 . hetuvl«> 
zvs Griniui huves Lietuvos kurie cia Jau senai g^'ena’
Respublikos prezidentas, o k-^-’
žalia io buvo musu senas tlktai betuviskai, bet jaučia-Sas, ’K
senelis Petras Kaitis-Martin-

liga, bet paprasčiausias tam 
sumas? Tai sudavatkėję 
tamsuoliai. Jei jie galėtų 
galvoti, jie suprastų, kokie 
liurbiai jie yra. Bet jie yra 
per daug tamsus, kad galė
tų patys savo nesąmones su
prasti. Jų nelaimė yra tame, 
kad jie pinigų tun daugiau, 
kaip proto, o norėdami pa
sirodyti “pažangus”, jie nu- 
giliavo į staliniškos vergi
jos garbinimą.

Ar galima tokius žmones 
išgydyti nuo jų pakvaišimo? 
Labai lengva. Jei jie gautų 
patys progos paragauti sta
liniškos tvarkos, jie bema
tant pagytų. Bet gyvenda
mi sočiai Amerikoje, jie ne
turi progos pasigydyti nuo* 
savo neišmanymo.

Karpenderius.

ROWLEY, MASS.

KETURIŲ* DERYBAS

Paveiksle matyti, kaip Amerikos valstybės sekreto
rius G.C. Marshall atvyksta į Londoną Į “keturių di
džiųjų“ derybas. Londono aerodrome jis susitinka 
Olandijos karalienės dukterį Julianą, su kuria svei
kinasi.

Pittsburgho Naujienos
Lietuvių “Tugday” Pavyko Murphy tėvai jau yra mirę 

Neblogai. Surinkta apie ir pirm mirties vertėsi ra- 
$3,000. kandų biznyje su geru pasi-

Pittsburgho lietuvių BA- sekimu. Biznį perėmė jos
LF vajaus komitetas, ku- dvi seserys. Dabar ji mano 
riam vadovauja adv. Ed- Pittsburghe ar Chicagoje 

>ward F. Schultzas turėjo apsigyventi. Turinti giiai- 
rinkliavą lapkričio 15 dieną nių ir Chicagoje Ignacą Pi- 
miesto gatvėse. Prie tos keli ant So. Rockv/eel st. 
rinkliavos buvo rengtasi la- Pasiteiravus, teko sužino- 
bai rūpestingai; tačiau rink- ti, kad ir Škotijoj lietuviai 
liavos dieną oras pasitaikė progresuoja, maždaug, kaip 
labai nemalonus, lijo ir ša- ir šioje šalyje, eina į biznį 
lo. Dėl nemalonaus oro griebiasi amatų, jaunimas 
daug pasižadėjusių rinkėjų siekia mokslo, žinoma, yra 
visai nepasirodė — pabūgo,ir išimčių, kaip ir čionai.

Repcrteris.

taiko ir patiems direkto
riams kartais dėl menknie
kių apsivantoti.

visos moterys taip padarytų 
visose kolonijose, tai bolše
vikų veislė greit išnyktų.

Ašsiulau, kad ateinan-i betuviškų laikraščių
čiame metiniame kooperaci- icia (^aa^1.a?s.iaJ ^Xa . skalt°; 
jos susirinkime nutartume mas Keleivis , jį visi myli
surengti viešas prakalbas ir 
kad parinktume aukų dėl

skaityti. Yra ir “Naujienų 
skaitytojų, bet mažiau. Iš

Lietuvos vadavimo ir dėl i kjtų laikraščių, pareina 
lietuviu tremtiniu. Kai ku- tie, kunuos siunčia orgam- 

kaip “Tėvynė irzacijos,
“Garsas”

lietaus ir šalčio
Bet buvo pakankamai ir 

drąsuolių lietuvių moterų ir 
merginų, kurios nepaisė nei 
lietaus nei šalčio ir jų pa
stangomis buvo surinkta ar- 
.i trijų tūkstančių dolerių.
Biskis Prietikių iš Rinklia

vos Dienos
Tos musų drąsiosios rin

kėjos, kurios nepaisė nei 
šalčio nei lietaus, turėjo pa
kankamai ir kitokių nema
lonumų, ypatingai tos, ku
ri liAtiivin Dzendzeliauskiene I etronelė ir <Iu-11OS ldnKeSl lieiu\ių oiznio kterys .jOKasė ir Mikalina iš Kauno. 
Įstaigose ir kurioms prisiėjo ky v. n?w Yorke. 
susidurti su Stalino linijos! E:iRskas 1 Frcnas V^rbury. 
biznieriais arba su šiaip sau 
šiaudiniais lietuviais.

Viena South Sidės rinkė
ja sako, užėjus į vieno šiaudi 
nio lietuvio užeigą tai kiek 
ji vargo turėjusi, kol išpra
šiusi iš savininko kad nors 
nikelį įmestų į jos dėžutę.
Paskui jai pasitaikė užeiti 
ir pas bolševikiškos vieros

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS:

Adomavičius Juozas iš Kelmės vi. 
Augustat Kichard iš Prienų vai., 

dabar apie Philadeiphijų.
Bačkys Leonas iš .Joniškėlio vai. 
Bajelytė Elena iš Linkuvos vai. 
Bunaza Andrius ir jo seserys Ma

rija ir Rozalija iš Šakių ap.
Čekanauskienė . Stulgaitė Marcelė 

iš Salako par., ir vyras Jurgis.
Ces na Albinas, Antanas ir Petras, 

ir česnaitė Alesė gimę Amerikoj.
Daily das Juozas tarnavo Amerikos 

kariuomenėj.
Daukša Vladas iš Mažeikių ap.

, nos organizacijos pas mus 
'aukavo iš savo mažų iždų
į BALFui. Jos gerai padarė, Aš žinodamas, kad 
Į bet kodėl ir musu svetainės yra pažangių žmonių 
kooperacija negalėtų prie siulau įkurti socialistų kuo- 
to prisidėti. Šį rudeni musų P3, bet kai žmones pakalbi- 
svetainėj dar nebuvo nė vie- nb tai vis atsisakinėja. Kai 

kurie sako, mes jau per se-

Gailius Nikodemas iš Tauragės ap. 
. Gavirskytės - Neveravičienės Beai 
ričės ir Fabijono Neveravičiaus ži
rninės ir pažįstami prašomi atsilieptu

Grigaitis Vincas ir eserys Anta
nina Žvirblienė ir Rozalija Misiūnie
nė, gyv. Mich. valst.

Insodžiutė, Shenandcah. Pa.
Jagoldienės - Zmuidzi.raitės Kons

tancijos giminės prašomi atsiliepti.
Januškevičius Baltrus iš Veprių 

valsč.
Jarutytė - Mitienė Adelė iš Rena- 

vos par., New Yorke.
Jasulaitis Kazimieras, Petras ir 

Tamošius iš Vilkaviškio ap.
Juzenienė - Glaveckuitė iš Mariam

polės ap.
Kamantauskas Pranas iš Liubavo 

vai.
Kazakevičius Juozas ir sesuo Ele-

čia
vis

25 Metų Ūkininkavimo 
Sukaktuvės

, . . . ... “Keleivio” ilgam e č i a i
bet tunme visokių 'skaitytojai, Klemensas ir 

Sofija Egouniai, per Padė
kos dieną minėjo 25 metų 
sukaktuves nuo to laiko, 
kaip jie pradėjo ūkininkau
ti Rovvley, Mass. savo far- 
moj. Ta proga buvo iškil
mingos vaišės. Susirinko 
svečių iš arti ir toli. Buvo 
brolio Felikso Egounis šei
ma, seserys Taurutienė ir

sai. Jie atvažiavo į šią šalį,
kad užsidirbtu---- ------------ ninbzu ir tasr----o’z — ---Raitis, kurs, nežiūrint savo * - - -j

amžiaus, yra gyvas ir jud- S 
rus, kaip jaunuolis. tnvtinon iiP

Ii vakarienėj Amerikoj gerai butų j Urt^^su ^PeT-
buvo Dr. Montvidas, Dr. Panasl4> kaip Rusijoj, į kins šeima iš Beverly, Mr.
Margelis, Dr. Dundulis, Dr. karalystę ir vergiją.: Geist Ipswich, Mrs. Son-
Šimkus, Dr. Juška, Dr. Za- Ameri.kos. piliečiai, gaįja su sunum ir Gertrude
latorius, adv. K. Gugis, ar- F . gerbti sios šalies Masaitis iš Dorchesterio, bu-
chitektas Pavilonis, laidotu- konstituciją ir vėliavą, bet
viu direktorius Ridikas ir lnba.įs Y^os Širdies prieš 
daug kitų, kurių pavardžių ^nk^ ir Pnes ->os konst“ 
neužsirašiau. Iš moterų no
riu paminėti drg. N. Gugie-

vo sūnus ir dukterys su savo 
šeimomis ir didelis būrys 
jaunimo.

Vaišėse buvo daug širdin
gų linkėjimų geriems šeimi- 

I ninkams, o Jonas Bulskis
zikos ir dainų mokytoją. “““ smagiai visus palinksminoVakarienėj programai pi?- -i? ? - “ • * tų savo dainomis,
mininkavo dr<r Augusta* bolsevikli tun gražius na-
^N ’’ redakciiSs nar^ S mus’ gerus automobilius,
svarbesniu kalbu Peikia na- P° kelet« tu^nčių ban- svarbesnių kainų leiKia pa- . R. . „ , ,
minėti Dr. Griniaus ir Dr. •„ . c. .. pi , 7!
Grigaičio trumpas prakal- fai. ta™-pa Stahn«Lskah- H 1 RaiS; gjria mums Rusijos

tvarkos “gerybes”, šmeižia 
Dr. K. Griniaus Žodis Ameriką ir šlykščiai burno- 
I)r. K. Grinius prisiminė jasi prieš tuos lietuvius, ku-

iš Lietuvos socialdemokratų rie nori Lietuvai laisvės, 
partijos praeities jos pir-

tuciją.
Jei tai darytų biedni

n- ir A Stenonavičiene mu- ?monės’ sakyčiau skurdas n* n A. Steponavičienę, mu Juog yerčia i§da

MANCHESTER, CONN.

no parengimo surengta.
Teko girdėti, kad vietinė 

SLA kuopa rengia koncertą. 
Parengimas įvyks gruodžio 
13 d. Dainininkai kviečiami 
iš Brooklyn, N. Y. Taigi tu-

m ką nors veikti ar daryti. 
Man rodosi, kad mes dar 
galime senatvę padėti į šalį i 
ir dirbti.

Kooperacijos Šėrininkas.

resime
VIM CIMIIX

gerą parengimą 
pasini ausyti.

ir:J HAVERHILLE, MASS.

Stalino pasekėjai pas 
mus nesnaudžia. Jie laksto, 
bėgioja, kaišioja savo “Lai
svę*’ visiems, nežiūrint al
kas nori ar ne. Kliube ant 
staliuko pameta, kad žmo-

Padėka
Visiems dalyvav u si e m s 

Motiejaus Matonio paskuti
niam patarnavime, gimi
nėms, kaimynams ir drau-

biznierių, tai tenai negavusi 
nė nikelio, nors taip gražiai 
prašiusi Antaną pasigailėti
lietuvių tremtinių! Bet An-j na^.Vla^iomenė, vaikai Jurgm-^ 
tanas nė krust, nedavė nė! 
nikelio, tur but, bijojo pa-iaP?ki;: 

i pildyti bolševikišką grieką, e intrL 
kad nereiktų Antanui Bim
bai “spaviedotis”.

Dauguma lietuvių biznie-

rvuzia iniKans is mariarripoirs ap. 
Kinderienė M a rei joną iš Tauragės

gams, vietiniams ir iš kitur jrių netik patys aukavo, bet 
nės skaitytų, bet mažai kas:atvažiavusiems, už gėles, užįyj^ję. malimais budais gel- 
skaito. Kartais laikraštis užuojautas, automobilius u* i bėjo rinkėjoms.

visokius patarnavimus, ypa- *_ ()
tingai draugui S. Michelso- 
nui už pasakytą trumpą, bet 
reikšmingą kalbelę prie Mo
tiejaus kapo, nuoširdžiai

nukrenta ant žemės, susive
lia, susipurvina, o paskui ir 
vėl kas nors padeda ant sta
lo... Kartą tie stalincai atne

Lietuvių musų apielinkėj 11 at'duok 
yra nemažas skaičius, bet 
dėl veikimo, tai jau prade
dame aptingti. Kol neturė
jome savo svetainės, tai vi
sų mintys buvo, kaip pasi- 

, statyti savo namą. Tada 
Žiuriu bolševiku “Laisvė- galvojome, kad, turėdami 

muosius_ žingsnius musų vi- je” paskelbta, kad tūli mu- savo svetainę, galėsime vai- 
suomenėj. Tai dabar jau to- siškiai pirko staliniško cent- kus mokyti lietuvių kalbos,
Įima praeitis, nes Lietuvos ro namo šėrus. Stanley Jan- jaunimas galės lošti teatro 
socialdemokratu judėjimas kauskas ir Jurgis Glodenis

šė “Laisvę” vienai moterė
lei, sako skaityk, gal užsisa- dėkojame. Pasiliekam nu- 
kysi. Bet ji atsakė trumpai: liudę, žmona Marcelė ir su- 
Pečių kurenu su aliejum, tai nūs Juozas Matoniai. 
negaliu pasinaudoti, neškis Tebūnie velioniui lengva 

reksmanui! Jei Amerikos žęmelė.

prasidėjo 1893 metais, o paklojo po 25 dolerius. Kas 
partija susiorganizavo 1896 tas Stanley? Nagi stambus 
metais. Tais laikais ir Dr. vietos biznierius, gerai iš 
K. Grinius, pažangus varpi- lietuvių pralobęs. Kada pas 
ninkas, ankštai bendradar- tą Stanley nuėjo lietuviai 
biavp su socialdemokratais prašyti aukų nuo karo nu- 
ir daug kuo yra prisidėjęs kentėjusiems lietuviams pa- 
prie jų veiklos. Iš tų laikų remti, tas “geraširdis” pa- 
prisiminimais Dr. K. Gri- siūlė pasiųsti visus karo iš- 
nius ir pasidalijo su Chica- kamuotus lietuvius anglių 
gos socialdemokratais ir jų kasti ir nedavė nė cento, 
pritarėjais. Vadinasi, parodė savo širdį

Dr. P. Grigaitis kalbėjo ir kultūrą. Pats jis anglių 
apie demokratiją ir sočia- kasti nevažiuoja, nors galė- 

tų. Atrodo drūtas. Jis ir į 
Rusiją nevažiuoja, bet gy
vena čia kapitalistinėj A- 
merikoj, gyvena sočiai, tur
tingai, turi namus, vasama- 
nį, biznį...

Jurgis Glodenis jau 70 
metų senis, sako, “vertas” į 
10,000 kapitalo. Jo duktė,

gimusi Amerikoje, gyveno 
ietuvoje, o dabar yra pa

bėgusi į Vokietiją, o turtin- 
gas tėvas Amerikoje perka

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

veikalėlius, turėsime knygy
ną ir laikraščių pasiskaityti. 
Žodžiu, turėjome geriausių 
norų ir galybes visokių vil
čių.

Pagaliau nutarėme staty
ti svetainę, pasikvietėme 
adv. F. J. Bagočių, kurs 
mums padėjo suorganizuoti, 
bendrovę, pradėjome pirkti! 
šėrus, sukėlėme kapitalą ir 
pasistatėme svetainę.

Viskas ėjo gerai. Valdyba 
skolas mokėjo ir dabar mu
sų koperatyvinė bendrovė 
nebeturi skolų. Bet valdyba 
dabar nebesikeičia. Kasmet 
vis tie patys žmonės išren-. 
kami. Žmonės jau iš anksto 
žino, kas bus valdyboje, o, 
po rinkimų visada esti išsi
gerti.

Turime savo svetainę, betl 
nei skaityklos, nei knygyno! 
nei laikraščių, nei mokyk- 
los, nieko neturime. Jaunie-, 
ji musų svetainėj išmoko^ 
gerti, o ne lietuviškų dainų_ Tl — A • • •retežius, kad Lietuva liktų ar rašto. Patys seniai įprato, 

ir toliau surakinta okupan- lankytis toje svetainėje dau-;
to pančiuose.

J
giau išsigėrimo, kaip ko-;

Keisti žmonės tie lietuvis- kiais kitokiais tikslais. Pasi-

HEW ENGLAND TELEM10RE

Tai bus įums žinia
Kai gausit naują telefono knygą, tai bus jums 
žinia kad pradėt vartoti naują telefono numerių 
tvarką—vieton trečios raidės, prie telefono var
do dėti skaitlinę . . . paduodant telefonistei savo 
numerį irgi reikia pridėti tą skaitlinę prie cent
ralinės vardo.

Būtinai sužinokit numerius naujoj knygoj, nes 
tas liečia visas Didžiojo Bostono centralines.

Lapkričio 16 dieną “Lie 
tuvių Žinios“ buvo surengu 
sios savo
Svečių buvo daug.

Po vaišių sekė prakalbos 
ir, kaip paprastai, linksmoji 
dalis.

—o—
Lapkričio 19 dieną Lietu

vių Piliečių svetainėje Įvyko 
šaunios lietuviškos vestuvės 
Felikso ir Onos Gutauskų 
dukrelės Valerijos su Mr. 
Harry Diak. Gutauskai kai
po seni Pittsburgho gyven
tojai ir biznieriai turi labai 
daug draugų netik Pitts
burghe, bet ir apylinkėse. 
Jaunoji Valerija kartu su 
savo tėvais dalyvaudavo lie
tuviškuose parengimuose, 
bei laike vakarienių kartu 
su savo mamyte prie stalų 
patarnaudavo arba kito
kiuose darbuose pagelbėda
vo. Valerija dar pradinę 
mokyklą lankydama Car- 

!rick, Pa. yra laimėjusi gra
žuolės titulą.

Vestuvės tikrai buvo šau- 
{nios, apatinė Lietuvių Pilie
čių svetainė buvo pilnutė 
svečių ir viešnių. Linkiu 
jauniesiems daug laimės.

—o—
Dr. K. Griniaus sutiktu

vėse Pittsburghe William 
Penn viešbutyje lapkričio 7 
d., teko sutikti nepaprastą

(Lelikas) Juozas ir Mo
tiejus is Kauno ap., Brooklyne.

Leščinskaitė Stasė turi seserį Ro
zaliją Baniulienę.

Linkevičius Juozas if Kalvarijos. 
Jx>hsen-Bag<lonaitė iš Tauragės ap, 
Lukauskas iš Ginu liš..ės, brolis 

Onos Petrauskienės.
Maciuta Jonas iš Jadagonių km„ 

N’ew Yorke.
Markauskas Jonas iš Alytaus. 
Matusevičius Antanas.
Mišeika Pranciškus iš Linkuvos v. 
Mizerienė - • .;-v ('na. iš Mi-

zarų.
Narzutas Juozas brolis Kazakevi-

metinį bankieta. Pienes.‘ Naujunas Antana ir Jurgis iš
Kazlų Rudos.

Neveravičiutės
tų ir giminių.

Normantai ir Normantaitės (gimi
naičiai prašomi atsiliepti.

Novogruckienė - Puuiauskaitė Va
lerija iš Raseinių ap.

Parnarauskis Antanas ir žmona iš 
Eržvilko vai.

Petrauskas Kazimieras ir Stanislo- 
vas iš Kauno ap.

Petruškienė - Valinskaitė Magdė iš 
Keturvalakių vai.

Pežienė .Magrdė ir sūnūs Povilas.
Poderys Antanas iš Pyplių. 
Prizjgintas .Jurgis iš Šiaulių ap. 
Pudžiunienė - Širkaitė Ona. 
Radecki Joseph is Garliavos vai. 
Razminas Juozas iš Kelmės vai, 

gyv. New Yorke.
Rutkus Simonas ir Vladas ir Rut- 

kaitė Elzbieta, is Linkuvos vai.
Sakalauskas Juozas, sun. Adomo.
Snarskis Juozas, gyv. Detroite.
Stanelis Juozas.
Staniulis Martynas iš Deveniškio 

valsč.
Stankaitienč I.iudvina iš (laurėš 

vai.
Stankevičiūtė Anelė iš Kalvarijos.
Stasiulaitis Saliamonas iš Šeduvos 

vai.
Stulgys Petras Iš Tiltiškių vai.
Strikaitis Antanas iš Renavo par.
Taraškevičiutė Mikalina iš Pievė

niškio vai.
Urbanavičius. Petras iš Jankų vai.
Vainauskas Antanas iš Ylakių par.
Valaitis Petras iš Šilgalių vai.
Velyvis Jonas.
Vėžys Bronius, prašo atsiliepti A- 

luntiškius. Kurkliečius ir Skiemonie- 
čios.

Zaborskis, turėjo tris sūnūs; An
tanų. Feliksą ir Kazį.

Zelvaitė Emilija iš Židikų vai.
Žilaitis Juozas iš Eržvilko vai.
Iieškomieji arba apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West H2nd Street,
New York 24. N. Y.

Ilanutės ir jos tė-

viešnią, kuri tik tą patį rytą 
buvo atvykusi orlaiviu iš' 
Glasgo\v, Škotijos. Tai jau
na graži lietuvaitė Miss Ju- 
lie Murphy (Pikeliutė), gi
minaitė plačiai žinomu lie
tuvių C. K. Pikelių. Škoti
joj gimusi ir augusi lietu
vaitė gražiai kalba lietuviš
kai.

Iš trumpo pasikalbėjimo 
teko sužinoti, kad Miss 332

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė. 
ALIK ARMIN,

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

DAUG įVAIRUMO
Už S 1.00 per visą 

nesi 32-jų puslapių 
suokit:

meta kožną mė- 
žumalas. Adre-

(9-48)
LIETUVIU NAUJIENOS 

N. 6th at, Philadelphia 6, P*.



KELEIVIS. SO. BOSTONPuslapis Ketvirtas

793 buvo visiškai sugriauti. 
Gyvulių tuose ūkiuose bebu
vo tik 5 nuoš. prieškarinio, 
kiekio. Iš 4 milionų gyvena- 

Iš visų valstybių, kurios frontai, o pats baisiausias mų butų ten buvo išgriautų 
kariavo antrame pasaulinia- užplūdimas Lenkijoj vyko pustrečio miliono. Iš kiek- 
me kare, daugiausiai pra- jau po karo. kada milioni- vienų trijų namų du buvo 
laimėjo Lenkija. Ji pirmoji nės rusų armijos grįžo iš sugriauti. 70 nuošimčių vi- 
stojo į karą prieš hitlerinę Vokietijos namo per lenkų sos pramonės buvo suardy- 
Vokietiją ir ji skaudžiausiai žemes. Pergalinga rusų ar- ta. Gelžkeliai ir tiltai sunai- 
už savo drąsą užmokėjo. mija grįžo pasvaigusi ir sa- kinti.

į Prieš karą Lenkija turėjo vo pergale ir suplėšta degti- Lenkai perėmė tą su- 
35 milionus gyventojų. Da- ne. Baisus plėšimai, sauva- griautą kraštą ir perkėlė ten 
bar Lenkija beturi tiktai 24 liavimai, moterų niekinimai milionus žmonių, kurių di- 
milionus gyventojų. Prieš per ištisus du mėnesius ėjo ; dėlė dalis buvo išvaryti iš 
karą Lenkijoj kasmet pri- po visą Lenkiją. Rusų ka- Lvovo, Vilniaus ir kitų bu- 
augdavo apie 400 tukstan- reiviai, kątik po kruvinų mu- vusios Rylų Lenkijos sričių, 
čių gyventojų. Jei skaityti šių, pakėlę didžiausias au- Jie atsikėlė iš rusų valdomų 
gyventojų prieauglį, kurio kas, “atsigriebė” Lenki joj žemių pliki, be nieko, 
per karo metus nebuvo, ir begaliniais žiaurumais, plė-! Kaip tik karas pasibaigė 
jei lyginti dabartinį gyven- Šimais ir negirdėtais sauva- Lenkijai teko pradėti ir viso

Apie Dabartinę Lenkiją

tojų skaičių su prieškariniu, 
tai Lenkija iš viso 'neteko 
per karą 13 su puse milionų 
gyventojų. Vien išžudytais 
žmonėmis frontuose ir įvai
riose vokiečių darbų ir nai
kinimo stovyklose Lenkija 
prarado virš šešių milionų 
žmonių. Kiti išmirė nuo ba
do ir ligų krašte.

Ravimais. Iš visų karo už
plūdimų, tai buvo pats bai
siausias.

Lenkijos miestai karo ei-

krašto atstatymą. Nualintas 
žemės ūkis, geležinkeliai, 
miestai, mokyklos ir viskas, 
kas tik reikalinga moderniš
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BRADLEY UŽIMA EISENHOWERIO VIETĄ

—Tegul bus pagarbintas, nis. 
Maike!

—Labo įyto, tėve !
—Kas bus, Maike, kad 

jau šalta darosi, o aš kaili
nių neturiu?

—Šituo reikalu, tėve, tu
rėtum kreiptis į kunigą.

—Turbut tu, Maike, norė
jai pasakyt kreiptis į kriau
čių? Juk kunigas kailinių 
nesiuva.

—Ne, tėve; aš patariu tau 
kreiptis i savo kleboną.

—Kodėl?
—Todėl, kad tėvas esi 

paaukavęs jam ne vieną

premjeras Churchill ir dik 
tatorius Stalinas susėdo Jal
toje prie bendro stalo, jie 
nutarė, Lenkijos visai neat
siklausę, atimti iš Lenkijos

... ..170,000 ketvirtainių myliųar žinotum, teve is loto jog teritoriiu £ atiduo_ 
katro galo banką pradėt? - - - -

-O

_ -U-i._perminę

goję buvo paversti į pele
nus. Daugiausiai kare iš
griautas miestas yra Varšu
va. Vokiečiai ją, po didvy-.
riško, bet nepavykusio suki-1 jau atlikta. Dar daug kas 
limo 1944 metais, išgriovė, lieka daiyti. Nei peikiant 

PrtPŠ kava I pnki’a tnrė iki pamatų. Visi namai Var-' nei giriant, reikia pripažin-
jo teritoriją 150,013 ketvir-i šuv0> •b“w u?>Pinuoti į1' ,kad,. ^'nkiJos žmonės^
kiniu mylių dydžio. Kada ?F°Sd‘ntl■ .vlsl gyventoja, sunkia, dirbo ir jau daug ko 
nreziden ta s Rooseveltas 'lsten buvo lsvafyti- Nors ne atsiekė. Vėliau pasistengsiu
P — taip skaudžiai, bet ir kiti parašyti, kaip atrodo Lenki-

Lenkijos miestai buvo apar- ja dabar, trečiais taikos me- 
dyti. Visiems jau žinoma, tais rusų lėlių “globoje”. j

kam gyvenimui, teko kurti 
iš naujo, atstatyti ar pritai
kinti savam gyvenimui. 

Daug to atstatymo darbo

kad visi Lenkijos žydai 
(apie 3 milionus) buvo vo-, 
kiečių išžudyti. , i

Išgriauta, sąjungininkų iš-

A Krasnickas,
Paryžiuje.

Ramybė Dosniosios 
Širdies Žmonėms!TT- . X ’ m.. jas Rusijai, o Lenkijai ža-

—Lztai, Maike, as nonų įėjo ««atlygįnti*’ iš Vokieti- duota ir išparceliuota Len-
u tavim pasirodavyt. Ju jog Kernių. Vėliau, Potsda- kija po kai ) turėjo pradėti

tu tui būt žinai, kaip to 1 me, prezįdentas Trumanas, atsistatymą. Sunkus tai bu-
oizni uz\est, ar ne. premjeras Churchill (dery- vo darbas, bet lenkų tauta bės ir džiaugsmo

Artinasi Kalėdos, ramy-
T} X • * • •• pri Vzlllj dO viiuiviun VV vxc*x kzckJj mvzV vuuiia xx SVCFlt-C*

. " L? v.-eno z^0JinJ?v bų pabaigoje Attlee) ir tas jau spėjo parodyti didelį Nuo Atlanto ligi Pacifiko 
užtenka, teve. iam tiksi i patg Stalinas nutarė pri- gajumą ir neišpasa k y t ą sužėrės kalėdinės eglutės, 
teikia Kapitalo. . skirti Lenkijai vokiečių že- darbštumą. skleisdamos aplink save

ir ‘ norim! mes Palei Nisos ir Odros! Pirmiausias ir sunkiausias meiię ir šilimą, tikėjimą ir Vn ka užridėT kad rniZ Upes <Neisse ir. Oder>: Jie i darbas buvo parėmimas vo- viltį
kaoitalo reikia’ Pasisamdv- nutar® pavesti tas žemes kiškų teritorijų. Prieš karą Lietuvių tautos nariai,
-irn kur nnr<? tuščia štnra tuoj pat “lenkų administra- lenkams tekusiose vokiečiu deJa» ne visi galės tomis sim kui nore tuščią storą •• •„ • , ___ :x . - n ... •

Prezidentas Truman pranešė, kad jis paskiria į pasi
traukiančio armijos štabo viršininko, generolo D. Ei- 
senhovverio, vietą generolą Omar N. Bradley, kurs 
pagarsėjo praėjusiame kare, kaipo sumanus armijų 
vadas Francijos ir Belgijos mūšiuose. Gen. Eisenho- 
wer pasitraukia iš armijos ir bus Columbia universi
teto pirmininkas, o kai kas sako, jis išeis į politiką ir 
bus republikonų kandidatas į prezidentus.

MARGUMYNAI
Didysis Teleskopą* musų erą, o užrašai pilių 

Mt. Palomar, Kaliforni- sienose ir ant stovylų yra 
jos observatorija (Dangaus padaryti Hatiti ir senųjų se-
kunų stebėjimo įstaiga) ne- mitų kalbose.
toli San Diego miesto, įsigy- Mažoji Azija, arba šių 
jo didžiausią teleskopą. Per dienų Turkija, senovėj buvo
13 metų buvo šlifuojamas aukštos kultūros kraštas.
14 su puse tonų sunkumo Ten buvo išgarsėjusios Asi-
stiklo gabalas, iki jis buvo rija, Babilionija, vėliau Per- 
taip nudailintas, kad jis ga- sijos imperija ir iš visų tų 
Ii būti naudojamas, kaipo “imperijų” ir valstybių pali- 
teleskopo akis. Teleskopo ko daug paminklų. Viena 
stiklas buvo nušlifuotas Pa- toki senovės laikų kultūra 
sadena, Calif. dirbtuvėj ir buvo Hatiti tautos, kuri tu- 
pareikalavo 180,000 darbo rėjo savo raštą ir, kaip spė- 
valandų. Ijama, aukštą kultūrą.

Naujas teleskopo stiklas Turkų mokslininkai sako, 
jau atvežtas į M t. Palomar kad atrastieji užrašai Hatiti

j observatoriją ir dabar itai- kalboje jau perskaityti, bet
somas į teleskopo dūdą. At- dar nėra visiško tikrumo, ar

.. , ... cijai ii
u kraustyti iš ten vokiečius!žinonių. ifjifper karą 5 mi-lti, ne visiis juos atlankys 

gyventojus. Potsdame Len-!linnai hnvo i Vokie-: Kalėdų Senelis ir ne visi tu-lango didelėmis auksinėmis------I1L<X I V III I S 'T A TT’T’T&IZ A Q

—Jes, aš visada aukoju. BANKAS
—Ir aukoji, tėve, dėi to, 

kad kunigas sako, jog Die
vas atiduos šimteriopai. Tai
gi dabar, tėve, kaip ateina 
šalčiai, nueik pas savo ku
nigėlį ir paaiškink jam, kad 
tau reikia šiito apsivilkimo. 
Pasakyk jam, kad Dievas 
išmestų tau kailinius iš dan
gaus.

—Kad aš tau spirsiu. 
Maike, už tokią šnektą, tai 
tu iš manęs juokų nepro- 
vysi!

—Kokie čia juokai! Ne-

S’ nniinb-k«dmIV^,kIjai buv° Priskirta <0,000 tiją ir lenkai ten'berado"tik rėš žibančią eglutę ir sotes- 
«ūfa ir tegulžmo-iketvirta?nių mYlių iš V°kis-Įtris milionus gyventojų. Iš!*4 duonos kąsnį ant kalėdinis nTšl ^nįus. O^TeLiįH žerniU- TokiV budu Len~ j tų gyventojų "vienas' milio- nio stalo

fas hn<; nilnaą tada «ii«idė lklJa 1S karo pnezasties ne-.nas buvo vietiniai lenkai, Šimtai .
rime visSs ninieu* i bak^uriteko 30’000 ketv- mylių Pi°" kurie ten nuo amžių gvveno brolių ir seserų ištremtų jė-
sime visus pinigus j DaKsus   - ga ir prievarta iš savo nupinigus j .
ir banką uždarysim. Vadju, _ ,
sei Maik? i Lenkija per karą neteko

—Tai butų, tėve, ne ban-:^1”0*1^ neteko teritorijų ir 
kinis biznis, bet vagystė. I j®tęko LAISVES. Trys di

dieji jai primetė Maskvos

Mozūrų ežerų srityje, Var 
mijoj ir Aukštojoj Silezijoj. 
Likusieji 'vokiečiai vėliau 
buvo išdangenti, o į jų vietą

tukstančių musų

mylėtos tėvų žemės į tolimą
jį, šaltąjį Sibirą žiauriam li
kimui ir mirčiai, o kiti vėl

koj
žmonių pinigus, o paskui 
užsidaro.

—Ne, tėve, bankai pa
prastai užsidaro dėl kitokių 
priežasčių, daugiausia dėl 

jaugi tėvas netiki kunigo] spekuliacijų. Jeigu kurio 
žodžiams ir Dievo galybei? I banko vedėjai pinigus pava- 

—Šarap, Maike, ba aš Į gia, tai tokius valdžia kalė-

. . . —j. j v* buvo atgabenti lenkai. Da-i klaidžioja, kaip šešėliai po
—Bet taip, vaike, Amen-Įpastatytą lėlių valdžią, kuri bar tose teritorijose jau vra{Europos griuvėsius be šiltes
ni bankai daro. Surenka is'-r vnUn Tni.sonG fi • nės pastogės. sunlvšusiaisir dabar kraštą valdo. Jai-j apie 6 milionus gyventojų 

toje Rusija pažadėjo Roose- 1,900,000 iš tų gyventojų
buvo atkelti iš rytinės Len 
kijos, kuri teko rusams; 
1,500,000 gyventojų ten at- 

o, iš tikrųjų, rinkimai įsikėlė iš centralinės Lenki- 
daromi tiktai po 17 j jos, kur žmonės gyveno la-

veltui, kad Lenkijoj ’*po me
nesio laiko” bus pravesti 
“laisvi ir nevaržomi rinki
mai”
buvo

nes pastogės, suplyšusiais 
drabužiais, alkani ir išblyš
kę. Jų vaikučiai jau kelinti 
metai, kai nemato Kalėdų

einančių meių Dirželio me- ios Karnos užrašai teisingai 
nesį teleskopas bus gatavas išversti. Kartu atrasti senų- 
ir bus išbandytas. i jų semitų kalba užrašai yra

Naujas teleskopas bus di- labai panašus į senovės fi- 
džiausias pasaulyje. Sako, nikiečių kalinis užrašus.
jis galės pagauti šviesą iš tų ---------
žvaigždžių, kurios yra vieną1 Mažas Pasaulis? 
bilioną “šviesos metų” atstu žmonės sako, kad musų 
nuo musų žemės. žemė dabar pasidarė visai

“Šviesos metai” yra tolu- mažiukė. Per 48 valandas 
mas, kurį šviesa nubėga per dabar galima nulėkti į bet 
vienus metus^laiko. (Šviesa kokią žemės kamuolio dalį. 
keliauja 186,772 mylias per Tik reikia pinigų užsimokė- 
sekundę). ti už tikietą ir lėk kur nori!

Iki šiolei didžiausias pa-; Bet ar mes tą musų žemę
metai, nai neniaui r^aieuų saulio teleskopas buvo Mt.:dabar geriau žinome'9 štai 5.enell,°- "AU° ‘“Į? la±?- Wilson observatorijoj. Nau-

pradėsiu pykti
—Aš norėjau duoti tėvui 

gerą patarimą. Bet jeigu 
mano sumanymas tėvui ne- 
i atinka, tai gali vaikščioti 
be kailinių.

—Jeigu tu esi toks geras, 
Maike, tai duok man rodą, 
kaip pinigų pasidaryt. Die
vas gali duot žmogui tiktai 
sveikatos arba kokią kolerą 
užleisti, bet pinigų jis nie
kad niekam neduoda.

—O aš, tėve, savo ausi
mis girdėjau kunigą aiški
nant, kad reikia tik nesigai
lėti bažnyčiai aukot, o Die
vas šimteriopai atiduosiąs. 
Tai kas čia meluoja?

—Aš tau sakau, Maike, 
kad tu manęs prie melagių 
nelygink, ba gali gaut per 
ausį. Luk aut!

—Pasakyk, tėve, kodėl 
šiandien toks piktas esi?

—Kaip gi aš galiu būt ne
piktas, Maike, kad aš atei 
nu pas tave ant rodos, noriu 
davadlyvai pasišnekėt, o tu 
mane tuojaus įžeidi, ant ši- 
derstvos laikai. Aš jau senas 
žmogus ir juokų nemyliu. 
By? Aš norėčiau su tavim 
apie biznį pasišnekėt.

—Apie kokį biznį?
—Aš mislinu banką ati

daryt, Maike.
—Na, matai, tėve pats 

juokus kreti.
—Ne, Maike, aš kalbu be 

juoku. Bankas yra fain biz-

.iman kiša.
—O kaip tu rokuoji, Mai

ke, jeigu mes savo banką 
uždarę išvažiuotume į Ka
nadą?

—-Už tokį darbą, tėve, 
Amerikos policija galėtų 
tave ir iš Kanados parsivež
ti.

—Maike, man atėjo gera 
mislis. Sovietų Rusija Ame
rikai pabėgėlių neišduoda. 
Taigi galima tenai išvažiuo
ti. Ar ne geras skymas?

—Rusija svetimų žmonių 
bijosi, tėve, todėl tenai ne- 
Įsigausi.

—O kaip Bimba buvo nu
važiavęs.

—Jis yra ištikimas Stali
no tarnas, o tėvas dagi ne
priklausai nei prie komunis- 
tų partijos.

—Na, 6 kodėl aš negalė
čiau prisirašyt? Ar tu misli
ni, kad iie bankierius nepri
imtų?

—Niekus kalbų tėve.
—Kodėl niekus?
—Todėl, kad tėvas jokio 

banko neįsteigti, nes val
džia neduos leidimo. Bet 
:eigu ir galėtum su pinigais 
Rusijon pabėgti, tai naudos 
vistiek iš to neturėtum, nes 
bolševikų valdžia viską kon- • 
riskuotų. Todėl apie nuo
savą banką nesvajok, tėve. 
Verčiau eik kur nors suši
ldyt, o aš eisiu mokyklon.

—Na. tai gudbai, Maike.

bai susispaudę: vienas mi
lionas gyventojų į tas sritis 
pateko iš buvusių DP sto
vyklų Vokietijoj ir vienas 
milionas gyventojų ten pali
ko iš seniau. Vokiečių ten 
dar yra 300,000, bet ir tie 
iki šių metų galo bus išdan
genti. Lenkai sako, kael per 
perą metų iš vokiečių paim
tose žemėse gyvens tiek pat 

jy

mėnesių ir jie nebuvo nei 
laisvi nei nevaržomi. Rinki
mai buvo sukti ir taip pra
vesti, kad tik su komunistų 
partija einančios partijos 
galėjo pravesti iš anksto nu
statytą atstovų skaičių į par
lamentą.

Iš visų kariavusių šalių 
Lenkija buvo daugiausiai 
karo nuteriotą. Lenkijos že-j
mėse ėjo pirmieji karo mu-j žmonių, kiek ju ten buvo 
šiai tarp lenkų ir vokiečių, o'prieš karą. 
paskui tarp lenkų ir rusų. • Buvusios vokiškos sritys 
Vėliau jos žemėse iš dvejų lenkams teko irgi labai iš
kartų fnušėsi nišai su vokie- griautos. Lenkai nurodo, 
čiais.~ Per Lenkijos žemes kad iš 449,791 ūkių buvu- 
praužė iš kelių kartų karo siose vokiškose žemėse 123,-

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,

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

mų dovanėlių. Jų eglutės 
tamsios ir liūdnos, kaip jų 
vargšana dalia, nes jie ne
turi kuomi jų papuošti, nė 
žvakučių uždegti.

Mes džiaugiamės, gyven
dami šalyje, kur visko yra 
su pertekliumi, kur nuolat 
uždirbama naujas pinigas 
r galima juo laisvai pasi- 

• įaudoti kam tik norima. Ta
čiau nepamirškime, kad už 
tai turime būti dėkingi ne 
vieni sau, bet ir tiems savo 
sautiečiams, kurie, kovoda- 
ni už savo tėvynės laisvę, 
;ovoja ir aukojasi už visų 
įmonių, vadinasi, ir už mu- 
’U krašto, už musų gerovę ir 
iteitį. Priešas šiandien yra 
bendras, kova su juo taip 
pat. Amerika visu savo mil- 
činišku ukiniu pajėgumu 
remia vargstančią ir kovo
jančią Europą, o mes remki
me savo brolius ir seseris 
tremtinius Europoje, nega
linčius pasidžiaugti net Ka
lėdų Šventėmis.

Jiems stinga visko: mais
to, drabužių, vaistų, o vai
kučiams žaislų ir pagerini
mo jų liesiam ir skurdžiam 
Kalėdų stalui.

Siųskite todėl BALF’o 
Kalėdiniam Seneliui, kuris

ervatonjoj. 
jas teleskopas duos moksli
ninkams progos stebėti toli-

keletas klausimų, į kuriuos 
pabandykime atsakyti.

1. Jus gaunate laišką,
mus pasaulius, apie kurių,ant kurio vra priklijuotas 
buvimą būdavo spėjama,!pašto ženklelis su užrašu 
bet kūnų negalima buvo jo- “Helvetia”. Iš kokio krašto
kiu budu pamatyti. tas laiškas atėjo?

2. Jus norite nuvažiuoti į
South Carolina pasiklausyti, 
kaip ten seimelis svarsto

Hatiti Kultūros Palaikai
Turkų mokslininkai iš Is ___ __ ___

tanbulo (Konstantinopolio) svarbius klausimus, f kokį
liniVPl*Qltpfn ofvorln f r____universiteto nesenai atrado miestą imsite tikietą?
lamai įdomius Hatiti kultū
ros palaikus. Jie atkasė prie 3. Kai mes buvome maži, 

mes žinojome miestą Peter-Kadirilį. miestelio, netoli bmįZ ^i rasdavome
nuo Sirijos sienos, du senus 
palocius, kurių sienose buvo 
rasta daug užrašų. Pagal 
mokslininkų spėjimus, tie

jauni, jis buvo vadinamas 
Petrogradu. O kaip jis da
bar vadinasi?

4. Jus lekiate orlaiviu išpalociai buvo statyti maž- Af,.įkos į pietvakarius. Jei
daug tūkstantį metų prieš nenukrisite į jurą, tai kokia

me kontinente nutūpsite?
5. Važiuojate į didžiausią 

Pietų Amerikos krašta il
su jūsų sveikinimais ir lin 
kėjimais.
ia. faSi?tre”gtk,Tnei -'ios ptieš išvykdami trupučiuką
ib. Jn lt0S .'•'enį?n,1.a!ns prasimokėte ispaniškai kal-
iiudnos ir tamsios Kalėdos bėti. Bet kada ten nuvažiuo- 
butų linksmesnes o ių vai- jate, jūsų niekas nesuiiran-

?.plankyf J”- Kokią kalbą ten žmonės 
sų dosnios Širdies pasiųstas kulhy9 
BALF’o Kalėdinis Senelis _o_
su gausiomis dovanėlėmis. } p«OQ11i;o • i -Laukdamas galimai dau- i, P?-S1<l.al'a maziu-
giau aukų Kalėdiniam BA- k^AbetT-S JviV‘S ■ "e v'
LF’o Seneliui, linkiu vi- " a e.JfL'N K'3“51™.1} gali- 
siems dosniesiems aukoto- i.. iLtl?^2l -“laitus n- sun- 

naieainiam seneliui, kuris jams linksmu Kalėdų šven- LJ,'?S teisingai at-
perduos vargstantiems trėmėjų, ,7ran,yb^. aakf>- Atsakymai i aukš
tiniams: kalėdinių dovane-1 Kun j), j B. Končių,, t!?? Pa(luotus klausimus yra

BALF pirmininkas, lumbia, 3) LenHgi-adis 4) 
Visas aukas siųskite tokiu Pietų Amerika, 5) Portuga- 

nėlės, duokite savo dovanų, adresu: United Lithuanian lų—Brazilijoj.
duokit dovanų pinigais, už Relief Fund of America, ———————
kuriuos bus nupirkta dova- Inc-> 105 Grand st., Brook- Kreipkitės pas tuos, kurie 
nų ir nusiųsta tremtiniams lyn 11, N. Y. skelbiasi “Keleivyje.”

lių atskirais pakietukais su 
prisegtais Jūsų sveikinimais 
ir adresais, kieno yra dova-
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nuosakiai, pagrindiniai visi 
tie klausimai svarstomi ir 
nušviečiami. Reiškia musų 
visuomenininkai demokra
tai savo reikalų sargyboje 
budriai stovi. Tuo pačiu 
Keleivis yra prasmingas, 
nuosakus ir mylimas. Skai
tytojas gal atleis, kad savo 
pastabomis čia taip Įsibro
viau, bet spėju jos vietoje.

Vistaspats.
Rugsėjo 2 d.

SLA Pildomos Tary
bos Nominavimas

Pastabos del 'Keleivio’
(Laiškas iš Europos) jau atskiriami pelai nuo

Štai. jau kuris laikas, grudų. Musų akylesni žmo- 
kaip kas savaitę gaunu Ke- nės jau supranta, kam jie 
leivį. Tai gera proga Įsiti- tarnauja ir ko jie siekia. Jie 
kinti, kad jau paštas tiek dabar buvusių maskolių 
susitvarkė, niekas jau jokių stražninkų pareigose Įkin 
kliūčių nedaro ir Keleivis kyti ir nesijaučia ką darą, 
visai laisvai gali pasiekti ką veikią. Vieni gal sąmo- 
Vakarų Europoje gyvenan- ningai visokių netikrų pa
čius tremtinius lietuvius. žadu viliojami dar painioja-

KeleivĮ gavęs atsidėjęs ji si jų tarpe, kiti gal už pini- 
ištisai perskairau- o kartais gą tai daro. o kiti nesusi- 
kaip kurias žinutes net du graibo, kad svetimame ve- 
kartu paseku. Neaplenkiu žime sėdi ir nežino, kad su 
nei jo skelbimų, nors jais ir tais ponais jiems nepake- 
pasinaudoti negaliu: nei iš liui.
tų skelbimų darbo gauti- nei Keleivis čia gerą poziciją 
gydytojus aplankyti, nei sa- yra užėmęs ir tinkamai 
Hunuose pabuvoti man nėra juos iš visų pusių apšaudo, 
kaip, mat per toli gyvenu, gerais prožektoriais juos nu- 
Bet tie skelbimai man daug šviesdamas. 0 tie ponai ge- 
ką pasako. Jei darbo siūlo- ros šviesos labai bijosi
mą. reiškia jo esama. Jei jiems ji akis plikina, 
gydytojai skelbiasi, atseit Keleivio bendradarbiai 
jie turi naudą. Jei kuris sa- labai gerai supranta ir vie- 
liunas reklamuojasi, tai yra nybes reikalą. Štai tiems 
kas juos lanko- o jei juos vištgaidžiams tautininkams 
lanko, t&i žmonės pinigo nurodo jų tikrą vietą ir ge- 
turi. Jei ruošiami piknikai- rai Įvertina jų norus. Lietu- 
tai žmonės naudingai turi voje tautininkai lygiai taip 
progą laiką praleisti. Jei pat tvirtino, kad jie nesuda- 
kas namus" parduoda, tai rą jokios politinės organi- 
yra kas juos turi ir kas juos žarijos, o tik jungią tautą
perka, žodžiu, skelbimai bendram darbui, bet jų tas rezervas kurie užtik
yra neatskiriama nuo laik-• bendras darbas, tai buvo ne! • . ’ .. .
rascio dalis, jie lygiai at-, ras-kita kaip tariamo tau-k , išmokėti * 
vaizduoja esamą gyvenimą.! tos vado visiems brukimas,!

Smagu skaitvti ‘ piknikų vertimas jo aklai paklusti 
aprašymus. Jie ruošiami ne ir tuo pačiu buvo siekiama 
taip sau beprasmiai pralei- diktatūrinio režimo, 
sti laiką, bet ruošiami su Tos ataižos ir musų išei
tam tikrais visuomeniniais j vijos gyvenime yra atsira- 
tikslais. Reiškia, musų išei-dę. Tai liguisti ambicingi 
vija stipriai yra Įsijungusi Į (žmonės, kurie dedasi- kad 
visuomenini gyvenimą o tik iie vieni reikalą išmano, 
jau visai džiugu, kaip už
tinki musų draugų visuome
nininkų demokratų darbu 
aprašymą. Taip ir norėtųsi 
jų tarpe pabuvoti ir žodi 
tarti. Štai skaitau korespon
denciją iš Montreal. kur 
musų draugė gražiai pabara 
caun vionmineilie kuri lif»▼ vz ▼ x\/iixxxxi

pamėgo labiau gyvenimo 
smaguriavimus ir pamiršo 
bendrą visų reikalą. Gražu!

Tik niekaip negaliu su
prasti dėlko siuvėjai susi
metę i savo profesines są
jungas jas vadina kriaučių 
sąjungomis. Tasai žodis 
“kriaučius” nei šis. nei tas- 
nei jis ausiai mielas, nei jis 
ką sako. Tikras lietuviškas 
žodis yra siuvėjas.

Suprantu tarptautinių žo
džių vartojimą, kurie visa
me pasaulyje yra prigiję ir 
vienodą prasmę Įgijo kaip 
štai unija- demokratija- so
cialistai ir panašiai, nors ir.
tokius žodžius mes lengvai; Ją tas vilkelis mostaguo- 
savos gimtos kalbos savo- ja ir pas jus. Jis dabar labai
komis galime pakeisti. J nekaltu avinėliu dengiasi, ganizacijog turtag padidėjo
.. .jspudi daro žinių nes pasaulio Įvykiai jam la-|ne šimtaig tukgtanči bįt
žinelės įs visų kampų kam-:bai nepalankus — ant jo. virš mijįono do]eriu Taą
pelių rašomos. Taip ir mir- snukučio apynasri užmovė. !reiškia> kad ie buvo tinka
ma*??* taip ir tryškia iš jų.Staug nestaugęs- nieko ge- mi yadovai ir sumanus or

ganizacijos reikalų tvarky-

ginčas dėl nupiautų galvų

Su lapkričio 1 diena pra
sidėjo ir su gruodžio 31 die
na baigsis SLA Pildomos 
Tarybos nominaciios, arba 
parinkimas kandidatų, ku
rie butų renkami i Pildomą
ją Tarybą sekantiems dviem 
metams. Šios nominacijos, 
arba kandidatų parinkimas, 
turi didelę svarbą visiems 
SLA nariams, kurių skait
lius siekia iki 15,000.

Turime nepamiršti, kad 
SLA Pildomos Tarybos.na
rių pareigos, tai ne bile ku
rios lokalės pašalpinės drau 
gijos valdybos pareigos. 
SL*A narių sudėtas turtas 
siekia arti $3,000,000.00. 
Tie pinigai, tai pačių SLA 

kurie užtik-

o m iru
siems jų pomirtines apdrau- 
das.

Valstijų Apdraudos De
partamentai, kas metai SLA 
Centre ir Iždininko raštinė
se daro revizijas patikrinda
mi, kad tas SLA narių tur
tas butų tinkamai apsaugo

. tas. Jie prižiūri, kad tie pi Musų tremties gyvenime, niga; neĮulėtų bankose
darni mažą tiktai 2 nuošim- 

, ,, tĮ, bet butų Įvesdinti Į tin- 
sukalba-, kamus bondsus arba Į pir

mus mortgičius, kurie neštų 
ne mažesni kaip 4 ar 5 nuoš.
arba ir daugiau.

Atsižvelgiant i tai, SLA 
nariams 
rūpestis

jų taip pat esama, bet čia 
jie pasidarė žymiai kukles
ni- nuolaidesni, 
mesni. bet savo daro. Dabar i 
jie atrodo, lyg anas vilkas 
apynasriu pažabotas.

Jie čia turi ir savo spau
dą, Toje spaudoje labai at
sargiai, gudriai, jei rašo ką

t>:iu____
r iiuuinus 'tl.— i__i arvuus
susidaro nemažas.s IUS, išeivijos gyvenimo,,gaivosukis kai tuįs j.

to tik pastebi tai, kas jūsų |ni tinkamai ivesdinti ir 
tautininkt} veikiama ir susi-juos prižiuržti c!ia jau rei. 
daro toksai įspūdis, kad tik kaIingas geras patyrimas 

tame reikale.
Dabartiniai SLA Pildo

mos Tarybos nariai, visuoti
nu narių balsavimu Į Pildo
mąją Tarybą yra perrinkti 
jau kelis praėjusius termi
nus ir SLA nariai neapsivy
lė juos palikdami organiza
cijos vadovybėje. Jeigu pa
tikrintume ir palygintume, 
kokis musų organizacijos 
turto stovis buvo jiems va
dovybę užėmus ir kokis yra 
dabar, palyginimas paro
dys, kad jų vadovybėje or-

jūsų “misionieriai” iš Dir
vos dirba, o visi kiti tik 
šiaip jau neturėdami ką vei
kti Lietuvos valstybės atsta
tymo darbu susirūpinę.

Taip lygiai, jei rašo iš 
bendros pasaulio politikos- 
tai vis nukrypsta Į tuos įvy
kius, kurie demokratijos 
pradus rausia.

Taip ir kyšo visame to 
nelaimingo pažaboto vilko 
uodegutė.

išeivijos visuomeninis gyve- ro nepeši, reikia dabar ne
rimas. į kaltu avinėliu būti.

Tiesa, kartais užtinki to-į Gerai, kad juos tinkamai 
kių žinučių, kuriose aprašo- suprantate ir Įvertinate, o 
ma svetimų agentų darbai. Įvertinę jiems prideramą 
kurie Įsibrovę Į musų lietu- vietą nurodote. . 
vių tarpą talkininkauja ma- Skaitant Keleivį visa tai 
skoliams. Bet malonu kad pastebi džiaugies, kad taip

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

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

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

Lietuvoj. Tas ypač svarbu karą buvo laikomas izoliuo- 
butų inteligentijai, tai “že- tas, dabar vėl grįžta į poli- 
mės druskai”, kuri praeityj tiką ir skelbia, kad jis nori 
je pasirodė ne tik be d ius- gelbėti angliją iš ekonomi
kos. bet ir be paprasčiausio nio krizio ir nori duoti visai 
nugarkaulio. Faktas yra, Vakarų Europai “naują tai- 
kad prie Smetonos Lietu- ką”. Tuo tikslu Mosley ku- 
vos inteligentija buvo išvir- ria “unijos” judėjimą. Mos- 

itusi i činauninkiją ir visi ley šalininkai jau ir seniau 
jos pagrindiniai rūpesčiai veikė ir jau yra bandę su- 
išsisemdavo “kategorijų”'rengti Londone ir kituose 
problemomis. į miestuose žydų pogromus.

Kapstytis po praeitį ar|
ieškoti ginčų dėl “peštukiz- 
mo” butų, žinoma, visai ne
protinga. Ne apie tą čia ir 
kalbama. Bet spauda, kuri 
neturi jokio veido- kuri yra 
idėjiniai nublukusi iki visiš
ko bespalviškumo, nėra 
sveika. Ji nėra kelrodis, ji 
nėra visuomenės vadovas Į 
ateiti. Į naują nepriklauso-

Kalediniai Atvirukai
BALF turi gražių lietuviš

kų kalėdinių atvirukų. Jie 
labai tinka Kalėdų švenčių 
sveikinim a m s ir linkėji
mams.

Atvirukų yra 4 rūšių. Vie
nas setas susideda iš astuo
nių atvirukų (po 2 kiekvie-

mą Lietuvos gyvenimą, kurs nos rūšies) ir kaštuoja tik 
kada nors visgi teks kurti $1.00, o šeši setai (48 atvi-
iš griuvėsių. Tremtinių spau 
da neruošia žmonių tai atei
čiai.

Nesenai Įvyko tremtinių 
žurnalistų suvažiavimas. Jų 
darbų tvarkoje matėsi klau
simas apie “žurnalistų eti
ką”. bet nė žodžiu nebuvo 
kalbama apie demokratiš
kos dvasios skiepijimą skai
tytojuose. “Etika’’ yra senas 

! fašistinių žurnalistų arkliu
kas; jie, cenzorių padeda
mi- ant to arkliuko jodinėjo

rukai) kaštuoja tik $5.00.
Kiekvienas gautas už 

šiuos atvirukus doleris yra 
tikra auka lietuvių tremti
nių vaikučiams sušelpt. Tad 
sveikinkimės Kalėdų šven
čių proga kiek galėdami 
daugiausia BALF atviru-

Kiekvienas Įgytas BALF 
Kalėdinis atvimkas yra gy
vas liudininkas geros šir
dies savo artimo vaikučiui.

Skubinkime savo užsaky-
“elito” laikais- vis dėdamie-Įmus: United Lithuanian Re- 

Į si esą koki tai ypatinga lief Fund of America., Ine., 
į žmonių rūšis, kuriai net'105 Grand Street, Brooklyn 
[ekstra “etika” esanti reika-111, N. Y.
dingą. Liūdna problema 
į liūdnose sąlygose...

Tremtinių spauda pati 
sau užsidėjo cenzūrą ir ap
ribojo save siauru akyračiu.

TEISMAS PASMERKĖ
“JEHOVOS LIUDININ

KUS”
Vyriausias teismas, 5 bal- 

^Ji pati Tave suvaržė" netik-’sais prieš 4, pasmerkė “Je- 
ros padėties cenzūra; ji už-.hovos liudininkų’ sektos 
sidėjo praeities cenzūra, narius kunigus už nesilai- 
kad nepaliestų supuvusius 'kymą įstatymo apie ėmimą 
“vado principo” pelėsius ir ) kariuomenę. Tos sektos

Londono laikraštis “Daily Mirror” paskelbė šitas dvi gyvus 
fotografijas, kurias buk tai nutraukęs anglų karei- jus; ji
vis Harry Star Graikijoj. Fotografijos rodo, kaip grai- dėl demokratiškos Lietu
kų kareiviai neša nupjautas partizanų galvas. Graiki- Į vos ateities, lyg ji pati i tą 
jos valdžia užginčijo, kad graikų kareiviai piausto ateitį netikėtų ar jos neno- 
partizar.ams galvas ir protestavo prieš šitų fotogra- (retų.
fijų paskelbimą. Viršutinė fotografija rodo, kaip rai
telis joja prisirišęs nuplautą galvą prie balno, o apa
tinėj fotografijoj raitelis jodamas rodo iškėlęs nu
plautą galvą.

Tremtinių Spauda

tų pelėsių garbinto 
susivaržė cenzūra ir

3 nariai kunigai atsisakė ne 
tiktai tarnauti kariuomenėj, 
bet jie atsisakė ir dirbti ci
vilinius darbus karo vyres
nybės pašaukti. Teismo dau-

AI7T7L “tguniii pasiuvi n v
teisėjai pareiškė savo skir-Užtat norint rasti tremti-, 

i muose gyvą spaudos žodį, ,tnuomonę, 
į reikia imti ne tuos gražiai!
atspausdintus penkius laik
raščius, bet multiplikatorių 
padaugintus srovinius spaus 
dinius, kaip “Ateities Ke

bliu”. “Varpą” ir k. Čia gyvi 
kalba apie gyvus

GERA MOSTIS

I -■ žmones
Lietuviai tremtiniai Euro- tinas pelkę. Ji griežtai lai- klausimus, 

poje turi palyginamai dide-,kosi “Tsss... politikos” ir. 
lę spaudą. Jie leidžia pen--nieko nerašo apie lietuviš-! 
kius
techniškai

tojai
Tą matant ir žinant, 

skaitlingas būrys SLA vei
kėjų pasitarė ir sudarė va
dinamą SLA Gerovės Ko
mitetą, kuris ir kreipiasi Į 
visus SLA narius, kad na
riai nominuotu ir organiza
cijos vadovybėje paliktų 
dabartinius Pildomos Tary 
bos narius:

W. F. Laukaitis, prez.,
P. Dargis, vice prez.,
M. J. Vinikas, sekr.,
K. P. Gugis, ižd.,
E. Mikužiutė, iždo glob.,
J. Maceina, iždo glob.,
Dr. S. Biežis, Dr. kvot.
Visi musų organizacijos 

veikėjai yra gerbtini ir jie 
turi teisę kandidatuoti ir 
būti išrinktais. Bet šiame 
nepastoviame brangaus pra
gyvenimo momente, naujo
kais pakeisti patyrusius as
menis, organizacijai nebūtų 
naudinga. Tad visi rimtai 
pagalvokime savo organiza
cijos gerovei ir palikime 
esančius visus Pildomos Ta
rybos narius tolimesniam 
organizacijos reikalu vedi
mui. ‘ * |

SLA Gerovės Komitetas.

’S1XT1ANA’
Re g. U. S. Pat, Office 

SUAUGUSIEMS IK VAIKAMS
“Siztiana" mostis. atsparumo vais

tas, tuoj palengvina raumenų, kojų. 
rankų, nugaros, krutinės, gerklės ir 
galvon skausmus nuo peršalimo, ro- 
mato. vabzdžių {kandimo ir kitokius 

■ skausmus. Reikalaukit “Siatiana" 
mosties aptiekose. arba rašvkit į: 
-SIXTIANA OINTMENT (O.. 2.119 
W. Cbarleston st_ Chicago 47. III. 
Kaina. $2.00 už puodelį.

Vadas ' TEMYK: “Sixtiana” mostį galite 
_ , , ,, , , ’ siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj.Osvvald Mosley, kurs per (4)

Tr. R.

laikraščius, kurie visi kus koliaborantus, apie tuos, Cinindlrl Atimi vii 
nskai atrodo gražiai; vadus , kurie giedodavo: r .v • n p „
a švariai atspausdina-;himnus Trečiajam Reichui! (įrėžta į 1 OlltlKCĮ įir yra _________r______ (

mi. Galima tik sveikinti tų ir “Naujajai Europai”. Iš-1 
laikraščių leidėjus su gerai t rodo. kad tokių žmonių lie- 
atliekamu technišku darbu., tuvių tarpe visai ir nebuvo. 
Prisiminus, kad tremtiniams Tremtinių spauda nė žo- 
tenka išgriauto j Vokietijoj 1 dgu neužsjmįna netolima 
susirast! spaustuves, lietu- u itj su jos „va;
viskas raides, popierą ir ki- (|(, princjįu” >r |);inaši(,mi^ 

tus spaudos reikmenis, ,e>- iS svetur atneštomis “ideo- 
kia stebėtis jų spaudos auk- ]()gįjomis-. Skaitant ta 

sta technika. spaudą atrodo, kad praei-

Žiūrint betgi tremtinių tyje viskas buvo puiku ir 
spaudos turinio gaunasi ramu, laisva ir sotu ir tik 
liūdnas Įspūdis. Ji visa at- duok Dieve, vėl taip gyven- 
rodo iš to paties molio nu- ti. Vargu visi tremtinių 
lipdyta: bespalvė- manda- spaudos leidėjai ir rašėjai 
giai kultūringa, atitrukusi taip mano, bet, matomai- 
nuo gyvenimo ir prirašoma yra nusistatymas nekalbė- 
pagal “Tsss... politikos” ti apie tai. kas gali sukelti 
reikalavimą. kai kieno krūtinėj nemalo-

Tremtinių spauda eina nių jausmų. Kam ergelio- 
cenzuros priežiūroje. Ją tis? — galvoja tremtinių 
cenzūruoja okupacinės vai- spaudos vedėjai, 
džios pareig u nai, kurie Užtat toje spaudoje, jei 
ar tai is kvailumo ar pagal jau pataiko ginčų tai tie 
nevykusias instrukcijas, rei- gjnčai eina apie atitruku- 
kalauja. kad^ spaudoje ne- sjug nuo gyvenimo klausi- 
butų nieko rašoma, kas gali mus, apje kedų šimtu metu 
sukelti nemalonumų alian- senumo rašytojų pavardes 
tų šeimynoje . Tą ‘seimy- p. panašius galvosūkius. Be 
ną ’ jau senai giltinė supiu- a5ejo gerai žinoli, kai bu. 
dė; ahantai ejasi. kaip ka- vo ųkra Kulviškio pavardė, 
tinai maiše, oet biurokrati- be^ daug Įdomiau butų skai 
mai cenzoriai vis dar laiko- tyti kaip veikė cenzura 
si savo instrukcijų ir lietu- Lietuvoje ir kaip reikėtų at- 
vių tremtinių spauda apie sjkratyti nuo cenzūros lais- 
Sovmtų Rusijos plėšikišką voj tėvynėj ateityje. Taip 
politiką vis dar kalba “dip- jau butų jdomu skaityti- pa- 
lomatimu žargonu • nuo gaj kokją “mazgotės konsti- 
kuno koktu darosi. tuciją” gyveno Lietuva po.

Bet viską versti ant cen- 1926 m. gruodžio pervers- 
zuros butų neteisinga. Yra j mo ir kaip reikėtų visiems 
giynai lietuviškų - reikalų, išmokti gerbti konstituciją 
kuriuos tremtiniu spauda ii' gerbti bei ginti savo pi- 
savo valia apeina, kaip ka- lietines teises atsistačiusioj

Anglijos fašistų

Tikra Teisybė

AVIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

NAUJOJI AUŠRA’

Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros 
sus užsirašyti. Metinė kaina—I. A. V 
$2.50. Pasinaudokite šia atkarpa.

žurnalas. Kviečiame vi- 
ir Kanadoje: $2, kitur

pledu $2 ir prašau nu nulytu adresu siuntinėti man žurnalą per 
visus metus.

Vardas ir Pavardė

Gatvė ir n r.

Miestas ir valstybė

“N. Aušros'* adresas: 10729 So. State St., Chicago 2S. III.



Puslapis Šeštas

Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Moteriškumas ir Pasaulio 
Valdymas’

(Skaityti tik moterims, ku- butų vergė, bet draugė. Bet 
rios trokšta valdžios) kartu su tuo iškilimu mote- 
Demokratija yra jaunas ris prarado savo didžiau-v'* j ■* • ’ oizvo rrrorhožiedas žmonių

bet turbut niekas _____„ .,
tiek priešų kaip ji: Hitleris, riskumą.
Mussolinis, Stalinas... o da-* , , .. ., ,
bar vėl naujas “navnins”__ 'žio idealu įssidekoravusias

PAKLIUVO J BĖDĄ

Graži Mrs.

KELEIVIS, SO BOSTON

Ko Mes Labiausia
Trokštame

,du nuvažiavę Į New Hamp
shire valstiją. Pavažiavus 
keletą mylių, užpuolikas 
automobili sustabdęs ir lie- 

“Keleivio” 45-to numerio 'pęs jai nusirengti.
Moterų Skyriuje tilpo labai į “Aš nenorėjau to daryti,’* 
įdomus Onos Kubilius strai-Įsako Marijona, “bet jis pli

ūpsnis, “Ko Jus Trokštate sakė nuardysiąs nuo manęs; 
(Labiausia?” Mes, Wauke- drabužius peiliu, jeigu aš; 
įgano moterys, labai mėgsta-,nenusirengsiu geruoju.”

i .v^Jlu^lai savo mintis puolikas taipgi išsirengė ir 
• reikšti. Taigi mes dėkojam pradėjo koneveikti, 
ir Imkim p. Mi2helsomenei( Tas tęsėsi apie puse va- 
įr visoms jos bendradar- landos

Bleriot La- ,?er>ausių pasisekimų, “Tuomet mes vėl pradė-
įdu^Dasaulv^'sios; gražiausios, kilniausiosimarre pateko į laikraščių' turtingu - puslapį ir jom važiuoti toliau.” sako
ipkasP noturėio’dovanos dali—tikrąjį mote-į puslapius dėl generolo Me- L° ia tailJ puikiai, kaip jis Marijona. “Iš nradžios iis 
įekas neturėjo i f J5 yra vedamas jau per daug va«awA na«’ni

Kas laiko moteriško gro-
pavojus —į 

meterys • Kada pasaulis taip 
tirštai pritvinęs įvairiausio
mis idėjomis ir politinėmis 
nuotaikomis, niekuo nei ti
kėti nei pasitikėti negalima. 
Bet bukštauti dar gal but 
per anksti, nes moterys sto-

Hollyvroodo aktores? Jus 
nueikit į skurdžią trobelę, 
kur motina su meile ir aša
romis akyse spaudžia prie 
krutinės kūdikį, — ten rasi
te kilnumą ir natūralų, tikrą 
groži. Bet šių dienų moder

vi užfrontėje išblaškytos,Inj^ka ambicinga moteris nu- 
beginklės ir baikščios. Jų sisuks su koktumu. Good 
politiniame žodyne, kaip ir tį®e! Į tą siauro gyvemmė- 
visados, daugiausia kartoja- tamsų užkampi sutelktas

yers skandalo. Generolas 
Kongi-ese pasiaiškino, kad 
Mrs. B. Lamarre buvusi jo 
meilužė ir jai reikėję daug 
pinigų, o todėl jis ir turėjęs 
iš kur nors imti pinigų. Mrs. 
Lamarre griežtai užginčijo 
generolo pasigyrimus ir 
traukia jį į teismą už šmeiž
tą.

si vis naujos suknių mado 
ir senos paskalos apie mei
lę...

Bet vis dėlto neramu “ant 
dūšios” — kas turėtų valdy
ti pasaulį: vyrai ar mote
rys? Ne tik klausimas, bet 
ir tendencija keista. Gana 
įtartiną ir nemalonų įspūdi 
teikia sąvoka turėtų valdyti. 
Praėjusių amžių monarchi
jose, kada karaliai būdavo

dėmesys, nes ten prasisklei
džia ją žavinti galia valdyti.

Ar kiekvienas žmogus ga
li vadovauti ir valdyti? Kas 
valdo—širdis, jausmas, in
tuicija? Ne—protas, valia ir 
jėga. Motelyje nei viena iš 
šių galių stipresne forma 
nepasireiškia. Tiesa, buvo ir 
yra žymių moterų, bet jos 
iškilo ir tapo garsios ypa-

Nr. 49. Gruodžio 3 d.. 194? m.

DŽIAUGIASI LAIŠKŲ LIETUMI

jau per aaug važiavo nuogas, bet pas: .ui 
Į užsimovė kelines”.

Dabar as noriu kelių wau- Taip jiedu važinėję iki 5 
keganiecių moterų vardu valandos ryto. Per tą laiką 
pasakyti, ko jos labiausia į>UVę kelis kartus sustoję ir 
trokšta, nes ponia Kubihe-Į<je}<vjena gy^j užpuolikas 
nė savo straipsny prašė šio;ja iškoneveikęs
skyriaus skaitytojų pasaky-i Pagaliau jis padavęs jai 
ti savo troškinius. _ j revolverį ir pasakęs: “Da- 

Ponia Ruksėnienė, kuri har tu gali mane nušauti”, 
yra 70 metų ir labai nesvei-j Ji nenorėjusi to daryti.
Kuoja, trokšta labiausia Tada jis atvežęs ją atgal į 
sveikatos. . Ji sako, kad ji Lowellį. davęs penkis dole- 
nepaiso kaip ilgai ji gyvens,'rius jr liepęs niekam ąpie 
kad tik ir vienus metus, bet tai nesakvtf.
ji norėtų . per tuos vienus! Galų gale užpuolikas pa-

būti.sveika. _ i leido sau pilvan du šuviu ir _____________
P. Rukšėnas trokšta turė- buvo nugabentas ligoninėn

ti daug turto, kad galėtų be žado. Nustatyta, kad jis laiškus rašiau 
nuvažiuoti į savo tėvynę vadinosi Russell Davis. 23 bet jie atsako, 
Lietuvą page: b ė t i savo

Reumatiniu drugiu serganti 15 metų mergaitė, Patsy 
Day, buvo viena ligoninėje, niekas jos nelankė ir ji 
manė, kad ją visi užmiršo. Vienas laikraštis parašė 
apie ją. kaip jai ilgu ligoninėj, ir dabar mergaitė pra
dėjo gauti galybes laiškų iš visai nepažįstamų gera
širdžių žmonių. Paveiksle matyti, kokios laiškų krū
vos mergaitę aplankė Los Angelės ligoninėj.

davo moterų tarpe. Tai bu
vo ne atsitiktinio, bet pla
taus, visuotino mąsto reiški
niai. Tiktai gal vienintelė 
Lietuvos nuosaiki, dorovin
ga, darbšti moteris ėjo kar
tu su vyru per visus sunkius 
šešių metų kryžiaus kelius.

Ar aukščiau minėtų faktų 
akyvaizdoje moteris turi 
moralinę teisę siekti vado
vavimo, kada ji pati save 
sukompromituoja? Ji turi 
būti globojama arba, gru
biau išsireiškiant, valdoma 
(siaurąja prasme). Tiktai 
vyro globoje ir nuolatinėje 
priežiūroje ji gali atlikti 
tinkamai savo pareigas, įsi-

tingų aplinkybių ar vyrų 
ir kada į Įtakoje.

karūna būdavo paveldima, Moteiys negalėtų ir nesu- 
jie, kad ir idijotai kartais gebėtų valdyti, nes jų pri
būdami turėjo valdyti. gimtis yra per švelni, mink- 

Tokia buvo griežta di-lšta, trapi, lanksti ir baikšti, 
nastijų tradicija, šiais lai-;Veikiamos stipresnių veiks- 
kais ne turi, bet gali įsigyti Į nių, jos nusilenkia ir pasi-
valdymo teisę tie, kurie be’duoda tvirtesniam; jos ger- į garbingas pareigas—naujų į 
valstybės piliečių daugumos bia ir myli tuos, kurių nuga- kartų ugdymą ir auklėjimą: mas»

'is Dievo malonės’

sutikimo įsibrauna į val
džią. Valdyti daugiau tinka

vargstantiems broliams lie
tuviams.

Ponas Norkus nori dar 
kartą būti jaunas, nes jis 
norįs dar kartą gerai paba- 
liavoti su jaunom panelėm.

Mrs. Donald trokšta lai
mingai gyventi su savo vy
ru.

Aš pati labiausia norėčiau, 
mano keturios duk-sąmoninti į savo uždavinius, 

ir paskirti. Ji turi ne ma- A , . .
žiau reikšmingas ir daugiau Į?rys gyventų laimingai ir 

- - pavyzdingas

į BALF-ą, stijos ir, sprendžiant iš pa- 
kad tokių vardės, Kitonis gali but be

metu amžiaus, buvęs armi- našlaičių neturi. Aišku, kad tuvis. Iš pradžios jie buvo 
jos lakūnas. jie visus sukemša į katali- apsigyvenę Alabamoj po

Policija sako. kad šita kų mokyklas. Gerbiamieji, apleista bažnyčia. Vėliau 
Marijona Richards turi du gal jus žinot, kas turi mer- jie apėjo laukuose seną bu- 
vaiku ir jos vyras esąs A- gaitę 8 iki 14 metų, kurią dą iš lentų. Per kiaurą jos 
merikos armijoj, Italijoj. sutiktų atiduot auginti? Bu- stogą lyjo lietus, o per sie-

__________ tume labai dėkingi. -M. R.” nas putė vėjas, bet vistiek
1*1 mt *i •*• 4 Gaila, kad mes negalim čia buvo geriau negu po at-
Iesko Našlaičių Au- nieko panašaus nurodyti, viru dangum. Čia Kitonienė 

Prie BALF-o yra našiai- susilaukė penkto kūdikio, 
čiams globoti komisija, ku- Jis gimė ant plikos žemės, 
rios pirmininkė yra p. Vera nes toj būdoj nebuvo

ginimui.

Kokius vaikus IIIUVIIIA7Slėtos yra. Vyrai sukyla žūt
būtinei kovai, o moterys ko-

diktaturinių struktūrų kraš- voja tik ligi tam tikros ri-Įbus pasaulis. Neteisinga bu
tams, o ne valstybėms, ku- 1— — “ J----  —---- '
rių vyriausybės sudarytos
demokratiniu principu. La
bai tikslinga, kad Franco ir svetimos yra dilemos

mm _ gnti-
dys, kaip juos auklės,—toks

jo partija valdo Ispaniją, 
bet ne prizidentas Truma
nas ir ne Kongresas U.S.A.

Nesenai šiame skyriuje j^oĮį^jeng Pittsburghe. Pa-glindų, nei lovos. Ir nebuvo 
tilpo vienos chicagietes at- tartume kreiptis jos adresu: nei daktaro, nei kitokios pa- 
vaizdas su trim vaikučiais 2002 Brownsville Rd., Pitts- galbos. Už 4 valandų po 

paaiškinta,^ kad ji burgh io, Pa. gimdymo Kitonienė jau tu-
ios_ vaikučius ge-i _----------, atsikelti. įšolauti dra-

riems žmonėms pasiimti 111 . . panas ir prižiūrėti savo ma-

isisunmti, nes pati negaĮ/ft^^ Šeimyna žyčius.
Imti jų užlaikyti. ! ir

Šio skyriaus skaitytojos; MOltMOSl Vrll€miS\ Kai atvažiavo anądien
--------- policijos vežimas paimti Ki-

____ ir Klausinėti tos šiomis dienomis ameri- tonienę iš tos budos, ji prie-
_ vą nepriklausomą tėvynę; į motinos adreso. Skiečių spaudoje pasirodė ži-;šinosi kiek drūta, nes manė,

p. Liutkus trokšta sveika- Taigi pranešam, kad mes nia apie Kitonių šeimyną,'kad policija nori ją iš tos 
ios adreso nežinom. Sindi- kuri gyveno apleistoj būdoj budos išmesti. Policija turė- 
katas, kuris gamina laikraš- ir maitinosi gilėmis. Kito- jo ją surišti ir tik surištą iš- 
čiams iliustracijas, žmonių

į adresų nepaduoda, tik pa-

išauklėtu sei-

bos, nes jų drąsa, ryžtingu-: tų pageidauti, kad moteris 
mas, nuoseklumas, pastovu- tuo apsiribotų, tačiau ji pri-į 
mas yra labai riboti.

p._ Vaišnorienė trokšta 
sveikatos ir laimingo gyve-‘ 
nimo;

p. Kubilienė norėtų pa-

ir buvo 
“siūlo tuos

_____ piuosuoti visus tremtinius is, ________ _ _____ ______
Joms! valo suprasti, kad čia turė-i stovyklų, kad jie galėtų t dabar pradėjo rašinėti re-1 
arba- tų būti jos dėmesio centras.• baimingai į savo lais- dakcijai ir klausinėti tos'

arba, viskas arba nieko, Vedybos yra vyro ir mo 
šiandie arba niekada. Šitie terš laisvu noru sudaryta są- 
principai yra kieti, neturi junga bendrai gyventi. Kaip

Gal ne be reikalo yra sako- šalutinių kelių nei kompro- kiekvienoj demokratiniais
ma, kad didžiausias iš visų 
despotų yra moteris. Tačiau 
gamta nedaro klaidų—kiek
vienam paskirta būti savo yra valdovo kelias 
vietoje: moterų despotizmo

misų: be atodairos, tiesiai, pagrindais tvarkomoj są- 
nesvyruojant, nesustojant, jungoj, taip ir šioje nariai, 
ryžtingai. Tiktai tas kelias yra lygus. Nei vienas negali

Labai lengvai. Jei jie gautų 
p. Motiejaitienė trokšta 

savo sunui ir vyrui sveika
tos ir laimės.

Bet visų tt’aukeganiečiųįgako, ka 
kę.

jimą arba
galia baigiasi virtuvėje, vai- pražūtį.
kų kambaryje ir... budua
ruose...

Bet, kad ir anokiu budu 
suformuluo tas klausimas 
vra Įdomus (Įdomus, bet ne 
aktualus). Tačiau ne visai 
aišku, kokioje gyvenimo sri
tyje moterys siekia val
džios? Jeigu kalbama poli
tine, visuomenine, valstybi
ne prasme — jos turi di-

į laimė- turėti daugiau privilegijų užf^lf^ziaas1?, troskimas yra 
neišvengiamą kitą ir nei vienas neprivalo ^ac Stalinas kuo grei 

pavergti kitą savo Įgei
Gal niekur kitur pasauly- džiams ar naudai. Tačiau 

je moterys nėra taip iškel- visur yra reikalinga vado- 
tos ir taip stropiai globoja- vybė, nes be jos joks sek
mos Įstatymų, kaip U. S. A. mingas, darnus veikimas 
Nei vyrų priespauda, nei neįmanomas. Taip ir šeimo- . 
pareigų našta, nei privilegi- je tas yra būtina. Vyras nė- D'toJa» 
jų stoka jos skųstis negali, ra savo moters valdovas,
Taip daug visko turėdamos bet vadovas, globėjas, drau- 
ir viskuo naudodamosios, gas. Neiškreiptame gyvūni

jos pasaulyje irgi matome,! 
kad vyriškos lyties gyviai į 

Pirmavimo galia j

čiausia kojas pakratytų kaip 
kiti kraujageriai diktato
riai. Tada musų brangi tė
vynė Lietuva vėl galėtų lais
vai atsikvėpti.

Ilgametė “Keleivio” skai- 
M. Norkienė.

nių vaikai dabar paimti vežė. Ji nusiramino tik ta- 
prieglaudon, nes jų tėvas da, kai Įsitikino, kad polici- 

su jais yra atsiti- guli veteranų ligoninėj, o ja nori jai pagelbėti, 
t motina viena neturėjo kuo,

Viena musų skaitytoja iš jų maitinti. Vaikų teismas nusprendė,
Ohio valstijos rašo: i Tai buvo Alabamos vais- kad Kitonienės vaikai butų

“Mes neturim savo šeimy-'tijoj, netoli nuo garsaus Bir- atiduoti vaikų prieglaudon, 
nos, o gyvenam pasiturin- minghamo miesto, kuris sa- kur jie gaus maisto ir prie- 
čiai; turim du nuosavus na- vo plieno pramone labai pa- žiūrą, o jų motina tuo tar- 
melius ir kelis centus banke, našus Į Pittsburghą. pu galės eit kur nors dirbti.
Galėtume vieną siratelęl Kitoniai nuvažiavo Ala- Kas galėtų tikėti, kad to- 
gražiai išauklėti. Jau kelis bamcn iš Massachusetts vai- kių dalykų yra Amerikoj?

jos galėjo vyrus pralenkti ir 
užimti jų vadovaujamas po- 

džiausias galimybes. Gi zicijas. Tačiau U. S. A. gar- • pirmauja 
kiekvienoj valstybėj moterų

daugiau neguyra daugiau negu vyrų. Bal
savimo keliu jos gali išsi
rinkti atstovus Į vyriausybę 
iš savo tarpo, čia jų niekas 
nevaržo, teisės i atstovavi
mą yra visų vienodos: dide
li šansai iškilti ir užvaldyti 
pasaulĮ.

Mokslo, meno srityse? 
Švietimo Įstaigų durys vi
siems yra atviros. Tokics 
perspektyvos ir galimybės 
yra visur. Bet negi kas "kal
tas, kad moters intelektuali
nis pajėgumas yra silpnes
nis už vyro: nebent pati 
gamta, kuri tuo atžvilgiu 
jos per daug neapdovanojo.

Moterys dažnai didžiuo
jasi ir džiaugiasi, kad išsi
kovojusios lygias su vyrais 
teises. Visai pagrįstas 
džiaugsmas ir tikrai didelis 
laimėjimas. Bet, deja, ne jų 
pačių nuopelnas ir čia. Ne
perdėta yra manyti ir saky
ti, kad beveik visi kultūros 
ir civilizacijos laimėjimai 
priklauso vyrams. O toji pa-

šių moterų yra mažiau ture- jiems suteikta yra gamtos, 
jusi, negu Europos kraštai, i Žmonijos istorijos eigoje 
kur jos kaikuriose gyveni- pasauli daug kas valdė: tur- 
mo srityse pastebimai yra
ignoruojamos.

Be to, čia krenta Į akis
dažnai neigiami šeimyninio 
gyvenimo reiškiniai: nesan
taika, skyrybos, šiurpios šei
mų tragedijos. Atrodo, kad 
dėl viso to didesnė kaltės 
dalis krenta moterims.

Kas buvo karo metu Eu
ropoje, tas galėjo matyti 
moterų nusiteikimą ir laiky
seną: kaip gilus yra jose 
savo krašto meilės, naudin
go darbo, pasišventimo, pa
siaukojimo idealai, parei
gos, padorumo, ištikimumo 
supratimas? Kaip tautos ar 
valstybės ėjo iš rankų į 
rankas, taip ir moterys. Jos 
viską keitė lygiai taip pat, 
kaip savo sezonines skrybė
laites ar pirštines. Naujų, 
svetimų veiksnių ir įtakų at
mosferoj jos pigiai parduo
davo

tuoliai, elgetos, dvasininkai, 
bedieviai, kariai, tačiau mo
terys dar ne. Kas gali mels
tis, tegul meldžiasi; kas gali 
dirbti, tegul dirba ta inten
cija, kad jos niekados ir ne
valdytų, nes, kas dabar sta
čias stovi — aukštyn kojo
mis apvirstų, ir pačios mote
rys paskęstų savo ašarėlėse 
ir anarchijoj. Pirmiau reikia 
išmokt būti geru pavaldi
niu, o vėliau tiktai dairytis 
valdžios. Teisingai, išmin
tingai įsakinėti yra žymiai 
sunkiau, negu tokius Įsaky
mus vykdyti. Dvasinio, mo
ralinio pasaulio sostai yra 
tušti, apleisti ir be įpėdinių. 
Tegul eina moterys į tuos 
sostus, ten jos sėkmingiau 
valdys. Jų vadovavimo ten 
laukia visa parklupdyta 
žmonija.

Gražus, charakteringas ir 
moterims įsidėmėtinas yra 

poeto

savo garbę, įsitikini-,
(mus, ideologiją, o neretai ir į vieno poeto pasakymas: 

ti kultūra, civilizacija iškėlėJsavo žmones, gimtąją žemę. Rytas yra stipresnis už va- 
moterį,—taigi patys vyrai Atėję priešai intymiausius, karą, o širdis yra geriau už 
tai padarė, kad moteris ne- ištikimiausius draugus ras- protą, supratimą. B. Ž.

Gyvenimas Kaip 
Pasaka

Jauna moteris, Mariona 
i Richards- kurios vyras ran
dasi Europoj, išvažiavo aną
dien su kitu vyru vakarą 
praleisti. Tai buvo netoli 
Bostono. Jiedu užėjo į nak
tini kliubą ir išbuvo tenai 
iki vidurnakčio.

Iš čia jiedu nuvažiavo į 
nuošalią vietą ir sustojo au- 
tomobiliuje. Taip dabar pa
sakoja policijai pati Mario
na.

Netrukus prie jiedviejų 
automobilio priėjo jaunas 
vyras atidarė duris ir tarė į 
Marionos draugą: “Duok 
šen savo pinigus!”

Užpultasis išlipo iš auto
mobiliaus ir pradėjo su už
puoliku muštis.

“Jiems besimušiant,” sa
ko Mariona. “iškrito revol-1 
veris. Aš jį paėmiau ir užsi
mojau duoti juo plėšikui į 
galvą. Bet man rodos, kad 
aš pataikiau savo draugui.

“Jiedu vis mušėsi. Aš pa
mačiau. kad užpuoliko ran-

u KELEIVIS U

YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrašyki! jį Savo Draugams ir Giminėms

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.

koj sublizgėjo peilis, ir ma-! 
no draugas tuoj susmuko.” į 

Tuomet užpuolikas nu- 
vilkęs ją į savo automobilį-, 
kuris stovėjęs netoli, ir jie-

“KELEIVIS”
6S6 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Japonijos Taika | Rusija Protestuoja
Sovietų Rusija pasiūlė,! Francija išvarė iš savo 

kad Amerika, Kinija, Rusi-'krašto 20 Rusijos piliečių, 
ja ir Anglija pradėtų nuo Iš tos priežasties Rusija i- 
sausio mėnesio derybas dėl teikė francuzams griežtą 
surašymo taikos sąlygų Ja- protestą. Bet Francijos vai 
ponijai. Rusija nori, kad džia sako, tie sovietų pilie- 
“keturi didieji” surašytų čiai dalyvavo streikuose, 
japonams taiką ir paskui padėjo juos organizuoti ir 
tiktai duotų kitiems sąjun- todėl juos reikėjo išvaryti 
gininkams sutarti pasirašy- namo, kad jie nebekenktų 
ti. Francijai.

Francijos Gelžkeliai Bombos Italijoj
Francijos valdžia paėmė Italijoj, Agrigento mieste- 

visus gelžkelius į kariuome- lyje, komunistai užpuolė po- 
nės rankas ir bandys su ka- licijos būstinę ir kas tai me- 
riuomenės pagalba gelžke- tė į policijos namą bombą, 
liūs paleisti Į darbą. Strei- kuri sprogdama sužeidė 5 
kai suparaližiavo visas gelž- policininkus ir 6 civilius 
keliu linijas ir visiems Fran- žmones. Visi sužeistieji nu- 
cijos miestams gręsia ba- gabenti Į ligoninę. Policija 
das. sako, bombą metė komunis-

-------- tai.
Indijos Pramonė

BUVO TITO NELAISVĖJE F)inrii7n PockoS Pamina Jarmolavičiutė iš Biržų ATSARGIEM LHOI114O ruCAUS balerina ir turi balcto stadija Ame-! IN VESTORI AMlendoriuje . _ _ _ _______
aprašymai, kaip senovėj gy- rikoje. ieško p. Nastupkienė. i (privatus pinigai
veno Lietuvos baudžiaunin- ’VSljA (J Is'Aiuv pisu.ai
kai. Puikios ir jautrios JO Kalvarijos. v (BENDROVIŲ PINIGAI

• I Visi ieškantieji asmenys gyv. Lie- IKI STI PINIGAI
. tuvių stovyklose IG. Hanau Lamboy :

Taip pat labai geri Straip- str. 84. U. S. Zone. Germany.
. . r r • ą__T 1.^VA 1 Suinteresuotieji asmenys <raii Urviniai yra apie Amenkos Kon ptis pas mane aš esu iš tos stovyk-

stituciįą, apie Mažąją Lie-Jos atvykęs į Ameriką visu-, gera.
. r- • .j __: 'pažįstu ir kiekvienam suteiksiu norstuvą ir daug kitų ir įdomių ir smulkiausias žinias apie kiekvie-

ir linksmų skaitymų. 
ką apie šykštuoli ir pavy-|uLster 3, 3910. 
duolj” papasakojau savoj Paieškau broIį Juozą Buk>vecką)
frentams prie alaus Stiklo, kuris 1921 metais gyveno Luzerne, ' ’ 1

‘ ‘ Pa. ir nuo to laiko nieko apie jį ne- : Trustistams: lx-galu trustams, Pen-
žinua. Esu rašęs jam laiškų bet ne- : sijoms, Endowmentams. 
gavau atsakymo. Gal kas nors išj
“Keleivio” skaitytojų žino apie jį?

tai visi kvatojosi. Likit svei
ki, J. Putrimas

Detroit, Mich.

BALF-o Atskaita

IKI STI
Vėliausia Mokėti 
Dividenlai

padedant j
FEDER M.IAl APDRAUSTĄ
Savings & l.oan Associations 

Asmenims; Ar jusu sutaupąs neša 
8% ? Ar bus $50'» ar $100.000, mes 
patalpiname ją federaliniai apdraus
ta nešti 3'.. Pilna protekcija nuo Tin

Nepriklausomos Indijos 
vyriausybė išleido patvar
kymą, kad visa vilnų pra
monė, audinyčios, verpyk- 
los ir vilnonių audeklų skir
stymas butų vyriausybės 
kontrolėje. Vyriausybė dirb
tuvių nenusavina, bet imasi 
kontroliuoti visą vilnų pra
mone.

Vengrijos Teismas
Buvęs Vengrijos kariuo

menės vadas, generolas 
Gusta v Jany, Budapešto 
liaudies teismo buvo pa
smerktas pakarti. Teismo 
sprendimas Įvykintas. Ge
nerolas per karą vadovavo 
vengrų kariuomenei Rusijoj 
ir teismas pripažino, kad jis 
“žiauriai kariavo”.

Kareivis Earl G. Hendrick iš Arlington, Va. padeda 
motinai dišes mazgoti. Jis ką tik grįžo iš Triesto mie
sto, kur jis tarnavo su musų kariuomene ir buvo vie
ną kartą pakliuvęs Į Tito nelaisvę. Jugoslaviai jį iš
laikė ištisą savaitę suimtą. Tik parvažiavęs Į Ameri
ką iis sužinojo, kad jo ir kitų penkių jo draugų suė
mimas Jugoslavijoj buvo sukėlęs didelį tarptautinį 
“incidentą”. Jugoslavijos kalėjimas jam visai nepa
tiko.

KAS MUMS RAŠOMA

už spalio mėnesį.
Ši atskaita parodo tik 

vieno spalių mėnesio paja
mas ir išmokėjimus. Prie 
pajamų pridėtas ir $7,607.- 
35 balansas, kuris buvo li
kęs ižde nuo rugsėjo mėne
sio.

Pajamos:
Spalių 1 d. bal. $7,607.35
Aukų gauta 20,709.49
Narių mokesniai 36.00
Iš R. Kryžiaus 4,209.6

Advokatams: Legalu Globėjams, Vyk 
Ji patį ar kas apie jį žino maloniai dytojams, E.state 1 rustams. 
prašau parašyti šiuo adresu; 52-7 , Vartok musų pilnai apsaugotą pla- 

Wm. Bukaveckas . j ną; transakcijos vykdomos asmeniš-
2026 S. Union ave., Chicago 16, III. | kaį arba paštu per šį ofisą ar tiesiai
------------------------------------------------- per musų bendradarbius,—kaip Tara-

Paieškau brolio Vaclovo Na- štai parankiau.
cevičiaus kilusio iš Šėtos mies- Klausk pilnos informacijos: jokių 
telk. Kėdainių apskrities. Jis at.
vyko Į Ameriką 1912 metais. Ji pasiūlymą pritaikytą Jūsų reikalavi- 
patį ar kas apie jį žino prašau
atsiliepti šiuo adresu. (51) J JJ) 57 T\ ASSOCIATES

INVESTMENTAlphinse Nacevitch. R. R. 
Rodney, Ont., Canada.

V INSURED

Siuntinių apd. 263.25

Paieškau Juzefos Ralytės ir jos 
brolį Ralį, vaikai Motiejaus, kilę iš 
Raseinių apskr.. Kelmės vais., Liolių 
kaimo. Paieško: Marcijonos Kalytės 
duktė, Ona Petrauskienė. Žinantieji 
ar jis pats prašau pranešti šiuo ad- 

•resu: Ona Petrauskienė, Mueerlteck 
7' (Stadthagen) 33-135 I). P. A. C.

I 176 VV. Adams st.. |------------------- Chicago 3, III.

NUO LŽSISENĖJL’SIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Nacių Kriminalistai
14 vokiečių kariuomenės 

viršininkų liko patraukti Į 
karišką amerikiečių teismą 
už visokius prasikaltimus 
karo metu. Teismas atsibus 
Niurenberge. Bus teisiami 
nacių maršalai, generolai ir 
kiti aukšti kariškiai. Visi jie 
kaltinami dėl žiaurumų, 
plėšimų ir panašių prasi
žengimų.

Streikas Suomijoj
Suomijoj, kuri yra rusų 

“priežiūroj”, sustrei kavo 
40,006 valstybes tarnauto- 
jų. Vidaus reikalų ministe
ris komunistas davė Įsaky
mą policijai užimti strei-

Skaitytoju Balsai
Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu §23 money orderi. 

Prašau perduot 20 dolerių trem
tiniams šelpti, o už §3 prenu

Dr. D. Pilka j Kvotėjus! Į ir visai kultūringai, tik vie- 
Teko jau matyti, kad kai nas “Laisvės” koresponden- 

kurios SLA kuopos nomi- tas jautėsi, lyg jam kas bu
riuoja bostoniškį daktarą D. tų po sėdynės žarijų papy- 
Pilką Į daktarus kvotėjus lęs. Tai ir tiek dėl to netei- 
Susivienijimui. Tas nomina- singo koncerto aprašymo.
vimas yra sveikintinas.

Dr. D. Pilka per ilgus me- 
meratą atnaujinti, vadinami Vy- tus dirba Susivienijime, yra

Kaz. Vaitonis.
Hartford, Conn.

susipazinęs su visais Susi
vienijimo reikalais ir yra 
musų visuomenei žinomas, dakcija, 

iš savo biblijos jis negali prieš kaipo daktaras - visuome- Šiandien, lapkričio 20 d. 
Maikio argumentus atsispirti.

Su pagarba, J. Zavist.
Los Angeles, Calif.

čių štarčui Įsigyti knygą “un- 
veiled mysteries” pasimokyti, 
kad galėtų Maiki sukirsti, nes

Neatsikrato “Laisvės”
Gerbiama “Keleivio” re-

nininkas, kurs dirba ir įvai- gavau jūsų atviruką rašytą 
riose organizacijose, ir lapkričio 8 d. Nežinau, kur 
spaudoje, ir nesitenkina tik- jis buvo užsimetęs, gal kur 
tai savo profesijos darbu. musų pašte gulėjo, nes ma- 

Gerbiamieji, - * Sako, kad iš Chicagos žame miestuke, visko galima
Prisiunčiam už “Keleivio" | i New Yorką dak- tikėtis. Gaila, kad Tamstos

prenumerata už du metus §6. ^rui kvotėjui yra per toli ir sulaikei “Keleivį” ir dar ne- 
kuojančių tarnautojų busti- Clevelande “Keleivis” labai rei-|Per dauS įskastmga. Na, o į ūkusiai pasiteismot... Juk
nes ir visas pašto ir telegra
fo Įstaigas, kad streiką su
laužius. Po dvejų dienų 
streikas baigėsi.

Padėkavonės Aukos
Visoj Amerikoj per Pa

dėkos dienos šventę žuvo 
ant kelių ir nelaiminguose 
atsitikimuose 105 žmonės.

Bostonas yra netoli nuo jau galėtumėt pažinti, kad 
n kuriZturim ' ^rVtnL.SLA centro. Daktaras kvo-per tiek metų skaitau ir JS Su ‘“„"SmaS.' i turį būti ne tiktai dak- skaitysiu -Keleivį”. .

S. Ceraukos šeimvna taras>. bet ir fraternalimų O kas link “Laisvės tai 
organizacijų tvarkos žino- ji siuntinėja savo laikrašti 
vas. Dr. D. Pilka tam gerai už dyką. Gal netikit? Mielai
tinka. Jis dirba ne tik musų 
Susivienijimo eilėse, bet yra 
ir vienos didelės ameriko
niškos fraternalinės organi-

kalingas, tik ne visi jo nori ma-

Cleveland, Ohio.

Gerbiama administracija.
Ačiū už priminimą, kad mano 

prenumerata pasibaigė. Aš su
90 žmonių žuvo ant kelių seniu nenori" skirtis- .jis JTa zacijos daktaras, 
automobiliu nelaimėse, o 15 dra"gas' vlrs
žmoniu žčvo kitokiose ne-; metu< k»'P n paz.s'anK.
laimėse minėdami Padėkos tal lr Su pagarba

Motiejus Skuzinskas,
Brooklyn, N. Y.

galiu prirodyti, kaip siunčia 
žmonėms, nors tie jau kelis 
sykius rašė ir liepė nesiųsti 
jiems, bo jie nenori skaityti 
tokio laikraščio. Bet “Lais- 

Aš kalbu už Dr. D. Pilką vė” neklauso ir jau. Žmonės 
dar ir todėl, kad jis yra pa- bėdavoja ir nežino, ką da- 
žangus žmogus ir kaipo toks ryti, kad tas laikraštis jų 'ne-

šventę. Pernai per Padėkos 
šventę žuvo tiktai 83 žmo-
neS‘ ______ Gerbiamieji,

Nelaimė Alaskoje Aš prisiunčiu penkinę šiame
Keleivinis orlaivis su 11 laiške, nes manau, kad mano 

keleivių praeita ketvirtadie-; prenumerata jau pasibaigė. Ne- 
ni nukrito žemyn Alaskoje '"oriu persiskirti su Maikio Tė- 
prie Jakutat kaimo ir visi vu ir manau, kad jam reikės 
keleiviai ir lakūnai žuvo. nai’ju batų. Iš šių pinigų pra- 
Spėjama, kad orlaivis nore- *au man prisiųsti “Keleivio” 
jo nusileisti dėl stokos kuro, 1948 metų kalendorių. Sirdin- 
bet laike nusileidimo Įvyko £ai' ačiu- Helen Gasse.
nelaimė. 1 Cleveland. Ohio.

yra visuomenei žinomas. 
Manau, kad SLA kuopos

gerai padalys, jei Dr. D. 
Pilką nominuos Į Susivieni
jimo daktarus kvotėjus,

J. šiurila,
Dorchester, Mass.

lankytų.
Well, mes šiemet susitai

kinsime su jumis.
Su pagarba, A. Prekuckas 

Flushing, Mich.

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra iiblaškyti po visų pasaulį.
TCKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

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

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistu, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus Įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybž apie pirmųjų bolševikų 
okupacijų, šlvkščių “liaudies seimo” rinkimų komedijų, ne
žmoniškų terorų iki karo pradžios, o paskui "rudosios oku
pacijos” periodų. . . . z. » <

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs 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. Nepraleiskiteprogos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicago] metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

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

NAUJIENOS
1738 So. Haloted Street, Chicago 8, III.

•••

Neteisingai Rašo
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija,
iAapkričio 9 d. T. M. D. 

Hartforde surengė koncer
tą, apie kurį buvo aprašyta 
“A. Lietuvy”, “Vienybėj” ir 
"Laisvėj”. Turiu pažymėti, 
kad “L-ės” korespondentas 
tą koncertą aprašė labai

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

t, • • ... r. - . - miegoti, nes jų užsisenėjusios žais*Paieškomi \mcas Ramazauskas ir dos ir skauda. Kad pašalinti
Vladas is Grajauskų katmo, Petras niežėjimą ir spaudėjimą seną,uždas
mo,^arapbos, &ty^l Ointment. Jų gydomos
vais., Raseinių apsk Jiems vra svar-i VP^ybes palengvina jūsų skaudėj!- - - • - - 1 mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

- Germany.

Viso pajamų $32,825.76
Išmokėjimai:

Darbininkų algos 
Daiktų persiunt.
Medž. paketams 
Raštinės algos 
Spausdiniai 
Pašto ženklai 
Telefonas telegr,

$630.00
371 51! bus laiškas. Prašau atsišaukti šiuo; gąiesue ramiai m.egou n»K-
703 61 adreSU: Walter Zongaila, į

819.00 
1,204.42

' nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 

i Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
Aš Antanas Biela sunus Prano ir vadinamos AIIILETES 1OOT, su- 4S7 R9' Paulinos Jankaitės gm. Radvilišky, stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą

Rūkų km- paieškau savo pusbrolius tarppirščių. Jos yra tinkamos var-~ 127.30 i Juozą ir Praną Baziulis sunus Juozo stoti nuo džiustančios ir suskilusios
Raštinės; rpibrnpnvę 7fi Vb ir Teklės Baziulienės gim. Jonkaitė, odos. Jos yra geros gy-
fUt&UIiefe remilienyb Radviliškio vais., Šniuraičio km.; tai-! duoles nuo visų įsvirsi-
KellOnių iSlHldOS o4.33 pogi pusseseris Petronėlė Araite iš-j nių odos ligų. LEGU- 
Raštinei patamav. 133.00 Ointment suteiks
Skelbimai
Įvairios išlaidos
Šilimos įvedimas 1,000.00 Juozu Baziuliu kuris Amerikoje yra I damas po 75c., $1.25 i 

V„i • žuvęs, teta ištekėjo už trečio vyro $3.50. Pirkite vaistinėsNusiųsta Vokietijon ir j pavardės nežinau. Be to paieškau
Austrijon maisto UŽ 1 Lione Gimbut gim. Liepojuje. Paieš-

_ . komus asmenis arba kas apie juos
l ,b3o.(J4 žino maloniai prašau atsiliepti šiuo 
1 500 00 adresu: Antanas Biela, Kassel-Ober- 

’_ _ ’ - zwehren Mattenberg lagery Churchill
1,500.00 9, Hessen, Germany, U. S. Zone.
2,000.00 i

5827 S. Claremont ave.,
Chicago 36, Ilk

Italijon 
Šveicarijon 
Francuzijon 
Švedijon 
Belgijon 
Lenkijon

ir apsivedusi ir išvykusi į Ameriką jums pagelbą nuo nu- 381.92 pavardė vyro nežinoma. Bet to ma- į vargusių, perštamų ir 
d - no teta Teklė Aris-Baziulienė išvyko niežiančių kojų. Legulo 

tFo.^iO j Amenką 1911-1912 m. su vyru’ Ointment yra parduo- 
ir

'tinėse
Chicagoje ir apylinkėse, 
arba atsiųskite money 
orderį į:

I.EGULO, Dept. 2. 
4847 W. I4th Street,

CICERO 50. ILL.

onn aa Albina Maliukevičiutė gimusi Ža- 800.00 gariškiuose, Kaune duktė Juozo ir 
400 00 Ratryn°s Maliukevičių, paieško sa- ‘iVV.vU Hčdės Amęrikoie George Maliuke- 
270.00 vičiaus. Jį patį ar kas apie jį žino, 

Atvykusiems parama 30.00 smufoniai prašau parašyti šiu0
Našlaičių paramai 96.501 Marcelė Zubavičienė

5438 Sawyer ave., Chicago 32, III.

Viso išlaidų $20,329.58 1 Vincas Bučys, sunus Felikso kilęs 
— -------- t ig Mažeikių aps., Ylakių valsčiaus, j

1 Kalčių kaimo ir dabar Vsantis ŠvediSpalių 31 ižde liko
$12,496 18 • joj, paieško Amerikoje ir kitur savo 1

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

PAIEŠKOJIMAI
JPaieškau mano tėvą Fridrichą En 

drulį. Kilusį iš Lietuvos Tauragės

Paragvajų Arbata
Pas mus yra viso
kių žolių, šaknų, 
Lapų, žiedų ir žie
vių. parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam Į jūsų na
rius.

žmonos Almos Bučienės ir dukterų 
Mildutės ir Genovaitės. Taipogi pa-1 Kumparas 1 uncija ... 
ieško savo pusbrolių Amerikoje Po--Kanapių sėklas, svaras, 
mimko ir Prano Klavų. I’aieskomie- ... ... •
ji asmenis arba kas apie juos žino; Čiobreliai, svaras

.25
$1.00
$1.00

maloniai prašomi parašyti šiuo adre- paragvaju Arbata, svar. $1.25 
su: V, Bucys (49) Į . ■' • oe

c-o Nilsson Kriebson Gat 18
Eskilstuna, Swe<Jen.

šalavijos, svaras .......... $1.35
Imberas baltas, svaras .. $1.35 

Paieškau savo brolio .Jono Naikaus,' Puplaiškis, svaras.......... $2.25
apskr- Svėkšaos. valsi., Alseikų, ki Valerijono Šaknys, svaras S2.25
ao’s apskr. i ASrikTl“į “S 't''“™- S ’T '' ll'T-
m. apsigyvenęs, New York valstijoj ga kas apje ju£s žino’ ma!,Piaj pra. Apynių Žiedai. N. F. SV. $2.7-) 
gera! .nežinau kur. Jį patj arba kas jomį atsiliepti šiuo adresu: (2-8) Stanauninkas. svarasapie jį žino maloniai prašau parašyti 
šiuo adresu: Hermanis Endrulis 

(24) Fleusburg-Muerwik 
Muetzelburg 3/3 Germany.
Paieškomi:
L Pečiukonytė - Valiukevičienė 

(Waliukevicz) Marė gyv. Shenan- 
doah, Pa. arba jos vaikai Juozas ir rx-i • » v i j Marė. Ieško Juozas Žilionis san. Elz-

L/ekOja UZ Kalendorių • bietos Pačiukonytės-Žilionienės iš Vei 
Gprhiamipii ®ėją miesto, Seinų apskr.

(iTz i" • • , i I 2. Aleksandras Marcherd 55 m. am-GavaU Keleivio kalen- žiaus iš Kėdainių apskr., Labūnavos
dorių 1948 m-’ams ir noriu bažnytkaimio, gyv. Filadelfijoj. Pra- oouų momeidms ll nonų šo atsiliepti Ona Kolienė-Marcherdai- 
jums padėkoti. Perskaičiau, te iš Kėdainių.
“Ka rpikia žinoti anip <5p-L p°ną Siurkų gyv. Brooklyne ki-n.d įeiKia zm »V1 apie se ]USI ,5 Akmenės, Mažeikių apskr.
natvės pensijas ir dabar ne, Prašo atsiliepti Jonas Kamenka iš
tiktai pats žinau, kaip se-| 4. Juozas Staugaitis iš Štunį km. 
natvės pensijos yra moka-' Griškabūdžio vaisė, šakių apskr. gyv.
mos, bet ii kitiems galiu pa- nas Staugaitis Raulo ir Elzbietos su- 

Daug vra senų lietu- ?u,s. iš Ževeckų km. Barzdų vaisė. 
- * - Q ŠaK'ĮI apskr. gyv. Amerikoje. Prašo

Ona Unguraitytė-Šulins
tarti.

• 1 • 1 - X • • S«RIUvių, kūne galetų pensijas atsiliepti
neteisingai. Jis sako, kad gauti, bet jų neprašo. Ypa- kie?«..Jono Vnguraičio ir Onos stau- c, , . 7 . , . , r-__ • i • f gaitytes duktė is Žaliasarkių km.Stulginskių seimą iš Water- -----—......... .................... . .
būrio dainavo dainas už
temptas ant fašistinio kur
palio; jis rašo, kad jauna 
mergaitė deklamavo jai pa
kištas anti-lietuviškos dva
sios eiles, o kai N. Šimkus 
kalbėjęs, tai publikai piršęs 
fašistinę propagandą. 
t Iš tikrųjų buvo taip: dai
nuojant Stulginskių šeimai 
publika juos delnų plojimu 
pakartotinai iššaukė ant es
trados. Jauna mergaitė, Be- 
verly Johnson, paskambino, 
padainavo ir padeklamavo 
linksmas eiles, kurios publi
ką prajuokino; N. Šimkus 
kalbėjo apie knygos svarbą 
ir kaip naciai ir bolševikai 
lietuvius ir jų kultūrą naiki
no.

Per visą koncertą ir kal
bas publika užsilaikė ramiai

.•__• .-i • i ganytes uunie is ^auasarKiųtingai man patiko JUSU ka- žvirgždaičių vais., šakių apskr.

A. LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

Sn užsakymu siųskite ir pinigus 
DR. D. PILKA
546 Broadway

South Boston 27« Mass.

(52)

Tel. TRemont ^-4999 Vai. 8 ryt iki 8 vak.

MISS ANNA GREGORY
Viena iš žymiausių

ASTROLOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ 
PATARĖJŲ

Ateik *r rašyk i:
Išriša Visas Problemas 1818 PROSPECT AV’E.

ir gydo Apartment 1-A
žmones Dvas >kai Eront 57, N. Y.

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

Rochester 5, N. Y.

APSIVEDIMAI
Paieškau lietuvės merginos apsive 

dimui; aš esu 34 metų. pasiturintis. 
Kuri norėtų vesti linksmą gyvenimą 
ant ūkės prašau atsišaukti ir prisių
sti paveiksią. Prašau rašvti: (49)

M. J. G.. 576 — 16st. West,
Prince Albert, Sask., Canadr.

GERAS VAISTAS

’AZIVA’

$3.25
Trukžolių šaknys, svaras $3.50 
Europos Ramunė, žiedai $3.50 
Liepos žiedai, svaras .. . $2.75 
Plaukam Tonikas, bonka .50 
šampoo plaut galvai, bonka .50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadwav,

So. Boston 27, Mass.

No. 1. šis vaistas geras nuo 
nudegimo

Nusideginus reikia pamirkyti ske- I 
pečiukę į vaistą ir kloti ant skauda- 
mos vietos. Kartoti kol sustos skau- i 
dėti. Didelė bonka $2, mažesnė $1.50. j

No. 2. Šis vaistas geras nuo pu - Į 
liojančių žaizdų. Turint puliojamfiu I 
žaizdų skaudulius, reikia paimti i 
“Aziva” mosties ir ištepti žaizdas: j 
kas turi kiauras blauzdas tai toji ! 
mostis geriausia pagelba. Didelė dė
žutė $2, mažesnė $1.50. Siųskite ap 
mokėtus užsakymus šiuo adresu:

Juozapas Marhinskas
295 Silver st.. So. Boston. Mass.
Arba asmeniškai kreipkitės kas 

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

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

©-

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

, •_ . „ v___ _ nės skundžiasi. Deksnio Galinga
u...—Lt. „ai;™a ' Mostis, sudaryta iš daug skirtingų

elementų ir brangių aliejų, iš skir-skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia-
tikos. Strėnų skausmų Neuralgijos. “kraštų *š«ama ga-
Sąnarių sust.ng.mo Neuritis Pada- £ jiluma sunaikins minėtus skau-

---s? ss
"Sk “n "ori važiuoti, tai tepk ir vėl

TABLETS_ (Bandomąjį hiek|) . J -tepk su Deksnio Galinga Mosčia.
tiku. „vo v,rd, ,r adreso, tad toe. ,(e Hudiį> S ni

D. ‘ ‘ ■ “pasiųsime tabletėlių. Vi-1jums tuoj
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėsuos. jei nepatiks. (49)

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street.

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

eksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment

P. O. Bot 666. Neaark, N. J.

9
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Vietines Žinios
RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora-

BALF Vakarienė Puikiai !buvo pas Mockus pereitą 
Pavyko nedeldienį. Vasario 10 d.

vakare, Sekmadieni vakare v ieti- bus šokiai. Paimta jau ir sa- ęjjog programa ateinantį ne
lis BALF skyrius turėjo lė. Kliubas stengiasi sukelti Holdioni ia WORL stoties.

“Keleivio” Bank ie tas 
Jau Artėja

Gruodžio 14 d
kaip 6 valandos, So. Bosto- nis BALF skyrius turėjo lė. Kliubas stengiasi suKeiu dėldienį iš W0RL stoties, 
no Lietuvių Piliečių Draugi- puikią vakarienę. Žmonių kapitalo ir pasistatyti nuo-' 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
jos svetainėje įvyks “Kelei- buvo pilnutėlė L.. Piliečių savą salę. į 10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę 

Po programos parašykite

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad way, Sa. Bostone 
TeL ŠOU 4148

-- vakarienė su gražia D-jos sale. Po vakarienes. «aš pats dabar turiu dau- 
dainų programa. Kalbų va- buvo trumpą programa, ku-f^ d£rbo turėdavau
kanenėj bus mažai, bet bus ną išpildė ponios A. Janus- ant farmos Randolphe. Per-

vio

SIUVĖJŲ UNIJA AUKA
VO $500 BALF-ui

Amerikos siuvėjų unijog chestras, o šeimininkės jau 
nios Ivaškienės vedama tau- Bostono lokalas paskyrė telkiasi, kad svečiai neba- 
tinių šokių grupė davė pui- Bendram Amerikos Lix“
kų meno popietį Gavin mo- vių Fondui šiais metais
kyklos salėje. Žmonių buvo ką 500 dolerių. Pinigai su anksto, kad galima butų pirmininkas F 
n risirinlc p •suiiokimšai lokalo manadžerio Joseph užtenkamai maisto parų- kas. Vakarienę atidarė p

Fiascone laišku buvo įteikti pinti. Matjoška.

V. BIELIAJUS IR C. ŠAR 
KIUTĖ MENO VAKARE

Praeitą sekmadieni po-
gražių dainų ir geras or-

nutė Milda Martinkaitė 
V. Končius. Trumpai kalbe-; tam tikrus kvoti-

prisirinkę sausakimšai. 
Tautinių šokių grupė, pa

kurie atvažiavę norės čia 
įsigyti nuosavą pastogę.

praeitą sekmadienį per J.!
, , Leki BALF vakarienėje,ziaus grupes dailiai pašoko karštai siuvėju u<_

eilę šokiu ir ypač gražiai j j dėkoj Q j Lek tnlnv 
pasirodė astuonios šokikų ,.a!iiįkin() kari-’ si„vįij„ 
poros
nėliu 
kiais 
bilų
mų už tikrai puikų šokio iš- ivairiems labdaringiems rei- 
pildymų. _ ka,

Siame popietyje pirmą __________
kaitą Bostone teko matyti
chicagiski Vytautą Bieliajų. Mirė Adomas Zenevičius 
Jis išpildė lietuvių, žydų, (Zenis)
indusų, ha wa j iečių ir arabų Praeitą ketvirtadienį lap- 
šokius. Vyt. Bieliajus yra ne kričio 27 d. Mattapane nu
tik šokėjas artistas, bet ir rė vienas iš seniausių vieti- 
puikus vaidintojas. Jo “žy- nių lietuvių, Adomas Ze- 
dų jaunuolių” šokis tai pui- nevičius-Zenis, per ilgus 
kaus vaidinimo pavyzdys, metus gyvenęs Dorcheste- bent po 30 dienų, kad jie
l._i_ ž________________ ;i=_______ „II „„ Cz.mr.tr. lz.7lrr.tr. nor. ..r. vinritll kaS tai v’**° Eolžli-

siskirsčiusi 1 įvairaus am- Miesto Majoras Grįžo iš 
Kalėjimo

Bostono maioras J. Cur-

Geriausių linkėjimų vi- 
J.

Vakarienė buvo gardžiai
paruošta, prie jos paruoši-'siems pažįstamiems! — 
mo dirbo ponios Svilienė, Stevensonas.”k- > « .. ' V . V £1 I — . <1 XV

216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 

iway, So. Boston 27, Mass.
Steponas MinkusKropienė, Stravinskienė,

joro ofisą. Nuo praeito penk stytės p-mos Jakutiene, 
tadienio, majoras eina savo1 Končienė ir jaunoji Svilie-
pareigas ir pirmą mojoravi- ne.

*_____JI__________  ____ I ____I 1J. Lekys vakarienėj įtei
kė BALFui dovaną nuo siu
vėjų unijos $500 ir už tai 

[jis ir ji atstovaujama unija

kaip jauna meilė nugali se- ryje. Senais laikais pas ve 
ną maldą. Norėtume palin- lionį atvykdavo iš Lietu- 
kėti, kad pirmas šokėjo pa- vos galybė naujų ateivių ir 
sirodymas Bostone nebūtų jis buvo lyg koks ateivių 
paskutinis. tėvas. Velionis paliko nu-

Meno popietyje pirmą liūdime tris dukteris ir vie- 
kartą teko išgirsti musų ną sūnų. Laidotuvės įvyko 
scenoje ir jauną dainininkę, šį pirmadienį.
Charlotte G. Shork-Šarkiu- ---------------
tę, Bostono konservatorijos Drgė Michelsonienė jau 
auklėtinę. Ji padai n a v o sveiksta.
Strausso, Arditi. Kačanaus- Musų Moterų Skyriaus’ 
ko, Šimkaus, Puccini ir vedėja, d. Michelsonienė, 
Rombergo kurinius ir pasi- kūnai buvo padarytos dvi 
rodė, kaipo labai rimta sce- operacijos, jau sveiksta ir 
nos jėga. Tai buvo musų šios savaitės pabaigoje tur- 
publikai nemaža staigmena, į>ut parvažiuos iš ligoninės 
nes tos jaunos dainininkės namo.
lietuviai uar nebuVO girdėję; ______________
scenoje.

mo dieną sakosi atlikęs 
daugiau darbo, negu pada
ręs jo laikinas vietininkas 

!per penkis mėnesius.
Majoras sako, reikėtų, [gavo širdingos padėkos, 

kad visi teisėjai ir prokuro-į 
rai gautų pasėdėti kalėjime --------------

Laiškas iš Floridos
yra kalėji- Buvęs bostor.ietis drg. Jo

nas Stevensonas, kuris par-» 
davęs savo modemų vištų! 
ūkį išvažiavo Floridon, da-

zinotų, 
mas.

Norwoodiečių Žiniai

Pranešam, kad norwoo- 
diečiai gali gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1948 metams 
lietuvių piliečių kliube pas 
draugus P. Kručą ar pas F. 
Muchinską.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimus.

Užsakė Laikraštį į Lenkiją
Praeitame numeryje pa-;bar rašo mums iš Miami 

talpinome laišką Kadišiaus miesto: 
iš Lenkijos kuris nusiskun-, “Pas jus turbut jau šalta, 
dė lietuviškos spaudos sto- Pas. mus gi nėra jokio skir
ka ir prašė gal kas jam už-' tumo: kaip buvo vasara 
sakys “Keleivį”. Dabar ga- taip ir yra. Medžiai ir gėlės; 
vome iš Mrs. K. Kucburs- žydi. čiulba paukščiai ir ki-' 
kienės ir Mrs. A. Lutkus iš tokie gyviai. Į Miami jau 
Bridgeuater, Mass. pinigus, pradeda atvažiuoti žmonių. 
Šios abi “Keleivio” skaity- Atvažiuoja ir lietuvių nema- 
tojos susidėjusios kartu už- ža. Lietuvių ^Kliubas čia nu
sakė Kadišiui “Keleivį” me- tarė surengti keletą pramo- 
tams. gų. Pirmutinis parengimas

Rep. “Gabijos” Koncertas Suin- 
domino Publiką

Dorchesterio Kliubas Ren- “Gabijos” koncertas įvyk- 
gia Silkių Vakarienę sta dar tik kitą sekmadienį,

Šį šeštadieni, kaip 7:30 gruodžio 14 d. 3 vai. po pie
vai. vakare Dorchesterio tų, bet jau susidomėjimas 
Lietuvių Piliečių Kliube bus tuo koncertu yra didelis, 
nepaprasta silkių vakarienė. “Gabija” So. Bostone turi 
Rengia pats kliubas savo daug draugų iš senų laikų; 
nariams ir prieteliams. Pra- ir to choro parengimai visa-! 
šome atvykti i kliubo patai- da yra gausiai lankomi. Te
pąs, 1810 Dorchester avė., ko patirti, kad koncerto 
Dorchestere. programa bus labai įvairi.

KONCERTAS!
Rengia GABIJOS CHORAS, J. Dirveliui vadovaujant

Gruodžio 14 d., 2:30 vai. po pietų
PATRICK GAVIN SCHOOI AUDITORIUM 

F ir 7-tos gatvės kertėj. South Boston, Mass.

Dalyvaus Worcesterio AUŠRELĖS Vyru Choras ir 
Dainininkas-Komikas Jonas Enrikus.

Gabijos Chiras kviečia visus dainų mylėtojus atsilankyti ir pa
siklausyti gražių dainelių. GABIJA.

KELEIVIO

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimai lietuviškai. Kaina   $1.00

Audimo apdarais ....................... $1.25
Sapnininkas d. 252 p................................ 75
Naujos deklamacijos ir dainos

96 pusi..................................................... 25
Audimo apdarais ................................. 40

! Kortom lošimo paslaptis...................... 25
Laimės spėjimas, planetos ............. .20

Jei imsi visas apdarytas, tai bus
$2.45. Imant po vieną, mokasi pilna
kaina.
Sapnininkas atskirai .................. $1.00

Paul .Mikalauskas (52)
184 Gold street.

South Boston 27, Mass.

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. Broadway, 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, Mass.

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- 
~ rne 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
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. UB 3968

Sekmadienį
Gruodžio 14, 6 valandą vakare

LIETUVIU SVETAINĖJE
6

South Bostone

Bus Puiki Vakarienė, Dainos, Muzika ir kiti dalykai
* * X-

Bilietų galima gauti 'Keleivio' ofise. Gaukit jų iškalno

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

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

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

REIKALINGAS BUTAS
Keturių asmenų lietuvių šei

mai reikalingas geras butas.
Į Kas turite išnuomavimui malo- 
į niai prašomi parašyti P. O. Box į 
72, Dorchesteh 22, Mass. arba' 
pašaukite telefonu GEN 1121. į

Išsinomuoja Kambary*
Vyrui ar moteriai, norint galima 

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

Telephone CIT 4905.
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 : (-)

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st- Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
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
652 E. Bro'adway

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

(-)

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 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
31 uaivva oki

West Rosbury,
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY 
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1220

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St- arto Central ■«. 

CAMBRIDGE. MASS.

ToL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryta IU 12

447 Broadway
80. BOSTON, MA88.

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 Patikrinimų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BROADWAY,

SO. BOSTON, MAS*. 
ToL SOUtb Boston 4618

Cz.mr.tr
lz.7lrr.tr



