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Londono Taikos Konferencija 
Nutruko, Nieko Nenutarusi

Rusija Kalta Dėl Nepasisekimo — Amerika, Anglija ir 
Francija Tarsis Atskirai — Bus Dvi Vokietijos — Gele
žinė Uždanga Skiria Du Pasauliu.

Rusija Nuvertino 
Savo Pinigus

Nuo šio antradienio So
vietų Rusija nuvertino savo 
rublio vertę ir iškeičia se
nuosius rublius į naujus. 
Naujas rublis bus vertas 
maždaug apie 10 senųjų 
rublių. Kartu Sovietų val
džia panaikina krašte racio- 
navimą ir paskelbė naujas 
kainas visokioms prekėms. 
Kai kurios kainos liko pa
keltos, kitos numažintos. 
Naujų kainų nustatymas ir 
rublio nuvertinimas padary
tas dekreto keliu. Tą įstaty
mą pasirašė Stalinas vyriau
sybės, o Ždanovas partijos 
vardu.

Apie infliaciją Rusijoj jau 
senai buvo žinoma, o gan
dai apie sovietų rublio nu
vertinimą jau buvo skelbia
mi per “Voice of America 
radio, kuri pranešė, kad Ru
sijoj prieš naujo rublio įve
dimą žmones buvo pagavusi 
panika ir visi stengėsi už tu
rimus pinigus nusipirkti ko 
nors.

Londono “keturių didžių
jų” ministerių konferencija 
šj pirmadieni nutruko nieko 
nenutarusi. Ministeriai šią1 
savaitę išsivažinėja namo, o 
visi taitos atstatymo klausi
mai palieka miglotai atei
čiai.

Konferencija nutruko to
dėl, kad Rusija reikalavo 
sau dar 10 bilionų dolerių 
reparacijų iš Vokietijos, bet 
visai atsisakė pasakai, kiek 
reparacijų ji jau paėmė iš 
rytinės Vokietijos. Rusija 
atsisakė susitarti ir dėl Aus
trijos. Rusijos užsienių rei
kalų ministeris V. Moloto
vas praeitą penktadienį la
bai grubijoniškai užsipuolė 
Ameriką ir Angliją, pana
šiai, kaip Višinskis tas šalis 
puolė New Yorke. Po Molo
tovo “kaltinimų” aišku bu
vo, kad Rusija nenori susi
tarimo, o todėl ir ilgiau de
rėtis nebebuvo prasmės. A- 
merikos, Anglijos ir Franci
jos ministeriai dar kartą įsi
tikino, kad Rusijos diktatū
ra nenori taikos, bet nori 
drumsto, propagandos ir no
ri plėstis vis daugiau ir dau
giau.

Nepavykusi Londono kon
ferencija palieka “taikos 
klausimą” atvirą. Amerika
ir.Anglija bendrai su Fran- Broa(j BrOok, Conn. užsisa 
cija dabar žada tartis, kad ko “Keleivi” sau dviem me- 
vakannę \ okietiją sujun-lt.am -r kajp0 Kalėdų dovaną
gus į vieną daiktą ir kad I-| “Keleivį” Juliui Palozie, 
traukus tą Vokietiją į Mar- Broad grook Conn 
shall planą Europai atstaty-j Mrs j yineikis Brooklyn 
ti. Rusija paliks rytines Vo-j N Y užsisako “Relei- 
kietijos valdytoja ir mels tą ir kai Kalėdų dovaną 
savo dalį, kaip išmanydama, p Bulotieneį Brooklyn, N. 
o į Vakarus Rusija gabens Y Draugė Vineikienė per- 
propasandą ir kels ten naį užrašė “Keleivį” Jonui 
drumstą. i Kantauskiui, taigi kas met

konferenci- daro gražią dovaną

Užsakė ‘Keleivį9 Ka
lėdų Dovanoms

Mrs. Albina Palozie,

Po Londono
jos pasaulio pasidalijimas į 
dvi dalis pasidarė dar ryš
kesnis. “Geležinė užlaida” 
dabar bus dar sunkiau per
žengiama.

Šventoj Žemėj Krau
jas Dar Liejasi

Palestinoj peštynės tarp 
žydų ir arabų jau pareikala
vo kelių šimtų aukų. Praeitą 
šeštadienį žydų teroristų or
ganizacija “Irgun Zvai Leu- 
mi” užmušė bombomis 21 
arabą, o sekmadienį Trans- 
jordanijos kareiviai, kurie 
buvo “paskolinti” Palestinai 
tvarką palaikyti, nušovė 14 
žydų ir sužeidė 15. Smul
kesni susirėmimai vyksta po 
visą Palestiną, o visuose 
arabų kraštuose jaunimas 
labai rimtai telkiasi į “šven
tąjį karą” prieš žydus.
KAS NUNUODIJO KALĖ

JIMO PRIŽIŪRĖTOJUS?
Claremont, N. H. policija 

turi didelę galvosūkį. Vieti
niame kalėjime, bevalgant 
22 kaliniams pietus kartu su 
prižiūrėtoju T. Brown ir jo 
žmona, kas tai įdėjo nuodų 
į prižiūrėtojo ir jo žmonos 
pieną. Prižiūrėtojai nemirė, 
jie gal dar pagys ligoninėj, 
bet kas iš 22 žmonių įdėjo 
nuodų į pieną? Policija ap- 
Klausinėja visus 22, bet kai- streikas buvo paskelbtas po- 
ta* vra tiktai vienas. litiniais sumetimais.

gražią dovaną savo 
draugams, o “Keleiviui” po 
naują skaitytoją.

Miss. N. Brazaitis, Cicero, 
iii. užsakė “Keleivį” me
tams Joseph Plevokas, kuris 
yra sanatorium Ottawa, III.

A. Luckus Hartford, Ct 
užsakė “Keleivį’’ Andriui 
Baltrušaičiui, Timmins, Ont 
Canada.

J. Kodis Danville, III., už
sakė “Keleivį” ir kalendo
rių Ch. Pallock, Duluth, 
Minn.

Italijos Valdžia Nau
jai Persitvarkė

De Gasperi vedama Itali
jos vyriausybė persitvarkė, 
į ją įėjo dešinieji socialistai 
ir liberalai. Iki šiolei val
džia buvo sudaryta tiktai iš 
katalikų ir jiems artimų 
žmonių.

Praeitos savaitės dvejų 
dienų generalinis streikas 
Romoje nebuvo visuotinas, 
bet streikuojančių darbinin
kų vadovybė paskelbė, kad 
streikas buvęs didelis pasi
sekimas ir laimėjimas. Vy
riausybė sako, streikas nie
ko nelaimėjo, nes ką strei
kininkai vadina laimėjimu, 
tas darbininkams buvo pri
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KOMUNISTŲ OFENSYVA SUSMUKO

VAŠI CROWD OF COAL MINERS HEAR RED SPEAKER

Šito vaizdelio viišuje matosi Francuzijos angliaka
siai komunistų išvesti streikuoti. Gi vaizdelio apačio
je komunistų lyderis dezertyras Thorez kursto ang
liakasius griauti demokratinę valdžią ir steigti pro
letariato diktatūrą. Šituo užsimojimu Maskvos ber
nai kėsinosi užkirsti Marshallo planui Francuzijoje 
kelią. Bet francuzų visuomenė komunistams neprita
rė ir jų ofensyva susmuko. Tačiau nuostolių jie pri
darė daug. Vietomis išardė geležinkelius, vietomis 
susprogdino elektros įmones, o kitur užtvindė vande
niu anglių kasyklas. Maineriai dabar negali tokiose 
kasyklose dirbti, o šalis negauna kuro.

Atvi^E^siai Kongresas Paskyrė Europos 
Pagalbai S97 Milionusi Gruodžio 12 d. laivu Ma

rine Flasher atvyko iš Vo- 
I kietijos 46 lietuviai, kurių 
'tarpe 21 JAV pilietis re- 
'patrijantas, o kiti su imi- 
'gracinėm vizom. Atvykusie
ji išsiskirstė pas gimines.

1 Atvyko:
Karolina Baranauskienė;

: Stella Bartkevičienė, JAV 
i pilietė; Elena Blankienė su 
i sunum Raimundu; Barbora 
Blinstrubienė su dukra Dai
va, .JAV piliete; Romualdas 
ir Janina Budreikos su su
num Rimantu; Jonas Butė
nas, pagarsėjęs ir Amerikos 
lietuviams pažįstamas dai
nininkas apsistojo pas duk
terį 226 E. 70 street, Nevv 
York, N. Y.; Elena Čiurly- 
tė; Jonas Gintautas su vai
kais Birute, Vidute ir Vy
tautu, visi JAV piliečiai;

’ Jurgis Gudelis su dukra 
' Mirga ir sunum Drąsučiu;

Eduardas ir Tatjana Ju
zumai su dukra Danute; 

[Mėta Kikutienė, JAV pilie- 
;tė; Petras Linkus; Boleslo
vas ir Emilija Paliokai su 

J dukrom Indre ir Auste; Sta
sys Paškauskas su sūnumis 
Vytautu ir Algirdu ir dukra 
Danute, visi JAV piliečiai; 
Aldona ir Lilija Stanaitytės, 
JAV pilietės; Elena Stan
čikienė su dukra Birute; 
Eduardas Steponavičius su 
sunum Kęstučiu; Stasys ir 
Marijona Stulpinai su duk
ra Gražina; Marija Šerei- 
kienė; Antanas Valantie- 

ijus, JAV pilietis; Vilius Va- 
lantukevičius su dukrom El
vira, Nijole ir Irena, JAV 
piliečiai.

Chicagoje įskilo Į Republikonai Siūlo 
Gengsterių Karas Savo Programą

Trys Chicagos plėšikai Republikonų sanatoriai
praeitą penktadienį nuvyko iškėlė “dešimties punktų 
į vieną garažą “nubausti” programą” kovai prieš bran- 
vieną buvusį kalinį, kurs genybę. Jie siūlo sumažinti 
painformavo policiją apie taksus, apkarpyti valdžios 
tų plėšikų “veikimą”. Jie išlaidas, pratęsti nuomų 
nušovė tą policijos infor- kontrolę, didinti gamybą, 
muotoją, John Kuesis, ir pa-' sumažinti eksportą į tas ša- 
skui išvežė už miesto ketu- lis, kurios mažai tėra nuo 
rius tos žmogžudystės liūdi-, karo nukentėjusios. Skatin- 
ninkus ir juos visus iššaudė, ti laisvą maisto taupymą ir 
Du jie nušovė vietoje, o du tinkamiau prižiūrėti ' 
vėliau buvo rasti dar gyvi.

Policija tuos šaltakrauji:
tų teikimą per bankus.

Pirmoji Pagalba Paskirta — Vyriausybė Siūlo Tuoj {vesti 
Kainų Kontrolę — Kongresas Tam Priešingas — Dėl 
Kainų Eina Politikavimas.

Šį pirmadienį kongresas 
galutinai nubalsavo paskirti 
pirmai pagalbai Europai 
597 milionus dolerių. Iš tų 
pinigų bus suteikiama pa
galba Francijai, Italijai ir 
Austrijai. Prezidentas Tru- 
man tuoj pat kreipsis į kon
gresą, kad jis pradėtų svar
styti Marshall planą, pagal 
kurį Amerika rems Europos 
ūkio atstatymą per keletą 
metų, iki Europa vėl atsistos 
ant savo kojų.

Šį pirmadienį vyriausybė 
įnešė į kongresą bilių apie 
kainų kontrolę. Vyriausybė 
siūlo kontroliuoti didmenų 
(urmo) kainas butiniau- 
siems produktams, kaip mė
sa, sviestas, javai, kiauši
niai, žemės ūkio mašinos, 
statybos medžiaga ir k. Kai
nos butų nustatytos, kaip 
jos buvo šių metų birželio 
mėnesio antroj pusėj. Kur 
kainos butų kontroliuoja
mos, ten ir darbininkų už
darbiai butų valdžios kont
rolėje.

Kongresas valdžios suma
nymą pradeda svarstyti, bet 
republikon i š k a kongreso 
dauguma vargu šiais metais 
pilims tą įstatymą. Republi
konai buvo įnešę į kongresą

Ištraukimas anglų ir savo programą, bet jai ne- 
amerikiečių kariuomenės iš susiranda dvejų trečdalių

Plienas Eina į Juo
dąjį Turgų

Nuo 3 iki 11 milionų to
nų plieno šiais metais “pa
kliuvo į juodąjį turgu”. Ke
li tūkstančiai visokių biz
nierių superka iš dirbtuvių 
plieną ir paskui pardavinė
ja jį “juodajame turguje” 
daug aukštesnėmis kaino
mis. Sako, juodaturgiai už 
plieną gauna keturius kar
tus daugiau, negu jie patys 
moka fabrikams. Plieno juo
dojo turgaus centras yra 
Nevv Yorke, kur daug viso
kių spekuliantų iš plieno 
kainų pakėlimo daro dide
lius pelnus. Plieno fabri
kantai pripažįsta, kad dalis 
jų gamybos pakliūva į nesą
žiningų tarpininkų rankas, 
kurie pardavinėja plieną iš
pustomis kainomis. Plieno 
liejyklos dar nepagamina 
tiek plieno, kiek reikalinga.

Italijoj Nebera Ame
rikos Kareivių

Praeitą sekmadienį pas
kutinieji Amerikos kareiviai 
išplaukė iš Italijos Į Ameri
ką. Italijoj dabar visai ne
bėra Amerikos kariuome
nes.

Italijos iki šių metų gruo- 
Be to, yra atvykę keli lie- džio 3 d., buvo numatytas 

tuviai iš kitų Europos vals- taikos sutartyje, bet prieš 
porą savaičių Amerika buvo1 tybių, apie kurių atvykimą 

spaudoje dar nebuvo pra
nešta. Atvyko:

Dr. Vytautas Avižonis, 
casižymėjęs akių specialis
tas, atvyko iš Šveicarijos 
spalio mėn. ir apsistojo pas 
p. Ručinską, Bristol, Conn. 
ir lapkričio 6 d. iš Italijos 
atvyko pranciškonai: Pran
ciškus Biveinis ir kun. Al
bertas Žiubrys; gruodžio 5 
d. atskrido iš Europos Au
gustė Štolienę.

Šia proga pastebėtina, 
kad Lietuvos Gen. Konsula-

daugumos, o vyriausybės 
sumanymui nėra ir papras
tos daugumos kongrese. To
dėl kainų kontrolė bus gal 
įvesta tiktai ateinančiais 
metais, jei kongresas iš rišo 
sutiks prezidento sumany
mui pritarti.

kiek atidėjusi savo kariuo
menės ištraukimą iš Italijos.
Dabar amerikiečių ir anglų 
kareiviai lieka tiktai laisva
me Triesto mieste, kurs bu
vo atskirtas nuo Italijos ir, . 
padarytas naujuoju Danei- Sovietų - FranCUZų
gu_______ Santykiai Blogėja
n n i a I Sovietų Rusija griežtai
E. fV. Pauley Spe- protestavo prieš 19 sovietų

kuliavo Javais
Armijos departame n t o 

viršininko padėjėjas, Edwin 
W. Pauley, praeitą savaitę

piliečių išvarymą iš Franci
jos ir išvarė iš Rusijos fran
cuzų repatriacijos komisiją. 
Franeuzai dėlto tą pat pa
darė su sovietų repatriaci-tas New Yorke pageidauja: rauV’. nare su sovietų repatnaci-

jog įvairiais keliais atvyku- buv.° .F,a.kY.ie^ kon*,e.s3 jos komisija. 20 rusų repat- 
lietuviai iš F.nrnnns Paaiškinti dėl jo spekulia- nacijos komisijos narių lai- 

cijų biržoje javais. E. W. ku neišvažiavo iš Francijos, 
Pauley pripažino, kad jis * '

kredi
, P .Republikonai senatoriai 

kus žmogžudžius tuoj pra- sako, jie tokius bilius įneš į

šieji lietuviai iš Europos 
tuojau praneštų jam apie at
vykimą ir suteiktų savo ad
resus, nes dažnai atvykusių 
tremtinių vardu ateina ko
respondencija į Gen. Kon
sulatą, kurių adresai neži
nomi. Taip pat ir gyvena
mąsias vietas pakeitę anks
čiau atvykusieji iš Europos 
tremtiniai prašomi pranešti 
savo adresus. L. G. K.

pripažino 
daręs “mažą biznį" biržoje 
ir stodamas į valdžios dar
bą turėjęs už vieną milioną

dėlto francuzų policija juos 
išvežė į Vokietiją ir išsiun
tė į rusų okupuotą zoną. 
Viena sovietų nota taip

dolerių visokių javų. E. Pau- šiurkščiai buvo parašyta.
kad Francijos valdžia nuta
rė ją grąžinti Maskvai, kai
po visai nepriimtiną.

dėjo gaudyti ir vieną jau 
nušovė, vieną paėmė į kalė
jimą, o trečias dar slapstosi. 
Iš viso tose gengsterių žudy
nėse liko užmušti 4 žmonės, 
o du guli ligoninėj sunkiai 
sužeisti.

ANGLIŲ IŠKASTA RE
KORDINIS KIEKIS

metais Amerikoj

kongresą ir siūlys juos pri 
imti. Atstovų rūmuose kon
gresmonas H. Knudson jau 
įnešė pasiūlymą sumažinti 
taksus penkiais bilionais do
lerių.

Amerikos valstybės sekre
torius G. C. Marshall šį ket
virtadienį grįžta namo iš 
Londono konferencijos. Mo
lotovas ir jo bendradarbiai

JUOS APIPLĖŠĖ, O JIE 
DŽIAUGIASI

Rusijos spauda rašo, kad 
Rusijos žmonės su dideliu 
Jžiaugsmu pasitiko žinią 
įpie sumažinimą rublio vėr
ės. Kiekvienas rusas, mai
nydamas senus pinigus, už 
10 rublių gaus vieną rublį, 
□ jei pinigai yra padėti ban
ke, tai iki 3,000 rublių pini
gai bus iškeisti lygiai, iki

ley sakosi tuos javus jau 
pardavęs. E. Pauley buvo 
vieną laiką demokratų par
tijos iždininku, jis yra tur
tingiausias Kalifornijos alie
jaus biznierius ir įtakingas 
politikierius. E. Pauley spe
kuliacijos biržoje iškėlė vie
šumon H. Stassen vienoje 
kalboje.

IEŠKO ALIEJAUS LON
DONO MIESTE

- Anglijos sostinėje Londo
ne Anglo-Iranian Oil Com- 
nany gręžia 1,200 pėdų gi
lumo skylę žemėje ieškoda
ma po žeme aliejaus. Sako, 
žemės gelmėje po Londonu 
turi būti aliejaus. Jei alie
jus Londone tikrai butų at

12 METŲ BERNIKAS 
UŽMUŠĖ SESERĮ

Iš Las Animas, Calif. pra
neša, kad ten 12 metų ber
niukas, Jimmy Melton, pri
sipažino nušovęs savo 16 
metų sesutę už tai, kad ji 
“amžinai jį krimto” ir varė 
malkų parnešti. Berniukas 
sakosi, kad jis savo sesers 
niekada nemylėjęs ir jam 
visai jos negaila. Šerifas L. 
E. Brookshire sako, vaikas 
iš anksto suplanavo žmog
žudystę ir tyčia tą dieną neiškasta rekordinis kiekis

minkštųjų anglių. Anglių Į jau išvyko namo. Amerikie-J 10 tūkstančių — už tris rub-. 
kasyklų savininkai praneša? čiai ir anglai dar nori susi- liūs bus skaitoma vienas rastas, tai butų pirmas atsi- jo į mokyklą. Pirmas suvis
kad iki metų galo bus iškas-) tarti, ką toliau daryti. Su rublis, o virš dešimties tuks- tikimas, kad didmiestyje mergaitę tiktai suzeide, ta-

pažinta dar prieš streiką, ola 610 milionų tonų anglių? Molotovu nebuvo kalbama,tančių rublių indėliai bus butų kasamas aliejus. Iki ua jaunas žmogžudys išarti
t.,.- ---- -------------- - iar kada nors “keturi didie-keičiami vienas rublis už du šiolei Anglija savo zemeje paleido kitą suvj mergaiteiJokio anglių trukumo 
žiemą nebus.

šią
ii” vėl susitik.-. senuosius. aliejaus visai neturėjo. į galvą ir ją nušovė.
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APŽVALGA
FRANCIJOS STREIKAI 

PASIBAIGĖ
muisi ir visokioms rizikingoms 
avantiūroms. Plėšimas oku- I
puotųju kraštų gyventojų ne
gali išlyginti tų didžiųjų iš
laidų.

“Šita prieš liaudį ir prieš 
visą tautą nukreipta politika 
yra primesta Rusijai jos dik
tatoriško režimo. Musų sku
bus, istorinis uždavinys yra 
nusikratyti to režimo...

“Rusijos tauta yra didžiau
sias Stalino totalitarinio reži
mo priešininkas ir busimame 
kare rusų tauta eis išvien su 
Amerika prieš savo diktatū
rą... jei Amerika sugebės įti
kinti rusus, kad ji nesikėsina į 
rusų laisvę ir nepriklausomy
bę...

“Karas iškils. Ne tuoj pat, 
bet po dvejų ar trejų metų, o 
gal kiek vėliau. Amerika ir 
Anglija nieko negali padaryti, 
kad to karo išvengus. Dargi 
jei tos šalys priimtų visus Sta
lino reikalavimus dėl Balkanų, 
Dardanelų ir Azijoj, Stalinas 
iškels naujus reikalavimus su 
dar didesniu begėdiškumu...”

“Karas iškils” — klausi
mas yra tiktai laiko. Rusija 
karui ruošiasi, dvasina badu 
savo gyventojus, kad galėtų 
pastatyti modernišką karo 
laivyną, pristeigti karo 
dirbtuvių, prisigaminti ato
minių ginklų ir kitų naikini
mo pabūklų. Rusijos dikta
tūra, kaip anksčiau Hitlerio 
diktatūra, ritasi Į naują ka
rą ir, iš tikrųjų, Amerika ir

Praeitą savaitę Francijos 
unijų vadovybė (C. G. T.) 
išleido patvarkymą baigti 
visus streikus Francijoj.

Maždau vienas mi- 
lionas darbininkų nutraukė 
streiką ir grižo Į dirbtuves.
Unijų vadovybė nusilenkė 
valdžios ultimatumui ir pri
ėmė valdžios pasiūlytas są
lygas ir tik dėl ateities už
darbių nustatymo padarė 
savo pasiūlymus.

Žiūrint darbininkų uždar
bių atžvilgiu, Francijos 
streikai buvo didžiausia 
kvailybė. Išbadėjusiame kra
šte, kur visako trūksta, per 
mėnesį laiko buvo sulaiky
ta gamyba ir prekių badas 
buvo dar labiau padidintas.
Dėlto visokie trukumai kraš
te pasidarė dar didesni, 
kainos kyla Į viršų dar la
biau ir joks uždarbių pakė
limas negali pasivyti bran
genybės. Darbininkai ir visi 
Francijos gyventojai už 
tuos streikus užmokės dides
niais tink ūmais, šalčiu ir 
badu.

Bet, jei žiūrėti Rusijos 
interesų, Francijos streikai 
gal ir buvo laimėjimas. Ru
sija nori, kad Marshall pla
nas Europoje pasirodytų be 
vertės. Jei Francijos ūkis 
paliks suardytas, jei tame 
krašte žmonės ir toliau
skurs ir badaus, tada Rusija Anglija negali'nieko pada- 
gales sakyti kad Marshall („ti, kad karo išvengus. Vi- 
planas nieko negelbsti u’jsos nuolaidos besočią dikta- 
galės tęsti savo pažadų pro-Lurą ^ar labiau skatina 
pagandą. O Marshall pla- daugiau reikalauti! 
nas tikrai negalės nieko pa
dėti Franciiai, jei ten strei
kai ir suirutės trukdys kraš-
to atstatymą. Todėl Rusija t0 timo vis dar nėra 
Francijoj gal ir laimėjo. priėj-£ Jie da,. „tikfei„

Dar nežinia, kaip nepa- “deda viltys” ir šiaip negali 
vykusieji Francijos streikai išsigydyti nuo jaltiškos dva- 
atsilieps Į Francijos vidaus!sios likučių.
politiką. Komunistai ten-

PROTESTUOJA DLL PALESTINOS PADALINIMO

Kairo mieste, Egipte, ara bų studentai riaušėmis reiškia protestą dėl Jungtinių 
Tautų nutarimo padalinti Palestiną. Šitame vaizdely riaušininkai matosi suli
pę ant gatvėkario ir užėmę jo vidų. Tūli gatvėkariai buvo apversti “kojomis” 
aukštyn, žydams buvo daužomi langai ir deginami namai.

Kas Savaite
Skymeriai Washingtone Ieškoma— Savikritika

jos planą”. Jisai turėtų veik- Apie ją kalba “našlės ožkos 
ti šitaip: barabanščikas” Praseika,

Pramonės vadai laisva va- kalba ir kiti.
lia susitaria mažinti kainas,', Ta proga prabilo ir Penn- 
o kongresas suspenduoja įs-1 syl vanijos farmeris Senas
tatymą prieš trasius 

Ką tai reikštų?
Nieko daugiau, kaip stam-

. . 1 t t • *

Vincas. Jis skundžiasi:
“Bet visa bėda su musų

savikritika yra tame, kad
biojo kapitalo karą prieš pradėję kritikuoti kokį ku- 
silpnuosius savo kompetito-Įrinį, lošėjus ar kokį užma

nymą, tuoj susikimbame užrius
I Didžiosios korporacijos, atlapų, pasivedžiojame apie 
turinčios milionus dolerių krumus ir pasileidžiame vėl 
atsargos kapitalo, muštų toj pačioj vietoj, iš kurios 
kainas ir vytų iš rinkos išėję ančių šaudyti. Daug 
smulkųjį verslininką. Su- gilzų isšaudėme, o nei vie- 
bankrutuotu tūkstančiai biz- nos antelės nenušovėme”...
nio įstaigų ir šimtai tūks
tančių žmonių butų išmesti 
į gatvę!

Fine! Pasakyta gražiai ir 
teisingai. Bolševikiška savi
kritika — zyliojimas aplink

Tą supranta galvojantieji 
Rusijos žmonės. Bet demo

kratijų valstybės vyrai prie

pralaimėjo. Jų vėliau skelb-|j L LEW,S PAS1TRAUK£ 
tieji streikai jau nebepajege

išvesti į gatvę nė o nuošim-

čių darbininkų. Jei unijos 600 000 maineri g Ameri. 
apvalys nuo komunistų kos Darbo Federtcyos. vie- 
'adovvbes jei valdžia pasi- kart jis gved| maine. 
naudos streiko pamokomis|rius ir Jyį.; CIQ
Jmurn L a-?- kTU"’, UiiM organizavimo, bet susi- 
ginklų sandelius ir kariškas :pyko8su CIO unijų vadais ir
jH,f°Ta‘‘-?S’ttaii,g? -Fran'jvėl grįžoj A. Darbo Federa
cijos didieji streikai ir pa- eij Dabįr g kar.
ciai Franciiai bus davė sio-L/T., ~ J . .. . Vr-rvc ę to su savo mainenais išeina

įs A. D. Federacijos ir dar

Kelionę Europon Užbaigus

Išbuvau Europoje 4 mė- giau ryšius su Kanados imi- 
nesius ir vieną savaitę, t. y.' gracijos komisija, kas turė- 
126 dienas. Aplankius Šve-įjo realių pasėkų, 
diją, Francuziją ir visas tris; Visiems Vokietijoje esan- 
Vokietijos zonas. Per nepa-^čioms amerikiečių karinėms 

‘įstaigoms, konsulams, IRR- 
C, Church World Service ir 
Catholic Welfare pareigū
nams Vokietijoje, parodžiu- 

kryptim: Oficialėse ame- į siems lietuvių tremtinių rei- 
rikiečių įstaigose tyrinėjau, Į kalu supratimą ir palanku- 
kaip palengvinti sunkią mą ir padėjusiems mano 
tremtinių būklę, kaip šutei-; darbe, o taip pat ir musų 
kti tremtiniams žmoniškas tremtinių organizacijoms, jų 
teises, kaip palankiausiai vadovams ir visiems bro- 
jų naudai išspręsti imigra- Jiams lietuviams tremti- 
cijos galimumus. Stengiausi niams, visur mane nuošir- 
rasti budus padėti visiems, džiai sutikusiems ir suteiku- 
kartu neatsisakiau pagelbė- siems gausios medžiagos iš 
tį pavieniams^ kurie kreipė- savo vargingo gyvenimo, 
si f mane ir kuriems buvo nuoširdžiai dėkoju. Žuma- 
reikalingi patarimai, bei listui Henrikui Blazui esu 
tarpininkavimas. Kartu sten dėkinga, kad lydėjo mane 
giausi palaikyti tremtinių per visas tris Vokietijoje zo- 
viltį į geresnę jų ateitį. nas ir man tiek daug pa-

Pagaliau prieš pat išvyki- 
mą iš Euopos buvau pa
kviesta į Amerikiečių Vy
riausi Karo Štabą, kur atsa-

baigiamus darbus ir nuola
tinį važinėjimą iš vietos į 
vieną, laikas prabėgo nepa
stebimai. Dirbau keliom

John L. Lewis vėl išvedė ,k.inšiems asmenims pada-

5. Vizos ir tranzitinės vizos 
$45.

6. Uniforma $60.
7. Pragyvenimas ir kelionės 

Švedijoj $85.
8. Kelionės per Daniją Vokie

tijon 860.
9. Kelionė iš Frankf. Pary

žiun ir atgal $48.
10. Paryžiuje pragyvenimas 

12 dienų $55.
11. Bilietai amerikoniškais 

traukiniais Vokietijoj man ir 
sekretoriui $120.

12. Automobiliai ir benzinas 
$84.

13. Pragyvenimas Vokietijoje 
3 mėnesiai $132.

Kas finansavo ir kiek 
išleidau?

Kad visiems butų aišku, 
kas mane siuntė, kad nebu-

Republikoniški skymeriai, krumus. 
turbut mano, kad Ameriko- Madame Sun Yat Šen 
je nebėra išmintingų žmo
nių, tik “nuts”.
Nusilenkė—vėzdui

Gruodžio 9 d. buvo at-

Žurnalistas Drew Pearson 
sako, kad velionio kinų res
publikos tėvo, Dr. Sun Yat 
Šen, žmona gyvenanti ant-

šauktas generalis streikas rają jaunystę. Skaitykite: 
Francijoje. Komunistai, ku-! “Madame Sun Vat Šen 
rie tą streiką iššaukė, nusi- kinui — tas pat, kas ameri- 
lenkė Robert Schumano vy- konui yra Martha Wash- 
riausybei, kitaip sakant, tosdngton. Ji Čiang Kaišeko 
vvriausybės vėzdui. žmonos sesuo, labai graži,

. r» j- nors ir sena. Bet ji myli A-• Socl,a!litto Kamadier vy- merikos annijog ka<tonlį 
riausybė bandė gražumu su- Gera|<J Tann'baum> * 0 jis
šilaiti, bet komunistai nepa- myli savo madamę, vadina
klausė. . ja mieląją Zuzvte... Visa taiRamadier vyriausybe pa- Jk]nams Jsudar0-daug rapes. 
suraukė, atėjo Schumanas kai ,aik« an^us
ir—komunistai tun nauja ka,.alius Edvardasturi naujaJ - nervino

Well, kitos šnektos jie ir14. Pašto telef. ir telegr. iš-!Septintasis, kuris savo sostą
laidos $78. { ”cl*» jie n maįnė į amerikonės Wally

15. Raštinės išlaidos $18. nesupranta. Tik ^ezdo šnek- j suknelę... Kinai bi-
16. Neišvengiamos vaišės $27. aa juos^ stikina, kad peikia j0, ^a(j Martha Wash-
17. Neišvengiamos aukos $94. daryt naują pasisukimą jnSrtono ga}j atitekti ameri-
18. Patarnavimai $15. " —- • konuFr... f
19. Kelionė per Atlantą lėk- Komunistų “informacija” Vaje, kas Čia bus, kas bus

tuvu $395. | Gruodžio 10 d. “Laisvė- —madame Sun Yat Šen sa-
je” skaitome: vo garbę maino į amerikono

“Francijos valdžia varto- uniforma...
ja tankus ir fašistinius ka-jTai jum> produkcija 
nūs streikui laužyti Nacio-, vienas žurnalo ..Pathfln. 
nalis streiko komitetas pa-,der>, dendradarbis paskel- 
zymi, jog stipriai laikos: ba įelomią. žinią apie Mask-

Viso padaryta išlaidų $1593. 
Sandaros 100 Moterų kp. 

ir p. Grybienė iš Chicagos 
siuntė $35.00, bet jie atėjo 
pervėlai ir Lietuvių Komite
tas prie IRRC juos įmokėjo 
už atvykstančius imigran-j 
tus.

Įstreikieriai svarbiausiose

raportą anie lietuviu tp ty kalbų ir visokių spė-į Skirtumą išlaido $278 na geležinkel 
iniu būkle' ir uareiš: lojimų, noriu visai aiškiaiaU , kai kur d.

vos automobilių fabriko ga
mybą. Jis sako:

“Amerikonai skundžiasi, 
kad jie nesulaukia naujų 
automobilių. Bet ko turėtų 
akyt rusiškas Ivanas Ivano- 

... ~ ./ičius? Jo automobilių fab-
^njo^zio.9 dieną. irikas Maskvoje per visą die-

Tai šitaip komunistų na išleidžia — tik vieną au
tomobilių! Gi Amerikoje 

, - kas minutę yra pagamina-
cama- imas vienas automobilius.
Laisvoji iniciatyva j Maskvoje automobilių fab-

Žinomasis filminin k a s,'riko direktorius man pareiš- 
Crosby, užrekordavo tokį | kė šitaip: ‘Nesvarbu, ką da- 

!ro Amerika, mums gana 
metinė alga yra'vieno automobilio į dieną’...

j pramonėse — laivakroviai, 
! Voli iv lzifi

iečiai ir kiti, o 
dar auga streikierių

jėgos”...
Bet — Francijos darbi

nau
tremtiniu būklę ir pareis-; 1111 ^^^Ižadėin nadpnoti A T Tankiau savo nuomone dėl nrie- ir paprastai išdėstyti savo’f^ fe-nę* A- .A^r>-
moniį ~ - kelionės i Fnrnno KinHžoto i K todėl jai, kaipo didziau-
ma
ti. Čia ir.an buvo suteikta dama apsieiti kuo taupiau- tolimesnis bendradarbiavi 
daug vilčių ir nurodvti vi- "<* visuomenės pinigus
sai nauji galimumai. Ua’^au labai vertingais. Be Pana.Urt0Zant 215??.
Kas gi nuveikta konkrečiai? tn/'Sur —“ darb*

Kai baigiau kelione ir '??u°njenes
peržiurėjau savo užrašų N- kiekvienas
knygą, kai suskaičiau kur j . ' 'c . yra_hran-

’MSStvfeur skeUon& T^lniidS sTreMvo aSX 
h, dama apsiriti kuo tauriau-iP.r :k'au?? "“»<> Pa(ie,ka V „ į>

“Laisvė” informuoja savo 
skaitytojus, per akis meluo-tyrimus 

nias.
Esu dėkinga tiems, kurie 

savo pinigine parama suda
rė man sąlygas imtis šio

ir visas gautas ži-
kios tokios naudos.

Francijos streikai parodė,
kad policija ir kariuomenė . .. ,........... ..v. a ».«»
tame krašte yra ištikimos . ^'"cnų unija yra dis- bl/¥^ kur kaibėjau ir kiek ^S1!!'Jf’ .Romėnė tezi-'darb bet^kaitau 
respublikai. Komunistams '‘P1'™*8 ’.r ^ka paskui sa- teko raštų ir !aišj;ų parašyti no, kui jos lesos eina. |buvQ ’ne man> feeį 

iekur nepavyko sukelti neii''0 kaip vienas zmo- paaįčjęėjo: a) Apsilankvta Mano kelionę finansavo: tromtinn, roįVoin,* iširus;
amerikiečiu ištaigose, kon- Amerikos Lietuvių Taryba.

nežinia, kur eis. 
Mainerių unija

niekur nepavyko sukelti nei] 
policijos nei kareivių prieš &us’ 
valdžią. Tas rodo, kad bol
ševikų perversmo pavojus 
Francijoj jau yra lyg ir pra
ėjęs.

TAUTA IR DIKTATŪRA

Vienas pranešimas iš Ru
sijos, apie padėtį tame kraš
te, buvo paskelbtas “Mo- 
dern Review” skiltyse. Jis 
yra be galo įdomus ir budin
gas Rusijos žmonių pažiu
rai į “savo” diktatūrą. Pra
nešimas sako:

“Musų nelaimė yra išlaidus 
industrializacijos budai, kurie 
išsėmė tautos materialinius ir 
žmogiškus išteklius. Krašto 
nualinimą didida ‘tolimo užsi
mojimo’ politika, kurią dikta
tūra veda. būtent, užkariavi
mų ir-naujam karui pasiruoši
mo politika. Ta politika krei
pia milžiniškus išteklius nuo 
ūkiško krašto atstatymo į 
liaudžiai svetimus reikalus. 
Musų neturtinga ir sunaikinta 
šalis, kurioje milionai 
gyvena tokiose skurdžiose

O tas vadas yra ambi
cingas peštukas. Mainerių 
išėjimo priežastis buvo neva 
tai Taft-Hartley biliaus rei
kalavimas, kad unijų parei
gūnai duotų pareiškimus, 
jog jie nėra komunistai. Bet 
priežastis šiame atsitikime 
nėra svarbus dalykas. Jei 
ne tą, tai J. L. Lewis butų 
suradęs kitą priežastį, kad 
pasitraukus. Tikroji priežas
tis buvo ta, kad J. L. Lewis 
negalėjo A. Darbo Federa
cijoj būti tokiu bosu, kokiu 
jis yra mainierių unijoj.

Kol darbininkų vienybės 
klausimą sprendžia “unijų 
bosai”, o ne patys darbinin
kai, tol J. L. Lewisai gali 
šokti kadrilių į Federaciją 
ir iš Federacijos, į CIO ir iš 
CIO unijų...

AMERIKOS ŽYDAI SU
KELS $250,000,000

Amerikos žydai skelbia, 
kad jie ateinančiais metais 
sukels vien tarp Amerikos

j Įstaigose, kon
sulatuose, liberalų, protes- 5710.00. 
tantų ir katalikų misijose ir 2- Susivienijimas Lietuvių A 
kalbėtasi bendrais tremtinių merikoje. $100.00. 
reikalais — 78 kartus, b) 3- Lietuvių Komitetas 
Stovyklų susirinkimu o s e, IRRC, $100.00. 
kur suėjo nuo poros tuks- 4 Lietuviu Protestantų Šu
tančiu iki kelių šimtų trem- ju"#3 Amerikoje $100.00. 
tinių, padaryta pranešimų Lietuvių Tautinė parapija 
—45. c) Posėdžiauta įvai- Scrantone. per kun. Valatką, 
riose organizacijose ir tar- 550.00. 
tąsi su įvairiomis delegaci- 6- Run- Valatka, $50. 
jomis 41 kartą, d) Spaudai • 7 Sandaros prez. P. Pivaro- 
straipsnių, interview ir ra- nas- ?10°- 
portų raštų paruošta—32. 8- Liet. Socialdemokratų Są-
e) Telegramų įvairioms įs- jun#a- 525. 
taigoms ir asmenims pasių- Grinius iš Philadelphijos, 
sta—74. f) Laiškų į USA 
parašyta viso 280. g) Laiš
kų Vokietijoje įvairioms įs-į 
taigoms ir asmenims para
šyta 356. h) Pasikalbėta su 
atskirais tremtiniais, apie 
kuriuos teiravosi giminės iš 
Amerikos, arba kurie patys 
kreipėsi apie 1500. i

Turiu pastebėti, kad visur 
reikėjo gana energingai aiš-S 
kinti imigracijos taisykles, i

tremtinių reikalui išleisti pi
nigai ir aš pati kiek supra
tau ir sugebėjau, šiam pa
čiam tikslui dėjau visas pa

stangas, pašvenčiau visą lai- 
prie ką ir visą savo darbą.

9. Grinius 
$25.

10. J. Gavėne iš Chicagos $10.
11. Ponia Kriks iš Betlehem. 

$10.
12. Ponia Tumavičienė iš Bos

tono $10.
13. Waterbury Sandaros kuo

pa $25.

Viso gauta pajamų $1315.00
Išlaidos:

L Dvi kelionės į Washingto-

Dėl mano kelionės didelę 
moralę paramą suteikė man 
SLA, paremdamas mano 
pirmuosius žingsnius, kas 
mane padrąsino ir turėjo di
delės reikšmės mano toli
mesniame darbe.

IRRC mane parėmė tik 
padėdamas parūpinti visus 
dokumentus ir suteikdamas 
savo organizacijos vardą, 
tam kad lankantis Vokieti
joje galėčiau viešai kalbėti 
ir pareikšti savo nuomonę ir 
pageidavimus per USA įs
taigas. Bet jokio atlyginimo 
iš IRRC neėmiau, nes mano 
darbas ir laikas buvo skirtas 
tik lietuviams.

Ar įvairių organizacijų ir 
asmenų sudėtos lėšos tam 
tikslui buvo sunaudotos nau 
dingai ir ar mano darbas ir 
pastangos buvo reikalingos, 
tesprendžia lietuviškoji vižmoniy žydų 250 milionų dolerių iš- nes dėl j’ų nežinojimo žmo- Prie* išvykstant $32.00.

, , '.ose s4-!vietintiems žydams paremti i nės labai mažai paduodavo 2- Paruošiamieji darbai, agen- suomenė abieiose vanH^nv.
lygose, kokias kitų šalių žmo-'jr padėti jiems persikelti į aplikacijų įvažiavimui į A- turos’ pažymėjimai, mokesčiai no DUSėse.
nes ir įsivaizdinti nepajėgia, Palestiną. Po visą pasaulį meriką. $50.00.
neg?1 .P^lti savo gyventojų žydai mano sukelti 400 mi-! Padariau pranešimus IRO 3- Bilietas j Švediją III kl. 
gerbuvj ir kartu išmesti nesu- Honų dolerių tiems reika- dėl stovyklų materialės ir
skaitomus bilionus ginklavi- lams. moralės padėties, uzmez-

$185.00.
4. Išlaidos laive $100.

faktą 
Mano

100,000
“muvę”

dolerių, uz vieną 
Bet kada ateina

Reiškia, Ivanas Ivanovičius 
nei nelaukia savo automobi-

Dėdės Šamo kolektorius, jis lio, jis dar pėstinėja”..
pasiima 60,000 dolerių, o 
man lieka 40,000 dolerių. 
Jeigu aš daryčiau keturias 
“mūvės” ir į metus laiko 
uždirbčiau 400,000 dolerių, 
tas kolektorius pasiimtų 
360,000 dolerių, o man liktų 
—tie patys 40,000 dolerių... 
Sakykite, ką jus pasirinktu
mėte : vieną
“mūvės”?

Aišku, aišku — Ivanui 
Ivanovičiui ir čebatų nerei
kia. Stalino “rojuje” jis ga
li stinklinėt basas’
Bu# dvi Vokietijo#

Pagalios, “keturių didžių
jų” konferencija suiro. Ją 
suardė Stalino klapčiukas 
Molotovas. Savo “saulės” 

ar keturias j diriguojamas jis reikalavo:
Demokratijos turi užtik-

Vargšas Crosby, jis neno-.rinti, kad Rusijai bus sumo- 
ri Dėdės Šamo kolektoriui keta 10 bilionų dolerių— 
“overtaimą dirbti, jam ne- 1938 metų valiutos pagrin- 
gana 40,000 dolerių... du.
Brangiausias karas Ęe to, Molotovas griežtai

Vienas laikraštis paskel- atsisakė pranešti, kiek Vo- 
bė tokią žinią: kietijos prekių ir pramonės

Antrasis pasaulio karas įrengimų rusai jau yra pasi
kamavo 1,116 bilionų dole-
rių. Sovietų valdžia skelbia, . Aišku, Molotovo reikala- 
kad Rusijai tas karas kaina- vinias buvo atmestas ir kon- 
vo 485 bilionus dolerių, o ferencija suiro.
Jungtinėms Valstijoms bu-' Dabar aišku ir tai, kad 
vo padaryta 330 bilionų iš- bus dvi Vokietijos — viena 
laidų. Britams jis kainavo 'anapus “geležinės užlai- 
120 bilionų dolerių, francu-'^08’ ’ o kita demokratijų 
zams — 192 bilionų, vokie-'kontroliuojama, 
čiams — 272 bilionų. Viso} taip—bus ir kitas ka-

daug nuostolingesnis.kartu — 1,116,000,000,000 ^as 
Alena Devenienė. dolerių. .Galų gale, Stalino “saulę

New Yorkas, šitiek turto pasiėmė nela- turės užtemdyti parako du-
1947 m. lapkričio mėn. basi? karo dievaitis Marsas. mai- St. Strazdas.



No. 51. Gruodžio 17 d., 1947 m. KELEIVIS, SO. BOSTON MB9
Poslapis Trečiu

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAftO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Rūpinasi Tremtiniais KENOSHA, WIS. LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

GRAIKAI MEDŽIOJA KOMUNISTUS

Vaizdelio viršuje matom Graikijos kareivius medžio
jant komunistų partizanus. Apačioje gi matosi jau 
sugaudyti komunistai, kurie buvo pakėlę ginklą prieš 
savo šalį.

t jų vardų nepasakė.
--------- . Pirmiausiai p. Žiulis sakė,

“Didžiųjų Ežerų” Konfe- t labai daug veikiąs Lietuvos 
rencija Tremtinių Reikalais reikalais, turėjęs daug pasi- 

Gruodžio 6 d. čia posė- matymų su kongresmonais 
džiavo prie Didžiųjų Ežerų ir senatoriais ir turįs daug 
esančių valstijų organizaci- susirašinėjimų su lietuviais“ 
jos, kurios po visą Ameriką tremtiniais ir todėl žinąs, ką. 
sudaro “Piliečių Komitetus” kalba. Pirm klausęs ko, p J 
kovai už įsileidimą į Ameri- Žiuris aiškino “inžinieriš-, 
ką tremtinių iš Vakarų Eu- kus” projektus, kuriuos ga-į 
ropos. ‘ lėtų tremtiniai šioje šalyje

Konferencijoj dalyvavo vykinti ir pagaliau stato 
daugiau 200 atstovų nuo vi- klausimą, kodėl yra įlei- 
suomeninių, bažnytinių, fra- džiama į šią šalį labai daug 
ternalių, darbininkų unijų ir žydų, o visai mažai kitų tau- 
į va irių tautybių organizaci- tybių žmonių? Kodėl lietų
jų. Lietuviai turėjo savo at- viai, lenkai ir kiti tremti- 
stovybę. Buvo: Dr. P. Gri- niai yra sijojami, o žydams 
gaitis, M. Vaidyla, S. Baka- nėra daroma jokių “skrinin- 
nas, pp. Drąsučiai, Paulina gų”? Reiškia, p. Žiuris daro 
Glugodienė, K. Vilkienė ir viešą kaltinimą Amerikos 
Maria Galdikienė. Taip pat valdžios įstaigoms dėl davi- 
buvo pp. Žiuriai iš Cleve- mo pirmenybės žydams ir 
lando, kurie buk atstovavę nesilaikymo kvotų.
&„tikK,i,«th±hk? hT'I Mes lietuviai delegatai 
gaeijoje Vuvo: Lietiniu klausėme P- -ka^
Tremtiniu Gelbėjimo Komi- ,mus« a^s kalt0 ‘t-T.Tn 
teto atstovė Adelė Gaba-I^8' . kad taut?e‘1tS'
liauskienė ir SLA 3-ėio ap- Ž1“n? S.V. tais savo neapga -
skričio atstovė Ona Triškie- ™talsk k U„z t v,itma bolševiku skleidžiamusne. Lietuvių kunigų nešima- , , , anti
te nė vieno, nors kitų tauty- uk “etU iai e a
biu kunigu buvo daug. . k , r •• • • -& & j Šioje konferencijoj ir zy-

Konferencijos atstovų di- dai dalyvavo ir net buvo va
delę daugumą sudarė mote- dovaujamose vietose, konfe- 
rys. Konferencijoj buvo pla- rencijos tikslas padalyti Iš Socialdemokratų Veiklos 
čiai išsiaiškinta, ką “Citi- spaudimo į Kongresą dėl į- Amerikos Lietuvių So- 
zen’s” komitetai jau padarė leidimo tremtinių į šią šalį, į cialdemokratų Sąjungos 6- 
dėl paveikimo kongreso įsi- kad ir musų tautiečių dau- os kuopos priešmetinis na 
leisti iš Europos tremtinius giau galėtų įvažiuoti. rių susirinkimas įvyks gruo-
ir ką dar reikia daryti, kad
kongresas per daug ilgai to

CLEVELAND, OHIO

I

“Keleivio” Skaitytojui
Gavome $4 money orderį 

skiltą žodynui $3 ir Maikio 
tėvui ant tabako $1, bet 
laiške nėra padėta nei pa
vardės nei adreso. Kas iš 
musų skaitytojų siuntėte tą 
money orderį maloniai pra- . Šustauskas 
some nurodyti savo pavardę j 
ir adresą.

“Keleivio” Adm

Pa j ieškomi čia asmenys malones kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j iei* 

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

PITTSBURGH, PA.

O p. Žiuris norėjo sukelti
klausimo išsorendimo nevil- peštynes pačių delegatų tar- 
kjntu. k pe, kad mes imtume vieni

Trumpai suglaudus reikia kitiems prikaišioti, kodėl įsi- 
pasakyti tiek: Konferenci- leidžiama daug žydų ir nu
joję buvo reiškiama įsitiki- ^ai kitų tautybių. Is tiesų,
nimo, kad kongresas nutars sarmata buvo klausytis mu- mų musų organizacijos rei 
įsileisti į Ameriką nemažą SV “tikro tautininko” išsišo-, kaiais įr bus perrinkta kuo- 
dali tremtiniu iš Europos. k*m0- . Į pos valdvba ateinantiems
Kito sprendimo “D. P.”^ Tačiau konferencijos ja-į metams.

Kurie dar nepriklausote
Tačiau

klausimui iš viso nėra. Bet dpvybė suprato, jog p. Žiu- 
buvo reiškiama baimės, kad r*s ka.^a tik už save, ne už 
kongresas per daug ilgai tą Amerikos
klausimą vilkins, o reikalas 
yra labai skubus. Todėl ir 
buvo plačiai kalbamasi,

lietuvius ir ne 
vardu lietuvių tremtinių; 
jam buvo padaryta pastaba 
ne tik dėl ilgo spyčiaus, bet

kaip veikti, kad kongreso ir neapgalvoto išsišoki-
nanai nedelsdami pabėgė
lių klausimą spręstų.

Taip pat buvo pasitarta, 
kaip veikti Amerikos visuo
menėje,, kad joje gavus šir
dingesnės paramos nelai
mingų tremtinių klausimo 
sprendimui. Ypač pasitarta, 
kaip veikti legionierių tar
pe, kurie seniau buvo prieš 
tremtinių įsileidimą, o da
bar savo nuomonę jau pa- bo narių 
keitė. Reikėtų, kad jie gy- mas. Ta 
viau tuo reikalu pajudėtų.

mo. Tad kitiems lietuvių de
legacijos nariams 
reikalo aiškinti, kad p 
ris tik už p. Žiūrį ir kalbėjo.

S. Bakanas.

EDMONTON, ALTA.

Benediktas, Grigalius 
ir Juozapas iš Kražių vaL 

Trilupaitis įpėdiniai Mečislovo, ki
lusio iš Girkalnio vai.

Urbonas, Juozos ir Mykolas iš 
Grinkiškio vai.

Vaičiūnas Petras ir Pranas ir se
suo Ona iš Gižų vai.

Marija

p. Žiurio Neapgalvotas 
Išsišokimas

Valiukonytė 
vai.

Venskutė Zosė, 
no ap.

Voitkevičius <Woit) 
ville.

Vyzgienė Magdalena 
vai., duktė Jono.

Adamonis Povilas iš Ukmergės ap. 
gyvena Brooklyne.

Aleknavičius Juozas ir Vincas bro
liai Jono iš Semeliškių vai.

Amrazas Jurgis iš Pabaisko vai., 
gyveno New Yorke.

Ambrazas Stasys iš Pabaisko vai. 
Ambraziunai iš Seredžiaus via. 
Aputytė-Miklius Ona gyv. Chica

goje.
Arštikya Kazys.
Augustinas Povilas iš Pabaisko v. 
Aukštikalnis Gabrielius, Bostone. 
Babušis Jonas iš Sakių ap., gyvena 

Bostone.
Badikonis Bronius iš Ukmergės. 
Balčiūnienė Domicėlė, Bostone. 
Balkus Edvardas gyv. Brooklyne. 
Balsys Antanas ir Juozas ir sesuo 

Barbora iš Kretingos.
Batrun-Morkvėnaitė Eugenija iš 

džią, tai gal ir Rusijos žmo- BiŠtu^pKSn.^ltiTsor"įDclskių

Teisybė Atidarė Akis
Aš prisiunčiu vieną naują 

iskaitytoją “Keleiviui”, tai 
yra Julius Cesunas. Jis buvo 
“L. Balso” skaitytojas per 
septynius metus. Kaip tos 
pakraipos laikraščio skaity
tojas, jis buvo įtikėjęs, kad 
Rusijoj žmonės gyvena ge
rai ir nors jis politiškai į jo
kius ginčus su nieku nesi
leisdavo, bet kai aš jam pa
stebėdavau, kad “L. Bal- 

jsas” yra bolševikų propa- 
jgandos (melo) laikraštis, 
tai jis man atsakydavo, jog 
Rusija turi darbininkų val

i organizaciją ir mes laukia- 
’me, kad SLA centras savo 
vajininkams duotų aiškius 
nurodymus, kaip jie turi 
traukti naujus narius į orga
nizaciją. Koki tai politika, 
kai senus narius Įrašoma į 
naują kuopą ir ką tuo pa
siekiama? O dėl tokių per 
daug apsukrių vajininkų

džio 21 d., kaip 7 vai. vaka
re, Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje, 142 Orr 
st, Pittsburghe. i darbo, tai SLA nariai turė-

Visi draugai malonėkite' tų būti atsargus. Remkime 
atvykti laiku, nes turėsime J rimtą darbą, bet visada bu- 
aptarti eilę svarbių klausi-Į kime apdairus.

Konferencijos Delegatė.

CRANSTON, R. I.

Knezevičius Antanas ir Konstan
tinas iš Pilviškių vai.

Koncevičius Jonas iš Alytaus ap. 
Kontrimaitė Zofija iš Palangos ap. 
Koscicas Vladas iš Krekenavos vi. 
Kristupaitiene - Miseikaitė Juzefą

iš Tauragės ap.
Kuliešius Benediktas iš Ukmergės

ia Grinkiškio apskr.
į Kundrišiunaitė Apolonija iš Biržų 

ištekėjusi iš Kau- apskr.
Kunigėnas Kastantas ir Mykolas 

Leonas, Bronx gimę Mogilevo gub. gyv. Bostone.
I Kurlys Juozas iš Šiaulių ap.

Kvaraciejutė Jadvyga iš Merkinės 
vai.

Labokas Petras iš Veviržėnų vai. 
gyv. Bostone.

Laučka Vladas ir Genė gyv. Brock
ton, Mass.

Laučkienė - Ragaišiutė Pranė gyv. 
Brockton, Mass.

Laukaitis Antanas ir Ona iš Mo- 
zuriškių kaimo.

iš Pajevonio

nės, įs tikiTijų, gerai gyve
na.

Kai rusai okupavo Lietu
vą, tai J. Cesunas gavo laiš
ką nuo savo vienos kaimy
nės, kuri sakė, kad prie 
Smetonos buvo ne kažin 
kaip, bet dabar yra daug 
blogiau. Tada J. Cesunas 
manė, kad “boba, ką ji iš-
mano apie politiką”. Br.iin,k., Domink,, Pr»i« ...

J. Cesuno brolis po pŪTUO ’ siliepti asmenis, kilusius is Plungės 
pasaulinio karo parvažiavo >'įXki, is ..i.
IŠ AmenkOS Į Lietuvą ir ten' Budrevičius Ignotas ir Juozas is 
buvo nusipirkęs ūkį 31 hek-! VeB^iauši

parap.
Baranauskas Jurgis 

vai. gyv. New Yorke.
Barniškienė - Karpavičiūtė 

ciška iš Vilkaviškio ap.
Bauka Juozas iš Kauno ap.
Bekmann Jahanna ir vyras Arthur 

gyv. Hamboy.
Bendoravičius Aleksandras, Juozas 

ir Mikas iš Kaupiškių vai.
Benešiunaitė-Karpavičienė Ona iš 

Mauručių kaimo.
Bieliukas Jonas iš Kalių parap. 

mažas buvo išvežtas Anglijon, vė
liau persikėlė Amerikon.

Brasas Kazimieras.

iš Plutiškių
Pran-

Bujauskas Stasys, Detroite.
ir Aldonataro didumo. Nuo šito bro- Bukauckis Vincas 

-_____ i„iii____l... J i Ylakių vai.
inj jis guvu laisną, Kau uvi-i Burba Juozas ir žmona Marcelė iš
ševikai iš io paėmė 1 hekta- Jurbarko vai.

Jai Butkus Pranas iš Gargždų vai.ią Žemės. Na, dėl vienoj Butkutė iš Kuršėnų, 
hektaro, tai menka bėda”—! Butrimaitis Jonas.1 Cephnskas Julijona is Žagarės vai.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti j:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nil Street,
New York 24. N. Y.

IB

galvojo J. Cesunas, nors 
brolio ūkis buvo pirktas 
sunkiai uždirbtais pinigais, 
bet, jei jau toki žemės re
forma vedamas, tai ne ką* 
padarysi.

Dabar J. Cesunas vėl ga
vo laišką nuo savo brolio, 
kuriame sako, kad iš jo 

ūkį, o 
kitur.

Draugų Raižių Aukso 
Jubiliejus

Mr. ir Mrs. Joseph Raizis 
nariais. Dirbsime bendrai Į (Raižys) lapkričio 30 d. 
darbininkų švietimosi dar-Į šventė nepaprastas sukaktu- 
bą ir dalyvausime kovoje į ves, iie minėio 50 metų savo! Ku;^a.ine
už pagerinimą darbo žmo- vedybų jubiliejų. Jie abu1,. dzla paeme V1^ą - -- f__ \-x iv.. _ naujam reikia gyventi

prie organizacijos, prašome 
ateiti ir įstoti į musų kuopą

ivių ne- nių būvio. Tik per kovą ir'yra iš Vilnijos, abu atvyko įl^T , ^ikisi gyvenu Kitur, 
nebuvo !nuoiatinę savišvietą mes šią šalį 1899 metais ir pirmaida . ,. suprato,
p. Žiu- darbo žmonės ftalimp dp- orvonn n- au Liaudies Balsas me-

WORCESTER, MASS.

L. P. Kliubo Susirinkimas
Gruodžio 8 d. įvyko vie

tinio Lietuvių Piliečio Kliu- 
metinis susirinki- 

proga kliubas pa
aukavo 50 dolerių lietuvių 
šalpos reikalams. Ta auka

darbo žmonės, galime de- gyveno Pennsylvanijoi. 
mokratijoje užimti geresnę paskui atsikėlė gvventi i T • *
ir atsakomingesnę vietą ir Rhcde Island. [Lietuvoje ir apie ”grazų
galime pasiruošti tam, kad' Sukaktuvių proga draugai p7eni^. p° rusJ? okupan-
ateityje darbo žmonės gale- Raižiai gavo daugybe viso- 1S', !;aip tlk,
tų imtis vadovauti visai vi- kių sveikinimu ir dovanų. Iš PerjaĮte savo brolio laišku, 

______ _• ! • - . e.. , . lis tum nnrssp “I, Ralcm”

jUavo ir meluoja apie padėtį

suomenei.
E. K.

_ i jų astuonių vaikų 
Šiurm&itienė, dukterys yra gyvos.

keturios •;is.TU0j nurašė --L- ,Ba?ui
laišką ir paprašė, kad to

Kuopos sekr.

SLA Vajus
Dabartiniu laiku eina SL- 

A vajus. Už prirašymą nau- 
eis kartu su musų “tag-day” narių Susivienijimas duo-

t> . . ...... aukomis BALF-ui. Musu
paS’alS :.'lnirr^ kliubas aukoja ne pirma ir buvo prieita prie paklausi- ne paskutiniJ syki HetuViš-

JU- 13 ’ kiems reikalams,puses. Klause vienas, klausa
kitas, kiekvienas klausėjas Susirinkime buvo perrink- 
turi pasakyti vardą pavardę ta valdyba, į kurią įėjo drau 
ir organizacijos vardą, ku- gai: pirmininku — Jonas 
rią jis atstovauja. Tarpe Dirvelis, vice pirm.—Jonas 
klausėjų pakėlė ranką ir p. Šalaviejus-Kasper, prot. raš- 
Žiuris, gauna balsą, pasisa- tininkas — Jonas Emkus, 
ko, kad jisai atstovauja fin. raštininkas — Vincas 
‘American Friends of Lith- Veraitis, fin. rast. padėjėju 
’ ir keletas kitų organi —Simas Civinskas, iždininuama

zacijų. Tik kitų organizaci- ku — Jonas Reinikaitis, IV- 
sos globėjais—Antanas Za-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

nauskas ir Juozas Zaleskas, 
maršalka — Mykolas Že
maitaitis, o gaspadorium — 
Mykolas Pajaujis.

Louis De Nicola ir Mrs? Pe- įaikraščio jam daugiau ne- 
ter Rudis gv vena Providen-;^e?>1^?t^" Vėliau jis atėjo 
ce, R. I., o Miss Ann Ragis Pas mane, padėjo $4 ir pa-
ir Miss Louise Ragis gvvena pras,e.’ kad a3 pln?^u? pa_

siųsčiau uz “Keleivi”. Tai 
aš ir rašau laišką ir siunčiu

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

gyv. Chicagoje.
Česna Liudvikas ir Stasys ir Anelė

iš Telšių ap.
Dagilis Karolis iš Biržų vai. 
Danielienė - Liutvinaitė Marijona

iš Mariampolės ap.
Didžgalvytė Danutė ir Pranė iš Ro

kiškio ap., Kamajų vai. |
Domarkaitė Zuzana iš Plungės vai.

Telšių ap.
Dovydaitis Mykolas iš Plokščių v. 
Diazdovskis iš Kėdainių ap. gyv.

Chicagoje.
Drendoletas Adomas ir Jonas iš 

Kražių apylinkių.
Dreninis Anupras iš Švenčionių. 
Drešeris Juozas iš Raudondvario

vai., Kauno ap.
Druteika Ciprijonas iš Švenčionių. 
Dubosą Antanas iš A. Panemunės

vai., gyv. New Yorke.
Dubosą Sinomas iš A. Penemunės

vai.
Eitvydaitė Elena iš Tauragės ap. 
Gaidamavičius Jurgis iš Švenčionių

apskr.
Gaidjurgienė-Balnytė Petronėlė iš 

Tauragės ap.
Galvydienė - Gaidamavičiūtė iš 

Utenos ap., ir jos vyras.
Gedgaudas Petras iš Kretingos. 
Gedvilienė - Čiarnauskaitė Uršulė,

iš Alvito vai.
GeGžnas Antanas iš Rokiškio vai. 
Gedvilą Stasys ir Vaclovas sūnus 

Mato iš Šėtos vai.,
Gerulvtės keturios seserys iš Kel

mės vai.
Giedraitis Antanas iš Jurbarko, 

gyv. Chicagoje.
Gindvilas Pranas iš Ukmergės ap. 
Gražulienė - Kubiliutė Petronėlė iš 

Mariampolės ap.
Gvazdaitis Petras, Newark. 
Ivanauskienė - Jankunvtė Adelė iš 

Raseinių ap., Philadelphijoje.
Ivaškevičius Stanislovas iš Šiaulių 

apskr.
Jakimavičius - Jakmauh Dominin-

(Kairėj) The ('ORY. visas sti 
klinis, košiamas stiklo vamzdis. | 
dailus danktelis. saugus dug
nas. tikslus saikas kavai n 
elektrinis kaitintuvas.

Visas Šltt.75 (AC ar DC)
(Dešinėj) GENERAL ELECT
RIC visada duoda lą patį geri 
skonį. A ufomatiška kontroh 
numeta karštį kada kava gata-| 
va ir palaiko ją karštą gėrimui

Su visu kaitintuvu 
$18.88 (tik AC)

KCYAL 
CUANCR 

COMMNATION 
Save* yov $14.901

^8,n

if

Cranstone. Dukterys ir duk
terų šeimos sveikino sukak- . . , , T . .
tuvininkus, o sveikintojų Pinigus».kad J. Cesunui sių- 
tarpe buvo keturi anūkai ir JU3ų laikrastj.

.vienas praanukas. L Teisybe yra didelis gmk-
ieškotojų, kurie pridaro Draugai Raižiai yra seni , .zmo.nes Lietuvoje
daugiau nemalonumų, kaip i ir ištikimi “Keleivio” skai- £a*etų laisvai laiškus rašyti 
naudos. į rytojai. Ju sukaktuvių pro- J Ąmenkąir K anadą, tai črn —

Štai pas mus atsirado vie- ga linkiu jiems dar ilgo ir ^kėiu lt?a *7 «“ ***> »
laimingo gyvenimo. 'P^e^ejų. sietuvos RjetaVO parap.

Žmones negali VISOS teisybės Jonkus Mikalojus Iš Darbėnų vai.nuicsp Jiiuciuc noooVirt,' T ___ . - j t Jungensas Juozas iš Pakuonio vi._________ pasakyti, Lietuva yia uzda Jusionis Adomas iš Rodunės vai.
ra, o todėl ir tarp musu Čia Juška, sūnūs Tamošiaus iš Šiluvos 

* -- - -- miesto.
Juškevičius Juozas kilęs iš Pakuo-

da atlyginimą. Tas viskas 
gerai, bet pasitaiko tokių 
organizatorių ir naujų narių

nas vajininkas, kurs p?) 
daug apsukriai pradėjo dir
bti. Jis pradėjo prikalbinėti 
jau senus SLA narius, kad 
jie dėtųsi į jo organizuoia- 
mą naują kuopą, sakyda
mas, kad galima būti abe
jose kuopose. Prikalbino

WATERBURY, CONN. vis dar galima užtikti žmo
nių, kurie “tiki”, kad Lietu- ttio. Kauno ap.

Kajokas Antanas ir MartynasSLA Nominacijos ___ ’i ' • * 1 Kajokas A
Musų 11 SLA kuopoj at- y°->e ?ra puikus gyvenimu v.i

sibuvo nominacijos kandi-S‘r.ku™ daI: ne21?°, kad Ma,lW'>s ,s s'"’
UlKtHtUlH žmonėms yra cti-* Karpavičienė - Benesiunaitė Ona iš 

1 Mauručių km.kai kuriuos narius, kurie jau|datų į Pildomąją Tarybą.!®1 
no 20 metu vra SL A nariai I Rolei noim ; nit-mlnlnVuc • ueiispo 20 metų yra SLA nariai;Balsų ‘gavo i pirmininkus*: neiįs var£as gyvMi- t Karpavičienė - Pranckevičiutė Ur-

13 proga prisiunčiu nuo ’r 4°” sesuo Ona ir tėvas, išvy-ir susuko naują kuopą. adv. F. J. Bagočius—15,! _ a Viik.viškio
Lapkričio 30 d. įvvko S- adv. W. F. Laukaitis—13; Į/’a73 kad man atsiųstu- ęKarpiėiUs jonak iš Trakų aP

LA 3-io apskričio ‘kuopų vice pirm. P. Dargis—23 ir!™1 «a endonų 1948 me-Į K.siui>;u 
Direktoriais išrinkti—Vin-Į konferencija ir joje teko pa- adv. čeledina-—3; Į sekre- įarn® \r knyęą Tikra teisy- 

cas Kriaunelis, Antanas Sa-1 sikalbėti dėl tos naujos kuo- torius Dr. M. J. Vinikas— l)e_aĘ^ Sovietų Rusiją , o 
vage - Salasevičia, Pranašios organizavimo ir dėl to'23 ir Aušraitė -3; Į iždinin-
Stepšis, Leonas Jablonskis 
ir Benny Ambrose.

Bartenderiais yra: Petras 
Janulevičius, Simas Žukau
skas ir Julius Buckley.Bač- 
kauskas.

kus adv. K. P. Gugis—22 ii 
A. Trečiokas 3; f iždo glo
bėjus: E. Mikužiutė—23, J

vajininko darbo. Konferen 
cija išrinko rezoliucijų ko
misiją, kuriai pavedė sura
šyti ir pasiųsti centrui pro-'Maceina—20 ir J. Valickas 
testą dėl tokios vajininkų'—7; J daktarus kvotėjus— 
“politikos” ir dėl viliojimo, Dr. S. Biežis—21, Dr. A‘

kas liks, 
šventėms 
cigarų.

tai tegu Tėvas 
nusiperka storų!

J. Dudėnas.

TEISMAS

Jurbarko.
Katauskas Jonas ir Povilas iš Tau

ragės ap., Šilalės vai.
Katinskas Jonas ir Kazimieras iš 

Paiavonio vai.
Kaunas Edmundas iš Kretingos ap 
Kelminskas Juozas iš Šiaulių ap. 
Keturvaitis-Keturvidis Stasys. 
Knezevičius vaikai Vinco iš Pilviš

kių vai.

Ant žemės gerovės nebus, kol 
nejsisteigs Dievo Karalystė.

Linkiu naujai valdybai narių į naujas kuopas. jšliupaitė—4. Kiti kandida-i ALIK ARMIN,
sėkmingai darbuotis. Į Reikia pabrėžti, kad mes tai gavo po vieną ar du bal- 3444 Mass. St., Gary, Ind.

P. Miliauskas. į į SLA žiūrime, kaip į rimtą sus. J. 2. j (Skelb. &-£)

DAUG ĮVAIRUMO J
Už $1.00 per visą metą kožną mė

nesi 32-jų puslapių žurnalas. Adre
suokit: (9-481

LIBTUVIV NAUJIENOS 
332 N. fith Philadelphia 6. Pa.

[Grindų Valytuvas, Rankini?]
Valytuvas ir Valymo įraukia 
visam namui. Stiprus siurbimas I 

I su šepečiais. Grindų Valytojas-1 
$59.95; Rankinis. $24.95; Valy
mo įrankiai, $19.95; Visa ver 

l tė $104.85.
Visi trys dabar tik $89.95.

Biudžeto Sąlygomis

LEMPOS
Gera šviesa akių 
apsaugai... ir dai
lus baldai. Galima 
pasirinkti visokių, 
čia parodytos:

iFloor lamp. 999.09
Tablo lamp. 0.09

BOSTON

EDISON
COMPANY



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nu. 51. Gruodžio 17 d., 1947 m.

(

ėjimas 
Maikio su Tėvu

ateinu jis tokią kruviną zgubą pa-—Maike, aš vėl 
pas tave ant rodos. Ar turi 
čėso?

—O koks dabar reikalas?
—Tu gal atsimeni, vaike, 

kaip aš tau sykį sakiau, kad 
senas mano frentas prisiun
tė iš Lietuvos barsuko taukų 
nuo marmatizmo.

—Atsimenu.
—Taigi aš norėjau jam 

atnagradyt už tai ir nusiun
čiau pantę amerikoniškos 
viskės. Jis atrašė, kad bon
ką priėmęs, ale ne su šnap- 
su. o su vandeniu. Sako, se
niau vanduo pavirsdavo į 
vyną, o dabar tavo šnapsas
pavirto į vandenį. Vadinas,'koje.

Debs padarė pirmą pažintį 
su Amerikos kalėjimais. 
Prieš jį buvo iškelta byla už 
visokius tariamus jo ir jo 
draugų prasiže n g i m u s :, 
spauda rėkė, kad Debsas 
bus nuteistas, kiti sakė, jis 
bus pakaitas. Jis buvo pa-i 
trauktas į teismą už susi- 
baudimą, išdavystę ir net

----------- žmogžudystę! Iš kelių kar-
Visi Amerikos darbinin- rius ir tt. 1893 metais jis tų Debsas buvo įkalintas li

kai, dargi tie, kurie veda bendrai su kitais savo drau-j išsėdėjo kalėjime 6 mėne- 
kovą prieš socialistus, su gaiš Chicagoje suorganiza-• sius, o kada prasidėjo di- 
pagarba mini garsųjį Ame- vo “The American Railvvay j džiosios bylos sprendimas, 
rikos socialistų vadą Euge- Union’’ ir buvo jos pirmi-!byla buvo nutraukta, neva 
ne V. Debs. Žinoma, pagar- ninku. Sekamais metais jis tai dėl vieno prisiekusiojo

Didis Socialisty Vadas 
Eugene V. Debs

FRANCUZŲ ATEIVIŲ VAIKAS — UNIJŲ VADAS 
VIRSTA SOCIALISTU — ŽYMIAUSIAS IR KOVIN- 

GI AUS IAS AMERIKOS SOCIĄLISTAS.

reiškiama mirusiam va- vadovavo “Great North- (džiurės) ligos ir daugiau
dui. Jei jis butų gyvas, prieš ern” kompanijos gelžkelio niekada ta byla nebuvo at 

.... ,------- i-L-i darbininkų streikui, kurs naujinta, nors E. V. Debsjį ir reakcija ir komunistai 
lygiai sukautų.

E. Debs buvo francuzų
prasidėjo 1891 metais ba 
landžio 13 d. ir per 18 die-

ateivių vaikas. Jo tėvai abu nų darbininkai privertė 
atsikėlė iš Francijos, iš EI- kompaniją pakelti jų uždar-

darė?
—Labai galimas daiktas.
—Bet Stalinas, vaike, bi

josi iš savo krepasties nosį 
iškišti. Nabašninkas Ruzvel
tas ir čiorčilas laike vainos 
turėjo važiuot į Rusiją, kad 
su juo pasimatyti, Na, tai 
kaip jis dabar galėtų į Lie
tuvą dasigauti?

—Jam pačiam važiuoti 
nėra reikalo, tėve. Žmones 
žudo jo žvalgybininkai. Ar 
Lėvas jau užmiršai, kaip jie 
Meksikoj nužudė Trockį? 
Panašiai buvo nužudyti ke
li Stalino priešai ir Ameri-

atbulas cudas. Tada as pa- 
stanavijau padalyti šposą. 
Pririnkau musmirių, išvi
riau iš jų arbatos, dėl geres
nio kvapo įpyliau šnapso ir 
nusiunčiau tam savo frentui 
kitą bonką, bet kariu para
šiau ir gromatą, kad jis to 
štofo negertų. Ir ve, vakar 
gavau nuo jo žinią, kad š 
sykį jis gavęs bonką visa 
tuščią, ir kad tuo pačiu lai
ku numirė du komisarai 
Sako, kai daktarai juos iš 
ravidavojo, tai atrado, kad 
jie pakratę kojas nuo mus
mirių. Taigi valuk to aš ii 
atėjau pas tave pasiklausti 
rodos, kas man dabar daryt

—Gali, tėve, sukalbėt po
terius už tų komisarų dū
šias.

—Ne, vaike, pasakyk be 
juokų, kas man reikėtų da
ryt, kad nuspakajyt sume- 
nę: ar geriau butų išsigerti, 
ar išsispaviedoti ?

—Ar tėvas gersi, ar spa- 
viedosiesi, tie komisarai iš 
numirusių jau nebeprisikels.

—Aš ir nenoriu, Maike, 
kad tie bestijos prisikeltų.

—Jeigu taip, tai nėra rei
kalo nei rūpintis apie juos.

—Denkiu, Maike, už gerą 
rodą.

—Ar tai viskas?
—Veidiminut, aš noriu 

tau pasakyt, kad toj gro- 
matoj yra ir daugiau nau
jienų. Tas mano frentas ra 
šo, kad jo susiedą ištiko di
delė nelaimė. Sako, vieną 
naktį miręs tėvas, du sūnų? 
ir duktė, ir sudegė auza, 
svirnas ir kiti budinkai. Li
ko tik sena motina. Na, tai 
pasakyk, Maike, už ką Die
vas galėjo juos taip nuko- 
roti?

—Tėvas čia be reikalo 
kaltini Dievą.

—Nu, tai kas gi galėtų 
tokią plėgą ant žmonių už
leisti?

—O Staliną tėvas užmir
šai?

—Ar tai tu rokuoji, kad

pakartotinai to reikalavo. 
Paleistas iš kalėjimo E. V. 
Debs 18 mėnesių buvo lai
komas teismo žinioje, o ka-

zaso provincijos, Kolmaro bius ir sulyginti tos kompa- da jis bandė vėl organizuoti 
miesto. į Ameriką 1849 me- nijos uždarbius su kitų kom- gelžkeliečius, jo pėdomis 
tais. Jie apsigyveno Terre panijų mokamais uždar- buvo paleisti kompanijos 
Haute, Ind. mieste. Čia se- biais. Tai buvo didelis gelž- šnipai, kurie jį sekiojo vi- 
nieji Dėbsai susilaukė de- keliečių laimėjimas, iškovo-jsur ir, kur tik jis bandyda- 
šimties vaikų šeimynos, iš tas taikiomis priemonėmis.'vo gelžkeliečius įtraukti 
kurios šeši paaugo—du su- Ta kova parodė didelį soli- organizacijas, tie darbinin- 
nu ir keturios dukterys. Se-. darumą darbininkų tarpe ir
nieji Dėbsai buvo paprasti išgarsino E. V. Debsą, kai- 
darbininkai, bet kultūringi po sumanų derybų vedėją ir 
žmonės. Ypač tėvas buvo puikų organizatorių, 
apsišvietęs ir plačiai apsi-! Pirm negu kalbėsime apie
skaitęs. Jis savo mažiems tolimesnius E. V. Dėbso pa- i Kovos už darbininkų tei- 
vaikams mėgdavo pasakoti tyrimus unijų veikloj, reikia';ses įr valdžios įsikišimas į 
apie Franciją, jos istoriją ir paminėti tokį nuotykį. ! darbininkų kovas pakreipė 
ypač apie Francijos Didžią- Nuo melu E y De^JE. V. Debs mintis į politiką, 
ją Revoliuciją ir jos kovų ir gag buVQ garv*žiu pečku.' Jau 1895 metais E. V. Debs 
laisvių tradicijas. .jriu unijos sękretorius ir iž-'pu*mą kartą pasisako už

Eugene Victor Debs gimė dįninkas, jis buvo unijos or-i “kooperatyvinį ūkio tvarky- 
I8o5 metais lapkričio 5 d. gano re(jakto!.;us ir reikalų imą”, ir už panaudojimą de- 

mvmnc ion^" tvarkytojas. Toje unijoje E.į mokratinių balsavimo teisių 
V. Debs rado 60 skyrių iri tam tikslui siekti. Bet tada 
$6,000 skolų. Per kelis me-‘E;. V. Debs vis dar nebuvo 
tus jis suorganizavo 226 aiškiai apsisprendęs socia- 

metais jis dar

r

Jo jaunystės pirmos dienos 
raėjo Amerikos pilietinio 
aro drumste. Jo pirmieji 

atsiminimai iš jaunų dienų
neatmezgiamai siejosi

E

pilietiniu karu, su pergalės 
j džiaugsmais ir pralaimėji-Į

su naujus skyrius ir išmokėjo listas. 1896 
unijos skolas. 1892 metais i agitavo už

mų liūdesiu.
Debsų šeimyna buvo di

delė, o pajamos mažos, tai 
vaikams neteko daug moky-^•*£3 Talin aala T naraitzi uQih-g._vis?. aunasi;? vamc-
čio jo į Terre Haute mokyk
lą iki 15 metų amžiaus ir

i Jis unijoje ‘gavo $4.000 
gos per metus, kas tam lai
kui buvo labai aukšta alga. 

1892’ metais E. V. Debs

-Aš žinau. Maike, Troc- J8™ metais stojo prie dar-
kis buvo Stalino priešas, tai 
valuk to ir gavo galą. Bet 
kuogi galėtų Stalinui nusi
dėti Lietuvos žmonės, kad 
juos taip baisiai terioja ir 
namus degina?

—Lietuvos žmonės nor 
but laisvi, tėve. Daug jaunų 
vyrų priklauso prie partiza
nų, kurie naikina Stalino 
šnipus. Taigi gali but, kad 
prie partizanų prigulėjo ir 
tiedu jauni vyrai, apie ku
riuos kalba tėvo gautas laiš
kas. Partizanams keršyda
mi. Stalino žvalgybininkai 
paprastai žudo jų šeimynas 
ir degina namus.

—Užteks, Maike. Mano 
kraujas pradeda virti. Jei 
atvažiuos Bimba su prakal
bomis ir pradės girti Stali
ną, tai kirsiu į snukį!

bo duoną uždarbiauti. Pir
mas jo darbas buvo gelžke
lių kompanijos (Indianapo- 
lis Railroad Co.) dirbtuvė
je, o kiek vėliau jis dirbo, 
kaipo lokomotyvo inžinie-

KANADOS PARLAMENTO ATIDARYMAS

Štai kaip išrodo Kanados parlamento atidarymo ce
remonijos. Dešinėj pusėj stovi sostas po baldakimu. 
Soste sėdi Anglijos skiriamas general-gubernatorius 
Kanadai ir skaito karaliaus kalbą. Tą raštą jam per
skaičius, parlamentas skaitosi atidarytas ir tada pa
sako savo žodį Kanados ministeris pirmininkas, ku
riuo dabar yra Mackenzie King. Jis čia matosi sėdįs 
kairėj pusėj.

■ • v g • • v j •Laiškai iš Tremties
Reikalinga Pagalba

“Keleivio” skaitytojas d. 
J. A. Klimavičia iš Dover- 
Foxcroft, Me. prisi u n t ė 
mums vienos lietuvės trem
tinės laišką iš Kempten, Vo
kietijoj. Laiške rašo:

registruoja daug kur, bet 
mažai kur veža. Į Venecuela 
išeis vienas transpo r t a s 
gruodžio mėnesį...

Pas mus vasarą buvo vel
niškai karšta, tokių karščių 
aš savo gyvenime dar nesu 
perleidęs... Augalams labaiDidžiai gerbiami... Jūsų

.. j , • Ji.-8?73" į|palų' ku''f.a“.ko,iote’. S?.vo pakenkė, jie ne tik išdžiuvo,
al- prezidento vietą, tikėdamas, mano marti. Širdingai aciu. - ’ J

Man davė Jūsų antrašą ir aš 
noriu Jums pasiskųsti ir

kad tas kandidatas “stato 
žmogų aukščiau už dolerį”. 

1894-97 metais buvo tas

bet išdegė. Bulvės tiesiog 
žemėje iškepė. Net nuo me-

prašyti pagalbos, kuri mums ^ri^VFema^m  ̂
tremtiniams labai reikalin- PUKnt.°- ? 3 žiemą pas musnutarė pasitraukti iš apmo-į laikotarpis, kada Eugene V.itremt?aiam5 1.abai reikalin'i bus visai badas, nes bulviu

iryli Jįk1 __ ;____ i - ;ga. as tunu savo sena mo-,____  j ___ i-_Z
čiutę, kuri turi 98 metus!^“3J3“ ,.OiS8r n.<*a,,ma amžiau, Nieko nevalgo, o." J" SS

lz omu Fzvg* įmnog ivj______namu vvo vaiijvc įraivic, , apsisprenae uz sočia- 
sakė, kad yra daug neorga-j lizmą ir įsitikino, kad vien 
mzuotų gelžkelių darbinin-į ekonominės unijų kovos ne
kų, kuriuo? reikia traukti į {užtenka. 1897 metais, sau-
orgamzacijas. Jis atsisakė !sio 1 d. E. 
nuo algos ir pradėjo organi-į aplinkraštį 
zuoti kitas geižkeliečių uni- Railway Union” 
jas. Kai pečkurių unijos 
konvencija Cincinnati mie
ste jį prašėdikti unijos tar-

. riaus padėjėjas. 1874 metais’nyboje, jis atsisakė. Kai ta
. 1 • • • 4- ’ 1 . ** i -jis perėjo dirbti į vieną pre

kybos įstaigą, nes motina 
labai baukštėsi, kad vaiką 
gelžkelių darbe neištiktų 
koki nelaimė. 1879 metais 
jaunasis Eugene gavo dar- 
bo, kaipo miesto raštininkas 
Terre Haute miesto valdy
boje.

Eugene V. Debs pradėjo 
duoną uždarbiauti, kaipo 
gelžkelietis ir į to darbo ša
kos uniją jis pirmiausiai į- 
stojo. Pirma jis buvo gar
vežių pečkurių (firemer.) 
unijoj, vėliau pats stojo or
ganizuoti kitų gelžkelio ša

TŪKSTANČIAI VOKIE
ČIŲ BĖGA IŠ SOVIETŲ 

ZONOS
Kaip tik rytinės Vokieti

jos gyventojai išgirdo, kad 
Londono taikos konferenci
ja suiro, tuojau tūkstančiai 
vokiečių pradėjo bėgti į an
glų ir amerikiečių zonas 
vokiečiai spėja, kad dabai 
Rusija dar labiau sovietins 
ir plėš savo okupuotą Vo
kietijos dalį, o todėl masi
niai pradėm bėgti i v’'<’ 
us. Anglai ir amerikiečiai i 

nežino, ką jie su atbėgusiais! 
vokiečiais turi aaryu.

ARABAI NUTRAUKĖ 
ŽYDAMS VANDENI

Pietinėj Palestinoj arabai 
suardė vandentekį, kuriuo 
14 žydų kolonijų gauna 
vandenį. Žydų ginkluoti bu
liai nusiskubino vandente
kį taisyti, bet ar jie galės il
gą vandentekį apsaugoti 
iuo naujų pasikėsinimų, la
bai abejojama. Be vandens 
tos visos žydų kolonijos at
sidurtų didelėj bėdoj.

Remkit
skelbiasi

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

pati konvencija nutarė jam 
išmokėti $2,000, kad jis ga
lėtų paimti atostogas ir iš
važiuoti Į Europą, E. V. 
Debs atsisakė nuo tų pini
gų. Unijų organizavimas 
E. V. Debsui nebuvo proga 
įsikabinti į gerai apmoka
mą darbą, bet buvo jo šir- 'e 
dies reikalas, jis jose dirbo, 
nes matė reikalą kovoti už 
darbo žmonių būvio gerini
mą.

Kaip jau minėjau, E. V. 
Debs metėsi į neorganizuo
tų gelžkelių darbininkų or
ganizavimą ir laimėjo pir-

V. Debs išleido 
į “American 

narius ir 
jame tarp kitko sako:

“Prieš mus stovi pasirinki
mas—už socializmą ar už kapi
talizmą. Aš esu už socializmą, 
nes aš stoviu už žmoniškumą. 
Mus gana ilgai persekiojo aukso 
prakeikimas. Pinigai betgi nėra 
užtenkamas civilizacijos pagrin
das. Atėjo laikas atjauninti 
musu visuomenę ir mes stovime

« katilo muistą valovti ian daUg maž^ Vaikl* serga is kaulo maistą valgyti jau dži Tai nuo badavimo, 
persilpna. Ir dar turiu pne

kų darbininkus ir aktingai mą didelį streiką
prisidėjo prie kokių penkių “Great Northern”,, o

prieš
1894

metais vasarą, E. V. Debsui 
vadovaujant, kilo Pullman

ar šešių geižkeliečių “broli
jų” suorganizavimo. Greit 
Eugene V. Debs pereina'darbininkų streikas, kurs ir- 
dirbti išimtinai unijose ir į gi butų buvęs laimėtas. Bet 
jose dirbo visokiausiose pa- į tą streiką įsikišo federali- 
reigose: buvo unijų organi- nė valdžia ir streiką sulau- 
zatorius, atskirų unijų iždi- žė, o streiko vadus pradėjo 
ninkas, laikraščių redakto- persekioti. Tada ir E. V.

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,

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

a.
Močia IRO duoda 
parą valgyti tik pietus, ku
riuos suvalgius dar daugiau 
užsinori valgyti. Badas yra 
baisus dalykas... Turiu pa- 

i sakyti, kad karo metu, ne-
______ įžiūrint, kad reikėjo dirbti

Smarkiai Sumažėjo Maistas skeveldromis vis-
Mrs. Mary S. White, mu- '.’e" ^"3U P3'3'*?1 . dave’ 

šų laikraščio skaitytoja iš p 'tuoju jus,
Thomaston, Conn. prisiuntė _____
mums savo giminaitės laiš-;
ką, kuriame tarp kitko sa-

i • • - - iuucia įivv/ uuoua karta jsavęs sūnų mokinį, o as patr Q 1
jau esu 60 metų amžiaus.
Užsidirbti sunku, tai ir šau
kiuosi pagalbos... Lai lydi 
Jus ir Jūsų šeimą meilė ir 
viltis. Ona L.

visuotinos permainos išvakarė-
Širdys Pabalo, Veidai 

Paraudonavo
Mieloji... paskutiniu lai- iž KUZ’S

ku gavome per Raudona)! i ’ C<T n!l™s
Krv?iu ivniriii mhn n-ž kn ‘Pnsiunte vienos tremtines Kivzių jvanių lubų, Uf.kuT!laišką, kuriame tarp kitko 
riuos esame labai dėkingi igaj<0;’ 1

Amerikos lietuviams, nes jie U • ..... Tmums.tuos rubus st^ukavo.L„I?dz,,a,1£er*>,3?!,9';-. ;Iu- 
O dėl maisto kartais tenkaluV: — 0s.z-’dz13,' )el ku"
ir gerokai pilvus paveržti,

ko’:

1897 metais, birželio mė
nesi,„kada “A. Railway U-į 
nion” laikė Chicagoje savo 
konvenciją, E. V. Debs ir 
tos unijos veiklieji nariai 
pasisakė už politinę akciją 
ir 1897 metais birželio 21 d. 
buvo įkurta “Sočiai Demo- 
matic Party”, kuri ir buvo 
/ėlesnės Amerikos socialis- 
ų partijos pradžia.

Nuo to laiko iki savo mir
ties, 1926 metais, E. V. 
Jebs veikė, kaipo socialis- 
as. Jo būdas, drąsa, ryžtu
mas ir pasišventimas iškėlė 
Į į pirmas socialistų eiles 
r per daugelį metų E. V 

Debs buvo žymiausias A- 
merikos socializmo vadas ii 
kovotojas. Bet apie tai pa
kalbėsiu kitą kartą.

Socialistas.

-J įkli dovana priduoda mums
stipryn ės žygiuoti vargingu 
tremtinio keliu...

Mes matėme komunizmą, 
matėme jų santvarką ir to
dėl dabar mes šaukiame 

Europoje buvo labai dideli; (lietuviams bolševikams): 
karščiai, kurie pakenkė der- Brolau—žmogau, kam Žu
liui. Tas atsiliepė ir ant mu- dai savo tėvą, motiną, brolį, 
sų D. P. maitinimo. Maistą seserį ir tautą?... Mums la- 
gauname trims dienoms pir- bai keista, kad Amerikoje 
myn, o to maisto nebūtų'yrą komunistų (bet kiekvie- 
perdaug ir vienai dienai.|n°je tautoje yra atmatų!), 
Bet vis dėlto esame dėkingii° yjiač lietuvių, žinoma, 
ir už tai, ką gauname, nesjnies jų nekaltiname, nes jie. 
musų broliai, kurie yra iš- Y™ Maskvos agentų suklai- 
vežti į Sibirą, daug blogiau Į dinti... Geriausiai butų, kad 
už mus gyvena. O išvežtų į Amerikos lietuvių keletas 
Sibirą yra labai daug... j komunistų nuvažiuotų į Lie- 

Pas jus Amerikoje yra!^uv4 h- pažiūrėtų, kaip ten 
lokių, kurie giria komuniz-|.^era- Aš esu tikra, kad tie 
mą... reikėtų tokius žmones1 daugiau komunistais nebu- 
leisti į Rusiją pagyventi,‘tų. Nes ir pas mus 1940 me- 
tuomet ka jie nasakvtų?.. tais bolševikų kareiviai atė- 
Daug linkėjimų Jums ir Ju- jo su raudonomis širdimis il
sų vyrui. O. V. baltais veidais, o kaip pabu

vo Lietuvoje vienus metus,

kad kartu butų pusryčiai n 
pietus, arba net ir vakarie
nė. Ypatingai paskutiniu'
laiku smarkiai 
maistas. Mat,

sumažėjo 
siais metais

AUKŠČIAUSIAS TEIS
MAS UŽ NEGRŲ TEISES

Amerikos aukščiausias 
teismas perspėjo Mississippi 
valstiją, kad tos valstijos 
teismų sprendimai nebus 
patvirtinti, jei teisiant neg-, 
rus į prisiekusiųjų skaičių* Badas vra baisus dalykas tai kareivių širdys pabalo, o 
nebus priimami teisėjai ne-Į “Keleivio” skaityt o i a s ve’dai paraudonavo. Tr san- 
grai. Aukščiausias teismas!drg. A. Maeieiunas iš So. turesnieji kareiviai yra išsi- 
pasisakė tuo klausimu vien-iBostono pridavė mums gi- tarę, kad čia ^Lietuvoje) 
balsiai ir pakeitė vieną Mis- minių laišką, kuriame skai- geriau, kaip pas juos... Bet 
sissippi valstijos teismo tome: užtat ir mus ubagais pada-
sprendimą tik dėlto, kad Brangieji... Mes gyvena- l'ė. kad nebūtų skirtumo
negrai nebuvo prileidžiami me lageriuose, kaip ir pir- tarp jų ir musų... Mes visi
būti prisiekusiais (juries) miau. Dėl emigracijos nieko jums linkime sėkmės ir reiš-
toje byloje. dar negalima pasakyti, nors kiu pagarbos M. C
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Mane Veža j Vergiją
VILNIŠKIO LIETUVIO ATSIMINIMAI

Vokiečiams užpuolus Len- Taip ir padarėme. Už kelių 
kiią 1939 metais, lenkų ar-, dienų šaukiamas susirinki- 
mija negalėjo atsilaikyti ir mas ir suėjo beveik visi kai- 
vokiečiai vis ėjo pirmyn.; mo ūkininkai, nes baisu bu- 
Lenkai bijodami, kad lietu-j vo neiti, kad kartais neįtar 
viai Vilniaus krašte nesu-: tų, kad esame prieš tą ro- 
kiltų, buvo Įsakę policijai' jaus valdžią.
areštuoti Įtartus lietuvius,' Vienas enkavedistas tame 
mokytojus, skaityklų vedė-;susirinkime mums paaiški- 
jus ir kitus. Daug lietuvių no, kad musų kaimo biedni 11 
tada buvo suimta. žmonės daugiau javų davė,

Greit pas mus pasklido'kaip bagoti. Mumis tas la- 
žinia, kad Rusija užpuolė bai nustebino, nes mes da- 
Lenkiją ir rusų armija ver- vėm lygiai visi nuo hektaro, 
žiasi link Vilniaus. Mes, lie- tai turtingesnieji daugiau 
tuviai, dėlto nenusiminėme; javų turėjo duoti. Aš pa
laukėme, kad raudonoji ar- prašiau balso ir paaiškinau 
mija mus išvaduos. Neilgai tam enkavedistui, kaip mes 
trukus pasirodė tie išlais- javus supylėme ir kad, mu- 
vintojai, bet ji atrodė ne sų supratimu, mes teisingai 
taip jau gražiai, iš išvaizdos pasiskirstėme duokles. En- 
atrodė nušiurę, kaip biedni kavedistas paklausė, kaip 
giminaičiai. mano vardas. Aš pasakiau,

Pradžioje rusų kareiviai o jis užsirašė. Tada aš ir ne
su vietos gyventojais apsi- žinojau, kad tai buvo mano 
ėjo mandagiai. Kareiviai i pirmas žingsnis Į šaltą ver- 
privačius namus vieni neuž- giją.
eidavo ir nesauvaliavo. Vie- Po kiek laiko sušaukė vėl 
tos gyventojai pradžioje susirinkimą ir Įsakė visam 
kalbėjo: “Matote, kaip ru- kaimui važiuoti vežti rąstus 
sų dabartinė valdžia gerai iš girios prie statomo tilto, 
savo kareivius išauklėjo”. i Įsakė visiems butinai va- 

Kaitą man teko su diau-'fiuoti (?Pje užmokėjimą ne 
gu nueiti pas tusu kareivius, i buv° ne- kalboa>- PoJsaJl>"
kurie buvo surto’e netoli^e mo hepe Pakeltl rank3 kas Kūne ouvo susukę netoli .^e j-, Voiusti
miške. Nuėjome ir nedrąsiai

duotų ką nors iš girininko tris tūkstančius kalinių, ant- 
turto. Jam buvo trumpai roj vietoj buvo apie keturius 
paaiškinta: tūkstančius kalinių ir tame

“Ką tu manai, Sovietų skaičiuje apie keturius šim- 
valdžia hultojams (tingi- tus moterų, kurios kartu su 
niams) ką duoda? Reikėjo mumis dirbo tuos pačius 
dirbti ir butum turėjęs, kaip girių darbus. Tokių lageriu 
ir kiti!” Rusijos šiaurėje ir Sibire

Vadinasi, pasakė pagal yra tūkstančiai ir jie pilni; 
sovietišką principą: “kas visokių tautų žmonių. I)au- 
tavo, tai ir mano, bet kas giausiai musų lageriuose bu- 
mano, tai ne tavo”. i vo rusų, paskui ėjo ukrai-

Atėjus pavasariui vėl šau- niečiai, uzbekai, o kitų tau
kia musų kaimo susirinkimą; tų žmonių buvo mažiau.

pradėjo mums aiškinti' Gyvenimo sąlygos lage- 
apie kolchozų Įvedimą. Ta-Jriuose baisiai sunkios, bet 
me susirinkime aš ir vėl kai-1 nėra vienodos. Priklauso 
bėjau, nes musų kaime ma-jnuo darbų, nuo maitinimo 
žai kas rusiškai tekalbėjo, o j ir nuo to, kokj amatą dirbi, 
susirinkimas ėjo rusų kalbo- Sunkiausiai yra tiems, kurie

tai atkreiptų dėmesĮ

pradėjome kalbėti. Klausė
me, kaip ten yra Rusijoj? 
Kareiviai pradėjo

ir ak- 
redak- 
B. Ž.

iptų i
tyyiai prisidėtų 
cijos pastangų.

pne
DULLES SU SCHUMANU

Kairėje matosi Amerikos valstybės departamento pa
tarėjas Dulles, kuris iš Londono buvo nuskridęs Pa
ryžiun susipažinti su politine situacija. Jis čia kalba- 
basi su Francuzijos premjeru Schumanu. Komunistai 
buvo iškėlę protestą dėl šito amerikiečio Paryžiun at

STRADIVARIUS
Garsusis italų smuikų dir

bėjas, Antonio Stradivari, 
gyveno 1644-1737 metais. 
Jis per savo gyvenimą yra 
padirbęs daug smuikų ir jos 
dabar skaitosi labai brangi 
retenybė. Daugelis muzėjų 
turi padėję Stradivariuso 
darbo smuikas pasižiūrėji
mui. New Yorko “Metropo
litan Museum of Art” turi 
dvi Stradivariuso darbo 
smuikas.

Tarp muzikų yra toki 
nuomonė, kad sena smuiką, 
jei ji ilgą laiką yra nenau
dojama, netenka savo 
skambumo ir garso grynu
mo. Ar ta nuomonė yra tei
singa, niekas nėra Įrodęs. 
Bet New Yorko muzėjus ne
nori, kad jo turimos smui- 
kos netektų savo gerų ypa
tybių ir todėl karts nuo kar
to jas duoda garsiems smui
kininkams griežti. Taip tos 
Stradivariuso darbo smui- 
kos yra laikomos visada 
“gyvos”.

dirba giriose, nes miškuose 
sniego daug, o “darbo nor
mą” reikia atlikti didelę 
(reikia padaryti šešius ku
binius metrus malkų), o jei 
normos neišdirbsi, tai ne
gausi pilnos maisto normos. 
Kas giriose dirba, tai tam 
yra tiesus kelias Į šaltą gra
bą, nes maistas menkas, o 
darbas baisiai sunkus, ap
daras taip pat baisiai men
kas.

Kaip tik kilo vokiečių- 
rusų karas Lenkijos pilie
čius pradėjo paleisti iš kalė
jimo. Taip ir aš pasiliuosa-Į 
vau dar gyvas iš to pragaro' 
ir Įstojau Į lenkų kariuome
nę, kuriai tada vadovavo 
generolas Sikorskis.

je. Aš aiškinau, kad musų 
žemė yra smiltynė ir, jei 
mes susidėsi m Į kolchozą, 
tai visi tapsim ubagais. Aš 
nesmerkiau kolchozų, tik 
sakiau, kad musų neturtin
gose žemėse nebus iš to 
naudos. Po to susirinkimo 
už kelių dienų girdžiu nak
čia pas mane kas tai bel
džiasi Į triobą. Buvo jau po 
pusiaunakčio. Klausiu, kas 
ten. Atsiliepė kaimyno bal
sas. Tas kaimynas buvo 
“predsiedatieliaus padėjė
ju”. Atvėriau duris, o tada 
kariškis atkišo šautuvą ir Į- 
sakė —‘“Ruki verch”. Iškė
liau rankas ir taip suėjome 
Į vidų. Viduje kareiviai ma
ne ’ apklausinėjo, užsirašė 
vardą pavardę ir pei’skaitė 
Įsakymą padaryti mano na

silankymo.

Kalbos Dalykai
LIETUVIŲ KALBA J. A. VALSTYBĖSE

FROM YOUR 
NEAREST

Liūdnas yra reiškinys, yra mišinys lietuviškų ir an-
kad mes lietuviai-mažai pa- gliškų, rusiškos, lenkiškos ir
tys save pažįstame, mažai vokiškos kilmės žodžių. Ne-

j domimės tais savo tautos ii' kalbu jau apie tą, kuri lietu-
Minsko kalėjime kartu su (tėvynės turtais, i kuriuos vių vartojama namuose, ku-

manim sėdėjo man žinomi j svetimieji žiuri su godumu ti neturi jokio charakterio ir
lietuviai iš Vilniaus krašto:‘ir pavydu. Kas pamatęs ne- pavadinimo. Turiu galvoje 
K. Jakavonis, J. Lukšys išjsigėri tautodaile, tautosaka, laikraštinę kalbą. Mirgėte 
Randamonių, J. Valentuke- pilimis? Ar ne svetimieji mirga žodžių, kurių pradžia 
vičius iš Ašašninkų, Tarte- eksploatavo musų žemės angliška, rusiška ar lenkiš- 
lis iš Navosiolkų. J. Kaipo-J turtus? Ar ne svetimieji ka, o pabaiga lietuviška. Sa
kas iš Nieravų, A. Pečiuke- j mums surado Duonelaitį, kysim, mortgičius, šėras, 
vičius iš Bižų, Kvaraciejus; Čiurlionį, Baltrušaitį, Milą- bondsas, kožnas, biednas, 
iš Grybaulios, J. Grigas iš.šių? Gal ir šiandien žiūrėtu- gatavas, biskis, sirata, viera 

Aš ir vėl aiškinu iam kad 'gas sunso į pundą ir “kon- Daržalių. Buvo dar L. L.'me skeptiškai Į šiuos genia- ir tt. (mortgage—mortgi- 
š vakaro salime tiktai me-' fiskavo”. Ypač enkavedis- į Slaiciunas ir Ultimavičius. Hus menininkus, jeigu ne čius — užstatas, nejudomoj 

iš Amerikos- Su D. Ultimavičium ture-;kitataučiai butų mums paša- turto užstatas; tiktai ne 
gaunamas žurnalas “Lai-'jau Įdomų pasikalbėjimą,'kę, ką turime. j “nekrutamo”! share — šė-
vas”, kurio turėjau kokį 15 (kurį gal pravartu čia papa- į šiandien musų tauta yrap'as—akcija; bonds —bond- 
ekzernplįorių. į šakoti. Kada aš sėdėjau1 paversta ir jos šventenvbės,!®us—sutartis, prievolė, už-

Paskui man liepė atiduo-t^Uusko kalėjime tai už ke-!saugotos ir "puoselėtos šimt- statas: kožnas — KiėKvie 
" ' ’ - lių dienų Įleido pas mus(mečius, naikinamos yra bar-

naujoką . Jis pasisakė barbariškiausiomis pri 
esąs lietuvis ir pasirodė esąs 

Ultimavičius. Iš jo pasako
jimo atrodė, kad jis yra 
karštas komunistas, bet kaip 
jis pakliuvo Į kalėjimą, jis 
nepasisakė. Pirmas dienas

nori dėl to reikalo kalbėti 
Visi tyli. Tada aš vėl atsi
stojau ir pradėjau kalbėti,
kad mes rytoj negalime va-imHose kial3- Kiatė gana il- 

... gai, vartė knygas, laikraš
čius. Lietuviškai enkavedis-

klaikinėti kain mp^ XTpU*žiuoti’ nes rąstai'tiltui yra 
klausinėti, kaip mes gyve-.-lgi, Q meg neturime antrų 

rogučių, be kurių ilgų rąstųname. Mums bekalbant pri 
ėjo leitenantas ir klausia 
kareivių, ką jus čia kalba
tės? Kareiviai jam paaiški
no, kad jie pasakoja mums, 
kaip žmonės Rusijoj gyve
na. “O ką jus sakote apie 
Sovietų Sąjungą?” — pa
klausė leitenantas. Kareivis 
pasiaiškino: “Sakome, kad 
gyvenimas pas mus labai 
geras”. Leitenantas tada 
liepė kareiviams visai ne
kalbėti su civiliais, o apie 
gyvenimą jis pasakė mums: 
“Kai pagyvensite, tada pa
tys pamatysit”.

Nuėjome namo ne ką su
žinoję apie Rusijos gyveni
mą. Tik eidami vis galvojo
me, ką tai reiškia: “Pagy- 
vensit—pamatysit”.

Greit prasidėjo rusų šei
mininkavimas Vilniaus kra
šte. Kiekviename kaime at
sirado po du, tris rtjsų agen- 

kurie kas kelintą dieną

tai skaityti nemokėjo, tai 
negalima~gabenti. "Enkače- ?1,r<‘J° paveiksliukų. Kurioj 
distas tada sako: “Pasidirb- kn7°J 1)uvo Lietuvos kum- 
kit šiąnaktj rogutes, o rytoj ^aiksclų paveikslai ar sven- 
galėsit važiuoti”. ' tleJ1 Paveikslai, tai tas kny-

į gas sunšo Į pundą ir
iš vakaro galime tiktai me- ^skav0 • 
džiagą rogutėms parūpinti, tams nePatiko
rytoj ias pasidirbsime, o dar 
reikia Į kalvę nugabenti ir 
apkalti. Todėl Į girią galė
sime važiuoti tiktai Į trečią , ,
dieną. Enkavedistas ir vėl 11 ,s.autV'?', Pasakl?u> ka^ 
paklausė, kaip mano pavar-į 1°^ dalykų neturiu. Tada 
dė. Aš pasakiau, o jis užsi- apsirengti ir porai va- 
rašė. Tai buvo mano antras1 !an( H e.'? su enkavedistais
žingsnis Į vergiją. i 1. stotb 1S Tkur zadeJ°. Pale?s-

° , . , . . iti namo. Imti su savim nie-
Po kiek laiko musų apie-jko neleido, sakė — “nerei- 

linkėj pradėjo visus ginmn- kian Kai atėjom Į miestelį, 
kus vežti Į Sibirą, visus, ku-,^ mane nuvarė Į valsčiaus 
rie prie lenkų valdžios tar- kalėjimą, kur jau radau aš-
navo girininkais, ginų pn- 
žiurėtojais, buvo gaudomi 
ir su visomis šeimynomis ga
benami kažin kur. Buvo 
baisiai šalta žiema, o suva-tus,____ ___ ______........... ...................................................

vis šaukė susirinkimus ir vis pyti girininkai su šeimomis 
aiškino, kad dabar buvo laikomi šaltuose vago

nuose stotyse po kelias die-
mums
pas mus prasidėjo 
gyvenimas ir laimė, 
nuo karto kaimus aplanky
davo NKVD agentai, kurie 
stovėjo miesčiukuose. Tie 
vis teiraudavosi tarp vieti
nių žmonių, 
kaime”, o iš rusų 
tur but, gaudavo žinių, “kas 
girdėti

rojaus .
Karts nas, kol prisirinkdavo pilni 

vagonai. Viena girininko 
mergaitė, Stasio Kraunelio 
duktė 15 metų amžiaus, kaž 
kaip pasislėpė nuo enkave- 

“kas‘girdėti Idistų, tai jie ją po visą mies- 
agentųjtuką ieškojo, kol surado. Iš- 

’ '' vežė ir ją. Vėliau patyriau, 
kad ji nuo kelionės vargo 

Kartą gavome Įsakymą iš Sibire ir mirė dar visai jau- 
rusų valdžios, kad musų nutė.
kaimas turi supilti duoklių Kada iš musų kaimo buvo 
rusų kariuomenei 120 pūdų išvežtas girininkas, tai vie- 
rugių. Nutarėme javus duo- nas biedniokas nuėjo pas 
ti lygiai “nuo hektaro”, bolševikus prašyti, kad jam

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AM E KI KOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

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

tuonius lietuvius, kuriuos 
tą pačią naktį sugaudė.

Rytojaus dieną buvo tar
dymas. Klausinėjo, prie ko
kią draugijų priklausiau, 
kiek žemės turiu, kiek gyvu
lių. Kadangi žemės turėjau 
20 hektaru Vilniaus krašto 
pieskynės, tai buvau pa
skaitytas “kulak’’ ir po tri
jų dienų buvau kartu su ki
tais išvežtas i Gardino ka
lėjimą. Nieko iš namiškių 
prie musų neprileido ir ne
leido nieko mums priduoti. 
Išvažiavom, kaip stovėjome. 
Po trijų savaičių mus išve
žė Į Minsko kalėjimą, čia 
vėl iš naujo tardė, bet čia 
tardė daug žiauriau, dažnai 
gaudavau mušti ir karceryje 
iš kelių kartų sėdėjau po 4 
ir 6 dienas.

“Karceris” tai mažiukas 
kambariukas be langų ir be 
šviesos, valgyt ten duodavo 
kas trečią dieną svarą duo
nos ir stiklinę vandens. 
Grindys šlapios, o viduryje 
aslos padėtas akmuo atsi
sėsti, Kai pabūni 4 ar 6 die 
nas
išėjęs stvėrėsi už sienų. Taip 
mane dažnai tardė, mušė ir 
karceryje laikė per šešius 
mėnesius. Pagaliau tardymą 
baigė ir man paskelbė, kad 
aš nubaustas astuoniems 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo, kaipo pavojingas 
Sovietų valstybei žmogus.

Teismas atsibuvo ne ma
nęs, man tik pranešė, kad aš 
jau nubaustas ir baigta. Pa 
skui
lio 
ko.

EDISON 
SHOP

priemo
nėmis. Jeigu esama tarptau
tinė padėtis stabilizuosis, 
po keletos metų mes teturė
sime tiktai vieną vardą, vie
ną pavadinimą — Lietuva, 

liūdna

nas; biednas—neturtingas; 
gatavas—baigtas, pabaig
tas : biskis—truputis; sira
ta—našiaitis-ė; viera — ti
kėjimas...) Tokie skolinti 
žodžiai labai žaloja kalbą ir 
dažnai net prasmę iškrei 
pia. O, be to, negražu ir ne
logiška, turint savo, skolin
tis iš kitų, arba geresni savo

WBTMGHOUSl LAUNDROMAT
Tik sudėk skalbinius, pridėk 
muilo, nustatyk kontroles ra
tuką ir... štai ... daugiau nie
ko nereikia. Landromatas pats 
>asiima vandens. išskalbia, 
išjęręžia, išsuka beveik sau
sai, švariai, išleidžia vanden) 
ir sustoja. Telpa 9 svarai 
sausų skalbinių.

F299.9S (AC only) Budg»l Ttrmt

. Bus tiktai liūdna prasme
jis man aiškino, kad kornu-!musu didžiausiu aspiracijų 
nistai valdys visą pasaulį ir j jr vilčių.
sakė, kad jis tik tada nusi-J Jungtinės Amerikos Vals-i pakeisti menkesnės vertės 
skus barzdą, kada visame tvbės yra musų antroji tė- i svetimu. -Jeigu neturėtume, 
pasaulyje bus sovietiška vyne. Čia prieglaudą yra ra-jĮai ką č'—gal tokia vagystė 
valdžia. dusi didelė musų tautos da-iir pateisinama butų.

Kada jį patardė kelius ks- (jal tiktai jai bus lemta Laikraštinė kalba visur 
kartus, tada jis pasimokė ir įšsaugoti lietuvybės pamink- tuvi savo specįfįnįT ‘ dažnai 

lūs ir juos perduoti gentkąr- nesimpatišką veidą. Taip 
būdavo ir Lietuvoj. Net ter

apie pasaulio subolševikini- 
mą daugiau nebekalbėjo, o 
kada mane vežė Į šiaurės 
vergiją, kartu važiavo ir D. 
Ultimavičius. nuteistas pen
kiems metams Į katorgą. 
Tik jau tos gražios barzdos 
jis nebeturėjo... Atrodo, 
kad jis negalėjo rusų enka
vedistų Įtikinti, kad jis yra 
“ščyras” bolševikas, o todėl 
ir jis pakliuvo ant pasigydy- 
mo Į šaltąją vergiją. Kai aš 
jį šiaurėje kartą pakalbi
nau, jis man užtikrino, kad, 
jei kada nors gyvas grįš pas 
savo šeimyną, tai ne tik jis, 
bet ir jo vaikai ir anūkai 
niekada nebus bolševikai.

A. J. Alpukas 
Anglijoje.

Ar Žinote, Kad—
Francuzų karaliaus Napo- 

nai paouni 4 ar ų aie-neono pjmnojo žmona, Ma- 
tokiame kai ceryje, tai r;e LoUise_ o-alėdavn krainv-

tems. Daug ko mes neturi
me, daug kas žus be pėdsa- minus laikraščiai nusikalda
vę ten, kur azijatai siautėja vo? turėdavo savo kietą, šal- 
ir naikina tautų kultūrą. Ta- ta stilių, kuriuo lvgiai viską 
čiau mes turime didelį turtą nuspalvindavo: ir kronikos 
—savo kalbą, kurios niekas žinutės ir visuomeniniai ir 
iš musų negali atimti ir su- j litetariniai straipsniai turė- 
naikinti. Bet, jeigu ji čia į davo viena ir vis ta patį ne
turi nesveiką, juokingą, pa-lmaionų> ]edini skon,. Tas 
sigailetiną išvaizdą, tai esa-lbudinga vra ir Amerikos 
me patys kalti, nes nemoka-'lietuviu laikraščiams. Ta
me branginti ir tinkamai J-'.čiau čia dar blogiau: skai- 
vertinti. Negana rašyti įritant lietuvišką laikrašti rei- 
kalbėti tiktai taip ir tiktai. kja būtinai mokėti dar henri 
dėlto, kad vieni kitus su-j dvi svetimas kalbas; o kas 
piastume. Kalba nėra vien,ju nemoka, priverstas nau- 
tik priemonė žmonėms susi-jd;>tis žodynais. Keikis ar 
žinoti: joje išskaitome tau-i verk vistiek nesuprasi, ką 
tos praeitį, jos kultūrą, bu-| lietuvis lietuviškai nori pa
dą. Musų kalba yra viena iš sakvti Kartą, dėl Įdomumo, 
gražiausių, turtingiausių pa- nedideliame savaitraštyje 
sąuJyje. Turime kiekvienas suskaičiau klaidas, štai ką 
žiūrėti, kad ji tokia ii islik-p-adau: 124 sintaksės (sky- 
f" irybos), 247 gramatikos ir

GENERAL ELECTRIC 
AUTOMATIC BLANKET

Lengvutis ir duoda šilini* 
kiek tik nori. Iki atsigulsi, 
visa lova šilta... ir šilima bus 
vienoda, nežiūrint oro per
mainų. Gražiai padarytas, vi
sokių spalvų.

rie Louise, galėdavo kraipy 
ti savo ausimis kaip tik jai 
patikdavo, galėdavo net iš
lenkti jas priešingon pusėn.

Vengrijos kunigaikštienė 
Elizabeth Bathory, kuri gy
veno 16-tame šimtmety, per 
ketveris metus užmušė 50 
savo tarnaičių. Būdama di
džiūno žmona, ji buvo Įsta
tymų nepaliečiama.

Pereito karo metu Vokie
tijoje man teko dirbti

$42.01 (AC only)

133 kalbos (svetimi, netin- 
.. , . . karnai, ne vietoj vartojami

noj įmonėj. Ten dirbo {vai- žodžiai, išsireiškimai ir kt.) 
riaušių tautybių žmonės: j Ne tiktai laikraščių bendra- 
lietuviai, lenkai, rusai, fran-i darbiai, bet ir pačios redak- 
euzai, italai, jugoslavai ir k. | cjjos> matyti, i tai nekreipia 

jokio dėmesio. Pasitaiko ko
rektūros klaidų, bet ne šim
tais.

Gražus yra šio laikraščio 
redakcijos užsimojimas duo-į 
ti lietuvių kalbos reikalu 
dažniau rašinių, kuriuose' 
bus “gydomos” didžiausios 
ir dažniausiai besikartojan
čios šia prasme “ligos”. Bu
tų gera, kad skaitytojai, o 
ypatingai bendradarbiai Į

vie-

Neturėjome vienos kalbos, 
kurią visi žinotų. Bet po 
kiek laiko pastebėjome, kad 
puikiausiai susikalbame. Ir 
kas atsitiko?! — per trum
pą laiką visai nejučiom atsi
rado nauja kalba, žargonas.

i mane išvežė Į Kargopo-l 1926 metais iš Bohemijos sulipdytas iš 7-8 kalbų. Pats 
lagerį, prie Archangels- buvo nusiųstas Romon laiš- gyvenimas, būtinas reikalas 

Buvau pirmame “lag- kas, adresuotas Ponui Die- mums davė.
punkte”, paskui perkėlė Į vui. Laiškas sugryžo siuntė- J- Ą. Valstybėse lietuvių 
trečią “lagpunktą”. Pirma- jui atgal su pažymėjimu: kalba irgi panaši atrodo Į tą 
me lagpungte buvo apie “Tokio asmens nėra.” buvusią vargšų kalbą. Ji

EUREKA 
CLEANER 

Smo $27.50

Garsus stačias modelis su 
Purtomąją veikme, su prie 
dais ir su elektriniu Eureka 
Floor Waxcriu, ką nublizgina 
visas grindis. Puiki kombina 
cija su nupiginimu.

Regular Price $107.00 
A^c/af Frico S74 SO

(udgcf Termi

BOSTON

EDISON
COMPANY
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Moterų Skyrius
V ALGI Al

Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kalėdos svetimoj padangėj
[italų kalėdinė giesmė. Ak, 
■tie pietiečiai... Nesuprasi tu 

ar jie meldžiasi, ar tikstorai ajKsuuauhujj giuuu^v,^. dainuoja?.„
^asa^u4ianXiko ' atLs Silvna.. Aš išslenka 

gyklon, kur tikėjausi gau-

(Iš dienoraščio)
Tai buvo šalta, nors ir/ 

storai apsiniaukusi gruodžio; j.-’. 'i a y . _ * "i _ ~ ei 1 Lz 7?<i

siąs puslitri sriubos ir rieku
tę vokiško “Brot”. Ėjau 
liūdnas, nuleidęs galvą ir 
vis galvojau apie namus, 
tėviškę...

Fabriko kantina (taip 
mes vadinome valgyklą-ali- 
nę) buvo Įrengta vėjo per-1 
pučiamame barake, kur,

Silpna.. Aš įsslenku įs 
šios užsieniečiams susirinkti 
vietos ir, svyruodamas, lyg
Kudirkos tiltas, spaudžiu 
"namo”, kur manęs laukia 
vėjo perpučiami barakai ir 
kietas guolis.

Ryt vėl Į darbą!
A. Nekrašas.

KALĖDOS.
prieglaudą surasdavo paže-'
mintieji “auslenderiai”. Šie-'Krinta baltos sniego gėlės, 
nos nukabinėtos pusnuoge- Iš padangės, is aukštai; 
mis žmogystomis... Bet ir ' džiaugias, šventės arti, 
šios aiškiai neįžiūrimos — Visur girdis tik juokai, 
palubys mėlynų dūmų sluog-
sniu pridengtas. Pilna čia
italu, rusu, čeku, franeuzu...' Ne vien maži kūdikėliai; 
Tikras Babelio bokštas! Ir Nuo jo laukia dovanėliu 
tame tautų mišinyje vienas b- jaunuoliai ir seneliai, 
lietuvis... Vienas prie velniš
kai ūžiančių mašinų. Visa
dos juodas, aprūkęs... Vie-‘^°vanM P° j°m pridėta; 
nas darbo dienomis, vienas Saldžiom kučiom pasibaigus 
ir tą Kūčių vakarą prirūky
toje kantinoje. Vienas ir 
nubudęs... Nesiskundžiu sa
vo likimu: vieną iš viso kai
mo išvežė — vienas ir djr-:Ju°das skausmas slegia sielą 
bu... UŽ ką gi pagaliau iŠve-ĮKad Tėvynė pavergta 
žė — už tai, kad nenorėjau 
kasti tėvo žemėje apkasų.

Matau, rodos, tėviškėje, 
kaip kad paskutinį kartą i s 
mačiau, raudonomis kekė
mis pasipuošusį šermukšnį, 
kuris visada, kad ir iš to
liausiai, rodė kelią paklydu
siam. Matau savo gerąją 
motiną, kurios išsižadėjau, 
kurią paleidau vieną neži
niai ir kančiai. “Nevertas

BREZENTAS” TRUMANLi

I

Šiomis dienomis prezidentas Trumanas buvo nuvy
kęs Flcridon. Tenykščių indijonų viršininkas Osce- 
ola ta proga Įteikė jam indijoniškus marškinius kaip 
Kalėdų dovaną.

Pudingai Kalėdoms.
1 puodukas rudo cukraus 
k puoduko riebalų.
1 puodukas pieno.
1 puodukas moleso.
1 puodukas duonos trupinių.
2 išplakti kiaušiniai.
2 puodukai sukapotų besėklių
razinkų.

2 puodukai paprastų miltu.
2 puodukai baking pauderio. 
Po ti puoduko sodės, imbiero, 

gvazdikėlių ir muskatinio riešu 
to (nutmeg).

1 šaukštukas cinamono.
1 šaukštukas vanilės.

Laukia Kalėdų dieduko

Languose žiba eglaitės.

Visi gaus kas jiems žadėta.

Bet lietuvis vistiek liūdi.
Jo krūtinė suspausta;

Nors žibučių čia daugybė.
Bet linksmybės jis neranda;
Jls mintimis paslapčiomis 

saviškių skrenda.
B. Gurskienė.

Paskutinis Laiškas
(Tęsinys)

“Tankai grįždami per nu
siaubtą lauką, retkarčiais 
vis dar oaleisdavo kulko-

artimesnių giminių, ar pa
žįstamų.

“Dar tebeesant Labiau 
mieste, visus pabėgėlius be

iki pusės buvo išlindęs bal- vyrus ir moteris. Vyrų buvo 
ševikų karininkas. Pastebė- labai mažas procentas. Sei- 
jęs tarp lavonų sėdintį dar mas tuojau išskyrė. Tinka- 

r0- gyvą minėtąjį berniuką, ka- mus darbui tuojau uždarė i 
su* rininkas kaž-ką riktelėjo, atskirą aptvertą kiemą, o 

rodydamas ranka berniuko; nedarbingus paliko vietoje, 
kryptimi. Aš stipriai prisi-, Kadangi aš buvau su Kęs- 
spaudžiau prie žemės, savo tutėliu, kuris jau buvo pra- 

Ištrink cukrų su taukais, kunu paslėpdama Kęstutėlį. dėjęs ketvirtuosius gyveni- 
Supilk pieną vanilę ir gerai Pasigirdo trumpa kulkosvai- mo metus, tai pasisakiusi, 
išplak. Sudėk molesą, džio- džį° šūvių serija. Pakėlusi kad mano vyras jau esąs 
vintos duonos trupinius akis pamačiau, kaip apie paimtas vokiečių kariuome- 
kiaušinius, razinkas ir iš- berniuką pašoko velėnos į(nėn, išsisukau iš dirbančių
maišyk. Miltus persijok su virsŲ u- suJudėjo lavonai 
baking pauderiu, sode, eina-puo kulipkų, tačiau berniu- 
menu ir kitais sausais prie- kas vis dar tebesejo savo 
skoniais. Įdėk pusę šaukštu- vietoje, tik rankutėmis uzsi- 
ko druskos ir viską sumai- dengęs akutes dar daugiau 
syk su pirmuoju mišiniu. ėmė verkti, nes kubpkų pa- 

Dabar paimk siaura puo- keltos žemės pateko jam į 
dą, ištepk jį taukais, sudėk akutes. Karininkas visą tai 
visą mišinį, suspausk ir įsta- stebėdamas dar kartą nkte- 
tyk į kitą puodą su vande- l?jo pasilenkęs į tanko vj-

grupes. Joks verksmas ir 
maldavimas, kad neardytų 
šeimų, nepadėjo. Jų susisie
kimo priemonės ir sunkesnį 
turtą konfiskavo, o mums, 
nedarbingiems, įsakė pasi
ruošti išvykti ryt dieną. Ka
dangi iš Labiau stoties išva
žiuoti negalėjome, tai pabė-

__ ___ ______ gėlių kolona turėjo vykti
kad pudingas nepri-'P° t0 nuaidėjo kuLĮapie 20 kilometrų pėsčia į

siais veidais. Kai kuriems čių, kad jis sugrįš pas ją 
vienintelis maistas liko tik sveikas. Jo draugai turėsią 
duona, bet ir jos davinys geresnę paramą, o Amerika 
labai mažas. Didelis skai-1—geresnę apsaugą!
čius jaunimo visai palaužtos' __________
sveikatos, mažo svorio, už-|
pulti įvairių ligų. Ir kaip jie į ŽIEMOS PUOTA.

sviltų. Uždenk pudingą ir kosvaidzio salvė, tačiau ir 
šutink pusantros valandos. pastaroji berniuko neuzmu- 
Paskui iškratyk pudingą iš . Karininkas suriko dar 
puodo eielą, kaip pyragą. s^kl 1 tanko vidų, ir tankas 
Kai atvės, suvyniok į vaš- Pasuko tiesiai ant sėdinčio 
kuotą popierą ir padėk vė- berniuko. Maciau, kaip jis 
šioj vietoj, kad panoktųsugniužo po tanko vikšrais

bus sveiki, kai negauna pa-1 Krinta, snaiges sidabrinės
kankamai riebalų, šviežio} Tyliai, pamažu;
pieno, ryžių, manų kruopų! j Veržias džiaugsmas iš krutinės:

“Daugelio sergančių, nu- Taip gražu, gražu... 
plyšusių būklė palengvinta

Kuo ilgiau pudingas “.amžiams nutilo jo kudi- 
tnn <rprp«nie kiška, nekalta rauda.

kitą geležinkelių stotį. 
“Musų kolonai einant

žandarmerijos leitenantas ir 
du policijos vachmistrai, va
žiavo vežimu, arkliu. Drau
ge su kolona ėjo ii- keliolika 
padvadų, kurios turėjo vež
ti lengvą pabėgėlių bagažą.

“Apie 10 kilometrų aš su 
Kęstučiu šiaip taip atžygia
vau, bet toliau eiti nebetu
rėjau jėgų, nes jau apie aš
tuonis kilometi-us nešiau 
Kęstutį ant rankų, todėl at
sisakiau toliau vykti ir atsi-

kiek.
noksta, tuo geresnis.

Prieš duodant stalan, pu
dingą supiausto porcijomis, 
sušildo ir užpila tam tikru 
sosu.

“Taip atrodė musų ‘išva
duotojų’ pirmieji mano ma
tyti ‘žygiai’. Bet būdingiau
sia buvo tai, kad bolševikai, 

Sosai Kalėdų pudingams išžudę apie du tūkstančiu 
daromi visaip, bet žemiau moterų, senių ir vaikų, vi-

Kur pradingo vasarėlė.
Meilės vakarai.
O sesute, žiemužėle.
Ką tu sumanei?:
Kam nuklostei balta drobe čiausis ir lengviausis
Pievas ir laukus. -----------
Uždarei visus i trobą.
Ar ne puota bus?

taurios Amerikos visuome
nės aukomis, kurių gavome 
per BALF-ą. Ačiū Jums vi
siems už nuoširdų ir nepail
stamą rėmimą. Visų vargs
tančių vardu prašome gel- 
ibėjimo darbą tęsti nei kiek 

x nemažesniu pasiaukojimu, 
kaip iki šiol.

“Žiema jau čia. Kalėdos 
tremtiniams nebus džiaugs
mo šventė, kai prie tuščio 
Kūčių stalo susės išbalę, li
guisti vaikai ir nusiminę tė
vai. Atsiminkite mus visus

paduotas būdas yra papras- siškai nieko nedarė per til- griovio Krašto pa-
činnsis ir leno-viansis- tą važiuojantiems ir kitoje . ti. Kolonai vadovaująs

plento pusėje esantiems pa- Ueitęnantas sutiko, kad as 
įkrikusiems vokiečių kariuo-(PaKkciau nakvoti kaime, iki 
'menės daliniams. .kurio buvo dar apie vienasSosas Kalėdų pudingui.

4 šaukštai cukraus.
2 šaukštai kornų krakmolo. 
Vieno lemono sunka.
2, puodukai verdančio vandens. 
Stikliukas romo, brandės 

sherry vyno.

j kurio ouvo dar apie
. ... , _., 1 kilometras kelio. Ir jis paža-

“Isžudę nekaltus paDege-jdgj0 duotį vietos buroiistrui 
liūs, bolševikų tankai P®su_ .Įsakymą dėl manęs apnak- 

»ko atgal ir dingo tolumoje, .vydinimo, tik pareikalavo, 
arba Tai buvo šiurpus vaizdas, j kad rytoj anksti rytą prisi- 

I kuris galėjo sukrėsti ir gele- • statyčiau prie kolonos, kuri 
Truputis sviesto ir muskatinio rie-jžinę širdj tunnt| žmogų. i apsistosianti nuo šios vietos

šuto inutme-b • tankams pasi- * už poros kilometrų.
Sumaišvk cukru su krak- • traukus, vokiečiai susprog-j Už valandos laiko, man 

molu, supilk lemono sunką ’dino Rusnės tiltą, palikda-,su Kęstučiu pasiekus pami- 
Drauee Barbora Gurskie- įp truputi šalto vandens. Iš- šioje Nemuno pusėje dar.netą kaimą, pasitiko mane 

nė iš Kenoshos, kuri nuola- maišyk. Tuomet supilk karš-'labai daug savo kariuome- senas vokietys ir pareiškė, 
tos “Keleivį” remia ir kas tą vandenį ir pavirink ant nės, kuri tuokart patraukė,kad jis esąs įpareigotas man 
metai savo draugėm ir drau lėtos ugnelės iki sutirštės. ’ Klaipėdos link. Išlindusi su nurodyti nakvynės vietą, 
gam užrašo jį kaipo Kalėdų Nuimk nuo ugnies, įdėk!Kęstutėliu iš po tilto, aš taip;Jisai mane nuvedė pas vie- 

... - nes, ligonių, našliu ir sene- dovaną, šįmet jau ir vėl ke- šmočiuką sviesto, truputi Pat patraukiau Klaipėdos ną moterį ir pareiškė, kad
sium su tuo neišvengiamai , ’ S ų ,lintu kartu prisiunčia Kalė-muskatinio riešuto ir įpilk pusėn ir dar tą pat naktį žandarmerijos karininko
blogėja ir blogės tiemtimųt šis atgišaukimas yra aiš_ dų dovanų prenumeratas, stikliuką romo, brandės ar buvome; Klaipėdoje, nes pa- parėdymu si turinti mane 
t)UKIe- kus be jokių papddvmų. Dabar ji užprenumeravo vi-sherry vyno. Daugiau nevi- kelyje buvome pavėžėti va

šiems metams “Keleivį” sa- rink. Tuoj užpilk karštą ant ziavusio 
vo draugei V. Orinčienei. karšto pudingo ir duok sta- m*u-

7'remnmai rrie i us 
čio Kučiu Stalo
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus Vyriausioji Valdyba 
savo atsišaukimą

šaltis veda žiemužėlę 
(Puoton kvie? mane)

I Krinta snaigės—baltos 
Rodos, kaip sapne.

gėlės.

esu, mamyt, tavo nemigos atsiuntė
naktų, tavo vargu ir nipes-|BALF.ui prašydama padU™U/^mInKae musg l5ui 
etų. Nevertas...” dinti „.afeto ir drabužiui Kaled«.lsvak?r?s€.ne tlk sa-

“Tėvyne! ar mes verti ta- siuntas, ypač tremtinių vai- ?° mintimis, bet u savo gai- 
vo vardo šauktis? Mes išsi- kueiams ir jaunuoliams, ku- riidimi n dosnia
žadėjome, užsigynėm... Mes rių skaičius siekia 20,000.;lanka-
’ ’ *“ įklausykime to šauksmo: :— — . .

“Vokietija ir kiti Europos p?asome-. neužmiršti savo 
kraštai šiemet vra atsidūrę skurstančių lietuvių, o ypač 
bado šmėklos smėlyje. RyL i musų vaikučių, jaunuome

leidome savo vaikus niekin-i Paklausykime to šauksmo: 1 ^ai kartą dėkojame ir

(?)

UŽRAŠĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ.

ti, prievartauti... Mes.. Mes 
privalėjome likti su tais šim
tais ir tūkstančiais, kurie 
dabar ten kovoja, kenčia ir 
miršta.

“Tuščia, tur būt, dabar 
tėviškėje. Tuščia, pilka ir 
atskiro žmogaus širdyje. Ar 
loja dabar šią tylią Kūčių 
naktį šunes, ar išeina mergi
nos paklausyti, iš kur pirš
liai atjos? Ar tiesa, kad ly
giai dvyliktą vanduo virsta 
vynu? Ar prabils šią naktį 
žmogaus balsu tvarte avi
nas, ar karvė pradės pasa-

‘Mes suprantame, kad; ... , -'-t *• -
sunkų Jums pakenčiamai i ^^ki™ I U tuojau, da-
aprupinti visą tremtinių ma-i^a’’. šiandien.

- - - Siųskime savo aukas dra-sę. l patingo susirūpinimo į, 
kelia vaikai ir priauganti Dužiai* n 
jaunuomenė. Jiems skurdas 
ir vargas gali turėti ateičiai 
nebepataisomų pasėkų. Ne- 
damaitinti, suvargę jie gali

r pinigais, adresuo-
Tai yra puiki dovana. Butų lan. 
gražu, jei kiekvienas skai-

vokiečio sunkveži-

Kaip jau minėjau, pasie
kėme Labiau, kur radome

apnakvydinti savo daržinė
je ąnt šieno ir duoti apsiklo- 
jimą, o taip pat ir vakarie
nę. Tai pasakęs, senis išėjo. 
Moteriškė, pas kurią buvau

darni taip: United Lithua-į Stojas pasektų draugės Kreipkitės pas tuo», kurie labai daug pabėgėlių, ta-, atvesta, neatrodė bloga; as 
nian Relief Fund of Ameri- Gurskienės pavyzdį. skelbiasi “Keleivyje.” čiau jų tarpe neradau jokių j pastebėjau pas ją net užuo-
ca, Ine., 105 Grand street, 
Brooklyn 11, N. Y.

likti žmonėmis be ateities, 
Ar tebe-įbe sveikatos. Jų būklė yra 

stovi senelio rankomis iš-! nepaprastai grėsminga, 
drožtas Rūpintojėlis?...” { “Dauguma musų vaiku- 

Tik tyliai iš eglės šakomis čių ir jaunimo išblyškę, su- 
papuošto kampo skamba liesėję, liguistais, nusiminu- 

ŽMOGAUS TEISIŲ SARGYBA

koti savo vargus7 GANA MELUOTI, SAKO 
GENEROLAS.

ka-“Ar mes norim ar ne, 
rui privalom ruoštis.”

Taip anądien Baltimorėj 
pasakė gen. Raymond S. 
McClain. Jisai protestuoja 
prieš tą melą ir falsifikaci
jas, kuriomis yra maitina
mas Amerikos jaunimas, 
kad daugiau karų nebusią.

“Vietoj klaidinti musų 
jaunuolius, kad niekam iš 
ių nereikėsią eit į karą, pa
sakykim jiems tikrą tiesą, 
nežiūrint ar tai mums pa 
tinka ar ne, kad jie turi 
ruoštis karui.

“Bus daug geriau ji 
patiems, jeigu jie žinos,

Prie .Jungtinių Tautų yra Įsteigta “Žmogaus Teisių 
Komisija”, kurion įneina ir velionies Roosevelto žmo
na Eleanora. Čia ji matosi tarp kitų tos komisijos na

rių, kurie šiom dienom susi rinko Ženevoj, Šveicari
joj. Iš viso komisijon įneina 57 tautų atstovai. Ponia 
Rooseveltienė yra jos pirmininkė.

laivų, arba siųsti į orą, 
išlavintas priešas bus 
pasiruošęs juos šaudyt,” 
ko gen. McClain.

sa-

Idaug daugiau šansų išl 
!gyvas, jeigu jis busiąs 
ruoštas iškalno. Jo mot 
turėsianti daug daugiau vil-

----
“KELEIVIS“
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YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms
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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.
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“KELEIVIS”
6SH Broadway, So. Boston 27, Mass •

tokia ir iš kur. Pasiaiškinau, 
kad esu lietuvė, pabėgėlė 
nuo bolšėvikų ir kad mano 
vyras esąs paimtas vokiečių 
kariuomenėn. Nors tai ir 
melavau, bet visą laiką taip 
sakydama galvojau apie ta
ve.

“Vakarienei vokietė davė 
pieno ir duonos, paskui nu
vedė mus į daržinę, kuri bu
vo virš tvarto ir pareiškė, 
kad mes turėsią nakvoti čia, 
nes ji neturėjo kitos vie
tos...” # ♦ »

“Brangus Ramuti! Iki čia 
parašiusi tau, turėjau laiško 
rašymą trumpam pertrauk
ti, nes turėjau pasiruošti 
tam veiksmui, kuri pasirį- 
žau šiandien padaryti. Ilgai 
galvojau, ilgai kankinausi, 
bet kitos išeities aš nesura
dau, kaip tik mirtį... Tavęs 
ji neturi užgauti, o tik |>a- 
dėti suprasti, kaip aš kentė
jau ir kaip man tai buvo 
sunku. Kada prieš mane ant 
stalo stovi stiklinė nuodų, 
kuriuos išgėrus turėsiu pa
likti šį pilną skausmu ir

kurie mane privedė 
šios dienos būsenos:

(Bus daugiau)

prie

i
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Hitlerio Bunkeris į Amerikos Mainieriai
Vokietijos sostinėj Berly- Amerikos mainierių unija, 

ne visi pakeleiviai eidavo vedama John L. Lewis, jau 
pažiūrėti i “Fiurerio bunke- iš antro,karto pasitraukė iš 
ri”, arba griuvėsius požemi- Amerikos Darbo Federaci
nio urvo, kuriame Hitleris jos. Nesutikimas tarp Levris 
baigė savo dienas. Praeitą ir A. Darbo Federacijos ki- 
savaitę rusai tą bunkeri iš-.lo dėlto, kad Le\vis nesuti- 
sprogdino ir sulygino su že- ko pasirašyti valdžios reika-i 
me. laujamo pareiškimo, kad jis Į

ir jo unijos pareigūnai nėra 
komunistai.Draugystės Traukinys

Amerikos visuomenė su- 
aukavo badaujančiai Euro
pai per “draugystės trauki
nį” apie 5,000 tonų maisto. 
Tas maistas pasiųstas laivu 
į Le Havre uostą Fiancijai 
ir šį antradienį jis jau bus 
uoste ir bus iškraunamas. 
Maistas bus išdalytas gy
ventojams dar prieš šven
tes.

Palestinos Išlaidos
Žydų organizacijos telkia

si sukelti naujai žydų vals
tybei Palestinoj ateinančiais 
metais 400 milionų dolerių. 
Sako, tiek pinigų bus reika
linga valstybės pirmam or
ganizavimui ii- išdangeni- 
mui į žydų valstybę 150,000 
išvietintųjų žmonių Euro
poje.

Brazilija Valosi
Brazilijos parlamentas, po 

uždraudimo komunistų par
tijos, baigia svarstyti įsta
tymą, pagal kurį komunis
tai, kaipo svetimos valsty

Nauja Kometa
Šias dienas danguje pa

sirodė ir jau yra matoma 
nuoga akimi nauja kometa, 
kurios uodega turi 75,000,- 
000 mylių ilgumo. Nauja 
kometa yra matoma pietinėj 
dangaus dalyje. Tai kome
tai dar nėra duotas vardas. 
Ji bus matoma kelias nak
tis.

Pagalba Turkams
50 laivų, prikrautų karo 

reikmenų, išplauks iš Ame
rikos uostų į Turkiją. Lai
vai gabens turkų armijai 
ginklus ir visokią karo me
džiagą, kaip tai ouvo kon
greso nutarta, skinant ka
rišką pagalbą Turkijai.

SUČIUPO PINIGŲ DIRBĖJUS

Šiomis dienomis Chicagoje buvo susekta didelė ne
tikini pinigų spaustuvė. Šia matosi du valdžios agen
tai, kurie rodo suimtus jau atspausdintus pinigus. Jų 
suskaityta $350,000. Tuos “meistrus” susekė farme- 
rys, kuriam jie buvo užmokėję falšyvais doleriais už 
kalakutą Thanksgiving šventei.

Skaitytojų Balsai
Vokiečių Delegacija

Anglijos valdžia atsisakė 
duoti vizas įvažiuoti į Ang
liją “vokiečių liaudies kon
greso” delegatams, kuine 
norėjo atvežti
savo nuomonę apie keturių

bės agentai, negales užimti didžiųjų ministerių pasita-
jokios renkamos vietos val
stybėje. Brazilija nori gana

PARSIDUODA FARM A
Parsiduoda 24 akerių vištų ir dar

žovių farma. Graži vieta prie geroj 
kelio. Eina autobusai. Trys mylios! 

I trečiaia vaiaus atskaita »>uo Caro, Mich. kur'Kalinu Kauti:
. .* . , • •__ darbo, o gyventi ant farmos. Reika-;įeina visos aukos, prisiųstom |uj esant galima gauti gerą nevedu-
Amerikos Lietuviu Tarybos s» v.yr» »š pusės. Prašau rašy- 
.. , _ "• , • - | ti šiuo adresu: J. Dirmeitis,iždan nuo 1947 metų birže-' 
lio 1 iki lapkričio 10 dienos.
Vėliau atėjusios aukos bus 
skelbiamos sekančioje va
jaus atskaitoje.

A. L. T. ATSKAITA

' Pin’apfa Septintas 

ATSARGIEM INVESTORIAM

3%
Rt. :i, Box 208, Caro, Mich.

(PRIVATUS P1MGAI 
IŠTAIGŲ PINIGAI 
(BENDROVIŲ PINIGAI 
ĮRIŠTI pinigai

Vėliausia Mokėti
llividentai

padedant į
FEDERALIAI APDRAUSTĄ
Savings & l.oan Associations

jūsų sutaupos neša

Gerbiamas redaktoriau, terfering with your business 
Tamstų siunčiamą laik- prinsiples). Sincerely,

raštį “Keleivis’’ gauname 
kas savaitę. Ne tik man, bet 

į Londoną į ir visai musų lietuvių gru
pei labai patinka.

rimus ir apie Vokietijos at-

griežtai apsivalyti nuo Ru-,gatai yra bolševikų partijos
sijos agentų.

Birutė Grabauskaitė,
Montreal, Canada.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda bizniavas namas

rooming house su 16 kambariu,; 3%? Ar bus $50o Lr $100,00,, mes
Iki 1947 metų gegužio 31.garu apšiki„mi,s. toniškoje

Tarybos Centro iždan įplau
kė $87,866.35. Vasaros kar
ščių metu veikimas buvo su
lėtėjęs, bet vis dėlto iplaukė 
$12,927.69. Iš viso į 250,000 
dolerių vaju jau įplaukė 
$100,794.04.

Žinome, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybai sudėta 
daugiau pinigų, bet, neatė- 

jjus jiems į Centro iždą, šio
je atskaitoje dar negalime 
duoti kolonijoms reikalingo 
kredito. Patyrėme, pavyz
džiui, kad Bayonne, N. J., 
kolonija sukėlė $317.25, bet 
surinktą sumą vietos vado
vybė persiuntė į New Yorko 
komitetą, kuris iki šiol jos 
dar nepersiuntė į Centrą.
Dauguma komitetų atsiskai
tė iki paskutinio cento, bet 
yra vienas kitas komitetas, 
kuris vajui sudėtų pinigų 
Centrui dar neprisiuntė.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vajus eina pasekmingai.
Gimtinio krašto laisve susi
rūpinusieji Amerikos lietu
viai jau sukėlė 
100,000

Asmenim' Ar

toje, niekada nebūna tuščias, j kos nepastovumo, 
yra visi patogumai. Parsiduoda 
iš priežasties partnerių išsisky- • SIJ,’n1s 
rimo. Yra mažas morgečius 
lengvai išmokamas. Dėl plates
nių žinių prašome rašyti ar at
eiti šiuo adresu: (2-8

Antoinetta Shirmulis 
143 Lafayette st.,

Schenectady 5, N. Y.
Telefonas 49882.

Trustistams: Legalu trustams, Pen- 
Endowmeutams.

Advokatams: Legalu Globėjams, Vyk 
i dytojams, Estate Trustams.
.Vartok musų pilnai apsaugotų pla- 
i nų; transakcijos vykdomos asmeniš- 
, kai arba paštu per sį ofisų ar tiesiai 
I»er musų bendradarbius,—kaip Tam- 

. stai parankiau.
Klausk pilnos informacijos: jokių 
mokesčių už patarnavimų. Paminėji- 

I mas sumos investmentui užtikrins 
pasiūlymų pritaikyta Jūsų reikalavi- 

i mams. (1)

Gerbiamieji “Keleivio’’
Nuoširdžiai dėkoju už pa- leidėjai, 

itikėjimą, kad siuntėte Labai esu jums dėkingas,
eitį. Anglai sako, tie dele- baraan. Dabar uždirbęs kad nesulaikėte laikraštį.

agentai...

KorespondencijoS

siunčiu uz prenumeratą ir Aš misliju, kad ir komunis- 
kalendorių 1948 metams.

Reiškiu pagarbos,
K. Lukas

Regan, Ont., Canada. ni su pačiomis pasimetė, ki-
r* r* i»z^z4 ri LrZi'i vjrtsi uiamu i

BRISTOL, CONN.

PAIEŠKOJIMAI INSURED ASSOCIATES
INVESTMENT

Paieškau mano krikšto sunaus 
fonso Aidzinio, iš Lietuvos jis paeina 
iš Klykuolių parapijos, girdėjau, kad 
gyveno Amerikoj kur tai apie Bosto
nų. Prašau jį patį ar kas jį žino pra
nešti man šiuo adresu:

Ona Lukoševičienė 
8 Lilly st., So. Boston, Mass.

176 W.
Al- -----------

Adams st., Chicago 3, 111.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Petras Račkauskas Vokietijoj pa
ieško Stasio Lašinsko, kilusio iš Šap- 
nagių kaimo Šiaulių apskr. kadaise 
gyveno Bostone ir, rodos, Mahanoy 
City ir Antano Raskausko, kilusio iš 
Žeimių kaipio Šiaulių valsčiaus, ka
daise gyveno Philadelphijoj. Ieško-! ypatybės 
mieji ar kas juos žino, malonėkit at
siliepti šiuo adresu: St. Jakutis, 701 
E. Second st., So. Boston 27, Mass.

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų seni), 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 

palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio*

Paieškau Antano Matulio, gyvenu-
_____ šio Biržų apskr., Vabalninku vals.,

Joum'ou Pagojos kaime, ir dabar atvykusio į 
OaUgldU USA. ir Valeckų, gyvenusio Biržų 

dolerių. Prasidėjus apsk., Vabalninku vai., Gaižiūnų km.__ ____  __________
nainipms metams vahm vėl ’r Pir"W» kaf? atvykusio odos. Jos fferos gy.naujiems metams, vajus VCI į USA. Paieškomieji arba žinantieji. Puolės nuo visų išvirši- 
bus atnaujintas ir tęsiamas aPie j“°s maloniai prašomi atsiliepti ni odos ligų Legu 

•*- - * .. šiuo adresu: J. Linkevičius I •-----*dar su didesne energija.
Esame įsitikinę, kad Ameri- Į 
kos lietuviai sudės užsibrėž-į _ . _ .., . . ,i i Paieškau Erhckaites, kuri yra iste-tą 2o0,900 dolerių sumą. kėjusi bet pavardės po vyru nežinau. 

Visiems Amerikos Lietu- ;,?s, ?esuo y.ra Zuzana Erlickai iš

1164 Cadellac st.,
Windsor, Ont., Canada.

LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į:

LEGULO. Dept. 2. 
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.

ti šventuosius
kėjams ir aukotojams, kurie
sudėjo ir rinko Šias aukas, Paieškau brolį Juozų Bukaveckų,

kUl' AmpHVno T ipfnvin Turvhn kuris 1921 metais 8>'veno I-uzeme, 
AmeiiKos Laetuvių įaiyoa Pa ir „uo lo 1aik0 nieko apie jį ne_ 

širdingai dėkoja. ~ ' H =
BRANGIAUSIA ŠAKNIS

(linšėng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp
nės usių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

prausia,
i buvo Sudėję t skiepus, 

per.dabar gabenasi į pakaius. 
Kitą kartą parašysiu dau
giau apie juos. Su godone, 

A. P., Stoughton, Mass.

»t<31 žinau. Esu rašęs j<vn iaiSKų Dėt ne
gavau atsakymo. Gal kas nors iš 
“Keleivio” skaitytojų žino apie jį? 
Jį patį ar kas apie jį žino maloniai 
prašau parašyti šiuo adresu: 52-7

Wm. Bukaveckas
2026 S. Union avė., Chicago 16, III.

Aš skaičiau “Keleivį
„e.................i dgtis metus. Bet pamisimu15k-la^i pertrauką. Pradė- 

i jau skaityti kitus lietuvis-

kaipo pilietis, buvo ištiki- 
mas
Lietuvos iki savo mirties.Mirs Petras Vaičiūnas

Lapkričio 21 d. čia mirė 
Petras Vaičiūnas, sulaukęs 
67 metų amžiaus. Velionis 
paėjo iš Lietuvos iš Gižų
valsčiaus, Išlandžių kaimo, d n ~
V.jvinrrnnlGc oA jauniai i aminetas uubilejus

Vienas iš Draugui-?,^

BROCKTON, MASS.

laikraščius per kelis 
metus. Bet man nė vienas 

i laikraštis taip nepatiko, 
kaip “Keleivis”. Jame yra

Mariampolės apskrities. A- 
merikoje, Bristol mieste jis 
išgyveno 46 metus. Velionis 
paliko sūnų Juozą ir dukte
rį Mrs. Margaret Voveris ir 
dvi podukras, Mrs. G. Skin- 
zera, kuri gyveno jo namuo
se ir jam sergant jį prižiū
rėjo, ir kita padukra Mrs. 
Valek.

Velionis buvo dar stipras 
vyras, bet prieš du mėnesius 
pateko į automobilio nelai
mę ir buvo skaudžiai sužeis
tas. Buvo kiek pasitaisęs, 
bet paskui staiga mirė. Ve
lionis Petras vis dar rengėsi j 
grįžti Lietuvon ir norėjo bu

Gruodžio 7 d. Sandaros 
svetainė Brocktone prisipil
dė svečiais, kurie susirinko 
paminėti Alekso ir Julės 
Strumskių 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. į 
Svečių buvo iš So. Bostono. 
Bridgewater, Rumford, Me., 
Peru, Me. ir labai daug vie
tos draugų.

Vaišes surengė draugų 
Strumskių sūnūs Juozas ir 
marti, padedant ir minėji
mo iškilmėms vadovaujant 
Kastantui Jurgeliunui.

Tų iškilmių kaltininkai 
susilaukė iš svečiu daug

Gerbiama redakcija, 
Pasiunčiu su šiuo laišku 

jums du doleriu ir meldžiu 
daugiausia ir iš visur žinių prisiųsti man jusu kalendo- 
ir visokių gerų patarimų , rių 1948 metams, o doleri ir 
bei pamokinimų moterims.: pusę skiriu dėl “Keleivio” 
Tai prisiunčiu 3 dolerius ir namo. Mes džiaugiamės
malonėkite pradėti vėl man 
“Keleivi” siuntinėti.

Keleiviu”, kaipo geru laik
raščiu, bet tam “Keleiviui” 

Mrs. Joseph Gurskis, pagaminti reikia ir pasto- 
Grand Rapids, Mich. g^s- Su aukšta pagarba,

Mrs. Lucija Balakonis
Lisbon Falls, M e.Gerbiamieji,

Prisiunčiu 5 dolerius ir į 
meldžiu man siųsti laikraštį 

Keleivis” ir prisiųskite ka-
Gerbiamieji. 
Įteikiu 5 dol., trvs už

lendorių ir mažą angliškai “Keleivi” broliui Cicero, 
lietuvišką žodynėlį, o liku- Ilk, $1 už du kalendorių il
sius pinigus skiriu Tėvui 1 doleri Maikio Tėvui, kad 
ant sorokovkės. Su pagarba, nusipirktų naujus škaplerius

ti palaidotas šalia savo tė--gražių linkėjimų, o patys 
veliu gimtojoj žemėj, bet svečiai turėjo tikrai didelio 
mirtis sutrukdė visus jo pla-jmalonumo tose gražiose 
nūs. Tebūnie jam lengva vaišėse dalyvauti.
šios šalies žemelė, kuriai jis, i J. Kaulaičia.

Skaitykit Naujienas
. TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaul}.

TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. . - , ,

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
furnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybe apie pirmąją bolševikų 
okupacija, 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 j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

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

•••

i e Šiems mėnesiams
SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1789 So. HaUted Street, Chicago 8, DL

1.25.

r

Mrs. B. Rudis,
Chicago, III.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu Maikio Tėvui 

3 rublius ant arielkos, pra
šau išsigerti gyvatinės ir ge
rai rusiškai padainuoti. Pa
dalysi mielaširdingą darbą, 
nes palinksminsi Bimbai 
širdelę. Jis rusiškas dainas 
mėgsta, bet rusiškai varg
šas nemoka. Su pagarba.

Bronė Pugžlienė, 
Brooklyn, N. Y.

ir jų nebeduotų ožiui suėsti.
John Perry,
So. Boston.

Trečioji A. L. T. $250,000 
Vajaus Atskaita

Nuo 1947 metų birželio ll 
dienos iki lapkričio 10-tosj 
Amerikos Lietuvių Tarybos!
iždan įplaukė $12,927.69.1 o Kėdainių aDskrities Jis at štilio. Yra sakoma, geras ir dėlPirmoje ir antroje atskai- ,° Kėdainių, apskritie.. -Ji. a . v„rvm(. Kiniečiai ir
tose nurodyta, kad ąnkraau^' 1» *? Korėjiečiai turtuoliai ir varg-

»-lauk« ^tMr^t”” Pr^ (l,en,ai siias ^„is, vartojau

Alphonse Nacevitch, R. R.
Rodney, Ont., Canada.Iš viso iki šių metų lap

kričio 10 dienos vajaus są- 
skaiton sudėta $100,794.04.

Gerbiamas Tėve,'
Sveikinu jumis su čiken- 

dei ir klausiu jūsų, kaipo ra- 
zumno ir seno mano frento, 
kur dabar pasidėjo Lietuvos 
dvarponiai? Ar juos Stali
nas išvežė pas save, ar jie'

,o Na- UPaieškau brolio Vaclov 
cevičiaus kilusio iš Šėtos mies-

šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 

i visokių ligų ir jaunystės palai-
Paieškau savo brolio Jono Naikaus, Rymo. Ginseng šaknų nereikia 

seserų ir tėvų, paeina iš Šelmių kai-, . . a . . . . ,
i mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur nei kept nei Virti jos lengva SU-1. Aukos Valstijomis ,.. , . ,, .

TlKnrtlo Jie dabartiniu laiku randasi, taipogi fcramtvtl ir nurvtl kaip saldai-IllinOlS ................ $0,000.00 paieškau savo giminių. .Jie patys ar- . . ' . ~. . ,
Npw York 2 500 90 ,a ^as aP‘e JU,,R ^-‘no' maloniai pra- ni; jos nėra priKlios nei karčios., A
Conneeticut ........ 355.00
Michigan ............ 198.89
Wisconsin ........ 198.30
Ontario ............ 78.00
New Jersey ........ 60.00
Manitoba .j.......... 34.00
Ohio .................... 8.00

Viso .......  $12,927.69
A.L.T. Vykd. Komitetas:

L. Šimutis, prez.,
Dr. P. Grigaitis, sekr.,
M. Vaidyla, iždininkas.

JUOKAI
Mamė Jam Užmokės

—Kiek už tą musliną?—
gyvena, kaip ir pirma, savo' Pakiausė pardavėjo skaisti
dvaruose? Ir ką Stalinas pa- rner^Lr}J- 
darė su Lietuvos čigonais, "ik vienų vienas

šomi atsiliepti šiuo adresu: (2-8)
Joseph Naikus, c-o Arch Hotel, 

1288 Clinton avė. N.
Rochester 5, N. Y.

APSIVEDIMAI
Paieškau sau gyvenimo draugo ne- 

jaunesnio kaip 55 metai kuris mylėtų 
gyvenimą ant ūkės. Turi būti ne 
girtuoklis. Aš esu našlė, pasiturinti. 
Laiškus prašau rašyti šiuo adresu:

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

Kaina: svaras $20.00. pusė sva
ro $10.00. kvoteris svaro $5.00. 

į šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau- 

. ginti. Užsakymus prisiunčiam į 
namus.

AEXANDER’S CO.
41 1 W. Broadwav 

So. Boston 27. Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOCAGERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. 1. Šis vaistas geras

nudegimo
nuo

Gentlemen,
Enclosed please find a 

eheque for $4 covering a 
year’s subscription for your 
nev/spaper, ant $.50 for 
your “Calendar”.

As this is X-mas present 
to Mrs. E. Žemaitis, Mont
real, I would apprecciate it 
very much if it were pos- 
sible to send her the calen
dar in time for the occasion.

Do you advise any of your 
subscribers, that their sub- 
scriptions are gifts as some 
of the magazines do? This 
may be a good idea, and 

jperhaps it could be used to 
stimulate the circulation as 
well. (I hope I am not in-

ar jis ir juos paliuosavo nuo kis m*stą, — šypsoda- 
arklių voginu ? Lauksiu at- atsakė jaunas parda-
sakymo ir sveikinu su ru- v^Jas
dens šventėmis visą “Kelei
vio” štabą. Jūsų senas fren- 
tas, A. J. G.

Peabody, Mass.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3.00.

—O, tai labai pigiai! Pra 
šau man duoti dešimtį mas
tų.

—Tai bus dešimt bučkių.
—Be abejonės! — atsakė 

mergina, paimdama pirki
nį. —Tamstai užmokės ma
no mamė, nes ji moka už 
visus mano pirkinius.

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
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 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia.

A. LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

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

South Boston 27, Mass.

(52)

Nusideginus reikia pamirkyti ske- | 
pečiukę į vaistą ir kloti ant skauda- i 
mos vietos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Didelė bonka $2, mažesnė $1.54). Į

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

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

dien po 6 vai. vak. (5-8) j
—

GERA MOSTIS

’SKTIANA’
Reg. U. S. Pat. Office

SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS
”Sixtiana’’ mostis. atsparumo vais

tas, tuoj palengvina raumenų, kojų. 
rankų, nugaros, krutinės, gerklės ir 
galvos skausmas nuo peršalimo, ro-
maU. vabzdžių jkandim* ir Mtoki*a Timme'daug "Sų nuo žmonių, ka- 
skausmus. Reikalauk,t Sjxt.ana rjc ,iudija dl,kavoja už pa,ekm,n-
SirflkNP4 OINTMENT Uo Deksnio Alingos Mostiea.

2n,9 Kaina _2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-W. Charleston st, Chicago 47, (11 
Kaina, $2.00 už puodelį.

TEMYK: “SHtiana" mostį galite 
siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj.

(4)

oz. $5.00.
Reikalaukit tik

Dcken’s
P. O. Boz 666.

(6-8

Ointment
Neoark, N. J.

į
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Vietinės Žinios
“GABIJOS*
DALYVAVO WORCES-

TERIO DAINININKAI
Praeitą sekmadienį “Ga- 

Musų banketas praeitą bijos” choro koncertas su- 
sekmadienį sutraukė daug traukė į Gavin mokyklos sa- 
‘Keleivio” draugų iš Bosto- lę kelis šimtus klausytojų.

BUVO ŠAUNUS “KELEI
VIO” BANKETAS 

Svečių būva net iš Nsw 
Yorko.

no ir net gana tolimų apie 
linkių. Turėjome svečių ir iš 
Brooklyno. iš kur buvo atvy
kę į bankietą LSS centro 
nariai Jonas Buivydas ir

L. PILIEČIŲ DRAUGIJOS: Sandariečiu Susirinkimas 
RINKIMAI j A. L Sandaros 7-os kuo-

šį ketvirtadienį, gruodžio pos narių metinis susirinki-
18 d. įvyks rinkimai į So. mas įvyks šį sekmadienį 
Bostono* Lietuvių Piliečių gruodžio 21 d. antrą valan-

dą po pietų Sandaros sve-
_________ v________ tainėje 124 F st So. Bosto-
kaip jie surašyti oficialinia-jne. Kviečiame visus narius 

KONCERTE me rinkimų blanke. Kandi-: dalyvauti ir atsivesti savo 
'datų vietos nustatytos lote- šeimos narius, nes po susi

Draugijos valdybą. Paduo
dame išstatvtus kandidatus,

Koncerto programa buvo 
labai įvairi. Deja, daininin
kė C. G. Shork-Šarkiutė ne
galėjo dainuoti dėl persišal
dymo, bet užtat jos vietoje

Povvlas Kriaučiukas, o kar- susilaukėme naujos meni-
tu su jais buvo atsilankęs ir 
siuvėjų kontraktorius Anta
nas Matulis. Buvo svečių ir 
nuo vietos siuvėjų unijos 
(Amalgam a t e d Clothing 
Workers). Uniją atstovavo 
Juozas Lekys, J. Pinoni, J. 
Blinn ir J. Feranti.

Svečių skaičiuje malonu 
buvo matyti draugus iš toli
mesnių kolonijų, iš Montel- 
los, Nonvoodo, Haverhillio 
ir kitu vietų, o iš vietiniu

ninkės scenoje, tai jauna 
pianistė p-lė Nancy Namak- 
sytė. Ji pavaduodama jauną 
dainininkę, paskambino pia
nu kelius kurinius ir persi
statė musų meno mėgėjams, 
kaipo puikiai išsilavinusi ir 
švelni piano artistė.

Koncerto programa veik 
po lygiai išpildė “Gabijos” 
choras ir Aušrelės choro vy
rų grupė iš Worcesterio. 
Aušrelės vyrus dainorius Bo-

svečiu buvo * ne tik įvairių stone teko pirmą kartą gir-
dėti ir jie pasirodė su stip
riom pajėgom. Jų “Leiskit į 
Tėvynę” ir kitos dainos da
ro stipraus įspūdžio.

profesijų, bet ir įvairių sro
vių žmonių.

Prie vakarienės puikaus 
pasisekimo žymiai prisidėjo 
“Dainos” grupės malonios 
dainininkės, kurios p-lės A. duetistai, sesutės Monika ir 
Tataroniutės vadov y b ė j e Julija Baraseyičiutės, Mrs. 
labai gražiai padainavo ke- Mary Butvitis ir S. Valkavi- 
letą dainų. Ypač didingai čius šiame koncerte pasiro- 
išėjo paskutinė daina, “Kurjdė su daugeliu naujų gražių 
Banguoja Nemunėlis”, pri-i dainų, o abiem chorams va-

Gabijos’’ choras ir jo

rinkimo toje pačioje svetai
nėje bus mažas šurum-bu- 

jose. ,i*um, kuriame turėsime pro-
I pirmininkus — adv. J. gos saviškių tarpe pasilinks- 

Cunys ir arch. T. P. Greivis. minti. Valdyba.
Į vice pirm.—P. Zasimen-!-----------------------------------

Zasimavičius ir S. Mockus.
Į protokolų raštininkus—!

A. J. Navickas, Alf. Nevieraj 
ir A. J. Chaplik.

Į finansų raštininkus—A. j 
J. Pastelis Jr. ir A. W. Dru-i 
zdis.

Į iždininkus — J. Glinec-i 
kis, G. Petraitis ir P. Du-j 
mas.

Į maršalkas — A. Savic-J 
kienė, V. Paplauskas ir F. Į 
Grendelis.

I direktorius—A. Klinga,
A. Pastelis, J. Markelionis,
J. Arlauskas, P. Yankus, J.}
Casper, adv. J. Grigalius, F.
Zaleckas, C. Pocius, adv.
K. Kalinauskas, Dr. A. Ka- 
pochy, S. Sarafinas Jr., A.
Zardeckas Jr., Elzbieta Bra- 
zukas, P. Yonkers, S. Chase,
A. Namaksy, J. Naujokas,
J. Lekys, B. Kontrim, J. Pet
rauskas ir G. Vareika.

rėjos budu, o ne pagal gau
tu balsu skaičių nominaci-

PROM YOUK 
NIARIST

tariant visai publikai. dovavo p. J. Dirvelis iš

Už $2,000 Pavogto Turto
Pas vieną seną, 71 metų 

cambridgietę policija užtiko 
už du tūkstančiu dolerių pa
vogto turto. Senė mėgdavo

SINOIE HOME LAUNMY
Su Bendizu skalbimo dienomis 
būna šventės. Jis atlieka skai 
bimą automatiškai... išskalbia 
išgręžta beveik sausai... tada iš 
sivalo, išleidžia vandenį ir su 
stoja... skalbiniai švarus, leng 
vučiai, tik pakabint prieš sau 
lę. Bendiz taupo skalbinius 
karštą vandenį, laiką pinigus. 
Dailus, modemus modeliai gali 
būt įrengti kone visus.
Kainos su įprastu įrengimu

Deluz e Model »1M4«

Dainavo ponios Katkaus-jWorcesterio. Akompanavo ejįj j didžiąsias krautuves
kienė, Simonienė, Audickie- 
nė, Petchell’ienė ir p-lės 
Anestaitė, Brašiškaitė, Ba- 
liukoniutė, Balčiūtė ir Pata- 
skaitė.

Vakarienės šeimininkės 
buvo draugės Geležinienė, 
Žiurinskienė. Simonienė įr 
Kisliauskienė. o prie stalų
patarnavo draugės Jonuš- 
kienė, Valeikienė, Andriu
kaitienė, Brazaitienė, Miss 
E. Simon, ir Kirvauskienė.

Vakarienės rengimo ko
misijoj buvo draugai J. Jan
kauskas, V. Anesta ir S. 
Strazdas, o padėjėjų ir dar-

ponia A. Januškevičienė.
Dėl J. Dirvelio dirigavi

mo reikėtų plačiau kalbėti. 
Ar kam patinka jo dirigavi
mas ar ne, visi sutinka, kad 
jo vedamos dainos turi ori
ginali charakterį. Net ir 
Lietuvos himnas, po jo va
dovybe, skamba kitaip

“Kalėdų pirkinių daryti 
bet ji užmiršdavo užmokėti. 
Taip ji prisirankiojo viso
kiausių prekių visai nemo
kamai, kol policijos dėdu
kas ją pagavo ir suardė jos 
■gerą švenčių nuotaiką.

Apie tą kada nors leisiu sau 
plačiau pakalbėti. J. J.

TMD Susirinkimas
Praeitą penktadienį San 

daros svetainėje įvyko Tė-

Automobilis Užmušė 
Žmogų Dorchestere «

Antradienį rytą Dorches-į 
tere ant Blue Hill avė. vie-j 
nas automobilis užvažiavo! 
per gatvę einantį A. Crau-* 
fordą ir jį vietoje užmušė. I 
Automobilio savininkas W. į 
H. Parmenter policijos ap-:vynės Mylėtojų Draugystės 

^razetas o paaejejų ir aar- Bostono kuopos narių susi-IfY poncijos ap-
binmkų buvo daugiau, kurie rinkįmas Išrinkta ateinan- ausineJamas dėl tos nelai- 
viai nepagailėjo darbo, kad tjems metams valdvba: pir-
yakanenė gerai pasisektų. mininkas _ Matjoška, sekr

mes.

Vakarienės programą atida
rė J. Jankauskas, o jai va
dovavo S. Michelsonas.

Rep.

Dorchesterio Kliubas išrin
ko valdybą 1948 metams.
Dorchestery nelabai senai 

įsikūrė Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas, kuris turi 
jau įsigvjęs nuosavą namą

Vasys, vice pirm.—A. 
Svilas ir ižd.—P. Vileišis. 
Ponios Tumavičienė ir Kro- 
pienė įėjo valdybom kaipo 
iždo globėjos, o V. Končius 
pasiėmė būti koresponden
tu.

Susirinkime buvo išdalyta
nariams naujai TMD išleis
ta knyga “Pakeliui į Mirtį”, 
parašyta B. Gaidžiuno. Kny 
goję aprašomi pergyvenimaipo numeriu 1810 Dorchester 

avė. ir pradeda plačiau vei- vokiečiu kalėjimuose per
kti. Šiomis dienomis buvo 
renkama nauja kliubo val
dyba 1948 metams. Kai ku
rie buvusiųjų viršininkų pa
sitraukė, kiti gi liko tie pa
tys. Ateinančių metų valdy
bos sąstatas bus toks:

A. J. Namaksy, pirm.; 
Alex Bemat, vice-pirm.; 
Vladas Klemka, prot. sekr.;

karą.

Aukos L. Remti Draugijai
Praeitą šeštadienį vietinis 

L. Remti Draugijos skyrius 
turėjo mažą whist parę San
daros svetainėje. Ta proga 
lietuviai biznieriai pridavė
draugijai nemažai visokių 

_ _ .. , D ,aukų praizams, o į vakarėlį
I . Brazaitis, fin- sekr.; B.įatsilankęs brooklynietis An- 
Ialby, iždininkas. tanas Mačiulis, stambus siu-

Majoras Nesutaria su Mies
to Taryba

Miesto majoras J. Curley! 
praeitą savaitę siūlė miesto 
tarybai greit aptarti ir pri
imti visą eilę jo sumanymų. 
Bet šį pirmadienį miesto ta
ryba iš 13 siūlomų klausi
mų vos tik tris aptarė. Tarp! 
kitų klausimų paliko neiš-! 
spręstas klausimas apie įve-j 
dimą Bostono mieste parki- 
nimo staitliukų (meterių), 
apie pakėlimą mokesnių už 
įvairius laisnius, apie miesto 
žemių pardavimo tvarką ir 
kit.

Majoras sako, visi jo iš
kelti klausimai žūt būt turi 
būti dar šiais metais išspręs
ti. Bet kaip jis paveiks mie
sto tėvus, tai matysime tik 
vėliau.

EVERHOT ROASTERETTS
Išverda gardžiausi valgį kokį 
tik ragavot. Telpa 3 U kvor
tos. Aukštas ir žemas karštis. 
Puodas skaisčiai baltas.

$*.♦5 (AC or DC)

PROGOS AUIOMATK TftASTEt

Ar tostas patinka lengvas, 
vidutinis ar gerai pagruzdęs? 
Proetor Toaster paspirgina 
dvi riekes kaip nori. Tik nu
statyk laiką. įmesk duoną, o 
Procter padarys kas reikia. 
Dailiai padarytas, blizgančio 
chromo.

»11M (AC eety)

SOSTOM

EDISON
COMPANY

Direktorių bus 5, būtent: 
Jonas Stonis, Petras Žukas, 
Stasys Mockus, Stasys Bar
tulis ir Ixio Stasiulis.

vėjų kontraktorius, paauka
vo draugijai šalpos reika
lams $25 ir Ignas Mažutai- 
tis aukavo $10. Praizus su- 

Lankėsi Redakcijoj aukavo šie asmens ir biznio 
Praeitą savaitę musų re- įstaigos:- Perkins Market,

dakcijoj lankėsi drg. Just. John Jakštas, Vladas Jakš

Miltono miesteli yra nu
taręs neleisti savo ribose Į 
pardavinėti svaigalus. Vals
tijos laisnių komisija nuta
rė leisti ten atidalyti vieną 
likierių krautuvę, bet Milto-1 
nas su tuo nesutinka ir nori 
būt “sausas”.

Budreckis iš New Britain,
Conn. Drg. Budreckis atvy
ko į Bostoną kelioms die
noms sveikatos patikrinimo 
reikalais ir ta proga atsi- . 
lankė į musų ofisą, atsinau-Į Kropmne. 
jimo laikraštį ir nusipirko

tas, Plevokas, Burbulis, J. 
Arlauskas, Prosress Market,

Muptl Sveikinam Su Hemo, Šventėm*
chy, J. Tumavičienė ir A. f Visus musų prietelius. ir tuos kurie nenori musų priete-I

knygų. Mirė Antanas Lukšas
$
I

Gruodžio 5 d. mirė senas!*

liais būti. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Vietoj siuntinėti Kalėdų korteles, kurios yra numetamos.

P-ni A. Devenienė Betone ,«sinLOMOJįa butas įr parsi-
Gruodžio 28 d. ponia Ale-I Du kambariai ir virtuvė išsirenda-

na Devenienė ka tik prižu- v°j* tu°j p*1* ° parsiduoda.. g/evenieiie, Ką UK gTįZU Norintie*į praįom kreiptis 2 Beckler
S1 iŠ Europos, atvyksta j avė., So. Bostone, antras flioras. 
Bostoną, kur padarys prane- __________________ s- A-
Ipu’ ŠvWUeman“Ū! NAUDINGOS KNYGOS 

dėtį Europoje. Vakare p. A.
Devenienė dalyvaus Sanda
ros 7-os kuopos rengiamoj 
vakarienėj Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėj ant E st.

RADUO PROGRAMA

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

1. Muzika
2. Dainin i n k ė Akvilė 

Siauriutė iš Dorchesterio
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

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

Steponas Minkus

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

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

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

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

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

Paul Mikalauskas (52)
184 Gold Street,

South Boston 27, Mass.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia T a taro
ms, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUDIO,

480 Boylston sL, Boston, Mass.

TeL KENmore 3571
Namų, ELlot 8222

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Bro*dway. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

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

379 W. Broad way. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu-

NAMAS PARDAVIMUI
Brightone parsiduoda dvejų 

.šeimynų mūrinis namas. Plates
nių žinių galima gauti pas vasi- 
ninką: E. F. Stack, 479 Wash- 
ington st.. Brighton, Mass.

PARSIDUODA PEČIUS
Beveik naujas virtuvės “kom- 

bineišin” pečius, pilno saizo. pa- 
livotas. šviesiai mėlynos spal
vos. Kam reikalingas, pasima- 
tykit su A. Pastelių vakarais 
Lietuvių Kliube, 309 E st., So. 
Bostone. (51)

TUREKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Croasley 
Radijai ir Fonografo Consolee.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

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

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadvvay

prie Lincoln School 
TeL ŠOU 2446

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

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.

Dorchesterio SLA Mitingas “Keleivio” skaitytojas, An-jff manėm kad geriau sutaupytais pinigais pasiųsti išvietin-
SLA 359 kuopos narių tanas Lukšas, sulaukęs 75 « tiems musų tautiečiams maisto ir drabužių pundelius, ką irpriešmetinis susirinkimas į- metų amžiaus. Velionis gy- 

vyks penktadienį, gruodžio veno 1161 Dorchester avė.,
19 d. 8 vai. vakare Dorches- Dorchestere. Iš Lietuvos‘jis j 
terio Lietuvių kliube. 1810, paėjo iš Kuršėnų parapijos, »
Dorchester avė.. Dorcheste- Šiaulių apskr Paliko nuliu- » ;!02 w „rMdway. s„ulh Mm8.
re. Visi nariai kviečiami bu- dime žmoną Oną ir du su- j /f
tinai dalyvauti. Valdyba, nu—Ričardą ir Albertą. au<jcxi«xBu>ixx&txxx.xlx,«ix.wriM?«iyraaf,wl*i<aox x « xj<»

? padarėm.

ADVOKATAS F. J. BAGOČIUS IR ŠEIMA

r
Ad*A

1
ANTANAS SŪDANT AS

gyvenęs Burlington, Mass.

Mirė Gruodžio 10 dieną, 1947 metais, vyras velio
nies Ievos Voveriutės-Sudantienės. Paėjo iš Mitkai
čių bažnytkaimo, Nevarėnų valsčiaus.

Paliko seseris Antaniną Pakalniškienę ir Oną Ja- 
neliunienę gyvenančias Cambridge, Mass. ir brolį 
Adomą Sudantą, gyv. Somerville, Mass.

Nulydėtas į Lietuvių Nekalto Prasidėjimo bažny
čią, Cambridge ir padaidotas švento Mykolo kapi
nėse.

Laidotuves tvarkė Fr. Vaitkus laidotuvių direkto
rius, 197 Webster avė., Cambridge. Tel. TRO 6434.

Sutvarkymui Mirusių Palaikų
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir 

pažystamų sekančių nesenai mirusių lietuvių:
ANTHONY LUSKAUSKAS

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

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

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

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

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

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 

UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI 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 krautuvėm Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

L EPI E’S
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

aęM
X

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
Tek Parkway 1233-W

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

Ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
BO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
karną. Inman SL, arto Central B«. 

CAMBRIDGE MASS.

TeL ŠOU 280S
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 18 dieaa

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trenumt SU Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daru Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUth Boston 4618

t




