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Rusija Baigia Ardyti Taikos 
Konferencijąjondone

Su Rusija Nėra Viltie# Susitarti — Amerika Jau Atspaus
dino Pinigus Trims Vakarų Zonoms — Rusai Kursto Vo
kiečius Prieš Ameriką ir Angliją.

Londono keturių didžiųjų Anglai Traukiasi
taikos konferencija kol kas; • * p
dar neišsprendė nė vieno kS rOieSlulOS 
klausimo ir Amerikos dele- Anglija jau pradeda iš- 
gacija jau neslepia, kad di- traukti savo kariuomenę iš 
dieji nieko ir nenutars. Prie- Palestinos. Gruodžio 15 d. 
šingumai yra per daug di- pirmieji anglų kariški bu
deli ir nėra vilties susikal- riai apleis šventąją žemę ir 
bėti. pirmiausiai bus apleisti Jaf-

Trys vakarų valstybės, fos ir Tel Avin miestai. Jei 
Amerika, Anglija ir Fran- anglams pasitraukus tvarka 
cija, pradeda tartis tarpu- ir ramumas tuome miestuo- 
savėj, kad “vokišką klausi- se nebus sudrumsti, tai ang- 
mą” išsprendus be Rusijos, lai trauksis ir iš kitų Pales- 
Vakarų valstybės tariasi, tinos vietų.
kaip tvarkyti tris vakarines! Kos kas Palestinoj dar 
zonas be Rusijos. Amerikos eina kruvini susirėmimai 
valdžia paskelbė, kad ji jau tarp arabų ir žydų ir jau 
turi atspausdinusi pinigus virš šimto žmonių yra 
vakarinėms zonoms, kada užmuštų, o keli šimtai su

GAVO KALĖJIMĄ IKI GYVOS GALVOS

Du jauni žmogžudžiai, Buford Sennett, 22 metų amžiaus, ir Robert Winslow, 
23 metų, abu jau sėdėję kalėjime, buvo nuteisti praeitą savaitę kalėti iki gy
vos galvos už nužudymą Carlson, medicinos studento. Juos nuteisė Madison, 
Wis. aukštojo teismo teisėjas. Abu žmogžudžiai prisipažino prie žmogžudystės.

Unijos Vėl Reikalauja Pakelti 
Darbininkų Uždarbius

C. I. O. Unijos Reikalauja Pritaikinti Uždarbius Prie Gy 
venimo Pabrangimo — Valdžia Sako, Reikia Kainas Sta
bilizuoti — Kongresas Dar Nieko Nedarė.

Ateistų Skundas Praeitą savaitę CIO unij 
. , v, . m • vadovybė perspėjo darbda

Aukštajame I eisme vius ir valdžią, kad dari.
Chicagos viešose mokyk- ninkai turės reikalauti “ . 

lose trijų tikybų (žydų, ka- minio uždarbių pakėlimo 
taliku ir protestonų) žmo-Į kad pritaikius uždarbi;
nės Įvedė tikybinio auklėji
mo pamokas. Mokyklos tam 
reikalui užleidžia vietą ir 
laiką mokyklose. Veik visi 
mokiniai

prie pabrangusio prag} \. 
nimo. CIO unijos sako, 
darbių pakėlimas turės b 
užtenkamai didelis, kad l 

kain. l

jos bus sujungtos i vieną 
daiktą ir kada ten bus pra
vesta pinigų reforma.

Rusijos Molotovas Londo
ne varo propagandą, bet nė 
vieno klausimo aiškiai ne
pasako. Rusija sušaukė Ber
lyne vokiečių “liaudies” 
kongresą, i kuri suvažiavo 1 
2,00O bolševikiškų delegatų: 
ir tie delegatai nori, kad 
Londono konferencija jųr iš
klausytų. Pati Rusija dedasi 
Vokietijos “draugu”, garsi
na vokiečių “vienybę” ir 
siūlo Įkurti stiprią centrali
nę Vokietijos valdžią,

žeistų. Ypatingai dideli ne
ramumai vyksta tarp Jaffos 
ir Tel Avivo miestų, Jaffa 
yra grynai arabiškas mies
tas, o Tel Aviv—žydiškas, 
ant tų miestų rubežių žydai 
jau užmušė 70 arabų ir su
žeidė virš 100.

Cordell Hull Skelbia
Atsiminimus

Buvęs nuo 1933 iki 1945 
metų Amerikos valstybės 
sekretorius Cordell Hull

Mušis Laimėtas— Italijos Komunistai
Skelbia Francija Stato Ultimatumą
Francijos vidaus reikalų! Italijos komunistai pa- 

ministeris Julės Moch skel-1 siuntė Italijos vyriausybei 
bia, kad “mušis yra laimė- “ultimatumą” tuoj pat nu-

Medžiotojas Pats
Save Nušovė

Walter F. Clark, 3 
medžiotojas iš Hamstead, 
N. H., Haverhillio šiušių 
dirbtuvės formanas, išėjo 

bet medžioti ir pašovė stirną,

“20 metų

dabar pradeda skelbti savo tas”, Rusijos penktos kolo- bausti policininkus, kurie 
atsiminimus. Jo atsiminimai nos puolimas atmuštas. Ko- esą kalti dėl susirėmimų 
ypač bus svarbus pažinti munistų sukeltieji streikai tarp policijos ir darbininkų, 
Amerikos užsienių politikai eina prie gab, daugumas į tuoj pat išmokėti hedar- 
nuo F. D. Roosevelto prezi- darbininkų grįžta prie dar-Ibiams kalėdines pašalpas ir 

tuoj pat skirti lėšų viešie-

kada
brendo antras pasaulinis ka
ras *r J° vadovybėje Ameri-

no tvarkyti Vokietijos ūkį toją. Medžiotojas su šautu- ka 2:
visai nesako, kaip rusai ma- kuri sužeista puolė medžio-

no tvarkyti Vokietijos ūki. vo buože davė gyvuliui Į 
Dervbose jau spėjo paaiš- galvą ir pritrenkė jį, bet tuo 

keti, kad Rusija nori gauti tarpu jo šautuvas išsišovė ir 
dar 10 bilionų dolerių repą- kulipka pataikė jam Į pilvą, 
racijų iš Vokietijos ir ji no- Sekmadieni medžiotojas ir 

kad Ruhro pramonė bu- jo auka buvo rasti abu ne-ti,
tų “keturių didžiųjų ’ prie
žiūroje, o toje priežiūroje 
Rusija turėtų veto teisę.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos delegatai jau “pa
vargo” nuo Rusijos propa
gandos ir sako, kad gana tų 
monų.

Dėl Austrijos irgi nebėra 
vilties susitarti. Rusai nema
no duoti Austrijai nepri- _ _ .
klausomybę ir nenori iš ten!sienių politikos ekspertas, 
ištraukti savo kariuomenę. John F. Dulles, kurs kartu

Gal Rusija šią savaitę dar | su G. C. Marshall randasi 
parodys daugiau noro susi-1 Londone “keturių didžiųjų” 
kalbėti, nors, iš tikrųjų,' derybose, praeitą savaitę 
mažai tėra vilties, kad Mo-j buvo nuvykęs Į Franciją, 
lotovas staiga pasidarytų!kur jis turėjo plačius pasi- 
sukalbamas. tarimus su Francijos politi-

-------------- niais vadais. Jis tarėsi ir su
REPUBLIKONAI SIŪLO generolu de Gaulle, norėda-

SUMAŽINTI TAKSUS mas išsiaiškinti su juo, ko-
Republikoniška kongreso;kią užsienių politiką ves de 

dauguma vėl planuoja pra- Gaulle, jei vėl grįžtų į val- 
vesti bilių apie sumažinimą džią.
mokesčių. Kadangi artinasi 
rinkimai, tai republikonai 
siūlys sumažinti mokesčius 
daugiau, negu jie siūlė per
nai. Sako, greit kongresui 
bus pasiūlyta sumažinti mo
kesčius 5,300,000,000 dole
rių. Pernai republikonai siū
lė mokesčius sumažinti tik
tai 4 bilionus dolerių.

dentavimo pradžios iki ka-,bo. Bet dideli streikai pri- 
ro galo. Cordell Hull vado-[darė kraštui milžiniškus 
vavo Amerikos užsienių po- nuostolius.
litikai tame laike,

pergalingai pabaigė. Kada 
atėjo laikas taiką daiyti, C. 
Hull dėl nesveikatos pasi
traukė ir užleido tą darbą 
kitiems^

Srin'Z’. Nuomų Kont-
toks keistas atsitikimas me- rolė Bus Pratęsta 
džioklėje, kada ir medžio-; Kongresas svai'sto, ka da- 
tojas ir jo auka abu kartu su nuomų kontrole, kuri 
mirsta- j pasibaigs ateinančių metų
i r r7”» T i - J vasario"29 d. Kongreso va- 

r. UulleS Lankėsi dai mano, kad nuomų kon
trolę reikės dar pratęsti ikiFr andjoj

Republikonų partijos ūž

Anglių kasyklų 
sustabdymas vers racionuo-j 
ti anglis pramonei ir kurui 
ir labai daugelis namų per 
žiemą negalės buti šildomi, 
o daugelis dirbtuvių nega
lės gaminti dėl kuro stokos. 
Nuostoliai iš streikų ir nera
mumų jau yra milžiniški ir 
Francijos ūkio atstatymas 
dėl streikų bu? žymiai sulai
kytas.

Streikai Francijoj buvo 
sukelti Rusijos interesuose, 
kad pakenkus Marshall pla
no vykdymui. Rusija mažai 
ką laimėjo iš tų streikų, bet 
Francijos gyventojai turės 
galybes nuostolių ir turės 
kęsti didelius nedateklius.

1949 metų, bet nuomų “lu
bos” busiančios pakeltos. 
Namų savininkai ir reales- 
teitininkai reikalauja, kad 
nuomų kontrolė butų 
panaikinta, bet kongresas 
su tuo nesutiks, nes namų 
statyba dar nėra užtenka
ma ir todėl panaikinus kon
trolę nuomos pradės kilti ir 
dar labiau pabrangins žmo
nėms pragyvenimą.

Atsargiai Su Nauju 
Pearl Harbor

Minint šešių metų sukak- 
visaiituves nuo Pearl Harbor už

puolimo, Amerikos dauge
lis vadų perspėjo būti atsar
giems i r pasiruošusiems, 
kad Sovietai nepadarytų 
naują Pearl Harbor užpuo
limą prieš nepasiruošusią 
Ameriką. Sovietų Rusija 
stiprina savo kariuomenę ir

siems darbams, kad bedar
biai galėtų gauti darbo.

Jei valdžia tų reikalavi
mu iki antradienio pusiau-

SIRIJA MOBILIZUOJA
Sirijos parlamentas nuta

rė pravesti krašte visuotiną 
mobilizaciją, kad armija 
butų pilnai paruošta kovai 
prieš Palestinos padalijimą. 
Sirija ir Lebanonas, kaipo 
artimiausios prie Palestinos, 
daugiausiai ruošiasi karui 
jirieš žydus šventojoj žemej. kas

Francijos komuni štai 
griežtai protestavo prieš J. 
F. Dulles apsilankymą, o 
ypač prieš tai, kad J. F. 
Dulles pavadino Francijos 
komunistus Rusijos penktą
ja kolona.

PARYŽIUJE PASKELB- 
TAS NAUJAS STREIKAS

Francijos unijų komunis
tinė vadovybė paskelbė 
dvejų dienų valstybės ir Pa
ryžiaus miesto tarnautojų 
streiką. Bet tik labai maža 
dalis tarnautojų ir darbinin
kų to Įsakymo paklausė. 
Valdžios Įstaigų 
Paryžiaus miesto 
mas yra beveik

darbas ir 
susisieki- 
normališ-

SIŪLO UŽDRAUSTI EKS-ikar() Rusija turi
PORTĄ I RUSIJĄ if,afu? t Augiau submannų, 

Atstovas Al vin F Wei- netu turej0 Vok,etlJa ir to" ch^atstovų romu laivyno '“han?“'' RU'-‘

komisijos pirmininkas, iškė- «
lė pasiūlymą, kad Amerika u Amenkai Peill 1 nugai ą.
visai sulaikytų visokių pre
kių eksportą Į Rusiją, nes 
gabendami ten prekes mes 
stipriname musų galimą 
priešą, sako tas atstovas.

jei Amerika bus apsileidusi 
ir nebudri.

i tas pamokas lan-: lygintų pakilusias 
kosi. Mrs. V. McCollum, vie-į Kaip dabar yra, kainos kyl. 
no Chicagos profesoriaus:be sustojimo ir darbinin 
žmona, užprotestavo prieš'
tų pamokų Įvedimą, nes ir 
jos vaikas yra verčiamas jas 
lankyti. Illinois teismas jos 
skundą atmetė ir pripažino
mokykloms teisę leisti dės- “kolektyvinių derybų 
tyti'tikybinį auklėjimą mo- iškelti, o jei reikės, 
kyklose. Dabar Mrs. V. Mc
Collum byla atsidūrė aukš
čiausiame teisme, kurs galu
tinai spręs, ar viešosios mo
kyklos gali duoti patalpas ir 
skirti laiką tikybinio auklė
jimo pamokoms.

uždarbiai toli atsiliko nu 
gyvenimo pabrangimo.

CIO unijų vadovybė kv. 
čia visas darbininkų unij_ 
išdirbti reikalavimus ir juos 

ke.: 
tai i

streikais iškovoti uždarbiu 
pakėlimą.

Darbo sekretorius L. . 
Schvvellenbach irgi perspė
jo darbdavius ir kongresą, 
kad jei kainos nebus stabili
zuotos, darbininkai turėc 
įeikalauti uždarbių pakeli 
mo ir tada vėl prasidės už 
darbių ir kainų lenktynės

anga Byla i .Oarbo sekretorius ui 
n .. v,.. T kalauja, Kad kongresas pr.
Rusijos lėlių valdžia Len- imtų prezidento program. 

kijoj patraukė i teismą po- kainoms prižiūrėti 
žemio organizacijos se-, Kongresas kol kas tuc 
sius vadus. Tūlas W. Mar- reikalu nieko

Lenkijoj Eina Sensa-

szevvski, neva požemio 
das, teisme daro viešą išpa

nakčio nepriims, komunistai įminti 
grasina “imtis
Kalbama, kad Italijos KCHpats Marszewskis sako, kad 
munistai skelbs generalinį;sjg turėjo pasitarimus su

nenutarė
va" Kongreso komisijos pradėj 

klausimą svarstyti, bet re
nriėmoniu” i-1 ir. PnsiPązista Pne publikoniška kongreso dau-
Sos ko' S0^iavrS1U P™51^11^- Tas guma nenori pasisakyti nei 
Italijos Ko-ĮDats Marszewskis sako. kad už kainu kontroIę neį prie:

streiką, o gal pradės ir 
kluotą sukilimą prieš 
džią.

gm-
val-

Tikrina Visų Kari
ninkų Pensijas
Krašto gynimo sekreto

rius J. V. Fonestal pranešė 
prezidentui, kad karo ir ka
ro laivyno sekretoriai pra-

ją, nes ir vienas ir kitas pa- 
su sisakymas gali republiko- 

nams pakenkti rinkimuose.
, , . i • i Washingtone laukiama.

I rovokatoi iaus kaltinimų kad darbininkų reikalan 
spėjama, kad Lenkijos vai- maj
džia pradės atvirą kovąįvers
prieš katalikų bažnyčią Len- ma svarstyti ir ieškoti .
k!joj. Iki šiolei Lenkijoj ką-įdįmo tam skaudžiam rei 
tankų bažnyčia galėjo veik-kajuj
ti gana laisvai. Bet dabar; ’ __________

Jaukiama permainų valdžios

Lenkijos kardinolais ir 
jais tarėsi apie pogrindžio 
organizacijos veikimą. Iš to

dėjo patikrinimą pensijų 
mokėjimą tiems karinin
kams, kurie pasitraukė iš į 
tarnybos dėl nesveikatos. Į 
Bus patikrinta apie 30,000 
karininkų. Jei bus atrasta, 
kad pasitraukusių iš tarny
bos karininkų sveikata nėra 
toki jau bloga, jiems bus 
sumažintos pensijos. Tikri
nimas daromas todėl, kad 
daug karininkų pasitraukė 
“dėl nesveikatos” vien to
dėl, kad nereikėtų mokėti 
mokesnių nuo gaunamos 
pensijos.

politikoj.

SIŪLO TRUMANO-STA-
LINO PASIMATYMĄ
Eliot Roosevelt, mirusio 

prezidento sūnūs, siūlo, kad 
prezidentas Trumanas pasi
matytų su diktatorių Stali
nu ir “išpręstų” visus nesu
sipratimus, kokie tik yra 
tarp Rusijos ir Amerikos. 
Eliot Rooseveltas siūlo, kad 
Amerika turėtų “pozitingą 
užsienių politiką”, o tas pa
simatymas, kurs viską iš
spręs, turėtų Įvykti 1949 
metais, po prezidento rinki
mų Amerikoj.

pakelti uždarbius pr. 
kongresą kainų klausi

SUOMIJOS RINKIMUOSE 
MASKVINIAI PRAKIŠO
Suomijos savivaldybių rin

kimuose komunistų vedama 
FRANCIJOJ PADARYTA “demokratiška liaudies par- 

DAUG AREŠTŲ tija” pralaimėjo daug vietų ' 
Francijos policija, pasi-'savivaldybėse. Kaimuose 

remdama naujai parlamen- rinkimus laimėjo konserva- 
to išleistų Įstatymu kovai torių partija, o miestuose 
prie? politinius streikus, su- komunistus nuveikė social- 
ėmė virš 1,000 žmonių ir demokratų partija. Suomi- 
apkaltino juos dėl sabotažo jos komunistai i rinkimus, ., 
ir streikų kurstymo. Suim- nėjo savo vardu, bet prisi- 111 c 1

CHURCHILL PRANAŠAU
JA ANGLIJAI PRAŽUTJ

Anglijos konservatorių 
partijos vadas W. Churchill 
išpranašavo Anglijai labai 
liūdną ateiti, jei socialistų 
valdžia ilgiau pasiliks prie 
valstybės vairo. Churchill 
sako, socialistinė tvarka pri
vers bent 12 milionų anglų 
išsikraustyti iš krašto ir ieš
koti duonos kitur. Churchill 
sako, Anglijos išganymas 
yra “free enterprise”, arba 
laisvas kapitalizmas, bet ir 

mano, kad

GRAIKIJOJE STREIKAI
VISAI DRAUDŽIAMI
Graikijos vyriausybė išlei

do Įstatymą, kurs visai drau
džia streikus iki nebus nu
malšinti partizanų sukelti 
neramumai. Už kurstymą 
streikų pramonėje kaltinin
kams gresia mirties bausmė. 
Graikijos vyriausybė sako.

SIŪLO IŠVARYTI VISU" 
BOLŠEVIKUS

Atstovų rūmų pirmini; • 
kas, kongresmonas M art1' 
iš Massachusetts, kalbėf 
mas Clover Club mitirr 
Bostone, pasiūlė, kad iš 
merikos butų išprašyti lr 
visi bolševikai, kaipo sve 
mos valstybės agentai 
laisvės priešininkai. Pii 
miausiai valymas turi br 
pradėtas valdžios istaigo. 
ir mokyklose, sako atstov 
rūmų pirmininkas.

KOMPOZITORIUS ŠIE!"
LIŪS DĖKINGAS AME 

RIKAI
Suomijos didžiausias koi 

pozitorius Sibelius ŠĮ antr 
dieni minėjo savo 82 me 
gimimo sukaktuves ir 
proga jis pareiškė dide 
dėkingumo Amerikos visu< 
menei dėl pamėgimo jo mi 
zikos. Sibelius’o žymiausio
ji simfonija “Finlandija* 
labai dažnai Amerikoje yra 
grojama ir labai publikos 
mėgiama.

kol kraštas neturi nusistoye- EUROPAI PAGALBA 
jusios tvarkos ir kol krašte BUS NUBALSUOTA
dar siaučia ginkluotos par-, AtstuVU rumai -ia 

tam tizanų bandos, visokie sti ei- j nubalsuos duoti Europai pir-
tiesiems
bausmės.

gresia nemažos dengę “liaudies’ 
kratijos” vardu.

ir “d e m o- 1 i k ra valstybės kontrolė kai padeda priešams ir to- mą pagalbą iki 590 milion 
ūkio gyvenime yra būtina, dėl negalima ju toleruoti. dolerių.
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VILKAS IR KALVIS trauktąjį ramu darbą... Niekas 
nepersekioja grižtančiųjų lie
tuviu ir neatskiria jų nuo še:- 

Reikalui esant grįžtan-j 
tiems suteikiama medžiąginė

Visi esame girdėję pasa
kaitę apie vilką, kurs nore- mu. 
jo įsiprašyti, kad senutė jį
įsileistų į namus. Kad ge-! parama. Jiems suteikiama gu
liau galėtų senutę apgauti, 
vilkas nuėjo pas kalvį ir pa
prašė, kad tas jam liežuvį 
paplonintų. Kalvis tą pada-! 
rė ir vilkas pradėjo kalbėti1 
visai žmonišku balsu...

Tokie dyvai darosi ne tik 
pasakose, bet ir musų kas
dieniniame gyvenime, štai, 
draugas C. Vaitkus iš Broo- 
klyno mums prisiuntė laik
raštuką, pavadintą “Tėvy
nės Balsas”. Išleistas jis Vil
niuje, su Gedimino pilies 
siluetu kampe, o antgalvio 
piešinys pasiskolintas is 
“Lietuvių žodžio” ir “Tė
viškės Garso”, leidžiamų 
tremtinių Vokietijoj, o visi 
keturi “Tėvynės Balso” pus- 
lapukai prirašyti “paplonin
tu” liežuvių—visi padoriai, 
suprantamai, Įtikinamai.

“Tėvynės Balsas” išleis
tas su tikslu įkalbėti, kad 
lietuviai tremtiniai grįžtų 
“namo”. Jame surinkti visi 
argumentai, surašyti visi 
puikiausieji žodžiai, kokiais 
tik galima kalbėti, kad žmo
nes Įtikinus grįžti į tėvynę.
Štai “T.B.” kreipiasi Į trem
tinius ir sako:

limvbė pasirinkti savo specia
lybės darbą. Tie. kas turėjo 
ukius ar namus, nepriklausan
čius nacionalizacijai, atgauna 
juos atgal... (arba) turi teisę 
gauti kitą lygiavertį ūkį ligi 
15 ha... Tarnavę vokiečių ka-į 
riuomenėje, o taip pat ‘vieti
nėse rinktinėse’... nėra trau
kiami už tai atsakomybėn. Jie 
gali grįžti ten. kur gyveno ligi 
karo ir dirbti... Visi Klaipėdos 
krašto piliečiai lietuviai gali 
laisvai grįžti į tėvynę ir nau
dotis lygiomis teisėmis su vi
sais Tarybų Lietuvos pilie
čiais... Daugelis... jau yra su
grįžę namo ir vėl atgavo savo 
mylimą tėvynę, artimuosius, 
gimines ir savo darbą.’’

Pažadų surašąs yra labai 
ilgas, o po visais tais pui
kiais pažadais yra J. Palec
kio ir M. Gedvilos parašai. 
Jie, “vyriausybės” vardu, į- 
kalbinėja, duoda pažadus ir 
piešia puikios ateities vaiz
dus. Tik grįžkite!

Alės nedristume smerkti

NUTARIA PADALYTI ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

Paskutinis Jungtinių Tau ų seimo posėdis nutarė padalyt Palestiną į žydų ir 
arabų valstybes. Nuotrau a padaryta,.kada Filipinų respublikos atstovas Ro
mulo kalba prieš Palestinos padalijimą. Toks jo pasisakymas labai nustebi
no visus J. 1 autų organizacijos narius, nes visi manė, kad Filipinų atstovas bal
suos kartu su Amerika.

Palestinos Skaldymas reikalas eina apie pusę mi- 
liono žydų, o kada nors ten 

Į gal įsikurs arti dvejų milio
nų žydų. Tuo tarpu Rytų

Kas Savaite
Ta Londono Konferencija * tu šauktų streikų ir smurto

Keturių didžiųjų konfe- aktų. Jie darė viską, kad 
rencija virsta sena pasakai- butų pašalinta premjero Ba

ite apie—gulbę, lydeką ir madier vyriausybė, kuri 
vėžį. Jau kuris laikas jie bandė gražumu tartis ir sfi’- 
kcnferuoja ir—jokių teigia- sitarti.

!mų pasėkų! ; Komunistai tačiau darė
Marshall sako vieną, Mo- savo ir prie valstybės vaire* 

lotov kitą, o Bevin ir Bi- atsistojo katalikų partijos/ 
dault—dar kita. Kitais žo- žmogaus Schumano vyriau- 
ožiais: gulbė kyla oran, lv-isybė. Ši kalbės policininko 
dėka neria vandenin, o vė- vėzdu ir teisminėmis baus- 
žys vis atbulom. mėmis.

Iš tų diplomatijos pelų Francijos komunistai gali 
negalima laukti grudų, bent'susilaukt to paties, ko savo 
jau šiuo tarpu. laiku sulaukė vokiečiai ko-

Yiškas rodo, kad Stalino munistai. 
diktatūros režimas yra pasi- Komunistų reakcija gim- 
šovęs sabotažuoti pasaulio do’ fašistinę kontr-reakciją. 
taiką ir ramybę. Ar ilgai jis “Naujoji Aušra”
tęsės šitaip daryti — kitas Chicagoj pasirodė naujas
klausimas. ................. žurnalas, “Naujoji Aušra”.

Įvykiai Francijoj ir Itaii-j Tai katalikų krypties lei- 
joj tačiau rodo, kad Stalino ;dinys, 28 puslapių, įskaitant

Jungtiniu Tautų seimo
nutarimas padalyti Palesti
ną sukėlė didžiausio džiaug
smo žydų tarpe. Žydai sako
po virš dvejų tūkstančių i arabiški ir žydiški lopai. Į Toj pačioj Kusijoj 
metų gyvenimo tarp kitų; Kaip jau sakyta, į žydams j laikoma prievartos darbų 
tautų, jie vėl turės savo vai-' paskirtą dali pateko labai! stovyklose 14 milionų ver-

“Jus atplėšė nuo įprastos 
aplinkos, nuo darbo savo spe
cialybėje, nuo giminių ir pa
žįstamų, nuo gimtosios žemės. 
Jus išsiilgote tėvynės. Karti 
duona svetur, sunkus tremti-
nio likimas.

“Svetima padangė nemalo
ni, ne,

“Tėviškėlę brangią vis regiu 
sapne...

“Jus bando paversti žmonė
mis be pilietybės, jums pri
kergė pavadinimą ‘D. P’. Jus 
tikrai pasidarėte ‘išvietintais’

Kraujas Palestinoje “Naujoji Aušra pasinn-

Jungtiniu Tautu seimas ko toki credo: “Valstybine 
nutarė skelti Palestina i žv- Nepriklausomybe, pasitikint 
diską ir arabišką. Pasėkoje1 Aukščiausiojo parama, ir

Tautos tyli! Į to kilo didelės riaušės. Įtu-į kultūra, kaip Jautos subren-
Vadinasi, šventosios že-įžę fanatikai arabai puolė dimo išraiška”, 
is dalintojai moka buti I žydus. Užmušta daug žmo- Smetonininkas Kliedi

Clevelando “Dirvai” ben- 
biauja retas tipas, ku- 

save tituluoja šitaip:
m ir nuimnaiit'—-'.......— — * -v--*- - — Kęst. Kernuvis”.

arabu'* ^vvpnančin npnri tautų nebus prieita prie tai- --------------- lestina valdo anglai ir, aiš- Daktaro titulas, bet jo
klausomoje arabu 'valstybė-'kaus į SABOTAŽAS ku> stabdo riaušininkus. Bet raštai - jovalinis pletkavi-
se (Egypte, Irake, Sirijoj,! . -------- • kas bus tada kai anglų ka-lmas n-negudru pnekaista-
Lebanor.e, Šaudi - Arabijoj, Žvdu pianai Palestinoj Francijos parlamentaspri-;puomene apie!.- šventąją, vimai.Pavyzdzjui.

vra'labai ambicingi. Jie sa- ėmė įstatymą, kurs numato /ėmę”? . .‘...Rusų papirktas liaud -
Žydai ir arabai — abeji ninkas - socialistais T. Til- 

kilmės žmonės ir vytis... Lietuvos išgama, irgi

stybę, savo teritoriją ir bent 
maža dalis jų tautos galės 
buti tikra, kad jų svetimi 
nebespaus.

daug arabų gyventojų, o Je-jgų, bet dėl tų vergų bai- 
ruzalės miestas, kur gyvena saus likimo visos Jungtinės 
daug krikščionių, arabų ir
žydų, liko išskirtas iš abejų

ma, kad lietuviai tremtiniai 
stato ir daugiau klausimų, 
kuriuos J. Paleckis ir M.
Gedvilą “užmiršta’’ atsaky
ti. Kas stovi už paleckinių Jemene ir Transjordanijoj) 

žada visomis priemonėmispažadų? Nagi, rusiškas bol
ševikiškas žandaras, vadi
namas enkavedistu. J. Pa
leckio ir M. Gedvilos “vy
riausybės” laikais rusai da
rė milžinišką lietuvių me
džioklę 1941 metais ir 40 1948 m. spalių 1 dienos 
tūkstančių lietuvių išvežė Į 

i Sibiro vergiją. _Kiek iš jų 
ir kodėl

priešintis tam nutarimui.
Neramumai šventojoj žemėj
ne tik nepasibaigė, bet jie tųjų žydų iš Europos

ko, pirmiausiai i nepriklau- bausti iki 10 metų kalėjimo
somą žydų Palestiną bus it vieną milioną frankų pa-!semitų . . . - . ,
nugabenti 150,000 išvietin- baudos už sabotažą. Dėl kartu jie yra miltini prie-anuomet liaudininkas, so- 

* sabotažo Francijoj jau du'tai. Juos skiria n jų kraują cialistas ir socialdemokra-
keleiviniai traukiniai buvo Jehovo die- tas Paleckis ...
nuleisti nuo bėgių ir buvo viski prisakymai . Supraskite: Smetonos ka-
žmonių aukų, o daugelis Na, bus ašigaliu karas! valierius Kernuvis čia ban-
dirbtuvių negali dirbti dėl Vienas laikraštis paskel- diskredituot haudinm- 

1 kus ir socialdemokratus.
ir išvietinamais... Įgiųžo ir kodėl Paleckis ii
“Leiskit į tėvynę, leiskit pas‘Gedvilą nekviečia jų Į tėvy- 

savus, nę grįžti? Lietuvių vežimas
“Ten pradžiugs krūtinė, at- į Sibirą ir dabar eina. Iš an- 

gaivins jausmus !...
“Dainuojate jus, o jums nu-

STO-
dar tik prasideda. Padaliji-vykių, o paskui, bėgyje 10 
mas turi buti Įvykintas iki metų, i Palestiną bus atkel

ta dar apie vieną milioną 
—o— žydų iš Europos. Tuo budu

Palestina nutarta padaly- Palestinoj per 10 metų gy
ti i labai nelygias dalis. Ž y- vens arti dvejų milionų žy
dai gaus daug daugiau teri- dų.
tori jų, kaip arabai, nors. Žydų apgyvendinimas Pa- 
arabu Palestinoj yra daug lestinoj pareikalaus didelių 

skaityti,
dams paskirtoj Palestinos kad žydai bandys sukelti t
dalyje palieka arti 400 tuks- iki šešių bilionų dolerių Pa-jdais čebatus ir tokią a valy- j denynas gali būt panaudo- 

lestinai “atstatvti”. Pinigai vadindavo “sabots”. Pa- tas invazijai i Jungtines A-

tro karto grįžę i Lietuvą ru-J daugiau, negu žydų. Žy- kapitalų ir teko
sai išvežė nuo 80 iki 100

rodinėja kelią bet kur, kad tik. tūkstančių lietuvių Į Sibirą, __ j
toliau nuo Lietuvos... Alaskąjbet Paleckis ir Gedvilą jųrtancių arabų, 
Argentiną, Braziliją, čili. pie-'nekviečia grižti ir jų išveži- likti žvdų vald
šiami idiliški vaizdai apie dar-.mui Lietuvanesipnesmo.
bą Anglijos ir Belgijos anglių lyra uždara aklai, i ją NIE- 
kasyklose...” ĮKAS negali nuvykti. Per

sugadintų mašinų. bė tokią žinią:
Pavadinimas sabotažas, “Ateinantis karas Vvks MatYkit’ tokius išgamas pe- ... i---- 1---- 1.~. ir soclaide-paeina iš francuzų žodžio abiejuose žemės ašigaliuo- 11 liaudininkai 

“sabot”, kas reiškia klumpę ,'se. Taip sako admirolas! mokra^a1;- „ .
ar “medpadžius”. Kadaise Byrd, kuris pereitais metais . ka}P su Pivosa-Gn-
Francijoj žmonės dėvėdavo tvrinėjo Pietų ašigali... Bvrd ciurn? kaiP su kltai? pmeto- 
klumpes ar mediniais pa- tvirtina

kurie turės'

njoj
Kyla

tuo sugadindami mašinas.

kad Šiaurės Van-inęs.^o auklėtiniais? Ir 
uz juos kalti liaudininkai ir 
socialdemokratai ?

Neišmintingas “Dirvos” 
redaktorius turi sau lygų 
bendradarbį.

dauguma elgsis su ta “tau- ko gyventi
Puikiai K,iiJtrejus metas, kaip rusai iš tinę mažuma”, ar duos jai! .
tvprntin;,, " riP«iinrn- tn’!a.ntro. karto Y1*3 Lietuvoje, visas pilietines teises, ar už-: Žydų nacionalistai ir fa- to n' kdo žodis sabotažas. 

kalbo=° Kuris neatsidu^ pa- yienas rusų agentas. A. tikrins jų kulturinį gyveni- šistai sako, Palestinos pada- Dabar sabotažu vadina
si aitęs -gražius ir teisingus
žodžius? O “paplonintas” 
liežuvis porina toliau:

“O tuo tarpu šteiną pats
paskutinis laikas išspręsti su M. Gedvilą yra bejėgiai teritorijoj

an-
t _______ ____r________ — plunksnų

Įmašinas medines klumpes,'netekusios Stalino antys? 1 Nepailstas Pasakorius
Kad ir admirolas. Byrd 

yra nevykęs pranašas
Panika Soviztų Rojuj

Bostono dienraštis “Tra- 
veler” turi keistą bendra
darbį, David Lavvrenee. Jis 

i —stambiojo kapitalo ange- 
tema 
bai- 
in- 

a
! darbininkai. Girdi, negali- 

(“'!ma kelt algų nekeliant kai- 
nų...

O tuo tarpu statistikos

Ji sako:
Stalino rojuje eina 

džiausią panika. Žmonės 
puola krautuves, puola ban-

mes sakome “sabotažuoti”, 
o Lietuvoje sakoma “sabo
tuoti”. Atrodo, kad teisin-

nusistovės. Jei bandys visą Palestiną įjung
klausimui—kaip elgtis toliau 
kur eiti ? Dabar sprendžiamas 
ne tik jūsų. l>et ir jūsų vaikų 
likimas. L’NRRA perstojo tei
kusi jums savo pagalbą. Vo
kietija, Austrija ir kiti kraštai 
nori nusikratyti neprašytų 
svečių. Kur eiti? Tas klausi
mas pakibo ties kiekvienu iš 
jūsų. Ir čia negalima atsikal
bėti tuščiais pažadais”.

Vėl pasakyti teisingi žo- 
Dešimtys tūkstančių 

žmonių kasdien stato sau 
klausimą “KUR EITI?”
Klausimas kas dieną darosi 
vis įkyresnis ir atsikalbėti 
“tuščiais pažadais” tikrai 
nebegalima. .Reikia “kur 
nors” eiti, bet KUR? Keliai 
visur uždari, o kur galima 
patekti, ten tremtinių laukia 
anglių kasyklos, Venecuelos 
gyvatynai, o geriausiame at
sitikime Kanados girios.
Čia tai “paplonintas” liežu
vis ir užtraukia gražiąją 
giesmelę apie grįžimą į tė
vynę :

“Tarybų Lietuvos vyriausy-'ir paskelbė tie patys dakta- tarų atsišaukimo. Kaip elg- nė iš vietos pajudinti, 
bė nori padėti jums... (ji) vi- rai, kurie per 12 metų tylė- tis su vokiečių tauta yra L Žydams reikia atiduoti
sais budais stengiasi paleng- jo, kada naciai žudė, pirma painus klausimas, bet nacių kreditas, kad jie mokėjo
vinti kiekvienam Tarybų Lie- opozicijos žmones pačioje pastumdėlių balsas tame paveikti daug pasaulio vais
tu vos piliečiui grįžti i tėvynę, Vokietijoje, o paskui visas sprendime neturėtų daug tybių spręšti Palestinos
kur jis galės vėl tęsti karo nu- kitas pajungtas Europos sverti. klausimą. Visoj Palestinoj

ką nors tame reikale 
keisti.

Lietuviai tremtiniai turi 
PATYRIMO su Justo ir Me- 
čiaus pažadais. Tuodu bro
liuku, NKVD kalvėj paplo
nintais liežuviais, daug yra 
žadėję, bet jų pažadų vertė 
nusidėvėjo, kaip rusiško 
červonco vertė.

pa-!žydai pasirodys netoleran- ti į žydų valstybę ir kada 
tiški link arabų mažumos, nors sieks prijungti prie(
tas kels nerimo visuose ara-j savo žemių ir visą Transjor-|§Įau butų sakyti “sabotuo- 
bų kraštuose ir patys žydai daniją. !.ti”, nes žodis paeina iš “sa-

VOKIETIJOS DAKTARU 
“SĄŽINĖ”

Vokiečių daktarai šias 
dienas kreipėsi į “pasaulį” 
su skundu, kad Vokietijos 
gyventojai neturi užtenka
mai maisto. Jie sako:

nebus tikri dėl savo ateities 
Palestinoj.

—o—
Pagal paskutinius apskai

čiavimus Palestinos gyven
tojai taip skirstosi: Arabų 
—1,145,000, žydų — 608,- 
800, krikščionių — 145,000 
ir druzų—15,000.

Palestinos dalintojai išve
dė tarp žydų ir arabų gyve
namų vietų tokią painią sie-

turi visai J bot’.
Komunistai

tautas. Tų daktarų sąžinė 
tada buvo atbukusi ir dau- 

Vokiečių gydytojai skaitovokiečių daktaių pa- 
savo profesijos atsakomvbę ty« Padėjo nacių budeliam 
kreiptis j pasauų, kad... tuoj
pat butų pagerintas vokiečių
tautos maitinimas... Vokiečių 
daktarai tiki. kad vokiečių 
tautai bus pripažinta pagrin
dinė primitiviška žmonijos tei
sė gyventi”.

naikinti pavergtas tautas. 
Jų “sąžinė” pabudo tiktai 
tada, kada vokiečiams pri
truko maisto, bet kol vokie
čiai iš kitų tautų maistą vo-

Arabai dėl to
kitokią nuomonę. Jie sakoj Komunistai Francijoje 
žydai turi tenkintis vienin-;?laebiasi sabotažo, kad su- 
goj Palestinoj mažumos tei- trukdžius dirbtuvėms dirbti.

Ypač lengva sabotažą valy
ti gelžkeliuose: vienas at-

_____  _ suktas sriubas ant kelio, ga-
dys sutrukdyti žydų planų;b. nuleisti traukinį nuo bė- 
vvkdvma. Bet, rodosi, dar giy? o sugadinti “svičiai” 

gali sutrukdyti gelžkelių 
darbą kelioms valandoms 
ar ilgesniam laikui.

Sabotažas yra “silpnųjų” 
ginklas. Francijoj darbinin
kai masėmis grįžta prie dar
bo, bet maži būreliai komu-

semis ir neturi svajoti apie 
savo valstybę. Arabai gra
sina, kad jie ginklais ban-

per anksti sakyti, kad ara
bai tikrai kariaus prieš žy
dus Palestinoj.

—o—
Kodėl .Jungtinių Tautų 

seimas nutarė palestinos 
klausimą spręsti ir paliko
visus kitus klausimus taip,ln^stU k°l kas vis dar suge- 

---- , i----- « iba sulaikyti gelžkelių judė-i.„: i.... , •kaip jie anksčiau buvo? At
sakymas yra tas, kad Pales
tinos klausime Amerika ir 
Rusija pasirodė tos pačios 
nuomonės. Tuo tarpu visuo-

jimą, o kai kur keli šimtai 
komunistų, užsidarę dirbtu
vėse, sulaiko nuo darbo tūk
stančius darbininkų. Jei po
licija tokius “okupantus” iš
varo iš dirbtuvių, tai jie su-rro /-I i_ •

gė, tol jautrieji daktarai bu- se kituose klausimuose Ru- 
vo tylus. Vargu atsiras pa-'sija ir Amerika skiriasi, o
šaulyje daug tokių, kurie su-' todėl ir Jungtinės Tautos gadina mašinas ir visvien 

Šitą atsišaukimą parašė Į si jaudintų dėl vokiečių dak-;tų kitų klausimų nepajėgia dirbtuvės negali dirbti.

kus. Jie perka viską, ko dar daviniai rodo, kad šiais me- 
randa krautuvėje: jie trau- {aįs Amerikos kapitalistų 
kia savo pinigus is valsty- pe]naj yra pliekę niekada 
bės bankų. Pasėkoje Mas- nematyto čiukuro.
k voj turėjo užsidaryti visa 
eilė krautuvių.

Dalykas toks. žmonės 
jaučia, kad Rusijoj bus pa
keltos kainos prekėms; kad 
bus nupigintas rublis...

Keli to dienraščio skaity- 
1 tejai yra pareiškę, kad Law- 
rence — neišmiegojęs sap
nuotojas.

Geriau bus pasakyti, kad 
jis yra nemiegąs ir nepails-

A-ha, darbininkų “ro-[tas pasakorius 
jaus” gyventojus apsėdo Rado savo avinyčią 
“piktoji dvasia kame Brooklyno komunistųdvasia
dalykas?

Tame, kad Stalino “sau
lė” neturi pasitikėjimo ma
sėse. Ji remiasi tik melu ir 
smurtu.
Francija Kryžkelėje

Laisvė” praneša, kad Pitts- 
burgho gyventojas J. K. 
Mažukna paklojęs visus 
penkis šimtus dolerių — 
kam?

Komunistiniui “lietuvių 
Francijos seimas 403 bai- kultūros centrai” Brookly-

sais prieš 183 priėmė drako
nišką įstatymą prieš sabo
tažą ir streikus.

Tai yra pasėka komunis-

ne!
O kaip tas žmogus baži- 

josi, kad jisai neturys “nie
ko bendro” su komunistais..

Bažijosi ir, pagalios, at-
ma gaminti, o be gamybos sidurė staliniškų davatkų 
nėra uždarbių, nėra duonos, ‘avinyčioje.
Tiktai patrakėliai, kurie! Tos laimės jam nepavy- 

__  žūt būt nori savo tikslų siek- dime. Tai rodo tik vieną da
ląs, jau senai yra atgyvenęs ti, vartoja sabotažą, visai lyką, būtent: komunistiški 
savo dienas. Šiandien kiek- neatsižvelgdami, kad dėlto neišmanėliai dar randa už 
vienas darbininkas žino, darbininkų masės badaus ir save naivesnių, 
kad be mašinų yra negali- skurs. J. D. I St Strazdas.

Sabotažas darbininkų ju
dėjime, kaipo kovos gink-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Socialistų Susirinkimas
Gruodžio 12 d. (šį penk

tadieni) Įvyks LSS. 19 kp. 
priešmetinis susirinkimas, 
ALP kliubo patalpose. 280 
Union avė., pradžia 8 vai. 
vakare. Šiame susirinkime

kaip ir pašalpinė draugys
tė. Nariai priimami tiktai 
iki 40 metų amžiaus. Jeigu 
pašalpos nariai butų atskirti 
ir Į kliubą butų priimami 
visokio amžiaus piliečiai, 
šis kliubas galėtų buti labai

bus rinkimas kuopos valdy- pavyzdingas. Bimbiniai prie 
bos 1948 m. ir daug yra ki- to nedaleidžia, nes jie žino, 
tų reikalų. kad tuomet jie neteks vado-;

Į ši susirinkimą privalo vybės. Kliubo ir svetainių 
kiekvienas kuopos narys bu- priežiūros gaspadorium yra, 
tinai atsilankyti, nes musų geras vyras Juozas Zaka- 
Socialdemokratų, ateit i e s rauskas.
darbuotės pasisekimai, pri- Lietuvių Atletų Kliubas 
klauso nuo visų narių oar- daro gerą progresą. Atrodo, 
buotės, o mes darbo ir pasi- kad greitu laiku jis pralenks 
ryžimo turime daug. Piliečių Kliubą. Kliubo

Taipogi meldžiu ir nauių valdyboje yra rūpestingi 
narių ateiti Į kuopą Įstoti ir vyrai. Apsukrus baro gaspa- 
kartu su mumis dirbti kon- dorius Biily Walton ir jam* 
struktyvj darbo žmonių nau- pagelbininkas Pranas Dovi- 
dai darbą. daitis. Nors kliubui vieta

J. Glaveskas, sek. maža, bet visi reikalai eina 
' gerai.

NAUJAS KARO TRANSPORTO ORLAIVIS

Šitaip atrodo 
2000 mylių

naujas karo transporto orlaivis, kurs į 
*tstu, arba gali gabenti 42 ginkluotus

ali nešti 9 tonas krovinių 
kareivius kartu su 20 pa

rašiutais nuleidžiamu dėžių. Nau’as transporto orlaivis vadinasi C-119.

Detroito Naujienos
jose svetainėse. Pelnas iš 
minėjimo eis šalpos darbui.

Musų atstovai BALF sky
riuje, Frances Normantienė 
ir Justinas Pilka, praneša 
apie spalių 10 d. darytą 
rinkliavą. Sukelta šaipos 

__  5
perskaitytas ir

priimtas.
Organizatorė pranešė apie 

susirašinėjimą su centru, o ja buvo sukėlusi 
sekretorius pranešė apie su- bui apie 84,700. 
sirašinėjimą su socialdemo-1 Gruodžio 7 d. 
kratais tremtiniais Vakarų bingo partv 
Europoje. (svetainėje. Tame parengi-

Musų iždininkė, draugė me manome sukelti 300 d'o- 
Strazdienė, pranešė apie Ierių, tuo budu Michigan
laidotuves mirusio musų;valstijai uždėta 10,000 do- 
kuopos draugo Povylo Sa-i lerių kvotą busime išpildę.

sūdė "o

Iš Socialdemokratų Veiklos
LSS 116 kuopos narių su

sirinkimas Įvyko lapkričio 
23 d. Armono svetainėje. 
Susirinkimą atidarė organi
zatorė, draugė P. Warner, o 
'pirmininku buvo išrinktas 
drg. Justinas Balchunas. 
Protokolą:

darbui 5 tūkstančiai dole
rių. Pinigai per E. Paura- 
zienę pasiųsti i centrą Nevv 
Yorke. Seniau musu koloni- 

ialpos dar-

buv.
rengiama

lietuviu

Baudžiava Brooklyno Lietu- Tautininkų Kliubas veiki- 
viškame Kremliuje mo neparodo. Kuomet ve- 

“Keleivio” skaitytojams lionis Smetona užduso, tai 
žinoma, kad Brooklyno lie- šis kliubas liko be ūpo. Su- 
tuviškai kalbantieji komu- sirinkę pakortoja, vienas ki
mštai užpirko nubankrutuo- tam varduvių minėjimą šu
tą buvusią Kolumbo Vyčių rengia ir viskas.
salę. Dali pinigų jau Įmokė
jo, o galutinam išmokėji
mui dabar visi deda viso
kiomis almužnomis.

rengia
Vietiirus.

NEW YORK, N. Y.

lai neatstovauja narius, bet 1921 metais Haverhillio 
juos tik mulkina ir išnaudo- lietuviai laisvamaniai pra- 
ia savo politikos reikalams, dėjo kalbėtis apie reikalą 
o nariams didelė sarmata,' Įkui ti savo kapines, nes vi- 
kad tokius svetimos valsty-i sos kapinės mieste priklau-
bės pastumdėlius laiko drau 
gystės vadovybėje. Laikas 
tai draugystei apsivalyti nuo 
bolševikiškos vadovybės ir 
grįžti Į bendrą lietuvių vei
kimą, kartu su visais kitais 
Wcrcesterio lietuviai.

Korespondentas.

HAVERHILL, MASS.

LAWRENCE, MASS.

parapijoms- ir laisvama- ba 
žmonėms būda- rius

Lietuvos Istorija Miesto 
Knygyne

Amerikos Lietuvių Tary- 
Lawrenciaus skyrius, 
kaip jau pirmiaus “Ke

pai

se
nių pažiūrų
vo sunkumų surasti saviš- leivyje” buvo rašyta, 
kiams įnirusiems laidojimo traukė The Story of I.ithua- 
vietą. Čia ir vėl teko didelis i nia Lietuves istoriją anglų 
darbas atlikti velioniui Mo-i kalboje Į miesto knygyną, 
tiejui. Jo pastangomis to Kas žingeidauja sužinoti 
darbo ėmėsi Gedimino kliu- daugiau apie Lietuvą, tai

Studentų Mitingas
The Lithuanian * Alumni

and Students Club is hold- Dar Apie Motiejų Matonį 
ing a meeting on DecembeiJ Motiejus Matonis gimė! 
14, Sunday at 5:00 P. M. at lapkričio 1 d., 1889 metais 
the Wcod_row Wilson Foun- Pasarninkų kaime, Seiriju 
dation, 45 East 65th Street, valsčiuje. Atvyko i šią šąli

Salė baisiai apleista: joje 
buvo visokio brudo. Būtinai 
reikia purvas išvalyti. Valy- t 
tojus samdyti — kainuos 
daug pinigų, tad komisarai 
susigalvojo susišaukti savo 
pavaldinių skodą ir nutarė 
organizuoti už dyką dirban
čius baudžiauninkus. Vie
nas kitą suėję tuojau užpuo- . ,,
la lašinti eiti dirbti. Kuris -vears oi, colIeS? s:u*

L:_i____•_ ____  dies tov.ard a degree iš Intam KieK pasipriešina, tą iš 
visų pusių visi baniutina iki 
galutinai išveda iš kantry
bės ir priverčia.

Baudžiauninkai eina eilė
mis. Vienas nešasi kirvi, ki- ---------
tas lopetą, trečias šakę, ket- Gražus Vardas 
virtas kopėčias, penktas nu- Darbai
plyšusių kelnių pundą. Kiek Worcesterio lietuviai 
vienas nešasi Įrankius, ko- rai pasidarbavo šalpos dar- 
kie reikalingi jam pavestą bo vajuje. Dirbo vieningai, 
darbą atlikti. Apielinkės neatsižvelgdami Į tikybinius 
gyventojai stebisi. ir politinius skirtumus, ir

Salės kaimynystėje gyve- gali pasidžiaugti vieningo 
nantis vienas pilietis parda- darbo pasekmėmis. ..... . .
vė savo namą. Sekmadienio Kada mes vieningai sto-piaLcla*yvay° visokiame lie- 
anksti rytą prie lango atsi- jame Į darbą, tada ir maža Jtuviskame judėjime. Tik at
sėdės jis skaitė gautus pini- saujelė kenkėjų, kurių mes! yykęs Į Ameriką jis pradė-

s. Nagi, žiuri, kad prie jo čia turime, nieko daug ne-D0 Įdomautis laisvamaniu

N. Y. C.
Anyone who is of Lithua

nian heritage, and has two

dies tov.ard a 
vited to attend.

Stclla U. Charaska,

1907 metais Į Lavvrenee, 
Mass. ir pradėjo dirbti au- 
dinyčioje. 1909 metais mu
du susituokėme. 1911 me
tais velionis išsimokė kur
piaus amato ir tada persikė- 

pres.jė gyventi Į Haverhill. Masr

bas, Įsigijo žemės sklypą, 
sudarė atskirą korporaciją 
kapinėms steigti, o velionis 
Motiejus buvo išrinktas tos 

- kapinių organizacijos pir
mininku ir išbuvo tose pa
reigose per 11 metų. Kapi 
nes iš raisto išaugo į puikiai 
tvarkomą musų laidojimos; 
vietą, kurioje ir pačiam tų
kapinių

WORCESTER, MASS.

Blogi

ge-

dubos. Jo laidotuvėms kuo-, Pinigų daugiausiai 
pa nupirko gražų gėlių vai-;Detroito lietuviai, 
niką, o draugai dalyvavo jo miesto lietuviai veikliai ren- 
palydėjime. Valdybos pra- ka aukas drapanomis ir

?»lusų

galite gauti tą knygą ir per
skaityti. Po vieną egzem- 
pliori yra padėta: Laivren- 
ce, So. Lawrence, Methuer. 
ir Andover knygynuose. 
Ypač jaunieji gerai padarys 
susipažinę su Lietuvos isto
rija.

Šalpos Darba*

palydėj
nešimai priimti.

Pramogų komisija, P.
Warner, M. L. Balchunas ir 
J. Balchunas išdavė galuti
ną raportą iš daryto paren
gimo Juknio kieme. Ta pati 
komisija ir ateityje stengsis 
padaryti parengimų su tiks
iu sukelti lėšų paremti musų 
draugus vargstančius Euro- Į Armono 
poje. Komisijos raportas 
priimtas su pagyrimu.

Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas Įvyks va
sario 8 d., 1948 m. buvusioj 
lietuvių svetainėj. Bus kal
bėtojų ir vietinių ir kalbės 
atvykęs iš Europos Lr. J.

!Kazlauskas. Pasižadėto at-I'važiuoti kalbėti ir Antanas
Kas da turite atliekamų T0^-. Paminėjime

oi ganizatoriui Pn"’drabužių, avalynės esate
Siei«oQ11S ^S‘- i- • at 'prašomi atnešti i Lietuvių J 928 metais velionis Mo- *vetainę prįduoti Kliubo 

“ -.raugais bu- gagpaaoriui Juškai. Drabu- 
. musų mieste k. ,-u sutvarkymas vra paves-

kur gyvenome visą laika, iš- ' 1 f ,.UOP^’ uD3^.e;tas vienam is komiteto na-,- 4’lei- b?v,° Per- *ehs metVs J^Į-Įriui V. Akstinui.

1 •T 1 11OJ V5C?
organizavo
TLt.

! auginome sūnų Juozą, 
jdome ji Į inžinieriaus moks
lus, kuriuos jis baigė 1931 

(tais su “bachelor of Science”; 
(laipsniu. Per karą musų su-* 
f nūs tarnavo armijoj leite
nantu, kariavo Euronoj ir 
dabar dirba armijoj Hava
jų salose.

Velionis Motiejus nuo 
;pat atvykimo Į Ameriką uo-

ninku, vėliau protokolų raš-į M. Stakionis-tininku, kol liga privertė 
pasitraukti.

Didžiojoj musų organiza
cijoj, Gedimino kliube. ve
lionis išbuvo prokolų rašti
ninku apie 20 metų.

Užėjus antram pasauli-j tytojas A Kaczėnas 
niam karui velionis ir vėl j

V/. LYNN, MASS.

Mirė A. Kaczėnas
Ilgametis “Keleivio” skai-

raeitą

gus. Nagi, žiuri, Kao prie jo čia turime, meno daug ne-'Jv juvumluo nirmi
namo artinasi visa eilė apsi- gali pakenkti. Tie kenkėjai, judėjimu, paskui Paraše . "
ginklavusių kirviais, šakė- tai Maskvos patriotai, nuo- Pr’e Lietuvių Soeialistų Są-; ? *.. 
mic ii- Innptnmis’ lankus Mnlntnvo yakiistiin- jungos 114 kuopos il‘ b'UVO L____ t •mis ir lopetomis! Žmogus lankus Molotovo zakristijo- 
pamanė, kad kas tai suuodė nai. Jie bandė atkalbinėti 
pinigus ir ateina apiplėšti! lietuvius, kad neaukotų mu- 
Sako, jeigu bent vienas jų sų bendram šalpos darbui.

išrinktas 
toriu. Per

dainuos
vietiniai chorai ir dainuos 
dainininkai ir dainininkės 
atvykę nesenai iš Europos. 
Po minėjimo bus šokiai abe-

avalyne tremtiniams sušelp
ti. Raportas iš BALF veik
los susirinkimo priimtas su 
pagyrimu.

Ta proga prane*~n-? vi
siems čraurams, ’ 
kuopos susirinkimai 
kc.s menes*, ketvirt- 
dien*. 1 valandą 

svetainė 
24-th st. Visi draugai 
kykit susirird.imus ir f-t-'-i 
veskite naujų drau 57, d
Įstotų i kuopą. Segantis ru 
sirinkimas Įvyks gruodžio 
28 d. 1 vai. po pietų.

c.

Baigiant susirinkimą nu
tarta sumokėti kuopos duo
klę Į BALF — $5 ir, išsė- 
mus visus klausimus, susi
rinkimas baigtas 3:30 vai.
po pietų.

J.
J.

Balchunas,
Bes&sparis,

pirm.
sekr.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIU AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Astiauskienė mirė , vįi, aviškio ap. 
antradienį gruodžio Austrevičius

Šli! aitė Teresė pusbrolis Petras, sun. Aleksandro. 
Keglentas Vladislovas iš Jonava

va), ir žmona Marija.
Labuckas Jurgis. Justinas ir Pra

nas iš Tilviškių. Zarasų ap.
Liubangas Antanas iš Raseinių ap.

Chicagoje.
Lizdas Jonas gyv. \Viikes Barre if 

pažinojęs Juozą Žinailį.
Linikas Joną; ir Vincas ir Ona. 
Mikalauskas Pi anas-Jvozas sūnūs* 

Juozo ir Marijonos Paukštytės iš ša
kių apskr.

Mikšiunas Vincentas ir Mikšiunaitė 
Uršulė iš Papilės vai.

Mozeik - Schimmelofenigyte Ama- 
lie iš Jurbarko, gyv. Bridgeport.

Naruševičiūtė Juzefe, Worcester.
Narvičienė - Venckevičiutė Anta

nina iš Kalvarijos ir dukterys Elena 
ir Onutė, New Yorke.

Odavas Jurgis iš Tauragės ap.
Pabiržis Bernardas iš Kauno ap
Petruševičius Jonas ir Agota iš 

Kybartų.
Puišienė - Urbonavičiūtė Elena iš 

Kauno.
Radavičius Stasys sun. Domininko, 

gim. Amerikoje, gyv. Chicagoje, tė
vai išvyko is Kražių.

Radzevičius Adomas sun. Adomo iš 
Gelvonių vai. brolis Apolonijos Ku- 
nigelienės.

Rėklaitis Gustavas. Bridgeport.
Rimkus Jonas ir sesuo Marija iš 

Vilkaviškio ap.
Sadunas Antanas ir Jonas sūnūs 

Vled«. iš Utenos ap.
Sakalauskienė Uršulė iš Pajevonio 

vai. duktė Jono.
Siemniškis, įpėdiniai Stasio, gimę 

Phiiadeiphi joje. Jų tėvas buvo iš 
Kalvarijos m.

Strumskis JJuozas iš Obelių vai. 
ftabonaitė iš Babtų vai.
Sirvinskienė - Vaičiūnaitė Ona iš 

Gižu vai.
šlikas Juozas ir sesuo Teresė iš 

Vilkaviškio ap.

Petras iš Simno vai.,
i Alytaus ap.

Bagerskas Juozas iš Liubavo. 
Balčiūnas Silvestras iš Linkuvos 

vai., gyv. Chicagoje.
Balčiūnienė Ona (.Judickaitė.’). 
Balzel - Ramanauskaitė Mary iš 

Viekšnių vaL
Baukus iš Sintautų vai.
Bekeris Antanas iš Salako vai. ir 

sesuo Sakarauskienė.
Bemis - Ramanauskaitė Kaziunė 

iš Viekšnių, Mažeikių ap.
Bindonas Kostantas iš Keturvala- 

<ių vaL
Bladžius-Domarkaitė ir yvras, iš 

Piungės vai., ir sūnūs Leonardas, g. 
Chicagoje.

Botčkus Povilas iš Kvėdarnos vai., 
vedęs šiupaitę.

Budriunas Helena ir Ona. lankėsi 
Lietuvoje 1934 m.

Bukauskienė - Steckaitė Olimpija. 
Bostone.

Čepaitis Vincas iš Sarakų km. 
Paežerit) va!. ir dukterys Anelė, 
Amilė ir Elenono, gyv. Baltimorę.

Cepaitytė-Lion Magdalena, duktė 
Vinco ir Magdalenos iš Sarakų km.

Cemaukienė - Paužaitė Natalija iš 
Sakių ap.

Cesna Antanas, Jonas Ir Vincas iš 
Pilviškių vai.

Dementavičius Jonas iš Rumšiškių 
vai.. Kauno ap.

.» .. ; I)enbowska Stefanija iš Lietuvos. 
ISpiJ- Dilys Stanislovas sun. Katrės, 

javonio vai.
Dumčiutės Marija ir Uršulė iš Pa-
Fliotavaitė Ida iš Tauragės.
Galinauskis Juozas iš Kauno
Gerinimas Motiejus iš Gražiškių vi. 

Vilkaviškio ap.
Gindrenas Juozas iš Anykščių vai. 

gyv. Fort Dodge.
Goštautas Kazimieras sun. Vlado 

Į Gudelienė - Vasiukonytė Elena iš 
, Seinų ap.

Gumauskienė - Ramanauskaitė Emi 
Į lija iš Viekšnių.
I Gutauskas (Gilman) Adolfas iš Jo-

ėmėsi už visokiausio šalpos į b (i Velionis paėjo iš Pa 
ir karo rėmimo darbo. Jisiverįnįu, Traku apskrities, 
dirbo karo bondsų platini- j Amerikon atvyko 1901 ir 
me, dedasi nne onanizavi-j$kaitė ‘-Keleivi” nuo pat 
mo BALE 50-o skyriaus n|muslj laikraščio' atsiradimo, 
jame pirmininkauja, Paliko žmoną Domicėlę, sū

nus Aleksandrą ir Juozapą 
ir dukteris Eleną, Elzbietą 
ir Agniešką bei tris anukus. 
Paskutinių laiku velionis 
vertėsi dženitoriaus darbu.

įga vėžio liga ne
pasitraukti. Vedant 

organiza- Amerikos Lietuvių Tarybai 
trumpą laiką .jam Lletuvos lavinimo vajų.

kuopos 
kuonos

pasisekė Į kuopą pritraukti (velionis irgi uoliai dėjosi
butu sustojęs prie namo du- Bet ju pastangas margis nu-!^au§ jaunų ateivių ir io pa 

stangomis kuopa Įsigijo sa-irų, tai buvau pasirengęs 
griebti telefoną ir šaukti 
policiją.

Nors toji salė 
Brooklyne, bet 
Hill, bet brooklyniečiai ją 
vadina “Brooklyno Lietuvių 
Kremlių.’’

Bimbalaitis.

randasi ne 
Richmond

Brcoklyno Lietuviški 
Kliubai

Brooklyne turime tris lie
tuviškus kliubus: Lietuvių 
Piliečių, Lietuvių Atletų ir 
Lietuvių Tautininkų.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
valdomas bimbinių. Jis yra

nešė ant uodegos.
Turime organizacijų, ku-^n^ jr visi kuopiečiai 

nas kontroliuoja komunis-Į ,;ai (Hrbo kl,Itu,.{ni 
tai. Tokios organizacijas mosi darba. 
prie musų bendro darbo ne
prisidėjo. Vieną iš tokių or
ganizacijų paminėsiu. Mes 
turime Worcesterio “Lietu
vos Sūnų ir Dukterų” drau
gystę. Vardas gražus, pat
riotiškas. Draugija vadinasi

darbo ir Heverhillioj Mirė 69 metu sulaukęs, 
kolonija suaukavo j "______

vo kambarį, Įsitaisė knygv-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER,

“Lietuvos” sūnų ir dukterų, 
o ne Rusijos tarnų ir vergu. 
Bet ji elgiasi, lyg joje butų 
susispietę rusiški patriotai, 
kuriems tik Maskva terūpi. 
Prie lietuviško darbo ta 
draugystė nesideda, bet da
bar ji skyrė 100 dolerių ko
munistų namui New Yorke 
pirkti. Taip tai lietuvių su
dėti pinigai eina Maskvos 
diktatūros palaikymui • ir 
skleidimui čia totalitarinės 
propagandos.

Lietuvos Sūnų ir Dukterį!

veik- 
švieti-;

Pats Motiejus,' 
nors buvo vedęs ir šeimyną; 
augino, vienok nuo veikimo: 
neatsitraukė, kartu su kitais -b 
mokėsi ir kitus mokė lošti ( a as 
teatro veikalėlius ir 
pa pasižymėjo gyvu 
mu. Jos artistai
dę scenoje 
Nashua, N. H.

Užėjus pirmam pasauli 
niam karui iškilo reikalas 
šelpti Lietuvos žmones. Ve
lionis Motiejus ėmėsi už to; 
darbo. Jis dirbo prie Įvai
rių komitetų, prie aukų rin
kimo, prie Lietuvių Dienos 
organizavimo.

Karui pasibaigus lietuviai 
socialistai sumanė 
lietuvišką mokyklą 
jaunimui. Motiejus nuo

• prie to 
maža
Lietuvos vadavimo reika 
lams virš dvejų tūkstančių! 

■ dolerių.
į Velionis Motiejus visą 
savo amžių buvo laisvama
nis ir socialdemokratinių 
pažiūrų žmogus. Tokiu bu- 

jis ir atsiskyrė nuo 
-• , | musų palikdamas mus dide-
" veiki" bame litidėsyje. Mirė jis su

ta. yra pasiro-! Į?***8. ?8 .met« amžiaus 
ir iiurenec i- Galla 11 ln'd"a'

Žmona Marcelė-

HUNTINGTON, N. Y.

Mirė Jonas Ivanauskas
Gruodžio 2 d. čia mirė 

! Jonas Ivanauskas, senas 
“Keleivio” skaitvtoias. Ve-

NORWOOD, MASS.

Senas Miškas Kitaip Ūžia
Lapkričio 29 d. čia buvo 

koncertas, surengtas drau
gijų po komunistų vadovy
be. Koncertas buvo Įvairus 
ir atliktas tinkamai. Publi
kos buvo vidutiniškai. Di 
desnę dalį programos
dė vietinių vyrų grupė po 
vadovyste S. Pauros. Tenka 

j pastebėti, kad pirmiaus tie 
I patys vyrai dainuodavo ait- 
’rias, ausį rėžiančias Sovietų 
Rusijos dainuškas, bet šia-į 
me koncerte, šalia liaudies 
bei komiškų dainelių sūdai-, 
nuota net ir Lietuvos him- 

O juk iš tu

leškomi.-ji arba apie juos žinan- 
ti< i ma'oniai prašomi atsiliepti j:

Con-u'ate General of Lithuania 
•11 \Vest 82nd Street,

Nevv York 24, N. Y.lionis buvo ginįs Lietuvoje! MS- O juk iš tų vynj ^pės v.t^, ya|
1877 metais ir 1 Amerikai buvo tokių, kurie kltiem.-Į Ivanauskas Jonas iš Rumšiškių v.

Lietuvos himną’ Jakaitytė Ona ir dvi seserys iš Ki
dulių vai.

Jantas Augustas iš Kidulių vai. 
Jasiunaitė Emilija iš Rokiškio ap. 
leršovas Jokūbas, New Yorke. 
Jogininas Pranas iš Rietavo vai. 
Juška Feliksas ir Vincentas iš Se-

metais 
atsikėlė 1905

ir į 
metais Velia-! dainuojant

draugystės nariai savo dau-'dies ėmėsi to darbo. Reikė- IĮ Praną. Elmonte. o vienas 
gumoje nėra bolševikai. Betijo prie mokyklos kūrimo brolis, Juozas, paliko Lietu- 
nariai yra apsileidę, mažai J Patraukti visas vietines lie- voje. Velionis palaidotas
lankosi Į susirinkimus, o ko- tuyiškas organizacijas. Mo- gruodžio 4 d. iš presbitorio-
mitete sėdi Maskvos dikta- tiejus buvo išrinktas mokyk- nų bažnyčios, kurios nariu
turos garbintojai. Tai tas los komiteto pirmininku, iis buvo.
komitetas ir “veda’’ visą Mokykla musų kolonijoj iš-:-----------------------------------
narių draugystę ant Mask- silaikė 12 metų ir daug 
,vos pavadžio. Tokie gaiva- naudingo darbo atliko.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

mokytojui
S. P., kad parodė Rusijos Karvelis jonas 
patriotams lietuviškos dai
nos gražumą. O Lietuvos 
himnui giedoti musų Mask
vos bernužėliai, matomai, 
yra gavę pavelijimą iš savo 
j opiežių, nes kitaip jie negi 
drįstu. Svetys.

iš Ukmergės ap. 
Kazakevičius Juozas ir sesuo Ele

na iš Mariampolės ap.
Kemešytė Valė iš Krekenavos vai. 
Kiesel - Brokschaitė Matilda duk

tė Leopoldo ir Emiliios.
Kisielius Jonas. Pittsburgh. 
Klimavičienė - MackevičiutS Stefa

nija iš Panevėžio ap.
Klivinskienė Juzė.
Kožukauskas Konstantinas tunus 

Vladislovo iš Kaltinėnų parap. ir jo

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

DAUG JVA1RUMO
Už SI.00 per visn metą kožną tnė- 

■ne-i 32-jų puslapių žurnalas. Adre
suokit: (9-48)

LIETUVIU 
332 N. fith st..

NAUJIENOS 
Philadelphia 6. Pa.



Poslapis Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON

limas 
Maikio su Tčvu

Didieji Skandalai

—Na, o ką, Maike, ar aš šomi 
u nesakiau, kad bus vai- ba.

daugiausia lotinų

Amerikos spauda daug tektyvas, G?ton B. Means 
rašo apie generolą Meyers, Jis sakė, { rezidento žmcna 
apie jo meilužę ir kitus ka- sužinojusi,
ro biznius. Generolas buvo 
“patriotas”, jis “gvnė tėvy
nę”, bet ir savo kišenės rei
kalų jis neužmiršo. Tokių 
“patriotų” Meyers buvo ir
daugiau? Kongreso komisi- kad apopleksija nutraukė

kad ios vyras tu
rėjęs meilužę ir iš pavydo 
vyrui uždavusi nuod į... 

Kaip iš tikrųių bir o ir 
dar niekas

Eik Hills aliejaus rezervą 
E. F. Doheny’io Pan-Ame
rican kojnpanijai.

Abiem tom kompanijom 
aliejaus atsargos buvo iš
nuomotos be varžytynių, 
slaptai niekam nežinant. O 
vėliau paaiškėjo, kad Sin-' 
clair davė vidaus reikalų se
kretoriui $260,000 liberty

šiandien dar niekas nežino. 1 ondsų, o Deheny iam davė 
Oficialiai uvo ; askeibta. $100,000 “paskolos” be

jos, o kartais ir justicijos sergančio prezidento gyvy-
departamentas tokius pauk- bę. 
ščius vienaip vien išvelka;scius vienaip 

švieson.
Kad tarne 

aukštų valdžios 
menės pareigūnų

Neilgai ilsėjosi miręs pre- 
tukstančių Ridentas savo kape, kaip po 

kariuo- Į visą Ameriką pasklido ži- 
didelius skamla-

įr Kariuo-į visą 
pasitaiko nios apie

nuošimčių, be jokios 
iijcs ir be kvito.

Kada kongresas pradėjo 
aiškinti A. B. Fall sutartis, 
l radžioje viskas atrodė 
tvarkoje. Bet palengva iški
lo viešumon labai nešvan- 

1 kus reikalas ir vėliau aukš-

garan-

neteisingų žmonių, neradus valdžios viršūnėse. Di- 
joks stebuklas. Lengvo pasi- džiausiąs iš tų skandalų bu- 
pelnymo pagunda visur yra vo “Teapot Dome’’ ir “Eik 

Hills” skandalai. Buvo tai ):didelė.
spaudo

Budri kongreso, 
pačios valdžios 

kontrolė visada vra
s ir

reika-Ikaro
linga. Sukčių pasitaiko vi-(j.a(|
sur ir jei sukčiai yra gaudo- 
mi ir baudžiami, tai negali
ma kalbėti apie korupciją. 
Bloga yra, kada sukčiai Įsi
gauna i tokias aukštas vie
tas, kur jie patys turi kitus 

1 kontroliuoti, arba kada

Nuo 1909 metų Amerikos 
laivynas baukštėsi,

i aliejaus atsargas karui, kon
gresas išskyrė tris turtingas 

aliejumi sritis, kaipo “re
valdžios tarpą įsibriauna*

•pasipelnymo išalkę “patrio-'t?™
Į tai”. |OUVO

Dar

čiausias teismas abidvi tas 
slaptas sutartis panaikino, 
kaipo “nelegališkas ir suk
tas”, o vidaus reikalų sekre
torius gavo metus kalėjimo 
už tokių sutarčių pasirašy-

jam gan kada nors tru- .p. . rll u.n
aliejaus karo laivams, Teapat Dome ir Hk Hills 

jei iškiltu skubus reikalas ls*?anįalal "skambėjo po 

kariauti.' Kad užtikrinus 'ls« Ameriką ir paliko gar-— lstonjo1sus skandalų istorijoj. Ir 
šiandien “Teapot Dome“ ar 
“Eik Hills’’ daugiau prime- 

nešvarius skandalus.aiba kada I,zervą„ ateičiai. Tokios re- na . -- • f w
tarpą išbliauna * alieiaus atw ne.gu tas gražias vietas Wyo zervuotos aliejaus atsaigo^Į . Kalifornijos valsti-

No. 30. Gruodžio 10 d., 1917 m.

‘SHOOTING STAR” RODO MIKLUMĄ

išskirtos Eik Hills, 
Kalifornijoj. Teapot Dome.’Jmusų atmintyje, po, w j į

pirmo pasaulinio karo, A- ;
laon • i „ u- , 'fbuvo patys garsiausieji skan 1920 metais karo laivyno Į

ir Buena Vista,!

—Bet jos da nėra, tėve.
—Jeigu da nėra, tai bus 
įkristi jonas skaitė man iš 
azietų, kad žydai vargoni- 
uoja Savo vaiską ir eis ara- 

į mušti.
—Tiesa, žydai su arabais 

ašesi, bet tai da nėra tik
as karas.

—Bet pasakyk, Maike. 
naip žydai gali va avotj 
Juk jiems yra uždrausta pa
daryt kam nors smertį. Ne; 
vištai galvos žydas negali 
nukirpti b^t turi npttiiivmii v7vz«

—Olrait, Maike, tegul 
jau bus ir tavo viršus. Šian
dien aš nenoriu eit su tavim 
i didelį sporą, ba pereitą 
ledėidienį spaviedni atli-

, merikoje buvo toks laikas, 
kada aukštai valdžios viršū
nėse buvo privisę netikusių 
valdytojų. Tai buvo prezi
dento Hardingo laikais.

—o—
1923 metais rugpiučio 2 

d., grįždamas iš Alaskos

Teapot Dome ir Eik Hills

nebuvo vie

kam Prie to, aš ne su tuo staiga mirė Amerikos prezi- 
bizniu pas tave atėjau. Aš dentas, Warren Gamaliel

sekretorių, buvo duot. plą: ninteįiai NuJ0 1924 metu iki 
ųs Įgaliojimai apsaugoti didžj j kji 

tas aliejaus atsargas zeme-;[ais kongresas vis aiškin0

je, kaip j is ras geriausiai. vį kį Hardingo laiku 
Mat, pnva ųs kapiulistaiifkandalus ir vis «iUt0 die‘ 
tų rezervuotų vietų ------
nystėje kasė aliejų 
pavojaus, kad jie 
traukti aliejų ir iš 
vuotų vietų,
žeme, kaip ir vanduo, teka 
į patuštintas vietas. Todėl,

Naujas orlaivis naikintuvas, varomas rakietiniu mo
toru, demonstruoja savo miklumą oro mūšyje. Jis le
kia 575 mylias per valandą, bet nežiūrint tokio pašė
lusio greitumo jis iš 11,000 paleistų šūvių virš pusės 
pataikė į taikinį žemės paviršiuje, o iš 45,000 šovi
nių, paleistų į kitą skrendantį orlaivį, 37 nuošimčiai 
pataikė į taikinį. Paveikslo viršuje matyti “Shoot- 
ing Star”, kaip jis nusileidžia ant taikinio su 575 my
lių greitumu per valandą, o paveikslo apačioje ma
tyti, kaip iš orlaivio paleistos kulkos sukelia dulkes 
apie taikinį.

MARGUMYNAI. - mos švieson neaiškius, įtarti
ir PU?'.° nur, ■
ga i “I‘‘neiegaliskus

. ' cijos pareigunu darbus irnes aliejus po!darbe|i*us ^puįIikonų par.

abejotinus ir stačiai 
administra-

ncrėjau pasikalbėti apie vi- Harding. Jis mirė San Fran- 
so svieto palitykę, ba tu j cisco mieste. Visa šalis su 
skaitai angelskus peiperius didele širdgėla liūdėjo stai-
ir daugiau žinai. iga mirusio prezidento. Jį - kfliTnvn..ąfaip aiip;1K vra

—Politikų, tėve, yra vi- laidojant visame krašte bu- J-??, .L:x
šokių. Kokia gi politika tė-įvo paskelbta gedulos diena., ls.ia.iama 

daugiausia rupi? {New Yorko vyskupas Man-’f?eftimų.
Žinai, Maike, kaip ge-,ning, laikydamas pamaldas tintas v1®125- 

už mirusi trezidenta. savo--  ę ----------- ę 7-----
pamoksle sakė:

VU1

nerolui. man daugiausia ru-- ,- rzr
pi vainos. Per radiją aš va

tai aliejus iš 
vietų teka į patuš-

riezniką. Valuk to žydai hf_ 
medžiot neina, kad užmušti *ar girdėjau, kad Amerikon 
yvą daiktą jų Dievas drau- gta_j “Jei aš turėčiau parašyti •Fall. Jis buvo
žia. Taigi aš noriu, kad tu 
an davadlyvai šiandien iš- 

. irozytum, kaip jų vaiskas 
alės su arabais va'avct? 
’ejaugi pasigavę arabą ves 

pas savo rabiną, kad pa
liautų, kaip kokį aviną?

—Tėvas klysti manyda- 
las, kad Dievas uždraudė
" dams ką nors užmušti. Ne 
ievas, bet pačių žydų va- 
as Maižius yra parašę, 
iems įsakymą, “Neuž

mušk.” Tą Maižiaus įsaky
mą ir katalikų bažnyčia yra 
įrašiusi į savo poterius. O j 
tačiau tas įstatymas netrak
to katalikams kelti karus ir 
užmušinėti savo priešus. Tai 
'■odei žydai negalėtų šaudyt
'rabų?

—Dabar aš suprantu,

aike. Reiškia, vaina bus. 
—Gali būt, tėve, bet gali

r nebūt.
—Jes, Maike, gali būt ii 

gali nebūt; tas viskas pri
klauso nuo pono Dievo va
lios. Ale aš tau pasakysiu, 
vaike, kad ar vaina bus, ar 
nebus, bet pakajaus ant 
svieto tai jau šiur nebus.

—Nesakyk, tėve, “paka- 
aus;” sakyk, nebus ramy

bės.
—Tu, Maike, manęs ne

mokyk, ba lietuviškai a 
moku geriau už tave. Ti 
merkavoji kalbėt iš knygų, 
o aš šneku regti senoviškai 
‘aip kaip Lietuvos kunigaik
štis Vytautas šnekėdavo.

—O ką tėvas žinai, kaip 
Vytautas kalbėdavo?

—Tas, Maike, galima 
matyt iš jo raštų. Juk yra da 
atlikusių Vytauto parašyti 
knygų.

—Kiek man yra žinoma, 
tėve, tai lietuviškų raštų iš 
Vytauto laikų da niekas 
nėra matęs. Iš pradžios jo 
raštinėje buvo vartojama 
baltgudžių kalba, o vėliau, 
kai Lietuva įsileido katali
kų kunigus, valstybiniai Lie
tuvos dokumentai buvo ra-

Paukščių Spalvos nizuoti Wisconsin ir Iowa
Paukščių plunksnos turi valstybes. Ten ir dabar yra 

labai įvairias ir kartais didžiausios Amerikos švedų 
skaisčias spalvas. Tyrinėto- kolonijos. Švedai kūrėsi že- 
jai sako, paukščių plunksnų mės ūkyje, o apie jų gerai 

Kuilis ir Vyskupas ■ spalvos priklauso nuo kelių pastatytas farmas greit iš-
w 1 dalykų. augo ™ :---- **

Kartais plunksnose yra į
spalvuota medžiaga, pig-5 . ,
mentas, kuri 'plunksnoms ™e.riy?Je augo 13 palengva, 
duoda jv tokią ar kitokią nPnes simt3 metų j Ameriką 
spalva. Bet tai ne visuomet kasmet atvykdavo po pus- 
taip yra. Kai kurios paukš- aPtro tūkstančio švedų atei
čių plunksnų spalvos yra tik .° aP*e metus į
atspindis persilaužifen č i u Ameriką jau atkeliaudavo 
saulės spindulių. , Saulės P° 64 tūkstančius švedų kas- 
spinduliai atsimuša į plunk- n?et;.. * čliau ateivių švedų 
snos paviršutinį sluoksnį ir, skėčius pradėjo smarkiai 
kaip eidami per vandens mažėti. Viso iš mažos Šve- 
lašus, atsimuša nuo gilesnio . G°? milionai eyvento- 
plunksnos sluoksnio tam 1 Ameriką yra atkeliavę 
tikra spalva. :aP?? vieną milioną ateivių,

, , „ , - O baltos paukščiu plunks-;?.^ v^so amerikiečių šveduvoslavų bažnyčios vyskupu. nos g vfe(> spa|. v.
vų pigmento, baltos plunks
nos yra visai bespalvės! Jos 
atrodo

tijai
dabai
se

tie skandalai dar ir 
atsirūgsta rinkimuo-

J. N-».

Prie prezidento HardingoI —
vidaus reikalų sekretoriuj Ar juodas
'buvo paskirtas Albert B. i vyskupu? Keistas ,---- s

miestai ir miesteliai.
Lr»t įlia 
ivuiiia gan uuu

klausi-
j..oveuų ateivių skaičius A-

“susirišes” su i mas. Kaip kuilis galėtų buti
iino čniniT ^ako iie atlekia v^en^ sakinį ant jo pamink-' aliejaus kapitalistais ir su-j vyskupu? Bet Rusijos met- 
čia raplenais iš’Kubos išP°’ a® parašyčiau: ‘Jis išmo-!manė padaryti gerą biznį su ropolitas (arkivyskupas)
Meksikos ir iš Kanados mus suprasti broliškumo; karo laivyno aliejaus atsar-j Antonyj Charapovicki kar- 

i—i_.i—* ----------- --------------j t<į S2,kG Z Jei *'z'**’Vieni lekia raplenais, o kiti galybę- Tai yra didžiausią i gomis. 
pasisamdo 
II* IiaktlCS H
tą, o Amerikos komunistai į visada duoda musų kraštui j tų 
priima juos ant burdo. Sa- ?ac . ^aiP ištikimus, taip .saiga 
ko, pirma taip darydavo ^mintingus ir taip kilnius

canene non.

JUOS 
pirma

Hitleris, kai jis riktąvosi 
rie vainos, o dabar taip 

daro Stalinas. Tai kaip tu 
rokuoji, Maike, ką dabar 
Amerika su tais šnipais da
lys?

—Amei ikos valdžia juo; 
gaudys, tėve; sugautus so
dins kalėjiman, o paskui de
portuos.

—Bet ar tu, vaike, nemis- 
lini, kad iš to gali kilti vai
na tarp Amerikos ir Rusi
jos?

—Gali, tėve. Bet ar kils, 
ai kitas klausimas.

—Na, o kaip tu figeriuo- 
ii, Maike, ar Rusija galėtų 
atsilaikyti prieš Ameriką?

—Aš nemanau, tėve.
—Bet Rusija nuvajavojo 

Hitlerį. Taip sako Bimba.
—Tai netiesa, tėve. Hitle

rį, Mussolinį ir japoną nu
galėjo Amerika.

—Maike, aš labai myliu 
klausytis apie Vainas, alc 
šiandien neturiu daugiau 
laiko, ba esu pakviestas ant 
krikštynų. Taigi denkiu už- 

ką tu man dabar paša-; 
.tei, o dabar einu. Kitą sykį 
papasakosi man daugiau 
.pie vainas.

.. į

ŽEMĖ DREBĖJO AR ME
TEORAS KRITO?

Maine valstijoj sekma
dienį 10:30 vi. vakare žmo
nės apie VVaterville ir Ken- 
ncbec girdėjo nepaprastą 
triukšmą. Iš kur tas triukš
mas paėjo, niekas nežino* 
V ieni spėja, kad gal žemė 
drebėjo, kiti sako gal mete
oras kur nors arti nukrito, o 
kiti iš viso nežino ką galve- 
i.

milžiniškuose tan
kuose. Tuo tikslu A. B. Fall 
sumanė išnuomuoti rezer
vuotas aliejaus sritis priva
tiniams kapitalistams su są- 

Vos praėjo liūdesio die-j lyga, kad jie dalį alie jaus 
:nos ir spauda dar tebebuvo į supiltų į atsarginius tankus. 
I pilna gailių raudojimų, kaip Bet A. B. Fall neturėjo

dvasioje, kaip tas, kurį mes 
dabar apraudojame”.

teisės aliejaus atsargomis 
šinkuoti. Tai buvo karo lai
vyno sekretoriaus žinioje. 
Todėl vos trys mėnesiai po 
prezidento Hardingo įvesdi- 

pasirašė
patvarkymą, kad aliejaus 
atsargų priežiūra pereina ; 
vidaus sekretoriaus rankas.

Tuo patvarkymu remda 
miesi vidaus reikalų sekre 
torius 1922 metais balan
džio 7 d. išnuomavo Teapot

J krašte pradėjo sklisti gan
dai, kad prezidentas W. G.
Harding nusižudė. Iš kur 
tai kilo paskalos, kad prezi
dentas nusinuodijo todėl, 
kad jis savo aplinkumoj pa- nimo, prezidentas 
matė tokias dideles sukty
bes, jog mirtis jam atrodė 
geriausias kelias išvengti 
didelių skandalų. ,

Po kiek laiko buvo palei
stas kitas gandas, kad pre
zidentas buvo nužudytas.
Sako, jo žmona su preziden-įDome aliejaus rezervą pi l

to daktaro Sawyer sutiki-.vačiai Harry Siftclairio 
mu, uždavusi jam nuodų. iMammoth Oil kompanijai. 
Tokį gandą paleido justici- Tais pačiais metais gruo- 
os departamento vienas de- džio 11d. iis išnuomavo ir

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.

tino laikais, kada tas caro 
dvaro Įtakingas vienuolis 
buvo užsigeidęs padalyti iš 
savo bičiulio, visai beraščio 
ir girtuoklio Varna vos, pra

Šventasis sinodas gavo iš 
carienės prašymą paskirti 
Varnavą vyskupu. Šventasis 
inodas tą ir padarė, ų met-, “V priežasties, kodėltopolitas Chrapovickis tada 1mnsn Qtrn(

ir paaiškino, kad ir iš juodo
kuilio galima padaryti vys
kupą, jei tik carienė to no
ri...

Iš knysos ‘‘Tikra Teisybė 
Apie Sovietų Rusiją".

kilmės dabar čia priskaito^ 
ma apie 2 milionų žmonių.

Švedai yra suamerikonė- 
baltos dėl tos pačios !ję ir daugelis jų užima svar- 

ir sniegas Įbias vadovaujamas vietas 
musų akiai atrodo balus, i Amerikos gyvenime. Bet at- 
Kaip žinome, sniegas yra eivių švedu vaikai 
mažutėliai vandens sušalę išo savo kilmės
lašeliukai, kurie išrodo balti 
todėl, kad tarp jų yra oro.

ir
meile prisimena 
kilmės kraštą, o

neuzmir- 
visada su 
savo tėvų 
labai dau-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kryžiai, Vinco Ramono 

omanas. Išleido leidykla 
‘Patria” Tuebingene 1947 
—400 Lietuviškos knygos 
sukakties metais. 286 pusla
piai. Viršelis dailininko P. 
Dsmolskio. Kaina 10 mar
kių.

Atėjo gražiai išleista V. 
Ramono nauja knyga, ku
rioje vaizduojama, kaip Su
valkijos šimtamargis Krei
vėnas ir jo apielinkės žmo
nės pergyveno pirmąjį bol
ševikmetį Lietuvoie. Roma
ne piešiami “buožės”, ku- 
miečiai ir bernai, kaip jie 
pasitiko Lietuvos okupan
tus ir koks likimas iuos išti
ko “laisvės” tvarkoje.

PANAMA IŠNUOMO1A 
AMERIKAI BAZES

Panasiai yra ir su baltomisįgelis Amerikos švedu lai's- 
paukscių plunksnomis, jos(vai vartoja ir savo tėvu kal- 
yra bespalvės, bet dėljbą. Amerikos švedų spauda 
plunksnose esančio oro, mesiyra plačiai skaitoma ir ji 
jas matome baltas, kaip laikosi ne ateiviais bet '
sniegas. čia

Švedai Amerikoje
Prieš kelis šimtus metų 

į Ameriką buvo atplaukę 
švedai. Jie atplaukė Milles 
vadovaujami i Wilmington, 
Del. ~ ’

gimusiais
ventojais.

švedų kilmės gy-

Kiek Sveria Oras?
Mokslininkai apskaičiavo, 

kiek sveria oras virš musu
A pet sXedy, gyventojų'galvų. .Jie sako, kad oras 
Amerikoje is tų laikų mažai lyra sudėtas iš keliu daliu, 
tepaliko. Dabartiniai Ame-'Svarbiausioji oro dalis vra 
rikos gyventojai švedų kil- azotas (nitrogen). Jo yra 
mės čia atsirado daug vė-'atmosferoje virš musu že- 
lia^; . . 'mės 4,268,472,500,000,000

Šiais metais Amerikos tonu! Paskui eina deguonis 
švedai rengia dideles iškil-. (oxygen). Jo yra atmosfe- 
mes paminėjimui šimto me- roję 1,278,264*700,000,000 
tų nuo švedų kolonizacijos tonų! Paskui eina dar aš- 
Vidunniuose Vakaruose. Ituoniais pavadinimais viso- 

Prieš šimtą metų visą A- ki°s dujos ir visų mažiausiai 
meriką krėtė Kalifornijos °re yra dujų, vadinamų 
aukso drugis. Tada tukstan- ksenon vardu. Bet Ir tų kse- 
čiai kolonistų traukė i Kali- npn dujų svoris atmosferojePanamos vyriausybė pasi- — -------- ---- - . -

įrašė su Amerika sutartį, pa- forniją ieškoti aukso ir grei- 1,900,000,000 tonų!
gal kuria ii išnuomavo Ame- to praturtėjimo. Tuo laiku p,ie tų visų dujų dar prisi
rikai dešimčiai metų kariš- ir švedai dideliais būriais deda 14,600,000,000,000 to- 
kas bazes Panamos respub- pasirodė Amerikoje. vandens garų, kurie ran-
likos teritorijoj. Tarpe ba- Bet švedai ateiviai ne- dasi atmosferoje virš žemės 
žiu vienas aerodromas bus traukė į Kalifornija. Jie nu- paviršiaus. Toks milžiniškas 
skiriamas laikyti sunkie- žiurėjo geresnes vietas apsi- svoris oro supa musų žemės 
siems karo bomberiams. gyvenimui ir pradėjo kolo- kamuolį.
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me į “politinio tinkamumo” 
tikrinimo pavojų, buvo lyg 
ir peržiauru, o todėl mes vi
si ryžomės geriau tylėti.

Tuo laiku komunistinė 
viešnia kaž ką tvliai pasakė 
draugui Podėliui, kuris tuoj 
pat nusileido nuo tribūnos 
ir kaž ką pasakė keliems 
pirmoje eilėje sėdėjusiems 
nepažįstamiems tipams. Vi
sa ši grupė išsiskirstė tarp 
kelių šimtų salėje buvusių 
tarnautojų ir užėmė tokias 
vietas, kad galėtų patogiai 
stebėti visus esančius susi
rinkime. Podėliui sugrįžus į 
tribūną, komunistė kreipė-1 
si i susirinkusius siulvda-.

1940-41 Metus Prisiminus
UNIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOJE IR JŲ TIKRIEJI 

UŽDAVINIAI.
Vienas iš pirmųjų bolše- pristatė mums kaž kokią 

vikų darbų Lietuvą okupa- mažą kuprotą moterį, kuri 
vus, tai buvo unijų suorga- pasirodė esanti komunistų 
ganizavimas. partijos centro atstovė, ku-

Tokių unijų, kaip daug?- riai pavesta pirmininkauti 
lyje vakarų Europos valst y- musų susirinkimui, 
bių Lietuva neturėjo, nes Po to pradėjo kalbėti ši 
tautininkai ir šioje srityje moteris. Ji ilgai ir nuobo- 
pasistengė pakišti dirban- džiai aiškino mums visą tai, 
tiesiems kaž kokią nevyku- ką mes ir patys žinojome, 
šią, valdišką organizaciją, būtent, apie tautininkų pa
kuli nors ir buvo tuo vardu stangas apgauti darbo žmo- 
pavadinta, tačiau tikrumo- nes, vietoje unijų įsteigus 
je su unijomis nieko bendro kaž ką, ką ji pavadino “dii-ima. pakelti rankas tiems 
neturėjo. Tik dabar, sakė bančiųjų kvailinimo” įstai- kurie nesutinka rl™»<rr 
bolš e v i k a i, bus tikrai gomis, apie buvusį protekci- 
demokratiškos profesinės jcnizmą ir kitas blogybes, 
sąjungos, tokios, kokios jes nuo kurių apsaugo tik de- 
yra “visų darbo žmonių tė- mokratiškos ir laisvos uni- 
vynėje — Sovietų Sąjungo- jos. Dabar, apgaulės ir sau- 
je.” " valės laikai esą praėję, nes

Papasakosiu, kaip visa Lietuva turi galimybės atsi- 
tai buvo padalyta Žemės kratyti visų praeities sukty- 
Ukio Ministerijoje, nes aš, bių ir, savaime supranta

su draugo 
Podėlio ir kitų į komitetą 
pasiūlytų asmenų kandida
tūromis. Tokių, žinoma, ne
atsirado.
'“Aš džiaugiuosi, kad nie

kas nesipriešina tikrų liau
dies sūnų išrinkimui į jūsų 
busimą unijos komitetą, o 
todėl, kad jūsų ilgiau negai-

tamaudamas Mišku Depar- ma, ateityje eis tik laisvų ?inciau; skaitau, kad jis yra 
tamente pats priklausiau Sov. Sąjungos tautų pra- | Jau. išrinktas vienbalsiai. — 
tai žinybai. mintais takais. Nušvietusi ^ai‘e viešnia if dar pridūrė:

Dirbo mišku departamen- ypatingai svarbų vaidmenį, a\. Pat* pnziurėsiu, kad 
te vienas buhalteris, kuris kuris tenka profesinėms są- uniH bendradarbiai kuo 
kadaise buvo nubaustas už jungoms visų dirbančiųjų greičiausiai patikrintų jūsų

LIUDIJA GENEROLO MEYERS BYLOJE

Senato komisijoj du liudininkai iškelia aikštėn gene
rolo Meyers bizni per karą. Vienas, Carmillo Bellino, 
komiteto sąskaitininkas, kalba apie knygų patikrini
mą. o Aviation Electric kompanijos jaunas pirminin
kas, Thomas Readowner, pasakoja apie generolui iš
mokėtus pelnus ir kaip išmokėti pinigai buvo paslėp
ti nuo iždo valdininkų.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija.

kandidatų tinkamumą ir, 
kad kiek galima greičiau 
jus gautumėt reikalingą pa
tvirtinimą. Skelbiu susirin-

komunistinę veiklą ir nors gyvenime, viešnia paaiski- 
šiaip tain vėliau buvo pri- no, kad reikia saugotis, kad 
imtas į* valdišką tarny bą, Į tą organizaciją neįsiskver- 
bet dėl savo praeities virsi- btų dirbančiųjų priešai. Esą, -
ninku buvo nemėgiamas. Tai tuo tikslu Sov. Sąjungoje uždarytu,
buvo buhalteris Povilas Po- unijų komitetų rinkimus peveik iki smulkmenų 
delis, kuris jau ilga laiką' prižiūri komunistų partija, įaiP Pat .profesinių sąjungų 
politine veikla neužsiėmė, i kuri budi, kad dirbantieji ^.Vvo. 1110 Pat lai"
atrodė esąs rimtas ir ramus [dėl neapsižiūrėjimo neiš-?u Įsnnkti visoje Lietuvo- 
žmogus, o kaipo darbinin-j rinktų netinkamų ar net Je’^B?se didesnėse įmone- 
kas buvo darbštus ir sąži- j kenksmingų žmonių, kurie . °ei įstaigose. len, kur 
ningas. j vėliau gautų progos kenkti

Tuoj po okupacijos drau
gas Podėlis labai staigiai 
pasikeitė. Darbo metu ir per 
viešus susirinkimus jis pa
sakė keletą “džiaugsmingų

juos išrinkusiems drau
gams. Pav. šioje ministeri
joje komunistų partija gerai 
pažįsta ir pasitiki tik drau
gui Podėliui, todėl ji neabe-

dirbantieji pamėgino siūlyti 
savo kandidatus, jie net ir 
laikinai nieko nelaimėjo, 
nes išrinktųjų niekas nepa
tvirtino, o vėliau ir kandi-

Viena iš seniausių Darbo siuntė šventą Jokūbą gelbė- 
Federacijos unijų yra “Ti-iti savo šventuosius kolegas 
pografijos Darbininkų Uni-;iš bolševikų kalėjimo. Po 
ja” (IT U), kuri yra ir viena'dienos atėjo telegrama iš 
seniausių unijų ir visoje Jokūbo, kurioje buvo skel- 
Amerikcje. Ta unija įsikūrė biama toki naujiena:
1852 metais, dar pirma ne- “Petras ir Povylaš paleis- 
gu Amerikoje pradėjo veik- ti iš kalėjimo, atsiprašau už 
ti “Knights of Labor” (1869 nemalonumą ir laukiu Jūsų 
metais) ir pirm negu susi- instrukcijų. ČEKĄ pirmi- 

įkurė Amerikos Darbo Fede- ninkas Jokūbas”, 
racija <1881 metais).

vui ant bonkos brendės ir
Aš Kazimieras Žukaus- linkiu gerai išsigerti, kad 

kas siunčiu Maikio Tėvui butu linksmiau seniui po

Dabartiniu laiku ta unija Aiikųa “Lozungai” 
veda sunkią kovą už sutar-’ Leningrado bolševikų va- 
čių atnaujinimą su Chicagos!das Popovas pasakojo ame- 
didžiaisiais dienraščiais. U- rikiečiams, kaip per karą, 
nija praneša, kad ji kas sa-'kada Leningradą buvo ap- 
vaitę išleidžia 75,030 dole-i gulę vokiečiai, ištekėjusios 
rių streikuojantiems darbi- moterys buvo išdangentos iš 
ninkams remti, ir, pagal miesto, o vyrai, pasilikę be 
unijos tvirtinimą, laikraščių,moterų, pradėjo meilintis 
leidėjai Chicagoje daro prie likusių mieste merginų, 
bandymą sulaužyti unijos Tada moterys su didžiausiu 
jau senai iškovotą teisę įnirtimu pradėjo pritarti 

bolševikų paskelbtam lo
zungui :

“Mirtis svetimiems įsiver
žėliams”.

Kada moterys grįžo į mie
stą ir vėl atkariavo savo vy
rus nuo netekėjusių mergi
nų, tai tos merginos pasisa
vino kitą bolševikų paskelb-

dirbti tiktai tokiose šapose, 
kur samdomi tiktai unijis- 
tai.

Darbdaviai tą užginčija. 
Jie sakosi norį tiktai laiky
tis Taft-Hartley biliaus pa
tvarkymo.

Tuo tarpu Chicagos dien
raščiai eina be raidžių rin
kėjų. .Jie laikraščius atmušamą lozungą, kurs skelbė: 
rašomomis mašinėlėmis, pa-! “Dabai* mes eisime į po- 
skui raštą fotografuoja ir!grindį, busime partizanais ir

! ST'il lltrl in •! L-oin i - lzcliic tocimD mileli t'nvd vi<iškni
ant batų $3 ir duodu žinoti, platu pasauli keliauti ir ap- roiog.aiuoja n gruiuj, uubiine «
ii 4 v, i- v * * i -‘-V , ispausdma, kaip paveikslus, tęsime musu kovą visiškai

kad mano brolis v incentas sakinėti naujienas visiems.’ i • . , i V- - - ■ • laip, po musų akimis vyks- • slaptai!

ta techniškas perversmas j ---------
spaustuvių darbe. Apžv. i Supratlyvas Svečias

Žukauskas mirė lapkričio Aš manau, kad jau senai 
14 d., 1947 m. sulaukęs 57 reikėjo seniui pasiųsti ant 
metų amžiaus. Palaidojome degtinės, bet kad jis nepra- 
lapkričio 17 d. Lieku nuliu- šė, tai aš maniau, kad jis J 
dęs netekęs savo mylimo įsirašė i blaivininkus. Da-i 
brolio, į bar, nesulaukdamas pa-,

Charles Žukauskas, kvietimo, siunčiu $5 ir pra-.
šau senuką mane lankyti iri 
toliau, labai laukiu ir lauk-

JUOKAI
Jokubas ir ČEKĄ

W. L. White, aprt

Vienas škotas nuvažiavo 
jį svečius pas savo pažįsta
mą londonietį ir “užmiršo” 
grįžti namo. Tuo tarpu jau 
artinosi Kalėdos ir šeimi- 

~ ninkas norėjo svečiui man-E. Hartford, Conn. sau senon j W’ U White’ aPrWda- ninkas norėjo svečiui man-
- ------- icoliau, labai laukiu n lauk- mas savo kelionę per karą dagiai priminti kad iau lai-Gerbiamas “Relei- ri”! jdamas tanu pagarbos žodi, po Sovietų RusiJą/ pasako? i įvažiuoti namo. Vidėl jis

Žinau, kad turi daug dar-, F. Lesioms, ja? kaip Leningrado bolše- jo paklausė:
bo belankydamas Amerikos) 
lietuvius, išsiblaškiusius šio
je plačioje šalyje. Bet žino
damas tavo gerą širdį, pra-,

\\ oodhouse, Kanadoje. (vikų vadas Popovas jam pa-
--------- : pasakojo tokį sovietišką

Gerbiamieji, .juoką apie bolševikų per
dėtai ir tie, kurie juos pa-’šau ir mane ateityje lankyti

išlaisvinimų, kuriu 
Lietuva tariamai 
ir kurie visiems doriems 
žmonėms dabar atneš lai
mę.

Greit po to, ilgametis bu
halterijos viršininkas liko 
iš pareigų atleistas ir virši
ninku tapo Povilas Podėlis.

Bet tai buvo dar ne vis
kas. Maž daug tuo pat lai
ku sužinojome, kad drau
gas Podėlis bus musų minis
terijos unijos komiteto pir
mininku. Kadangi jokių rin-

jo paklausė:
—Ar nemanai, kad Tam

stos žmona ir duktė bus ne
patenkintos, jei nebusi per 
kalėdas su jomis?

—O, koks Tamsta rūpes
tingas, — atsiliepė svečias 
—be abejo, joms bus labai 
ilgu be manęs, o todėl aš 
pasinaudosiu Tamstos pata
rimu ir pakviesiu jas atvyk-

Aš Juozas Ambrozaitis versmą, ČEKĄ ir šventuo 
maloniai noriu atsilyginti s*us *s dangaus. Buvo taip:

s mane lan- Bolševikų perversmas su- 
Esu truputi kėlė toki pasiutusį triukš-

_____e___ atsilyginimu, tai ™ą žemėje, kad net ponas
dabar prisiunčiu $8. Paskir- Dievas danguje išgirdo apie
stykit šitaip: $3 už mano tal ir pasiuntė į žemę šven-........ __ r________.v._
laįkraštĮ ii- kalendorių, o 3 ^elTa ištirti, kas ten atsi-^į čia, kad galėtume kartu 

, , dolerius už Mrs. Marv Stauc ^0. Sekančią dieną Dievas«pj-aIeisti Šventes...
pažįsta, bet manau, kad kienės “Keleivį” ir kalendo- Sa”na telegramą iš Petro,!------------------------
mano nuosirdzius linkeji- fiu Taip fidaro 7 dole. kurioje sako: 1
mus priims Q $1 sRiHu už patariJ “Neturėjau tikrų doku-

bu pagarba ma, kaip krienus auginti. mentų, užtai ČEKĄ mane
Ur. A Kalvaitis, *gu giHa pagarba redakci- sugavo ir padėjo į kalėjimą, 

bharon, Fa. jai ir adrninįstracijai Meku, J Prašau skubiai gelbėti. Pet-
Joe Arobrazaitis,;la^ : .

Portage, Pa.1, Dievas n tu°J Pasl? n_Ve 
® šventą Povyla pažiūrėti,

sumai.
Tiesa, nors tėvas su Mai-

vo įstaigos žmones be abejo j -Naujos unijos savo parei- kiu manęs asmeniškai ir ne- 
geriausiai pažista. ?as,ėJ° pavyzdingai’ . Jos

' , . ' . saukdavo susirinkimus, ku-
Dabar jau neatsimenu, ar „e tokiu pat budu “nutar- 

draugas Podėlis pasiūlė tuos davo” “pailginti darbo va- 
genausius is atminties,, landas, pakelti darbo našu- 

ar perskaitę jų vardus bei m,, pirkti sovietiškus vi- 
pavardes iš raštelio, bet vi-:daus paskolos lakštus arba 
sas reikalas buvo sutvarky-l „et pasiūlyti i pirmą Lietu
ms po lo—20 minučių lai-Į vos “Liaudies Šeimą” kokį 
ko ir mums patiems kandi- nors niekam nežinoma drau 
datų ieškojimu vargintis j g, Trofimovą iš... Maskvos 
nereikejo. ,jr pan. Visi tokie nutarimai

Pnes pradedant balsuoti, j daromi dirbančiųjų vardu ir

dabar -1 Kviečia pasisakyti draugą

pode!Į, kuris geriausius sa- ra-susilaukė

GERA MOSTIS

kimų pas mus dar nebuvo ir; komunistų^ centro atstovė į vargas tam, kuris "pamėgins 
rvG-Jzio boa >dar nabrėžė. kad susirinki- ----net nebuvome girdėję, kad ^ar. pabrėžė, kad s 

kas nors ši žmogų butu pa- mui kandidatus išrinkus, jie
siūlęs kandidatu j komitetą, dar negalės sudalyti komi- komjnJ į .
buvo., iabai. keista girdėti, eto nes tam, mtel,ngas;,™  ̂ jvfinų sovietiš-
kad jis jau į jį pateko ir tai 
dar pirmininku. Bet pasiro-

Gerbiama redakcija, 
Meldžiu prisiųsti man i 

“Keleivio” kalendorių 1948, 
metams. Aš dabar esu nela-1
bai gerame padėjime, guliu 
ligoninėj ir nežinau, kada 
išeisiu. Turiu sulaužyta de-

DARBO LAUKE
Amerikos Darbo Fenera-

’SKTIANA’
Reg. U. S. Pat. Office 

SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS

“Sixtiana" mostis. atsparumo vais
tas, tuoj palengvina raumenų, kojų. 

, „ . . ..., n 1. .rankų, nugaros, krutinės, gerklės irRas ten atsitiko SU Petru, galvos skausmus nuo peršalimo, ro- 
Bet tą pačią diena ir iš Po-!n?at°’ vabzdžių įkandimo ir kitokius
Vylo atėjo toki telegrama: į mosties aptiekose. arba rašykit į:

“ČEKĄ mane sugavo ir!^1*™** oinIment co 2319 
i W. Charleston st. Chicago 17, III.

vra stinriausia nniin’i^lso i kalėjimą. Prasau sku- Kaina. $2.60 už puodelį, sinę koją. Turėdamas lais-!^,^.? /2‘ST biai gelėti. Povylas”.
lada ponas Dievas pa-, <4>

tarti bent vieną žodi prieš. Sinę koją. Turėdamas lais-^įJ“AmeVikoVe“ Pašto? hiai ?elėti- Povylas”. atsa- v0 laiko nonų paskaityti. ,-ėjnn.-a AmtnKoje. Pa. Ku 
dls<1 naonrhn tinis pranešimas apie Fede-

’ " Eželis, Š-iJ- "ari« ”•
Newton Lower Falls, Mass. r , •• •'______ ’ : 194/ metais Federacijoj;

unijos

Unijų komitetai yra

•• A A • 1 • T* įllCA UCV Uv I IU C

dė, kad mes visai kiUip vi- sąrašą prisiųsti tam centrui^” ™.jziau'^rnuVVu'n'oru Gerbiamieji, UnuSn ŠŠ
są tai įsivaizdavome. , patikrinti ir, kad viskas butu nutaria- K sauktos Floridos svei- '•? !

Po poros dienų, darbo vą- . Iš viso to, ką mes to susi- ma tjk “vienbalsiai” kinii Maiki su Tėvu. Girdė- l1įb1-na,iųt • 0 i’not’on’
landoms pasibaigus, mums rinkimo metu sužinojome, Jei kas nora išdrįsta pa.......................................... °

*1 *4.* U A •* • • • vvisiems buvo įsakyta susi-' buvo iau pakankamai aišku, 
rinkti didžiojoje ministeri- koks bus tas komitetas ir 
jos salėje, nes ten įvyks kaž kokie tai bus tikrumoje 
kas labai svarbaus. Salėje ‘ rinkimai ’.
jau kaž kaip taip atsitiko. Pasiūlyti kokius nors sa- 
kad draugas Podėlis pats vo kandidatus žinant, kad 
užlipo ant tribūnos ir čia tuo pačiu mes juos išstatysi-

SUSIVIEKIJIVIAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtiniu 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 ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., * New York 1, N. Y.

reikšti bent mažiausią prieš- 
tariavimą arba viešai paro
do “nedžiaugsmingą” veidą 
—yra pirmas kandidatas 1 
NKVD globą.

Tai, kas vakarų pasauly
je skaitoma stipriausia dar
bo žmonių apsigvnimo prie
monė prieš išnaudojimą 
—Sovietų Sąjungoje virto 
negirdėta tos įstaigos pa
juoka, nes ten unijos yra 
partijos ir vyriausybės įran
kiu, kurio pagalba išdir
bančiųjų išspaudžiama vis
kas, ką tik galima iš jų dar 
išspausti. Be to, ten unijos 
yra virtusios tokiu išradimu, 
kuris “ir muša ir rėkti ne
duoda”, nes tie “išrinktieji” 
komitetai, drebėdami dėl 
savo kailio, yra priversti 
dirbančiuosius sekti ir šni
pinėti jų darbavietėse, kas 
praktiškai juos padaro po
licijos šnipais. Ar komitetų 
nariai imasi tų pareigų iš 
atsidavimo partijai ir vy
riausybei', ar jie daro tai dėl

jau, kad turit giažų kalen- '.'į metp ono M
dorių 1948 metams, tai pra- į'44 ’J1, V.’’ 0 pr1.?5
šau atsiųsti man vieną, o ki- , m ’ nari1^
tą pasiųskite į Luxemburgą,i^mo 2,860,933. 
o Tėvas turėsi duoti man ži-! 0
noti, kaip pasibaigė kelionė' Per praeitus metus I). Fe- 
į tą tolimą kraštą. įdedu do- deracijos bendros pajamos 
lerį už kalendorių ir pride- siekė 5,589,819 dolerių, šių 
du kitą dolerį Maiko Tėvui metų rugsėjo 1 d. kasoje bu- 
ant ruginės ir prašau Tėvą vo pinigų 464,582 doleriai, 
įdėti į laikraštį mano adre- Daugiausiai pinigų išleista' 
są, jei kas norėtų atvažiuoti naujų narių traukimui į Ke
čia į Floridą, tai tegu krei-' d oracijoj susijungusias uni- 
piasi, Simon Naujalis, jas, tam reikalui per metus

1820 S. W. lOth st.,įbuvo išleista 1,264,300 dole- 
Miami, Fla. irių ir unijų organizatoriams

— buvo išmokėta 715,136 do-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iŠ spaudos. Ją išleido “Kelei
vis." Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
riau 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:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Dear Širs,
I am sending $4 for the 

paper and calender and the 
balance is for “Tėvas” for 
his boots. Thanking you,

Walter Tvaska,
Brentvvood, Pa.

Gerbiami “Keleivio” lei
dėjai,

Aš čia siunčiu Maikio Tė-

lėl iai algų.

Darbo Federacija per pra
eitus metus dėjo daug pa
stangų traukti į savo unijas 
pietinių Amerikos valstijų 
darbininkus, balsuosius ir 
negrus. Dabar D. Federaci
ja praneša, kad ji padaugi
no savo narių skaičių pieti
nėse valstijose beveik puse 
miliono; ten liko Įkurta

, v________ _ lat bus prižiūrimas, kontro-jU^M nauji unijų skyriai ir
karjeros pagaliau dirbantie- liuojamas ir terorizuojamas daugelyje dirbtuvių Federa- 
siems nėra taip svarbu, žmonių bei organizacijų, cijos unijos balsavimo keliu 
Svarbu yra tai, kad Sovietų kurios praktiškai yra tik N- gavo darbininkų atstovavi- 
Sąjungos pilietis kas jis be- KVD talkininkais. mo teisę kolektyvinėse dery-
butų ir ką jis beveiktų, nuo- Pabėgėlis, bose su darbdaviais.

“NAUJOJI AUŠRA”

Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žurnalas. Kviečiame vi
sus užsirašyti. Metinė kaina—J. A. V. ir Kanadoje: $2. kitur 
$2.50. I’asinaudokite šia atkarpa.

Įdedu $2 ir prašau nurodytu adresu siuntinėti man žurnalą per 
visus metus.

Vardas ir Pavardė ..........................................................................

Gatvė ir nr..........................................................................................

Miestas ir valstybė .........................................................................

“N. Aušros” adresas: 10729 So. Stale St.. Chieago 28, III.

1
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Radio Programos
APIE ŽMOGAUS LYGYBĘ

Kada žmonės klauso ra
dio programų, jie nenori ko
kių ten moralinių kalbų ar
ba oratorijų: jie nori išgirs
ti muzikos ir dramos. Jie 
mėgsta dramas, kurios vaiz
duoja kasdieninius žmones, 
konfliktus ir galutiną nar
suolio laimėjimą. Tokios rū
šies dramą klausytojai girdi 
dabartinėj radio serijoj pa
vadintoj “Lest We Forget— 
The American Dream”, ku
rią paruošė Institute for De- 
mocratic Education iš New 
Yorko. Ši programa yra siū
loma radio stotims visoje 
šalyje, be mokesties, kaip 
visuomenei patarnavimo žy
gis.

“The American Dream” 
vaizduoja kaip amerikiečiai 
gali gyventi ir dirbti kartu 
kaipo draugai ir kaimynai.

Apie 770 nepriklausomų 
radio stočių jau vartojo 
ankstybesnes “Lest We For- 
get” serijas.

Kita programa vaizduoja 
kaip Dr. Louis Slotin, jau
nas mokslininkas, p'aaukavo 
savo gyvastį kad apsaugoti 
draugus-darbinin k u s Los 
Alamos valdžios atominės 
bombos Įstaigoj, New Mexi- 
coj. šioje programoje jau
nas laikraštininkas atidervĮ 
gia tikrus faktus apie jau
nojo mokslininko pasiauko
jimą.

Trečia programa papasa
koja apie krautuvninką, ku
ris veda tikrą kovą prieš 
vietini duonkepį, kuris atsi
sako pasamdyti jauną dar
bininkę tik todėl, kad ji 
“foreinerių” kilmės.

“Lest We Forget” ne vie
nintelė radio serija, kuri re
mia geresni supratimą tar
pe Įvairių grupių bendra
darbiavimą. Pradžioje šių 
metų keli muzikaliniai pra
nešimai, pavadinti “Little 
songs on Big Subjects”, bu
vo išmėginti ir lyg šiol buvo 
girdėti per 500 stočių. Juos 
parašė ir muziką pritaikė 
Hy Zagret ir Lou Singer. 
autoriai dainos “The Meat- 
ball”.

Kita svarbi šešių progra
mų serija, pavadinta “Nei-

ther Free Nor Equal”, buvo 
transliuojama praeitą vasa
rą St. Paul rajone, šios pro
gramos davė dokumentuo
tus diskriminacijos Įvykius 
apšvietoje, darbuose ir butų 

1 padėtyje šiaurva karuose.1 
Praeitą žiemą radio stotis J 
Atlanta, Georgia valstijoj,! 
pasiūlė dramatišką seriją' 
kovoti prieš fanatizmą ir 
nea p v k a n t a, pavadinta 
“The Harbor We Seek”.

“Lest We Forget” serijos 
pasiekia beveik kiekvieną 
apylinkę Amerikoj. Kurie 
klauso tos programos, su
pranta, kad demokratija 
prasideda namie, mokykloj 
ir tarp kaimynų, ir jeigu ten 
praktikuojama, visi žmonės 
jos laikysis.

C. C. for A. U.

KAD JIE NEBADAUTŲ, 
JIS PAPIOVĖ ARKLĮ.

New York Central Parke 
yra jodymo “akademija”, 
kur yra duodamos pamokos 
arkliais jodinėti. Tenai yra 
daug gražių ir brangių ark
lių. Ypač visų mylimas buvo 
žirgas vardu “Portslain,” 
kuri prižiūrėdavo jojikas 
Horkin.

Anądien tas arklys dingo. 
Dingo ir io prižiūrėtojas 
Horkin. Iš pradžios buvo 
manoma, kad arklys pavog
tas. Pradėta ieškoti buvusio 
jo prižiūrėtojo. Paaiškėjo, 
kad jis nusivedė tą arklį 
arklidės apačion ir tenai ji 
papiovė. Gyvulvs buvo jau 
sumėsinėtas ir Horkinas jau 
baigė dėti mėsą Į druskos 
skiedini. Buvo pašaukta po
licija ir Horkins buvo su
imtas. Klausinėjamas, kodėl 
jis tą arklį papiovė, Horki
nas atsakė:

“Aš Portslainą labai my
lėjau. bet jis buvo apšlubęs 
ir jodinėti juo jau nebuvo 
galima, o badaujantiems 
žmonėms Europoje reikia 
mėsos. Juk negalima leisti 
žmonėms mirti badu. Taigi 
aš jį paploviau ir mėsą įsu- 
džiau, kad butų galima iš
siųsti ją Europon.”

NUPAIŠĖ “PASAULIO GRAŽUOLĘ’

Menininkas Varga ir kino ortistė Linda Damell žiu
ri i menininko nupieštą “pasaulio gražuolės” paveik
sią. Dailininkas paveikslui ėmė modelį iš visos eilės 
IIollvwcodo gražuolių ir sakosi padaręs visų gra
žuolių gražuolę, kurios paveikslas čia ir matosi. Ta 
“gražuolė” yra subadyta iš Įvairių lopinių, iš vienos 
artistės-jis ėmė kojas, iš kitos akis, dar iš kitos lie
menį ir taip “sukombinavo” gražiausią pasaulio mer-
giną...

KELEIVIS, SO. BOSTON

PIRMOJI LEIDĖ ATIDUODA BALSĄ VALGIAI
Malta mėsa visokiais

Paskutinis Laiškas
t> "j-i budais (Fragmenta* iš baigiamo veikalo “Didžioji Skriauda’ )
Pridek pne maltos mėsos T .

smulkiai supiaurtyto svo«u- ALEKAS SMELTYNIšKIS mano pusseserės Janinos 
no pipirų, druskos ir prida- (Gerbiamoji p. Michelso- inžinierių Stuporą; gi
ryk nedidelių rutuliukų. nienė, “Keleivio” Motera Tavo broliukas Gedzius ir 

;Jiems pagaminti gali varto- Skriaus vedėia! Dėka A- Laim0.s sunu? Restu’
ti bet kuri žemiau nurodytų menkos lietuviui, Jokūbui tls» tie,abV I}1Pliai’ bu'o ap- 
bu<^: -Janovskiui iš Patersono, N. gyvendinti pas mus, nes Ta-

1. Pnpiaustyk daug svo- j., 1-^ man užrašė Tams- v.° tevai neSaleJ° jų mai
gūnų, sudėk juos Į keptuvę tu laikrašti, aš dabar esu jo ,. ...

įsu mėsa ir kartu sušutink. ?kaitvtojas. Jis kas savaitę . SP.ah* menesio pirmo-
2. Gali taipgi sušutinti to- lanko mane vargo tremtyje, mis jenomis tėvas sugalvo-

:meičių sunkoj. teikia daug g s jo vykti į namus m pasiėmė
; Arba sušutink su bet Ypatingą dėmesį teko at- su savhni
tokia sriuba iš keno. kreipti i Moterų Skyrių, ku-

4. Paspirgintus su svogu- name matosi daug pastan- neUK?li 
iP.ais mėsos rutuliukus užpilk gų išlaikymui lietuviškumo ll mes likome atskirti, 
į rūgščia Smetona. įr j0 tradicijų Amerikos lie-
■ .,. Sudėk mėsos rutuliukus tuvių moterų tarpe; todėl aš 
eilėmis su ryžiais arba bul- nutariau Tamstos tvarko-

Gedžių. Tačiau 
jiems išvažiavus, frontas 
netikėtai pasistūmėjo pir- 

5 likome atskirti: 
aš su Kęstučiu likome vo
kiečių pusėje, gi tėvas su 
Gedžiu — bolševiku.

Kinijos vado, generalisimo Čankaišeko moteris, pa
duoda savo balsą parlamento rinkimuose. Sako, po
nia ČanKaišek balsavusi už moterį kandidatę. Kini
jos linkimuose daugiausiai balsų paduota už Kuo- 
mintango partijos atstovus, bet galutinai balsai dar 
nėra suskaityti.

NAŠLAITĖ.
Prieš Kalėdas į šaltą ir ledinę duobę
Palaidojo jos tėvą brangų...
Laukai aptraukti buvo sniego drobe,
Širdis sukaustyta žabangų...

Raudojo vėjai miesto sienose užtvinę,
Raudojo medžiai nudraskyti vėjd,
Bet daug baisiau nelaimė virkdė jos krutinę,
Kad nėr jau to, kuris labiausiai ją mylėjo...

Varpai giedojo, kad pavasaris jau žengia,
Atrodė, kad gamta prisikėlimą lemia —
Tuo tarpu jos mamytę brangią
Įkišo duobkasiai į žemę...

<
Ir liko pavojų kupinam pasauly ,
Be artimo, kurs tartų mielą žodį...
Ir visą amžių ji minės tą Šaulį,
Kurs taip anksti žuvimo siaubą jai parodė...

S. Santvaras.

6. Sušutintą su tomeičių ris parūdys Amerikos lietu- 
sunka mėsą sudėk ant kau- vei moteriai nors mažą da- 
po makaronų, ryžių, binzų, lėlę tos tragedijos, kurią 
bulvių ar kitokių daržovių, pergyveno jos tėvynainė 
.. Kaip matote, is tos pa- Europos pragare. Nėra tai 
e.loF mėsos galima pagamin- fantastinis, išgalvotas kuri- 
ti sesias skirtingas “patro- nvs, bet realus išgyvenimas
vas.

ANŪKAS UŽSAKO SE
NELEI “KELEIVI”

lietuvės mergaitės, kuriai 
buvo atimta teisė mylėti ii 
būti mylimai. Dėl supranta
mos priežasties aš savo tik
ros pavardės pasirašyti ne-

kai bombarduojama iš oro 
ir apšaudoma patrankomis. 
Jau kelis kartus maniau, 
kad mes žūsime. Apie spa
lių mėnesio 20 dieną per 
Kuršių mares pasiekėme 
Juodkrantę, o iš ten šiaip- 
taip patekome į Labiau. 
Išsigelbėti buvo labai dide
lis noras, nes vis tikėjausi 
susitikti Tave. Klaiku buvo 
matyti žiaurumus, kuriuos 
atliko bolševikų ordos pasi
vijusios pabėgėlius. Vieną 
iš daugelio matytų žiauru
mų aš noriu nupasakoti ir 
Tau:

“Iš Kretingos pėsčia su 
Kęstutėliu atsikraustėme iki 
Rusnės Nemuno tilto, tačiau 

s- per tą tiltą pabėgėlių pra
važiuoti vokiečiai neleido, 
nes tiltas buvo naudojamas

PAS ZOFIJĄ BARČIENĘ į musų vargšus tautiečius. 
CHICAGOJE. Kas nėra tenai buvęs, tas

--------- j negali Įsivaizduoti, koks ii-’
Nors karas jau pasibaigė, j gus ir nuobodus tenai gyve-, 

tačiau darbščios musų Chi-!nimas. Jei nors sykį ant me- 
cagos lietuvės ir dabar dar tų kas juos aplanko, jų akys 
susirenka Raudonajam Kry- tuoj prašvinta ir atsiranda
žiui bandažų daryti, šitą noro dar pagyventi, 
būreli suorganizavo karo Taigi geistina butų, kad

r Jaunas J. V. Astramski iš galiu, todėl pasirašau kaip
New Haven, Conn. prisiun- Aleksas Smeltyniškis. Seli- 
tė mums $3.50 už “Keleivi” genstadt, Bavaria.) 
ir musų kalendorių ir prašo ,
siuntinėti laikrašti metams “an0.mylimas Ramuti! 
jo senelei, Mre. Aįnes Ast-... ?ors »'.labai man sun- 
ramskienei, kuriai gruodžio ^u, tačiau Įui iu jau.pradžto-
4 d. sukako 83 metai am- le.Pasalg’tl- kad S1S, ™.a?° 
žiaus. Anūkas daro šitą do- lai?kas .Tau yra paskutinis 
vaną savo senelei ir sveiki- Neberastu as Tau daugiau 
na ją gimtadienio proga. Te.des žodelių . ir nebesi- 
Prie jaunojo sveikintojo no- džiaugsiu gavusi is Tavęs, išimtinai kariuomenės rei- 
rime ir mes prisidėti su šir- J? . man ne beiašysi, o ikalams. 
dingais linkėjimais sulau- kodėl taip atsitiko, paaisKėsi “Spalių mėnesio 11 d. 
kus gražaus amželio. Tau S1° *aisko turinyje. i bolševikų tankai prasilaužė

“Kel.” Administracija.! “Gavau tiksliu žinių, kadiper vokiečių pakrikusias
---------------- vokiečiai Tave iš kalėjimo' pozicijas ir pirmieji tų tan-

KALĖDŲ D OVANA išvežė Vokietijon. Artėjant kų junginiai atsirado ties
---------- į prie musų bolševikų Or-' Rusjiės tiltu. ^ Sunku apsa-

Gerbiama administracija? doms, aš su teveliu taip pat kyti, kokia kilo panika pa- 
Aš siunčiu Jums $3 už nutarėme bėgti, nes buvo bėgėlių tarpe, nes bolševikų 

“Keleivi”, kaino Kalėdų do- labai didelis noras dar gyJtankai visiškai nekreipė dė- 
vaną dėl Mr. Frank Pranai- venti ir niekuomet neaplei- 'mėsio į vokiečius, bet sten- 
tis, Portland, Oregon. !do mane viltis, kad susitik- gėsi kuo daugiausia išžudyti

Su pagarba, siu dar ir Tave; todėl tėvu- prie tilto susispietusių pa-
Nellie Voicsevi'h,'kas pakinkė norą arklių ir, bėgėlių.

Binghamton, N. Y. '.susidėję butiniausius daik-' “Apšaudę pabėgėlių susi
jus, išvykome Kretingon, telkimus ir didelę dali jų 
Drauge su mumis vyko ir isžudę, bolševikai pradėjo 

; Gedžius su Kęstutėliu: abu ‘medžioti’ paskirus, dar li- 
jie buvo musų globoje. kusius_ gyvus žmones, kurių

SAKO, YRA NAUJU 
ATOMINIŲ GINKLŲ

Atominės Energijos Ko
rnetu Zofija Barčienė (Bar- su p. Barčienės grupe nu- misija praneša, kad ji įstei- išvežus\ r. v . — — - - - .-1 — — - ___ _ _ * w ] .4 .. — -. A . . . * __ T * . 1 9 ■ L' w v 1 1 1 a ( J A E * r /"! X T

Gal Tu dar nežinai, kad tarPe buvo 95 nuoš. moterų, 
;žus tave Vokietijon, "Ta- senių ir vaikų, nes pajėgęs-

ko pas ją andai atsilankyti, keti. J .Jie mis labai laukia, bandomi visokie “atominiai ta, kuris tėvams nedavė nie- Pbde|ė pabėgėlių dalis me- 
ji mane maloniai priėmė ir fci kaip laukiai ginklais”. Iš to sDėjama. ko pasiimti; jie visiškai pli- tesi į Nemuną ir, kurie ne
pakvietė ant pietų. Mat, to! Barbora ~ ‘ “ ’ ’ * ” ...................v---------------- L - -ocoba
būrelio moterys kartas nuo'

ginklais”. Iš to ____ . „ _
Gurskiens. kad Amerikos mokslininkai ki ir be maisto iš ūkio buvo pngere, pasiekė antrą upės

 jau išrado ir kitokių atomi- išvaryti. Todėl mano tėvu-!krantą ir taip^ išgelbėjo ša
kalio surengia ir vaišių, šįi Remkit biznierius, kurie nių ginklu šalia jau žinomų kas pasirūpino kad jie butų v° gyvybę. As pati su Kęs-
sykį pietus rengti buvo Raz-j skelbiasi “Keleivyje.” atominių bombų. apgyvendinti Šiauliuose pas!^uc2u ĮP®Jaa Pab’st\po plen-
badauskienės eilė. Nors ji'
nesenai sirgo ir turėjo nė-' 
lengvą operaciją, tačiau iš
kėlė gerus pietus. Buvo ir 
M. Zubavičienė, nesenai su- 
gryžusi iš Califoraijos, kur 
ji lankėsi pas savo šokikę 
dukterį. Iš Califomijos ji 
parsivežė vyno ir visas mus 
pavaišino. Po pietų viena! 
draugė uždainavo “Ilgiau-j 
šių Metų”, o kitos jai prita-' 
rė. Taip pasibaigė tos ma
lonios vaišės.

Ištiesų, malonu matyti, 
kad moterys taip vieningai, 
ir gražiai darbuojasi visuo-j 
menės labui ir kartu pasi
linksmina.

Zubavičienė papasakojo 
rpie savo kelionę Californi- 
jon ir kaip ji svetingai bu-! 
vo tenai priimta. Ji radusi 
tenai gerų lietuvių, kurių 
niekad neužmirsianti. Ypač 
ji dėkinga Petrauskams,1 
Ačiams ir Dambrauskams.

Gerb. Barčienė pranešė,, 
kad gruodžio 21 dieną šito! 
būrelio moterys važiuosiant 
čios i Oak Forest prieglau-’ 
dą ir nuvešiančios esan-. 
tiems tenai lietuviams dova
nų Kalėdoms. Be to, duos 
ir programėlį, kad kiek pa
linksminti ir pradžiuginti 
visų apleistus ir užmirštus'

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašykit 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.

“KELEIVIS”
S3S Broadivay, So. Boston 27, Mass.

j to mažu tilteliu, todėl išven- 
l|!giau medžiojančių tankų ir 
{gėrai mačiau bolševikų žvė- 

. riškumą.
“Pilnos pakelės buvo už

muštų moterų, senių ir vai
kų ; neišpasakyt a s buvo 
klyksmas vaikų ir moterų. 
Tankai išsiskirstę po apy
linkę šaudė i kiekvieną pa
sirodžiusį gyvą žmogų, ne
žiūrint ar tai buvo kūdikis 
ar senelis. Važiuodami per 
sužeistuosius ir jau užmuš
tuosius, tankų vikšrai buvo 
visi kiuvini ir apsivėlę su
maltų žmonių kūnų dalelė
mis.

“Pneš tiltelį, po kuriuo 
aš su Kęstutėliu tūnojau, 
gulėjo kelios užmuštos mo
terys ir degė jų padegtas 
vežimas, kuriame buvo Įvai- 
lųs namų apyvokos turtas. 
Šalę vežimo gulėjo nušauti 
du arkliai. Prie degančio 
vežimo, tarp užmuštų mote

li riškių, vaikštinėjo kokių ke- 
! tūrių metų amžiaus berniu
kas ir garsiai verkdamas vis 
šaukė “mama”. Pagaliau 
.rado jis savo mamą ir atsi
sėdęs prie jos verkdamas 
pradėjo ją keiti, bet ji jau 
nieko jam neatsakė, nes gu
lėjo kniūpsčia, veidą pa
kreipus j plento pusę, bolše
vikų nušauta. (Bu* daup.au)

daup.au
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i Pranevieienės sesutė. Win- 
' nipegiečių Staniškių sesutė. 

Taip jau Winnipegiečių A. 
Balbono žmonos abudu tė
vai ir dar pora pavienių at- 

Austrijos Pinigai * Francijos Policija eivių.
Austrijos vyriausybė nu- Francijos vidaus reikalų Reikia pasakyti, kad nau- 

tarė nuvertinti austrų šilin- ministeris, socialistas Julės jai atvežtos lietuvaitės yra J 
go vertę 66 nuoš. Aliantų Moch, išleido įsakymą poli- jaunos, žvalios, raudon- 
kontrolės komisija tam nu- cijai vartoti šaunamus gink- skruostės. Visos atrodo pil- 
tarimui pritarė ir nuo gruo- lūs prieš komunistų riauši-’nos energijos ir simpatin- 
džio 10 d- austrų pinigai ninkus, kurie užpuldinėja į gos.
jau bus keičiami i užsienių policijų Riaušininkai daugį'. Džiaugsmingas Susipaii- 
pinigus pagal naujai nusta- kur puola policiją su viso- n- .
tytą jų vertę.

Rusai Berlyne
Rusai po ♦užėmimo Berly--

ATSARGIEM INVESTORIAMPARSIDUODA NAMAS
I Parsiduoda bizniavas namas 
rooming house su 16 kambarių, 
garu apšildomas, bizniškoje vie

ptoje, niekada nebūna tuščias,’ 
i yra visi patogumai. Parsiduoda 
j iš priežasties partnerių išsisky
rimo. \ ra mažas morgečius- 
i lengvai išmokamas. Dėl platės-; 
J nių žinių prašome rašyti ar at- 
’ eiti šiuo adresu: (51-8)
! Antoinctta Shirmulis

143 Lafayette st.,
Schenectady 5, N. Y.

Telefonas 49882.

30/ (PRIVATUS PINIGAI 
XI JSTA1GI. PINIGAI

(BENBROV1( PINIGAI 
ĮKIŠTI PINIGAI

PIRMOJI PAGELBA GAISRO NELAIMĖJE

Newark, N. J- garažo gaisre labai skaudžiai apdege 
darbininkas James Black. Jis guli be sąmonės, o gais
rininkai jam suteikia pirmą pagalbą dirbtino alsavi
mo orietaisu. Dabar sužeistasis guli St. James ligo-

Vėliausia Mokėti
Div idealai

padedant į
FEDERAL1A1 APDRAUSTĄ
Savings & I.oan Associations 

Asmenims: Ar ju-ų sutaupos neša
, ? Ar bus $550 ar $100,000, mes 

patalpiname raliniai apdraus
ta nesti 3'<. Pilna protekcija nuo rin
kos nepastovumo.
Trustistams: Legalu trustams, Pen
sijoms, Endoįvmeatarns.
Advokatams: I.ega.u Globėjams, Vyk 
dytojams, Estate Trustams.
Vartok musų pilnai apsaugotą pla
ną; transakcijos vykdomos asmeniš
kai arba paštu per šį ofisą ar tiesiai 
per musų (K-ndradarbius,—kaip Tam
stai parankiau.
Klausk pilnos informacijos: josiu 
mokesčių už patarnavimą. Paminėji
mas sumos investmentui užtikrins 
pasiūlymą pritaikytą Jūsų reikalavi
mams. (1)

įkiais ginklais. '• jvlusų vakarėlis turėjo tik
slo supažindinti naujus at
eivius su seniau čia gyve
nančiais lietuviais, kad mes 
bendrai sudarytume vieną 
lietuvišką koloniją. Gal ne- 
klysių pasakęs, kad visi da
lyviai jautėm didelį džiaug
smą dėl to susipažinimo.

Naujai čia atvykusios lie
tuvaitės yra pavienės, neturi 
nei giminių nei artimų, to
dėl jos reiškė ypatingą 

Rumunijos Diplomatei džiaugsmą, kad galėjo suei- 
G. Constantinesco, Rumu-'įi i pažintį su musų koloni- 

nijos atstovas Londone, pra-'jos lietuviais. Tiesa, jos jau

• I • ikaiEuropos Str
Amerikos valstybės

I PAIEŠKOJIMAI
sek? 

R. A,no, per pirmuosius 2 mene-' retcriaus 
sius, išgabeno iš Berlyno 85 Lovett sako, Europos strei 
nuošimčius visų to miesto'kai Francijoj ir Italijoj yr; 
nuo karo likusių d lietuviui Sovietų Rusijos sukelti: jie 
ir masinu. Rusai Berlyną yra dalis Sovietu užsieniu 
plėšė, kol jie vieni jį valdė. į politikos. Bet jie neturi at- 
Paskui miestą paėmė valdy-, baidyti Ameriką nuo clavi-
ti visų aliantų komisija.

Panika Rusijoj
Rusijos žmonės, kurie tu

ri pinigų, metėsi pirkti viso-

padėjėjas

rno pagalbos Europai.

Kias preąes, kokiu tik jie nešė savo vyriausybei, kad.buvo spėjusios padaryti ne
gali gauti Krautuvėse Y pac- jį3 pasitraukia iš savo narei-!mažai pažinčių. Kaip tikVacL-vmc _ • ___ • -r> * .-I .... . ,__tas pastebėti Maskvoje. 
Žmonės baukštosi, kad val
džia nuvertins rublio vertę 
ir pakels kainas visokioms 
prekėms.

Amerikos Bulvės
Amerikos valdžia vėl pra

dėjo supirkinėti bulves, nes 
jų kainos nukrito žemiau, 
kaip kongreso buvo nustaty
tos. Valdžia supirktas bul- 
ves žada vėliau arba par-

gų ir negrįžta į Rumuniją,:vietiniai lietuviai išgirdo,
nes jis negalįs sutikti su į kad toks gražus būrys lie- 
bolševikės Anna Pauker už- tuvaičių atvyko į musų mie
denių politika.

u;

Lotynų Amerika
Lotynų Amerikos kraštai 

pradeda derybas dėl suda
rymo tarpusavėj muitų uni
jos. Tos valstybės sako, jų 
bendra kalba ir kultūra, o 
taip pat ypatinga jų geogra-
- i -2. •.

!stą, tuoj vienas kitas pradė
jo pas jas užvažiuoti susipa-Į 
žinti.,

Kiek patyriau iš pasikal
bėjimų tai daugumas naujų 
ateivių tvirtai tiki, kad jie 
galės grįžti į laisvą Lietu
vą ir nė vienas iš jų neabe
joja, kad Lietuva vėl bus

nineje.

fine padėtis verčia jas ar- nepriklausoma.¥ z _ • •*!* 1 • • t Iduoti, arba išdalinti labda-jčiau susirišti ekonominiai.i 
lybes įstaigoms, mokykloms!Numatyta sudaryti bent du
ir panašiom? įstaigoms.

Žydų Išžudymas
Amerikos vyriausybė pa-

ar tris ekonominius blokus 
Pietų Amerikoj.

’talijos Bajorai
, - . , ---- įjos parlamentas___

tus dokumentus, kurie rodo,!rė panaikinti Italijoj viso- 
kad žydų naikinimas prieikius bajoriškus titulus, kaip

Pasirodymas Scenoje
Musų vakarėlį pamargino 

gražios lietuviškos dainos. 
'Pirmiausiai scenoje pasiro
dė penki broliai Januškai,

Paieškau Ancės Jonaičiutės paei
nančios iš Radviliškio parapijos, Auk- 
štalkų kaimo, Šiaulių aps. Prašau at
sišaukti šiuo adresu:

Petras Malinauskas
1001 Eastern Parkway,

Brooklyn 13, N. Y.
Prašau atsiliepti Krikščiukaitį Jo

ną Lietuvoje gyvenusi Šakių aps. 
Slavikų vai., Zubriu kaim«.
Ramonas Antanas, 1203 D. P. Cp. 
{24) Flensburg, .Muervik, Mutzel-Į 
burg Lager, British Zone, Germany.!

Paieškomi: Šileikis sūnūs Jurgio iš Į 
Čepeliškių kaimo, Salako vai. Zarazų 
aps.; Antanas Bekerys kilęs iš Dro--| 
biškių kaimo, Salako vai. ir Mykolas 
bei Marijona Sakalauskai. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

Adolfas Vadeiša
I 13b) Memmingen, Fligerhorst
Blok 5/39, U. S. Žone, Germany.

INSUREB ASSOCIATES
INVESTMENT

176 W. Adams st., Chicago 3, III.

Padėka Amerikos Stassen pasiūlė prezidentui 
Trumanui nebesiųsti į Rusi-

Lietuvių Tarybai

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie ker.'ia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomos 
ypatybėm palengvina jūsų skaudėji
mą ir gai.'.-ite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

Paieškau Erlickaitės, kuri yra ište
kėjusi bet pavardės po vyru nežinau. 
Jos sesuo yra Zuzana Erlickaitė iš 
Viekšnių miestelio, Mažeikių apskri
ties, Turgaus gatvė 17. Paieškoma 
Erlickaitė ar kas apie ją žino malo
niai prašau atsiliepti šiuo adresu:

Jonas Barkauskas (51)
22 Seymour st., New Britain, Conn.ją jokių mašinų, kol Rusija

---------  i nekeičia savo užsienių poli-j
Hanau Lietuvių Stovyk- tikos ir agresijų. Ne labai 

los, kurioje gyvena 3219 senai Stassen buvo nuvykęs 
lietuvių tremtinių, susirinki- Į Rusiją ir ten “pats” Stali- 
mas, įvykęs š. m
d., išklausęs prane 
Amerikos Lietuvių Tarybos mą 
nuveiktus ypatingai dide
liūs darbus Lietuvos vada- Sacharoje ŽUVO 
vimo ir lietuvių tremtinių Y J 
labui, nuoširdžiai dėkoja

. spalių 14 nas jį priėmė ir jam aiškino 
ešimą apie Rusijos politikos “taikingu-

Ne labai! Jonas Bendoraitis, Uršulės ščes- 
’.nutės vyras, paieškau Monikos Rut
kauskaitės kilusios iš šikšnių dvaro, 
Alvito parapijos, Vilkaviškio apskr., 
kuri išvyko į Ameriką 1926 metais. 
Ją pačią ar kas apie ją žino malo
niai prašau atsiliepti šiuo adresu: 

Jonas Bendoraitis,
C. W. A. E. C. Hostel 
Aldersey Hali, Handley, Chester, 
G’heshire, England.I

Gen. Le Clerc
skelbė iš naciu atimtus slšp- Italija įarla"mėn't^ nuc P ” ,‘r PCD.kt?sis Jl,n,s >inki didžiausios iš-

. Ji P^u^menias nuta jų atkvietejas. Jie padaina-tvermes Jūsų sunKiame dar-
vo gražiai sutardami, 
kias liaudies daineles: 
kus buvo vakarėlis”, “Žygis 
į Vilnių”. “Sutems tamsi 
naktužėlė”, “Nurimkit sesu-

pen-
“Ty-Hitlerio buvo įsakytas iš pa-;'grafu, kunigaikščiu, bajoru 

ciu aukštųjų nacių viršir,in-,ir kitokių. Kurie turėjo teš
Kų, kurie vienaip vien sekė kius titulus prieš fašizmo namuze,e nurimau sesu- 
rr nurodinėjo kaip žydų įsigalėjimą, gali juos vaito- TėC^ “Giybai” Po tYdai- 
zudymas vykdyt,. ,ti, kaipo savo vardo dalį. į,eliu vien^buves D. P. darnelių vienas buvęs 

i padainavo porą lietuviškų 
dainelių ir pagriežė su ban- 
dorėliais. Naujai atvežtos 

i lietuvaitės irgi buvo kvies-
--------------- Itos ant scenos padainuoti.

Winnipegiečiai Susipažino pe buvo 19 lietuvaičių ir jos j Jų dainos publikai labai 
Su Naujais Ateiviais • liko paskirtos į St. Boniface!patiko. Kaip broliams Ja-
Winnipego ir apielinkės 

visų pakraipų lietuviai ben
dromis jėgomis lapkričio 8 
d. Winnipego priemiestyje 
St. Boniface “Sokol Hali” 
svetainėje (musu Winnipe- 
go Lietuvių Kliubo svetai
nė dabartiniu laiku yra per- 
remontuojama) liko sureng
tas didelis bankietas su alu
mi, užkandžiais, prakalbo
mis. lietuviškomis dainomis, 
šokiais ir lietuviška muzika.
Publikos buvo prisirinkę su
virs 300 lietuvių ir keletas 
svetimtaučių. Apie 40 nau
jų ateivių lietuvių buvo su-

Naujienos iš Kanados

sanatorij'ą. Taigi, tų lietu- Inuškams, taip ir visoms lie- 
vaičių ir anksčiau atvažia- tuvaitėms ant scenos dai-
vusių lietuvių šeimų pasiti-'nuojant, publika karštai 
kimui, toks vakarėlis ir liko!plojo. Baigiant viena iš lie
surengtas.

Vakarėlyje dalyvavo tos 
19-ka lietuvaičių ir anks
čiau atvažiavę, bei Winni- 
pege esančių giminių at
kviesti nauji ateiviai. Buvo 
M. Januškos atkviesti 4-ri 
broliai, visi vedę, būtent: 
Juozas su žmona, Vincas su 
žmona vienu sunu ir viena 
dukteria, Jurgis su žmona 
ir vienu sunu, Petras su 
žmona ir vienu sunu ir pats

kviesti be įžangos, kaip! atkvietejas Mykolas su žmo- 
garbės svečiai. Spalių mė- na ir dviems sunais. St. Bo- 
nesio pabaigoje liko atvež-, niface gyvenančio K. Pra- 
ta iš Vokietijos stovyklų, nevičiaus žmonos motina 
apie 100 merginų, kurių tar- 'Juraitienė su dukteria, bei

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

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgvventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. . . . _ ,

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

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chlcagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

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

NAUJIENOS

•••

1739 So. Halsted Street, Chicago 8, III

toti nuo džiustančios ir 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir

________________________________ , niežiančių kojų. Legulo
Paieškau Juozo Sitkaus gyvenusio I Ointment yra parduo-

Bemerton, Wash„ kilusio iš Mariam- i ^mas po 75c„ $1.2., ir
polės aps. Taipogi prašau atsiliepti j
Motiejų Kalvaitį sūnų Alesandro'
Kalvaičio, kuris prieš kelis metus 
mirė Amerikoje ir buvo kilęs iš ša
kių ap., .Jundilų kaimo. Paieškomi 
asmenis ar kas apie juos žino malo
niai prašomi parašyti šiuo adresu:

Pr. Kalvaitis, Eng Con Co 8722 
(16) Ijinddorf, Kr. Giessen 
U. S. Zone, Germany.

Pasižymėjęs Francijos ge- 
be... nerolas Le Clerc (tikra pa-

Mes esame įsitikinę, kad varde de Hauteclocųue)
Jūsų bendra ir nenuilstama aną savaitę užsimušė or-
veikla priartins Lietuvos: Įaįvio nelaimei Sacharos __ _______________
laisvės valandą ir palankiau dykumoj. Generolas Le Paieškau brolį Juozą Bukavecką, 
išspręs ir musų tremtinių Clerc pagarsėjo per karą. Snįr’S”f,X n?ekonaPieUjf^-’ 
beviltišką likimą. .Jis išdveju kartų pabėgo iš ži™a. Esu rašęs jam laiškų bet ne-

m^USU . vokiečių nelaisvės ir vado-j “Keleivio” skaitytojų žino apie jį'.' 
tremtinio vavo de Gaulle armijoj šar-.J> pati ar kas apie jį žino maloniai 

dalia paženklintus sveikini- vuotai divizijai, kuri musesi • Wm. Bukaveckas
mus ir linkėjimus bei pade- kartu su amerikiečiais Nor-j 2Q2f> s. Union avė., chicago ic, m. j 
ką, o taip pat ją perduoti ir mandijoj, paskui Paryžiuje! Paieškau brolio Vaclovo Na- 
visems kovojančioms dėl įp Strassbourge. Paskutiniu cevičiaus kilusio iš Sėtos mies- ' 
Lietuvos laisvės bei tremų- laiku gen. Le Clerc buvo telio Kėdainių apskrities. Jis at-į

$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba a: 'ii:-kitę moneyj 
orderį j:

LEGULO. I)ept. 2. 
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.

suskilusios

Prašome priimti 
nuoširdžiausius

tuvaičių tarė kelius žodžius 
publikai dėkodama už jų 
toki nuoširdų atjautimą ir 
priėmimą.

Šokiai ir Užbaiga
Po vakarienės ir kalbų 

susirinkę lietuviai • dar ilgo
kai šoko ir linksminosi grie
žiant lietuvių jaunuolių or
kestrui. Linksmoji vakarė
lio dalis nusitęsė iki pusiau
nakčio.

Smagu prisiminti tą musų 
susipažinimo vakarėlį. Ypač 
tai smagu todėl, kad musų 
negausinga kolonija susi
laukė naujo gražaus būrio 
lietuvių ateivių. Naujieji at
eiviai, kiek teko patirti, ža
da dėtis prie musų vietinių 
draugijų ir stoti bendrai su 
mumis į vieningą darbą.

Vakarėlyje buvo lietuviai 
:ie tik iš "VVinnipeg ir apie- 
linkių, bet ir iš toliau. Net 
iš MacGregor’o buvo atva
žiavę P. Liaukevičiai ir An- 
tanavičiai. Iš Starbuck, Ma- 
’"'mbp. J. Čekanauskai. Iš 
Fort Whyte, Man. V. Dau- 
oarai ir Pranckevičiai ir 
daugelis kitu.

Linkėtina naujai atvyku
sioms lietuviams greitai ap- 
•iprasti musų šalyje ir pasi
usti čia, kaip savo naujoj 

ir laisvoj tėvynėj, kur visi 
turime demokratiškas teises 
ir visi stengiamės būti nau
dingi šiai šaliai pagal musų 
geriausias išgales.

Kazys Beniušis.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

nių labo organizacijoms ir franeuzų šiaurės Afrikos 
visiems Amerikos lietu- kariuomenės viršininkas.
viams. --------------

Susirinkimo Įgalioti:
Dr. A. Gylys. A. Survila, į 

J. Petraitis, J. Jasiukevičius,
J. Blužas, J. Žilionis, J. An- 
driunas, J. Šalkauskas ir K.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu

re putaci ją kaipo 
švelnus sudrutinąs
vaistas nuo nusilp- 
nėjusiu nervu, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėliu varymo. Kiniečiai ir 

| Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per

Jokša.

Atvykę Lietuviai 
Iš Europos

Žmonių Opinija

tos vyko j Amerika 1912 metais. Mia.s lanuja pe.
i , ............. - šimtmečius kaipo koki stebukpati ar kas apie u žino prašau . g •
i , ... .. .. , z-., linga vaistą arba apsauga nu<atsiliepti šiuo adresu. (oi) . ‘ . nuo

visokiu ligų ir jaunystės palai
kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su- 

Paieškau savo brolio Jono Naikaus, kramtyti ir nuryti kaip saldai
nį; jos nėra priklios nei karčios.

---------- iu laiku randasi. Taipogi Kaina: svaras S20.00, pusė sva-kad flC-i paieškau savo giminių. Jie patys ar
ba kas apie juos žino, maloniai pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: (2-8)

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

Rochester 5, N. Y.

i atsiliept
Alphonse Navevitch. R. R. 3, 

Rodney, Ont., Canada.

Atvyko: Jonas Arlauskas, qe prisibijo žandaro-kuni- 
JAv pilietis, Antanina Be- '

Ne kartą man teko maty
ti, kaip bažnyčios varpams seserų ir tėvų, paeina is Seimių kai 
suskambinus ant mišių žmo-jT0’^^0 a”skr- Nežina-U-- kur 
nes skubina bėga, kad ne-'
pavėluotų.

Kodėl jie taip daro? Ar 
jie prisibijo, kad pavėlavę 
neteks tų palaimų, kokias 
dvasiškiai jiems perša? Ar APSIVEDIMAI

ro S 10.00, kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam Į 
namus.

ogo?leišienė su dukrele Elena,
pilietės; * Ina Bangie- ?ibijo žmonių opinijos. Jei-

nė; Daktarai Zenonas rr daleiskime koki Jonienė 
•Joana DamleviČTai su dūk- pavėlavo kokiu pusvalan- 

T Vytautas ir Ona rižiui, tai Petrienei arba ki-
Galvydziai; Algirdas ir Ga- taj kokiai kūmutei anksčiau 
liną Leonai su sunum Algir- atėjus bažnyčion, bus daug 
du; Julija Malakauskienė:. medžiagos pletkoms.

Paieškau sau gyvenimo drauco ne- 
jaunesnio kaip 55 metai kuris mylėtų

Nieko panašaus! Jie pri-Jn™™"^ ant ūkės. Turi buti ne 1 - - - _ girtuoklis. As esu našle, pasiturinti.
Laiškus prašau rašyti šiuo adresu:

Mrs. M. Riemsie (52)
R. D. 2, Greenfield Center, N. Y.

AEXANDER S CO. 
411 W. Broadway

So. Boston 27. Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Feliksas Marcišauskas su 
dukra Regina; Bronislava^ 
Mykolaitis su sunum Ri-

Da vienas vaizdas:
Vieną vakarą, ant gatvės

mantų, JAV piliečiai ir Ele- kampo po medžiu vienas 
onora Sčiukienė su dukra romantikas glamonėjo sve- 
Margarita. L. G. K. timą moteriškę. Jis šaipėsi.

kaip katinas žiūrėdamas į 
lašinius, ją glostė ir nuola
tos žvalgėsi į šalis.

Ko jis prisibijojo? Jis ži-
-------- nojo, kad tos moteriškės vy-

Maskvos “Izviestija” į A- ras darbe ir greitai nepa- 
merikos “karo kurstytojų” įeis. Tai ko jis bijojo? Jis 
sąrašą jau įtraukė ir pažan- prisibijo žmonių opinijos! 
giųjų republikor.ų kandida- Žmonių opinija kartais iš 
tą į prezidentus, Harold morališko atžvilgio būna 
Stassen. Maskvos rūstybės daug skaudesnė, negu įsta- 
priežastis yra ta, kad H. tymų ranka. J. D. T.

Stassen Jau “Karo 
Kurstytojas"

A. LAL10 ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

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

South Boston 27- Mass.

(52)

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. 1. šis vaistas j-eras nuo 

nudegi dm

Nusideginus reikia pamirkyti ske- 
pečiukę į vaistą ir kloti ant skauda
mos vietos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Didelė bunka $2, mažesnė $1.5 *. \

No. 2. Šis vaisias geras nuo pu- 
liojančių žaizdų. Turint puliojančii: 
žaizdų skaudulius, reikia paimti I 
“Aziva" mosties ir ištepti žaizdas: : 
kas turi kiauras blauzdas tai toji 
mostis geriausia pagelba. Didelė dė
žutė $2, mažesnė $1.50. Siuskite ap
mokėtus užsakymus šiuo adresu:

Juozapas Machinskas
295 Silver st.. So. Boston. Mass.
Arba asmeniškai kreipkitės kas-1 

dien po 6 vai. vak. (5-$) i

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 

skaudėjimo, Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos 

'Sąnarių sustingimo. Neuritis. I’ada- 
gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB- 

' LETS dėl gerų pasekmių. Mes no-
Pamėgintumėt R \DE je, nor, va?1U0 

TABLETS (Bandomąjį hiekj) be jo- Deksn
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o1 — *’ - - --■
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi- ______
si nurodymai ant pakelio. Nieko Raina 2-oz. $1.00; l-oz. $2.00 ir 16-

UOl -ody
jums nelėšuos. jei nepatiks. ( 49) 

NORTHWAY PHARMACAL CO.
4.39 North Street. 

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Keumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. IH-ksnio Galinęs 
Mostis. sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 

važiuoti, tai tepk ir vėl 
io Galinga Mosčia. 

Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties.
oz. $5.(K).

Reikalaukit tik
Dekcn’s

P. O. Bot 666,

(6-8

O’ntment 
N'e» ark, N. J.
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DIRVELIS

SEKMADIENI ‘ KELEI
VIO’’ * '' A 7 - S

Mirė Povylas Gailiunas
Lapkričio 30 d. p.'.yakarej

vą dirbo 200 žmonių, iš ku-i 
rių daugelis buvo lengvai 
sužeisti.

; “Keleivio” bankete bus ! Mrs. Marcelonis Whist 
“Dainos” Choras j Party

l Malonu pranešti, kad Mrs. Marcelonis, gyve-
“Keleivio” bar.kete, kuris į- nanti 33 Romsey st. Dor- ---------------
vyks gruodžio 14 d., dai- chestere ruošia savo namuo-j RADIJO PROGRAMA 
nuos p-lės Tataronytės va- se Whist party, Decembeiy
dcvaūjamas “Dainos” Cho-'17 d., trečiadienį. Pradžia Lietuvių Radio Korpora- 
ras. Tai yra viena iš geriau-'8 vai. vakare. Bus išdalinta cijos programa ateinantį ne- 
sia išlavintu lietuviškų dai- daug praizų ir du praizai dėldienį iš WORL stoties,

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas raus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broad*ay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

bus už Įžangos tikietus. 950 kiločiklių, tarp. 9:30 ir 
Kviečia visus draugus ir pa-; 10:30 ryto bus tokia:
žįstamus atsilankyti. Ji sa-1 | Muzika
ko. likučiai iš parengimo eisi 2; ‘ Dainin; „ k ž Akvllė 
ti erotiniams sušelpti. -Siauriutė iš Dorchesterio

3. Pasaka apie Magdutę

nes grupių ne tiktai Bosto
ne, bet ir visoj Amerikoj.

Be dainų, bankete grieš 
broliu Brazaičių orkestrą.

mirė Po- 
laukęs

Stepono 
posto

: "(kt Dorchestere staiga 
' vylas Gailiunas,

. - 52 metų amžiaus, 
s. - Dariaus legioniei
aka- narys.
:a ir Draugas Stanley Bartulis 
Ge- mums pridavė žinių, apie jo 

rosios seir.:: ir. :ės ža la pa- mirties aplinkybes. Jis mirė ( 
tiekti gardaus maisto. Dorchestere, pas M. Aliuko-- 

Vakarienė rengiama, kad ni staiga, jo mirties valan- 
sutraukus musų draugus iš poje su juo buvo žmona ir 
Bostono ir artimųjų koloni- seimą. Velionis palaidotas 
jų Į draugišką “keleiviečių praeitą trečiadieni daly vau- gchool 
šeimos” subuvimą, kur gale- S- Dariaus posto tegin
tume sueiti Į asmeniška pa- nieriams ir daugeliui drau- 
žinti, ar atnaujinti senas SV giminių.
pažintis ir linksmai laika Povylas Gailiunas pirma- 
praleisti. Širdingai kviečia- me pasauliniame kare 18 

mėnesių tarnavo Amerikos 
kariuomenėj ir buvo 
cijoj, o šiame kare jo

Šį sekr • 
vakare 
banketas 
viu Pili.. .< 
tainė.ie, =. 
rienė; e 
puiki dai:.

me musų draugus 
atsilankvti.

gausiai

Povylas buvo išėjęs kariau
ti už Ameriką.

Velionies šeima ir drau-

Lankėsi Redakci oj 
Musų redakcijoj buvo at- 

'silankęs draugas K. Vens- 
lauskis iš Montello, Mass

Pavogė Dažų už $18,000
Policija suėmė tris darbi-

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

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

379 W. Broad»ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

Po programos parašykite
gausius is iuuiiiciiu, n:ni.11<5 Vliri-A vipnm'p Onin 'sav0 įspudŽlUS ir nusiųskit
j Jis atsinaujino laikraštį, nu- " d.^u dilbtuS' šiu0 adresu: WORL Sta‘
'pirko 4 kalendorius ir 4 X meL So Sž 18 »ul£ tion’ Lithfaniun Program, 

- - per metus laiko uz .ūks- TrAmnnt Boston,
savo įs- 

skelbimus prašo-
... .. . . - me siųsti į 502 East Broad-Varnish kompanijos prekių wa„ - 

išsiuntėju, tai jis, sako, ir 
išleidęs iš dirbtuvės į juodą

slauskis sakė, kad jis ir gal 
daugiau keleiviečių iš Mon- 
tellos pribus į musų bankie-

Bus Smagi L. R. Draugijos gj sekmadieni. 
Whist Party t 4

Šį šeštadienį, gruodžio 13 Į 
Fran-j d. kaip 7:30 vai. vakare bus 
sūnūs Lietuvai Remti Draugijos

So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus BORIS BEVERAGE CO.

Frank Rožėnas Išvyko 
į Floridą

Drg. F. Rožėnas, musų 
laikraščio skaitytojas iš v .
Raynham, Mass. gruodžio se^mos tėvo ir draugo. 
7 d. išvyko su žmona ir vy-
resniuoju sūnų Į Miami.Fla. 
keletai mėnesių poilsio. Drg.
F. Rožėnas turi Raynhame 
puikią “Lakeside” farmą ir

Bostono skyriaus whist par- 
ty, Sandaros svetainėje, 
124 F st.

Suėmė Cigariečių už 
$50,000

Bostono muitininkai suė
mė 50,000 dolerių vertės ci
gariečių, kurias jurininkai ir

turgų tiek daug pavogtų da
žų.

gai liūdi netekę dar jauno

labai gražiai verčiasi. Lin
kime gero poilsio.

TrimsUžsisakė “Keleivį 
Metams

Šį pirmadienį i musų 
są užėjo draugas Antana 
Gaidelionis iš Montello ir 
užsirašė “Keleivį” trims me
tams. Dr. Gaidelionis sako
si “Keleivį” seniau skaitęs, 
bet paskui pirkdavęs nuo 
standų, o dabar užsisako il
gesniam laikui, kad nerei-įsi 
ketų klapatytis su atsinauji
nimu.

“Tėvynės Mylėtojų Dr-jos” 
nariams ir prijaučiantiems

Pranešama, kad gruodžio 
12 dieną 7:30 vakare, San
daros salėj įvyks gausus su
sirinkimas. Maloniai prašo
ma kiekvieną geros valios 
lietuvį ir lietuvę dalyvauti.

armijos kariai norėjo išvež- 
. „ L. R. Dr-‘ti į Vokietiją. Muitininkai 

los pnetelius ir salpos dar- cigaretes užtiko viename 
bo talkininkus atsilankyti. iaįVe, kurs rengėsi plaukti į 
Bus išdalinta daug dovanų Vokietiją. Vienas karinin- 
1 r turėsime gardžių užkan-jkas turėjo 110 kartūnų ciga- 
c’zim Komisija. ■ rįečių, kurios jam kainavo

--------------- ‘apie 200 dolerių ir už ku
rias Vokietijoj jis butų ga
lėjęs gauti 9,000 dolerių.

Kviečiame visus

PARSIDUODA PEČIUS
Beveik naujas virtuvės “kom- 

bineišin” pečius, pilno saizo. pa- 
Laivas Lūžo per Pusę į livotas, šviesiai mėlynos spal- 
Aliejaus gabenimo laivas vos- Kam reikalingas, pasima- 

Pongaset šį antradienį Bos- tykit su A. Pastelių vakarais 
tono uoste pertrūko į dvi Lietuviu Kliube. 309 E st., So. 
dalis. Ant laivo ir apie lai- Bostone. (51)

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Susirinkime bus išrinkta 
J oli- galutinai draugijos valdyba, 
tanas aptarti einamieji reikalai, 

supažindinta su d-jos at- 
spausdintom knygom ir tt.

Atsilankiusieji galės gauti 
naujai išteistą labai įdomią 
knvgą.

Tad prašome atsilankyti, 
šį penktadienį!

J. Vasys.
Laikinas TMD sekretorius

Nauja Dainininkė
Gabijos Choro koncerte, 

kuris įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio 14, dalyvaus nauja 
ir jauna lietuvė dainininkė 
Charlotte G. Shork (Šar- 
kiutė). Ji nesenai baigė 
New England konservato
riją.

Gabijos koncertas yra 
ruošiamas Patrick Gavin 
School auditorijoj.

Kįtos cigarietės 
pas jurininkus.

buvo rastos

Muzikalinis Popietis
International Institute 190 

Beacon st., Bostone trečia
dienį 2:30 po pietų rengia 
arbatėlę su muzikaline pro
grama. Programos vedėja 
Mrs. K. Namaksy.

Sužeidė n. J. Minkų
Praeitą antradienį vaka

re Dorchestere automobilis1
100 Savanorių į Palestiną
Iš Bostono ir apielinkių

parvažiavo p. Juozų ?Iinkų, ;au susirašė 100 jaunų žydų, 
žinomo biznieriaus Stepono kurie nori vykti į Palestiną. 
Minkau? tėvą. Jam buvo Jie nori padėti kurti žydų 

valstybę, o, jei reikės, tai

KONCERTAS!
Rengia GABIJOS CHORAS, J. Dirveliui vadovaujant 1

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

I ir 7-los gatvės kertėj, South Boston, 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. Broadvvay, So. Boston, Mass.
JEAN V. YANKOWICZ

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

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

ADV. F. J. BAGOČIUS 
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

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 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

DIT&Ifi

skaudžiai sulau teta koja. 
Ligonis dabar ligoninėj, jo 
koja Įdėta i i’ ^ą ir teks 
avie porą mė g lytis.
Linkime greit pasveikti.

keta padėti muštis ii' su ara
bais. Nemažai savanorių į 
Palestiną rašosi ir iš kitų 
Amerikos žydų kolonijų.

Daivvaus L
! komikas Jonas

(Šarki ute).
Gabijos Choras

- č Aušrelės Vyrų Choras, dainininkas 
E: s ir dainininkė Charlotte G. Shork

GEKESNE FLUriR5Biy IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office TeL So. Boston 0948
Bes.' 37 ORIOLE STREET 

Weat Roibųrv. Mas*.
Tel. Parkway ’l233-W

■a v :sus dainų mylėtojus atsilankyt ir pa- 
GABIJA.

LEPIE
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass.

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

ir nuo 7 iki 8
546 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. LIB 3968

KELEIVIO
NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

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

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

96 pusi............’................................. 251
Audimo apdarais .............................40

Kortom lošimo paslaptis................... 25 j
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.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kara p. Inman St, arto Central ■«. 

CAMBRIDGE, MASS.

Sekmadienį

Gruodžio 14, 6 valandą vakare 
LIETUVIU SVETAINĖJE

South Bostone

Bus Puiki Vakarienė, Dainos, Muzika ir kiti dalyk ai

Bilietų galima gauti 'Keleivio’ ofise. Gaukit jų iškalno

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 rekordą ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radiją ir Radijo-Fonografą 

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

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadway

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

TaL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nno 9 ryto IU 12 dien*

447 Broadvvay 
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trernont St, Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TsL SOUth Boston 4Clj




