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Amerika Dar Neapsisprendė 
Dėl Pagalbos Kinijai

Neaiški Padėtis Kinijoj Apsunkina Washingtono Spren
dimą — Dideli Mūšiai Dėl Kinijos Sostinės — Kinija 
Maldauja Greitos Pagalbos.

Kinijos Premjeras
Prašo Patarimo

Kinijos naujai paskirtas 
ministerių pirmininkas, Dr. 
Sun-Fo, garsaus Kinijos re
voliucinio vado Dr. Sun 
Yatsen sūnus, sako, kad 
Kinijai būtinai reikia gauti 
kur} nors žymų Amerikos 
generolą, kaipo vyriausią 
patarėją kare prieš bolševi
kus. Dr. Sun-Fo mano, kad 

ra apsisprendęs, nes neaiš-1 generolas MacArthur tiktų 
ku, ar pagalba Kinijai ne- būti tokiu patarėju. Kinijos 
nueis niekais dėl pavėlavi- vyriausybė žada Amerikos 
mo. Kol kas Amerika siun-! kariškam patarėjui suteikti 
čia kongreso seniau paskir-Į plačius jgaliojimus. 
tą pagalbą Kinijai, bet dėl1 Kinijos prezidento žmo- 
skyrimo naujų lėšų Ameri-, na, Mrs. Čankaišek atvyks- 
ka apsispręs tik vėliau, ka-! ta j Ameriką prašyti pagal- 
da pasirodys, kaip krypsta!bos sunkiausioj Kinijos va- 
mušiai Kinijoj. landoje.

Iš Kinijos karo frontų 
praneša, kad ten eina kru
vini mūšiai jau ne dėl Su- 
chow miesto, bet toliau Į
pietus, arčiau prie Nang- Jungtinių Tautų organi- 
kingo. Komunistų armija zacijos seimas priėmė nu- 
Suchow nepaėmė, bet pali-į tarimą, kad Albanija, Ja
ko jį apgultą, o savo di- goslavi’ja ir Bulgarija ’ tuoj

Amerikos vyriausybė šią 
savaitę priima, kaipo gar
bingą viešnią, Kinijos pre
zidento ir karo vado Čan- 
kaišeko žmoną, kuri atvyk
sta prašyti iš Amerikos grei
tos pagalbos Kinijai.

Kinijos vyriausybė per 
savo ambasadorių Wash- 
ingtone pakartotinai prašė 
gelbėti Kiniją nuo anarchi
jos ir bolševikų antplūdžio.

Bet Wa*hingtonas dar nė-

PARAŠIUTAS IŠGELBĖJO JAM GYVASTĮ

Leitenantas diliom spears (kairėj) spėjo iššokti iš jo vairuojamo orlaivio, 
kurs matyti dešinėj sudužęs prie Colorado Springs, Colo., miestelio.

Prancūzų Bolševikai 
Atšaukė Streiką
Kada jau 90 nuošimčių

Gražuolė Prisikėlė Kritikuoja Ameriką 
iš Numirusių Dėl Ruhro

Praeitą savaitę Xew Yor- Londono “Times” gana 
Prancūzijos angliakasių bu-; ke buvo toks nepaprastas griežtai kritikuoja Ameri- 
vo grįžę į darbą, bolševikų atsitikimas. Martha Wash- kos pastangas paskubomis
vedama mainienų unija pa
skelbė, kad streikas baigia
mas ir įsakė angliakasiams

ington viešbutyje ten buvo atstatyti Vokietijos pramo- 
atrasta negyva jauna mer- nę, greičiau net negu Yran
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Vėl Bandys Išspręsti Berlyno 
Blokados Klausimą

Tarpininkai Tarpininkauja — Rusija ir Vakarų Valsty
bės “Principe” Sutiko su Tarpininkavimu — Bet Berlyne 
Rusai Stato' Savo Miesto Valdžią.
----------------------------------- L Jungtinių Tautų organi-

Kur Dėti 148,000 į zacijoj “mažosios” arba 
1 “neutralios ’ valstybės senai 
dėjo pastangas sutaikinti 
Rusiją su Vakarų valstybė-

Žmonių?
International Refugee 

Organization (IRO) svars tis dėl Berlyno blokados.
to klausimą, ką daryti su Ypatingai dideles pastan-
< A 1 1 • X_ __ A148 tūkstančiais žmonių D. 
P. stovyklose, kurių niekas 
nenori priimti. Tai yra se
neliai, ligonys, karo ar dar
bo invalidai, akli, sergan-

gas deda Argentinos užsie
nių reikalų ministeris Bra- 
muglia. Šį pirmadienį jis 
pranešė, kad jo pastangos 
pradeda sektis.

tieji proto ligomis ir kitokie Rusija pirmadienį sutiko, 
nelaimingi žmonės, kurių k. d butų paskirta neutra- 

lių.ių valstybių komisija, 
kuli tarpininkaus Berlyno 
ginče. Tokį pat sutikimą 
davė jau ir Vakarų valsty
bės.

niekas nenori įsileisti.
Tarpe tų nelaimingų yra

daug vaikučių, kurie dėl 
baisių karo sąlygų yra ligo
ti, arba yra apsigimę su vi
sokiais trukumais. IRO pa

gailę. Miss Mary Grev iš cuzijos pramonę. “Times” reigunai svarsto visokius
riri'žtii darba Nuo šio pir- San Francisco. Buvo pa- sako, kad galima visai sim- projektus, kur tuos žmonesg i 1 * • ’’ ’ --------- e.. t>.--------x_ padėti> Rq1 Rag nieRo

negali sugalvoti.

Įsako Kaimynams 
Neremti Partizanų

džiąsias jėgas metė arčiau 
prie Nangkingo. Tie mūšiai 
nulems Kinijos sostinės li
kimą. Jei komunistai prasi
verš prie sostinės, Kinijos 
valdžia rengiasi trauktis į 
didįjį pietų miestą Kanto
ną ir iš ten organizuoti ka
rą prieš bolševikų antplūdį.

80-asis kongresas buvo 
paskyręs Kinijai pagalbos 
400 milionų dolerių ir iš tos

pat liautųsi rėmusios Grai
kijos partizanus. Už tą įsa
kymą balsavo 47 tautos 
prieš 6 rusų pavergtąsias 
tautas.

UN seimas įsako Graiki
jos kaimynams neduoti par
tizanams ginklų, amunici
jos ir padėti jiems orga
nizuotis į kariškus vienetus 

.« xo savo žemėje. Bet jeigu Bul-
sumos 125 milionai doleriu gąyija, Jugoslavija ir Alba

nija nepaklausys _to įsaky
mo _

nieko:

madėnio visose kasyklose 
darbas eina normaliai, iš
skyrus tas mainas, kurias 
bolševikai buvo užlieję van
deniu. Tose sugadintose ka
syklose darbas dar ilgai ne
galės eiti ir darbininkai tu
rės gyventi iš ubagiškų pa
šalpų. Bolševikai streiką bu 
vo paskelbę spalių 3 d., kad 
sutrukdžius Prancūzijos u- 
kio atstatymą.

Rusai Neskubina 
Duoti 'Reparacijų

Sovietų Rusija yra pasi

šauktas ambulansas. Su am- patizuoti su Prancūzija ta- 
bulansu atvažiavo jo tar- me klausime, nes vokiečių 
nautojas Free Thibodeau pramonė, ypač Ruhro srity- 
ir pasakė, kad mergaitė yra je, yra vokiško militarizmo 
mirusi. Prie jos lovos buvo pagrindas.
tušti bonkutė mo miegamų- Kai kurie amerikiečiai 
jų pilių. Vėliau prie mi- norėtų, kad Vokietija vėl 
rusios mergaitės atvyko po- butų stipra ir ekenominiai
licijos daktaras, John F 
Furey padaryt. Įprastą pa
tikrinimą ir rudo mergaitę 
gyvą ir sveiką

Iš numirusių prisikėli
mas Įvyko dar prieš daktaro 
atvykimą. Pde netikėtai 
mirusios mergaitės policija 
pastatė sargybinį, poiieinin-

atstatyta, bet tie amerikie- 
ciai Visai uziinlrsva prancū
zų patyrimus.

Vengrija Įveda Vals
tiečių Kolchozus

Vengrijos komunistų par
tijos sekretorius Rakosi pa
skelbė, kad Vengrijos vals-

Laivų Krovėjų Strei
kas Baigėsi

Amerikos laivų krovėjų 
streikas rytiniuose uostuose 

ką R. Petrocire, kurs besau-! baigėsi po 18 dienų streiko.žadėjusi už gautas iš vaka- . . . .
rinės Vokietijos reparaci- godamas lav)«ą pamate, Darbininkai slaptu balsavi-

. , rytinės Vokietijos. Pažade-! mą ir mergai? >abudo. Pa- 13 centų į valandą (unija
ia nepaklausys to jsaky- žadėjo, bet nepristato.' sirodo, kad n< -gaitė buvo prašė 25 centų, o darbda- 
>. tai Jungtinių Tautų or-jjjJį mėnesiai kaip ru- paėmusi per d ug miega-jviai be streiko siūlė 10 cen-

padaryti^ Kormsija Balka° vilkina pristatymą^ 10,-, mųjų milteliu net paty-jtų). Darbininkai milžiniška 
nams prižiūrėti palikta vei-
kti dar vieniems metams.

000 tonų kviečių, 20,000 to-riusiems ambu įso tarnau- Į balsų dauguma patvirtino 
nų rugių, 10,000 sunkiojo jojams ji atr(d , kaip ne- susitarimą. Streikas ryti- 

........... muose uostuose buvo sulai
kęs visą laivų judėjimą ir

buvo numatyti kariškai pa
galbai. Įdomu, kad demo
kratiška administracija bu
vo siūliusi 570 milionų do
lerių, o republikoniškas 
kongresas tą pagalbą suma
žino. Bet dabar republiko-
«iMtiKS. paskubomis Duos Pagalbą 

Kongreso' vadovybė dar Arabų ' Bėgliams
nėra apsisprendusi,bet link- jg Palestinos dėl karo 
sta išklausyti bendrame lveiRsmų jr žydų okupacijos 
kongreso posėdyje Mrs., pabėgo apie 300,000 arabų. 
Čankaišek kalbos, kaip kon- jje skursta kaimyniniuose
gresas tą buvo padaręs ir 
1943 metais, kada ji čia 
lankėsi.

RUSAI VALO SUOMIŲ 
KIŠENES

Sovietų Rusija pareikala
vo, kad Suomija statytų 
rusams už reparacijas daug 
įvairių metalo išdirbinių. 
Rusai pareikalavo daugiau 
metalo išdirbinių, negu bu
vo numatyta reparacijų pla
ne ir rusai skaito suomiams 
už prekes juokingai žemas 
kainas. Tuo budu Suomija 
niekada negalės išsipirkti iši 
bolševikiškų Šailokų. __

arabų kraštuose. Izraelio 
valstybė tų pabėgusių ara
bų nenori priimti atgal, nes 
tuo budu žydai mano pa
tuštinti vietą saviškiams. 
Jungtinių Tautų organizaci
ja, Amerikai pasiūlius, nu
tarė paskirti apie 13 milio
nų dolerių arabų pabėgė
liams šelpti.

PREZ. TRUMANAS UŽ
CIVILINES TEISES

Amerikos negrų organi
zacijos teiravosi pas prezi
dentą Trumaną, ar jis siu-

KIEK SVERIA MUSŲ 
ŽEME

General Electric labora
torijos mokslininkai tiksliai 
apskaičiavo, jog musų že 
mė sveria 6,586,000,000, 
000,000,000,000 tonų, arba 
žodžiais pasakius, šešius 
sikstilionus ir 586 kvintilio- 
nus tonų. Bet tie moksliniu 
kai pastebi, kad pasaky 
mas “žemės svoris” yra~____  žemes svons

lys kongresui išleisti civili- Į klaidinantis, nes svoris yra 
nių teisių bilių, kaip jis ža- ne kas kitas, kaip žemės 
dėjo prieš rinkimus. Prezi-‘ pritraukimas, o koks “že-. _-__ ___ 1 •__ U, ,4mės pritraukimas” gali būti 

pačiai žemei, kuri savęs iuk
dentas užtikrino negrų at 
stovus, kad jis siūlys kon
gresui išleisti tą bilių ir ne
darys jokių kompromisų I singiau butų kalbėti 
dėl civilinių teisių. žemės “masę”

negali pritraukti. Todėl

aliejaus dizeliniams moto- gyva. 
rams, 25,000 kubinių met
rų medžio ir 2,300 kubinių 
metrų ramsčių kasykloms.
Rusai vis žada, bet savo pa
žadų nepildo ir jau. Vakarų 
sąjungininkki vis laukia, 
kada rusai savo pažadus 
išpildys, bet vis nesulaukia.

RUSŲ AVIACIJA YRA 
DIDESNE

Sovietų Rusija turi savo 
karo aviacijoj 450,000 vy
rų, arba 44,000 vyrų dau
giau, negu yra Amerikos 
karo aviacijoj. Sako, Rusi
ja turi daug daugiau ir or- JUNG. TAU 
laivių, kaip Amerika, ten! VYKS ft 
esąs 14,000 pirmos eilės ko-į Jungtinių T* 

nori baigti sfl 
iki gruodžio U

_____ i.™ iViccioi vui i ucii3 } iwn.nu
žus, nes kitaip jie “atsiliks” 
nud kaimynų, kurie jau ko- 
lektivizuoja savo žemes. 
Matayas Rakosi labai smar
kiai užsipuolė Vengrijos 
kardinolą Mindzenty ir ža
dėjo visą “reakeiją” Veng
rijoje iššluoti su geležine 
šluota.

Rakosi pranešimas visoj 
Vengrijoje vertinamas, kai
po pradžia dar didesnio te
roro ir varymo valstiečių į 
kolchozų baudžiavą.

Neutraliųjų valstybių ko
misija bandys Berlyne gin
čą baigti pagal Maskvoje 
seniau sutartą planą tuo bu
du, kad blokada butų nuim
ta, o Berlyno mieste butų 
įvesti , rusų okupuotosios 
Vokieti j'os zonos pinigai. 
Neutraliosios valstybės tar
pininkaus, kad butų aiškiai 
susitarta dėl ekonominės 
miesto kontrolės.

Bet kol Paryžiuje kalba
ma apie susitaikymu, Berly
no' mieste bolševikai trukdo 
miesto tarybos rinkimus sa
vo okupuotoj miesto dalyje 
ir kuria savo dalies miesto 
valdžią, tuo budu sudaryda
mi visai naują padėtį Ber
lyno mieste, kurs turės dvi 
skirtingas valdžias.

pridarė nemažai nuostolių. 
Balsavimas dėl sutarties į- 
vyko šeštadienį, o sekma
dienį uostuose jau ėjo dar
bas.

Laivų krovėjai vakari
niuose uostuose irgi baigė 

sto dalyje atsBrą miesto! streiką po 3 mėnesių strei- 
tarvbą, kur vmi neturės j ko. Jie laimėjo teisę laikyti 

' įso miesto' unijos rankose darbininkų 
renkama Į samdymo įstaigas.
budu ru-:---------------

suskaldvti; GVATEMALOJ BUVO

BOLŠEVIKĄ RINKS
MIESTO V LDŽI-I 

BEKLViE
Rusų remia R 

Berlyne ske.bii 
“rinks” rusuos'

bolševikai 
kad jie 

uotoj mie-

SIULO PANAIKINTI 
ANTI-UNIJINIUS

BILIUS
Darbo sekretorius Tobin 

Sako, kad kai kurios valsti
jos turi išleidusios “darbo 
bilius”, kurie yra daug blo
gesni, kaip Taft Uartley bi- 
Įiu. Jis siūlo, kad visos vals
tijos tokius bilius panaikin
tų ir nevaržrtų darbininke 
^organizacijų veikimo.

AMERIKOS KARO PA
JĖGOS PAAUGO

Krašto gynimo sekreto
rius J. Forrestal praneša, 
kad lapkričio 1 d. Ameri
kos ginkluotose pajėgose 
buvo 1,564,018 vyrų, arba 
19,528 vyrai daugiau, negu 
spalių mėnesio pradžioje. 
Karo pajėgos dabar didina
mos, iki jos pasieks 1,786,- 
000 vyrų skaičiaus.

nieko bendra s 
taryba, kuri v 
giiiodžio 5 c. T 
sai visai nat'

vos orlaivių, arba 1,000 
daugiau, kaip Amerikoj. 
Netoli Vladivostoko rusai 
turi pasistatę požeminius 
aerodromus, kurie esą sau
gus nuo atominių bombų ir 
kur gali pasislėpti 2,400 į- 
vairių orlaivių.

ISPANIJOJ DIDELE 
SAUSRA

Ispanijos ministeriai pra
eitos savaitės gale tarėsi, 
ką daiyti, kad visame kraš
te didelės sausros gresia 
sulaikyti elektros jėgaines

Berlvno miestą Idvi dalis. RUOŠTAS PERVERSMAS 
Gvatemalos valdžia pra- 

SEIMAS ne^a’ kad ji Puerto Barrios 
O uoste pagavo didelį ginklų 
v . transportą, kurs buvęs ski

tų seimas. ^amas ruošiamam pervers- 
posėdziu." muj Kai valdžios agentai 

kad de-?useRg ginklus, perversmi- 
}zti namo n,-nRaj šiuo tarpu nebedarė 

vadovai bandymo valdžią nuversti.
ų būtinas ----------------

įas galės RUSIJOJ VEIKIA POŽE-

legatai galėtų 
šventėms. Sei 
mano, kad jei 
reikalas, tai s 
susirinkti 
sėdi vasario nu

TYRINĖS ELEKTROS 
“LOBĘ”

Prezidentas Trumanas sa
ko, kad padarymas tyrinėji
mo elektros pramonės lobės 
kongreso prieškambariuose, 
butų labai sveikas dalykas, 
nes parodytų, kaip elektros 
magnaUi daro įtaką i įsta
tymų leidėjus, kad jų inte
resai butų apsaugoti.

C. I. O. UNIJOS VALYSIS 
NUO BOLŠEVIKŲ

Pasibaigusi C. I. O. unijų 
konvencija Portland, Ore., 
mieste nutarė apsivalyti 
nuo bolševikų įtakos ir tuo 
tikslu davė C. I. O. unijų 
’ -dovybei plačius įgalioji- 

is. Kelios ( . I. O. unijoj 
d.-.bar yra vedamos bolševi- 
kuojančių žmonių ir ateity
je bus bandoma bolševikų 
Įtaką tose unijose pašalinti. 
C. I. O. unijoms vadovauti 
išrinktas Philip Murray ir
kiti tie patys vadai.

ŠAUDO KORĖJOS MAIŠ 
TININKUS

Iš Korėjos praneša, kad 
ten 55 karininkai ir karei
viai sušaudyti šį pirmadienį 
už dalyvavimą sukilime 
prieš Korėjos vyriausybę 
spalių 20 d.

IRANO VYRIAUSYBE
LINKSTA J VAKARUS
Naujosios Irano vyriausy

bės priešakyje dabar stovi 
Mohammed Maraghei Sa- 
ed, buvęs Irano premjeru 
laike antro pasaulinio karo. 
Naujoji vyriausybė aiškiai 
krypsU į Vakarus ir ypač Į 
Ameriką, iš kurios Irano 
valdžia parsikvietė specia
listus pertvarkyti Irano ar
miją, o Amerikos inžinie
riai tyrinėja Irano žemės 
turtus. Rusija varo prieš 
naują Irano valdžią didelę 
propagandą ir nesigaili lėšų 
kuistyti Irane

rastą po MINE BAŽNYČIA 
į, bet po- Jėzuitas kunigas K. Sze-

kia baigti j<alla, kurs slaptai lankėsi 
Sovietų Rusijoje, sako, kad 
Rusijoj veikia slapta pože- 

BELGIJOS VYOAUSYBė mio bažnyčia, kur įvairių 
SUDARĖ H. |PAAK .krikščioniškų bažnyčių ti- 

vyriausy- kintieji slaptai meldžiasi, 
pats mi- ?ak°, krikščionys Rusijoj 

as, sočia- nepasitiki oficiališka pravo- 
T io vv- . lavu bažnyčia, kurios prie
t < . •. - i_ ix__:i„. x.._i

sėdžius, girdi 
prieš šventes

Naują Belgij* 
b? sudarė vėl 1 
nisterių pirniiM

ir kraštui gali pritrukti elek- listas Henrv S?
jdėl tei- tros. Jei sausros užsitęs ii-!riausvbe ieira ■ katalikai, šakyje stovi bolševikų zval- 
ėti apie'giau, Ui kraštui, gresia “mil- 7 socialiai ir-lepartiniai £yf>°s ągenUi ir diktatūros 

žiniškas krizis”. minioto™,' I valdžiai parsidavę šliužai.ministeriai-

MIKOLA1ČIKO KNYGA
Buvęs Lenkijos ministerių 

pirmininkas S. Mikolaičikas 
opoziciją paskelbė knygą: “The Rape 

prieš vyriausybę ir prieš of Poland” apie rusų šeimi- 
Įanglų-amerikiečių įtaką. ninkavimą Lenkijoj.
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“VARGAS” IR VENE- 
.. CUELOJE

“Kai socialistai, pasitikėda
mi savo sąjungininku, saugo
jo tautininkus, tai tuo tar-į 
pu, gerasis sąjungininkas au-l 
kas rinko ir krovėsi sau. Kas 
galėjo tikėti, kad katalikai iš
kirstų tokią kiaulystę socialis-Į 
tams! O vienok taip Įvyko.”

Kas iš to išeina? Ar so
cialistai dėlto nukenčia, 
kad katalikai, kaip ir tauti
ninkai, tik garbina "bendrą 
darbą”, bet prie aukų rinki-Į 
mo bendram darbui neside-

Venecuelos generolai ir 
pulkininkai nuvertė prezi
dento Romulo Gallegos li
beralinę valdžią ir įvedė 
karišką diktatūrą. Pervers
mininkai skelbia, kad jie 
nenori valdžios, bet tiktai 
norėjo pašalinti “silpnumą, 
korupciją ir nesugebėjimą”.

Venecuelos generolų pasi
aiškinimai niekuo nesiski
ria nuo voldemarinių ir da? Nugi, visai ne! Nuken. 
smetoninių kannmkų pasi- ~a tas bendras darbas. Ir 
aiškinimų, kada jie 1926 tjktaj
metais gruodžio 17 d. nu- Kada tautininkai ardė A.

5£GA IŠ ŠANCHAJAUS

Amerikos laivai gabena iš Kinijos didžiojo miesto, 
Šanchajaus, ligonius ir civilius amerikiečius, ku
riems gresia pavojus patektf į kinų bolševikų ran
kas.

vesti kruvinas pilietinis ka
ras, tada kariuomenės vadai 
pradėjo ieškoti išganymo 
fašizme. J. K.

Laiškas iš Lietuvos

Kas Savaite
* _.. .. .w . Rokosovskis “Artinasi” ,

Mrs. A. Žibikas iš South Sovietų vakarinių armijų
‘Aleksandro Ainis” 

Bolševikas Mizara bai-
Bostono pridavė mums kąĮvadas> maršalas Konstantin šiai pasipiktino, kad Jugo- 

• tiktai gautą laišką iš Lietu-, Rokosovski, perkėlė savo slavijos diktatorius Tito, 
i .vos, nuo giminių. Laiške ra-, -buveinę” arčiau prie ang- nėr savo agentus garsinasi

Brangioji tetule, 
pirmiausiai sveikinam 
linkim jums sveikatos,

jumis mes Lionė, jjjajj jįg sėdėjo Isrutėje t Iu-, klausia ir pats atsako;
sterburg), buvusiuose Ryt- t.Ram visa tai? Ogi tam, 
p rūsiuose. kad išgelbėti Titą nuo neiš-

Taigi, Stalino maršalas vengiamo jo sužlugimo!”
"peršoko per Lenkiją ir jej SU2lugimas yra “ne
atsikėlė arčiau prie anglų'iš iamas”, ui kodėl Mi_
ir amerikiečių. Ką gi tas zara rupinasi> jš kokios gi-

vertė demokratišką Gri
niaus vyriausybę Lietuvoje, 
Venecuelos generolai ir pul
kininkai vra tiki-i broliai 
Jietuviškų Plechavičių, Sko- 
rubskių ir panašių politi
kuojančių uniformuotų bal- 
vonų. Bet Venecuelos per
versme yra tam tikri alie
juoti faktai, kurie išrodo 
gana įdomus. Štai keletas 
/aktų, kaip juos paduoda 
“A. P?’:

L. Tarybos vajų ir darė 
rinkliavas į savo iždus, jie 
kenkė bendroms Amerikos 
lietuvių pastangoms kovoti 
už Lietuvos laisvės atgavi
mą. Kada katalikai patylo
mis boikotuoja BALF-ą ir 
daro rinkliavas Į savo fon
dus, tai nukenčia BALF-as 
jr tremtiniai Vokietijoj. 

Kada tautininkai šitą da-i

! kinam
Danutė ir Antanukas. Mes 
netekom tėvelio ir mamy
tės. Brangioji duodam žino
ti. kad nebėra jūsų sesutės. 
Spalių 6 d. mirė abu vieno
je minutėje. Miela tetule, 
nupaveikslavau du kartus,

! paskui prisiųsiu paveikslus, 
kai padarys. Mes trys liko
me našlaičiai, su ašaromis 

Į rašom laiškelį, prašau tetu- 
j lės tankiau laiškus rašyti, 
lauksiu atsakymo. Bučiuo
jam jus visus keturius, su-

! lų-amerikiečiu zonų Vokie- esąs Aleksandro Didžiojo 
Vis.M rijoj. Sako rusiškas marša-. ar Makedoniečio ainis. Taip 

h k»s atsikėlęs net i Fuersten- garsina Tito batlaižiai ir 
Ttl berg, Meklenburge, o se- Mizarai tas nepatinka. Jis

išsikišo: tai yra pavojus Įsi- politika Tolimuose Rytuose J ?•
velti i Dolitika, kuri bėgyje buvo klaidinga. Ilgi bandy- į dieu, sudieu.• - . . .1 . . d|ktat0. Lais.Kas rašytas 1948 m.

spalių 8 d. Lionė.
Redakcijos Prierašas. Tai 

visas laiškas. Tėvas ir moti
na “mirė tuoj pačioj minu-

“Atrodo, kad Venecuelos 
armija ėmėsi žygio po to, kai 
pulkininkas Mario Vargas, 
generalinis kariuomenės in 
spektorius, grįžo iš kelių mė
nesių poilsio, kurj jis praleido 
$aranac Lake, New York vai 
stijoj, ir grįžęs dėjosi prie 
kariško perversmo. Vargas 
buvo vienas is vadų 1945 me
tų revoliucijos, kuri nuvertė 
prezidentą lsaias Medina An- 
garita ir skaitėsi Demokrati
nės akcijos šalininku.

“Gallegos, kurs priėmė prie
saiką šią metų vasario mėne
sį, kaipo pirmas tiesioginiai 
yisos tautos balsavimų išrink
tas prezidentas, dabar suim
tas ir yra armijos apsaugoje...

“Amerikiečiai turi investavę 
į Venecuelos aliejaus kasyk
las apie 2 bilionų dolerių ir 
apie 3,000 amerikiečių dirba 
Venecueloje. daugiausiai alie
jaus kasimo pramonėje... A- 
merikos plieno ir geležies 
kompanijos irgi turi paruošu- 
sios visokių projektu Vene
cueloje”.

kelių savaičių gali pasirodyti mai nacionalistų 
netekusi jokios prasmės dėl rišką valdžią sujungti “koa- 
kariškų Įvykių”. licijos ryšiais” su komunis-!

Ar Kinijoj “per vėlai”, i tu diktatūros šalininkais ir 
Kacia lauunmKai sną aa-; j; spr^ti žinovai. Bet jei iš to “kokteilo” padaryti

lyką supras, .tada jie nebe- gut vėlu” ką i "demokratišką rėžimą” Ki-
bandvs kataliku sunvbėmis nors daryti, tai butų tiktai I pi jo j, pasirodė nerimtas da- 

liudijimas, kad Amerikos; iy kas.

reiškia?
Dėl šito

reikšmės “žinovai” nėra
vieningos nuomonės. Kai,.. . .......
kurie mano, kad tai yra eili- ° veislę iš visokių
nis “šalto karo” gąsdini- Cingizchanų ar Aleksand- 
mas, kailinius išsivertus, o lai T}1*! '^.9 gudrumo is- 
kiti mano, kad rusai pava- ™oko iš Rusijos bolševikų, 
sariui rengiasi pačiupinėti Ten irgi Su\orovai ir Alek- 
“supuvusias demokratijas” sandray.Nevskiai yra auks

rusu “žygio”
nuneš t įto paeina 
tiek “sužlugs”.

O kad diktatoriai

? Juk vis-

non

bandys katalikų šunybėm! 
pateisinti savo šunybių. Jei 
supras...

Tas pats tinka ir katali
kams. Pronunciamiento

tėj”, spalių 6 d. Aišku, tė
vas ir motina sušaudyti. Bet 
už ką tėvai sušaudyti, vai
kai negalėjo parašyti. Ar 
tėvai atsisakė’ dėtis į kol
chozą? Ar davė nakvynę 
kokiam nors provokatoriui

tai vertinami, o idėja apie
; Aleksandro “ainį” Tito ne

vis abejojamai gavo iš Mask- 
“šaltą” karą, niekas tikrai Voje gaminto propagandos 
nežino. Bet Rokosovskių filmo “Audra Azijoje”, kur 
manevrai rodo, jog Berlyne Maskvos propagandistai iš
rašai nemano atleisti bloka
dą be užtenkamai riebio už 
mokesnio.

savo durtuvais.
Ar rusai šildvs dar

UŽSIENIŲ POLITIKA
. .. TT . .... 1 Kas tai Der žodis, kuris1
Amerikos užsienių politi 

ka
perrinkus 
zidentą
ne, nes tun aiškų saliespn- į’rtais ir kitaip vadinamas, valdymą ir pakartotinai iš
tarimą. C. S. Monitoi at-( vesdavo kariuomene “tvar-
Stovas Washingtone, Ros-’ Pronunciamiento reiškia . nadarvti* Sėkmingiau- coe Drummond praneša iš kariuomenės vadų susibau- u^toos ' karininku

dimą nuversti kokią 
valdžia ir pastatyti

nors « 
bitą.

sostinės, kad ten musų sa 
lies vadai, prezidentas Tru
manas, valstybės sekreto
rius G. C. Marshall ir kraš
to gynimo sekretorius J.
Forrestal, savo pasitari
muose jau sutarė tokią po
litiką ;

“Greitai sudaryti šiaurės
Atlanto kariško gynimosi są- . ......
jungą ir sutartį dėl tos karo ka yra žinoma ne tiktai Is-.tai, generalinio štabo virši- 
sąjungos sudarymo perduoti panijoj, nors daugiausiai ta n inkai ir panašus žvaigždė- 
senatui užtvirtinti, kur jam Mnann knlturnc f» rmn-ii

d\ejų, .... .. : Kariško perversmo val
džia nebūtinai yra fašistinė,

pronunciamiento 
1926

buvo

Tokios yra aliejinės ži
nios apie Venecuelos per
versmą. Ten pulkininkas 
Vargas, neva tai “demokra
tas”, persimetė į karininkų 
klikos pusę po to, kai jis 
kelis mėnesius “ilsėjosi” ne
toli New Yorko, kur yra 
centras amerikoniškų kapi
talų, dirbančių Venecueloj.

Perversmo priežastis nu
rodoma ta, kad Venecuelos 
darbininkai “norėję” strei
kuoti ir reikalauti aukštes
nių uždarbių. Ar tai neuž
tenkamas pagrindas nuver
sti valdžią ir pastatyti gink
luotus Vargus prie valstv- 
bės “vairo”?

KAS GI ČIA APGAUTAS?

Smetonininkų “Vienybė” 
sako pamokslą, tik nežinia, 
kam jį taiko. Ji rašo:

“Dabar jau tokie laikai, kad 
sąjungininką pradėjo apgau
dinėti. Neveltui žmonės sako: 
su draugu kalbėk rr kamštį 
sugniaužęs turėk.

“Sis posakis visiškai pasi
tvirtino, kai šiomis dienomis 
vienas socialistų “sąjunginin
kas” atidengė paslaptį. Jis 
pasakė: “Mes katalikai, per 
parapijas, per organizacijas 
surinkome didelius pinigus ir 
surinkome ne BALF, o savo 
reikalams ir mes galime su 
jais daryti, ką norime.” Te 
tau. Jurguti, ir devintinės!

“O kaip čia seniai socialistai 
kalnus vertė ant tautininkų, 
esą, jie surinktas aukas ne 
Siunčia į BALF’ą, o savo rei
kalams sunaudoja. Girdi, tik 
mes, socialistai, sandariečiai 
jr katalikai, gautas aukas 
shmčlpme BALF’ui.

kasė Čingizchano “ainį” ir 
jį Įkinkė į kinišką revoliu
ciją.

Jei Stalinui geras Čingiz- 
chano ainis, tai kodėl Tito

_ ~ __batlaižiams Aleksandro ai-
giau žmonių Amerikoj bai n*s turėtų butų negeras? 
savo už “new deal” politi-; Tito yra tikra Stalino 
ką, kaip už tos politikos į beždžionė, tik pabėgusi 
reiškėją prezidentą Trumą- nuo Maskvos pavadžio, 
ną. Daugiau balsų paduota ,
už demokratų kongresmo- Negev o Aliejus 
nūs, kaip už vyriausią kan-: Izraelio aliejaus eksper- 
didatą Tramaną. Tas rodo, Į J*11 pranešė, kad pietinėj

Toki vra rusiško okuDan-ikad “naujoji dalyba” giliai1 - a ?stinoK dyku-- yra. tusisko okupanm ( , m0J, atrasta aiieJaus žemį.
Aie ‘ jje.

Kitas įdomus dalykas Kaip tik ta žinia pasiro- 
rinkimuose buvo tas, kad dė. Palestinos šventoji že- 
28 milionai amerikiečių, tu- mė tuoj pasidarė dar “šven- 
rinčių teisę balsuoti, visai j tesnė”. Mat, niekas taip ne

dėliojo” eiti užsire-; pakelia žemės kainos, kaip 
i rinkimams. Ir dar aliejus. Tą žino ir arabai ir

Rinkimų Atbalsiai
Prezidento ir kongreso“partizanui”’ Ar neatpylė}

okupantų valdžiai pyliavų?! rinkimai parodė, kad dau-į 
Ar gal pasakė ką nors prieš

nežinome, 
gavėja, 

jauni
vaikučiai lieka našlaičiai ir 
bus suvalyti į kolchozo “lai
mingą gyvenimą”.

to politika Lietuvoje.
Lietuviškai tas žodi- reiškia T",6 met^h T , Z1° ? okupantai garsina, kad Lie- 

, . i. , 1 teisKia susibaudę karininkai ioL«o „oiio
“karininkų perversmą . , revolveriais ikėlė i nre- TT .T'T’TT_ .. . , ... . SU revolveriai.- ĮKeie Į pi e dedasi j kolchozus, kad ga-

Ispanijoj karininkų susi- zidento sostą Lzulenių An gyventi “laimingu gy-
baudimai prieš valdžią yra taną, kurs valdė Lietuvą iš Į veniniu” ir būti Maskvos

priimti yra reikalinga dvejų kraštai, 
trečdalių dauguma. Pietinėj Amerikoj beveik

“Nutarta pradėti vykdyti kas savaitę Įvyksta kur nors 
taikos
gramą 
kraštai 
tam
pat ir galėtų pasijusti sauges-į pietinės ir centralinės Ame- 
ni. j rikos valstybės yra turėju-

“Priimti krašto gynimo biu-'sios tiek kariškų pervers- 
džetą 1949-50 metams 15 bi- mų,. kad jų niekas ir su
ltonų dolerių dydyje. skaityti nebegali. Bet kam

“Tęsti Marshall plano pa- eiti i Pietų Ameriką, jei tas 
galbos teikimą Europos kraš-'pats buvo ir Lietuvoje, ka- 
tams pagal 80-ojo kongreso da ji pasidarė nepriklauso- 
principe priimtą užsimojimą. jma_po 1918 metų.

“Aišku, kad šalies užsienių
politika ir šalies gynimosi po
litika yra neatmezgamai susi- 
pynustos. Yra būtina, kad ad
ministracijos politika abejose

Demokratiniuose kraštuo
se valdžia yra žmonių ren
kama. Kartais žmonės gali 
išrinkti ir kariški į valdžią, 
bet pagrindinis dalykas yra 

srityse siektų to paties tikslo, tas. kad valdžia yra renka- 
J*raeityje ne visuomet taip
buvo ir naujas vieningumas, 
kuris dabar matosi administ
racijos viršūnėje 
tinas”.

UUvu Zjinuii.i ii
tada, kada apie fašizmus ar 
bolševizmas niekas ir ne
sapnavo. Fašizmas, kaip ir 
bolševizmas, yra ne kariuo
menės vadų valdžia, bet po
litinės partijos vadų dikta
tūra. Tai yra didelis skirtu
mas.

Mussolinis ilgai pešėsi su 
Italijos kariuomenės va
dais; Hitleris su savo gene
rolais ture o visokių nesusi
pratimų ir net turėjo kai 
kuriuos jų <ušaudyti; o Sta
linas savo maršalus ir gene
rolus laiko užpečkyje ir

ma, o ne užgrobiama su 
ginklais. Demokratiškai ren
kama valdžia gali pasitai- 5 kartais apkapoja jiems gal- 

yra sveikin- kinti ir netikusi, bet žmo-ivas, kad oer daug neišpo- 
nės turi progos per kitus' pulerėtų :r nepasidarytų 

n,., . .... „Trinkimus išrinkti kitą vai-1jam pavojingi... Todėlka-
Tik Amerikos politika Ki- džią.

Kariškų perversmų kraš
tuose prie valdžios gali atsi
stoti ir protingi žmonės, 
durtuvų pastatyti valdyto
jai gali net pravesti ir nau
dingas reformas. Bet to
kiuose kraštuose žmonės 
valdžios pakeisti negali.
Valdžią ten gali pakeisti 
tik kitas karininkas susi- 
baudimas, naujas “pronun
ciamiento”.

Visos Pietų Amerikos 
valstybės turi neva tai de
mokratiškas konstitucijas, 
bet nežiūrint į popierines 
konstitucijas, ten valdo dur
tuvas. Tik viename Urugva
juje ten yra tikrai demo
kratiška valdžia, bet ir ten 
demokratija nėra saugi nuo 
durtuvų pasikėsinimo.

nijoj dar nera Įgavusi aiš
kų vaizdą. Kai kurie žmo
nės čia reiškia nuomonę, 
kad Azijoj jau yra “pel
yčiai” ką nors daryti. “Nevv 
Republic” dėl santykių su 
Kinija sako:

“Svarbiausias ir skausmin
gai matomas punktas Ameri
kos politikoj link Kinijos yra 
tas, kad mes neturime jokios 
politikos. Dargi jei mes norė
tume skubinti karišką pagal
bą Cankaišekui žymesniame 
kiekyje, tai ir tas jau, tur 
būt, butų per vėlu, kad galėtų 
dar paveikti įvykius... Sugriu
vimas čankaišeko rėžimo vis 
dar yra numatomas bėgyje 
artimiausių savaičių...

“Kol Amerikos politika svy
ravo, vienas faktas aiškiai

dedasi į kolchozinę bau
džiavą, koki prievarta ir 
koks teroras yra vartoja
mas prieš Lietuvos valstie
čius, kad jie eitų į maskoliš
ką dvarą dirbti savo paver
gėjams budeliams.

balsuotojų 19 milionų 
matė reikalo eiti balsuoti.

Tokiu budu 47 milionai 
amerikiečių nėjo balsuoti ir

yra toks keistas 
ne- skystimas, kad kur tik jis 

pasirodo, ten ir kraujas te
ka. Palestina nėra išimtis. 
Todėl ir Negev aliejus tik

;aSoS™£TTiT kivirčo
vS0" &inRti Ša'tei Bč/ir didieji pasaulio so- 

Tai yra didelis piliečiu'

r links-',apsileidimas, kada pusė tu-l^/ TuT"1? gfaivY
<ad esi;rinčių teisę balsuoti nesiido n J-S,1?1*68

pradžiuginęs savo dovano-1 mauja rinkimais. Bet tie po- lamdvt’mis tremtį šąlantį ir alk-j litiniai tinginiai tik patys i alto^T ’ rSL/i
tantį lietuvį. Aukas siųs- save ir nubaudžia, jie savo kain noi^ *
kitę: teises perleidžia balsuojam' P nors spręstl’
United Lithuanian Relief tiems.

Fund of America, Ine.,
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

Tavo širdis bus dar 
mesnė, kai žinosi, kad

riškų perversmų kraštai nė
ra fašistiški kraštai. Bet kai 
buvo užėjusi fašizm mada, 
tai karišku perversmų kraš
tuose “vadai” veik visur 
bandė “pasimokyti” iš fa
šizmo. Juk ir Lietuvos ka
riuomenėm vadai irgi mokė
si iš Musm jįnio ir Hitlerio, 
bet tiktai mokėsi. “Išmokti’’ 
jiems nebuvo kada, nes Lie
tuvos žmonis jiems nesida
vė minkomi. Pietų Ameri
koj gene las Peronas Ar
gentinoje nori valdvti tą 
kraštą ne tiktai durtuvu, 
f>et. nori en įgyvendinti ir 
fašizmą. Panašiai yra ir Is
panijoj, kur karininkai 
1936 metais susibaudę nu
versti vadžią, bet kada 
liaudis tau pasipriešino ir 
per ištisus du metu teko

AIŠKINOSI

Ruhro Ginčas
Prancūzijos griežtas pro

testas dėl Ruhro srities pra
monės perleidimo į vokie
čių administracijos rankas, 
yra rimtas reikalas. Ruhr

ganymą sri}Ve.iškia. an?U, plieną,
Juožann gel?.z! ,r pamią gamybos •Juozapo mašineriją. Ruhr pramonė 

buvo Bismarko, kaizerio ir 
Hitlerio agresijų bazė ir vo- 

“Ne fašizmas, ne naciz- j kiško kariško kumščio “šir- 
• mas, ne komunizmas, ne dis”.
į Hitlerizmas, ne Leninizmas, Ar tas kariškas kumštis 
ne Stalinizmas veda žmo- vėl turi būti atiduotas vo- 
nes į šviesesnę ateitį, o Km kiečių kontrolėn, kad nau- 
pavičizmas”. jas Hitleris vėl smaugytų

. . , . kaimynus ir naikintu Euro-Matote,_ kaip paprasta!^, koI Amerika “pabus” ir 
Gimę naujas “izmas , kure jam vėl ragus aplaPžys? Ar 
ves žmoniją , šviesią ateiti. Amerikos doleriai, dabar 
Smaili kunigo Krupavičiaus ,,«• Marshall planą turi vėl 
barzdele (jei jos dar nenu- tarnauti vokiškos karo pra- 
snskuto), rodys žmonijai monės atstatymui, kaipPjie 
kelią i geresnj lytojų, o kas tarnavo 1924 1929 meto lai- 
to nesupras, tas ir toliau kotarpyje7 M
murdysis musų griešno gy-Į Eu,.opos atstatymui Ruhr 
yemmo kasdiemmuose vai -1 pramonė yra reikalinga 

. T Ket kodėl neintemacionali-
ikrašt^ irAi ?±,S.PraK!:,k’d 8 X

Gimė Naujas “Izmas”
Atsirado naujas pasaulio 

išganymo būdas. Visai nau
jas, mažai kam žinomas, 

i bet tikra tikriausias. Apie 
naują pasaulio išganymą 
praneša švento 
laikraštis, “Darbininkas”. 
Jis sako:

Turtingas brangakmenių 
pardavinėtojas, Harold A.
Brand, iš Camden, N. J. iš
eina iš teismo salės, kur jis 
turėjo pasiaiškinti dėl suk
to ban kruta vimo. Teismas 
nepatikėjo, kad turtuolis dą, ne; 
negali savo skolų apmokė
ti...

laikraštis sako kad “kun.; tarnautų'" "burimie^ 
Krupavičius... buvo lietuvių eiams ’ 
tautos Mozė”. j Atrodo, kad kai kurios

Kiek mes pažįstame Mo- c^u"r’os galvos, padėjusios 
zę-Maižiešių, tai jis turėjo Pan\at3 Jaltoje trečiam pa- 
dešimtį kartų ilgesnę barz- ^u”T?,ąm. karui, jau nori

:p- cius. 
mas99

gu kunigas Krapavi- 
Bet gal tas “išgany- 
nėra barzdoje?

pasėti ir ketvirtojo pasauli
nio karo sėklą.

J. D.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RA9O 

TAS DCONOS NEMUKIAmerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje BROCKTON, MASS.

Dar vieną skaisčią gėlą Bi- taika buvo smagi, draugiš- 
rutės Choras įpynė į aavo ii* '• ir tikrai jauki.

gų metų meno darbuotą Vakarienės programai
Lapkričio 21 d., “Birutės” i pirmininkavo drg. Augusti* 

choras, po vadovyste ga-1 navičius, “Naujienų” redak- 
baus muziko Jono Byansko ei jos narys, o programų ati- 
ir žavios dainininkės Geno-'dengė drg. Kundrotas.
vaitės Giedraitienės/ patei
kė Chicagos meno mėgė- Vakaro pirmininkas pa 

kvietė pasakyti kalbas drau
gams, su dideliu rūpesčiu Dl. Mo-ntvidą, Kund- 
pnrengtą ir gerai suvaidm- rošką Ambrazą, Dr. Dun- 
tų trijų veiksmų operetę, dul; adv> Gugj ir Dr. Gri- 
“Grafas iš Liuksemburgo”. gait\ Muzikalinę progra- 

Operetės veiksmas eina mą išpildė dvi dainininkės, 
Paryžiuje, vaizduoja “bohe- Deveikaitė ir Ascilaitė, jos, 
mų” juokingą Įvairioms padainavo pora duetų, o į 
komplikacijoms supintą ko-,pianu joms akompanavo! 
mediją. Visa komedija ap- muzikantė Steponavičienė. i 
rėdyta žavinčia daina ir Vakaro šeimininkės buvo! 
muzika kurios kompozito- draugės Ladigienė, Jasins-' 
rium yra Franz Lehar. Lie- kienė, Ručinskienė, Dam-Į 
tuvių kalbon vertė V. Bra- brauskienė, Gronsk i e n ė, * 
ziulevičius. Nejm a n o m a Millerienė, Niprikienė ir! 
perduoti šios operetės turi- JBalušienė. Tos draugės dir-į 
nį, kad skaitytojas ją taip. bo sunkiai, kad vakarienė 
džiugiai suprastų, kaip ja butų sėkminga. Joms padė-S 
gėrėjosi susirinkę Į Sakalų1 jo trumpesnį laiką keliosį 
svetainę apie penkioliką kitos draugės.
šimtų lietuvių. Tarp tos Apie tą vakarienę daug 
skaitlingos publikos nebu- ką norėčiau pasakyti. Tai 
vo nei seno, nei jauno, kuris yra musų metinė iškila. Į ją 

suėjo draugai iš gana toli
mų apielinkiu Į vienminčių 
subuvimą. Suėjome pasida
linti mintimis, prisiminti se
nesnius laikus ir pasitarti 
apie musų judėjimą per-

LAIMINGA PABAIGA LIGONINĖJ

Albert Green, žydų vienos ligoninės tarnautojas, ve
dė toj ligoninėj jau šešius metus gulinčią jauną li
gonę. Bet jaunoji ir po vestuvių negalės apleisti li
goninės, nes ji serga nepagydoma liga.

Kanados

nebūtų sužavėtas veikalu ir 
vaidinimu.

O štai vaidintojų sąsta
tas : Apolionija Augustina- 
vičienė, Lietuvos operos ar
tistė, Juliette Vermont ro
lėje; Vytautas Gorinąs, Jur- spektyvas. 
gis Endriukaitis ir Juozas Rengdami tą vakarienę 
B

Įdomus programas.
—o—

lr Klubai Gali Dėtis į
Darbą -----------------

Keli Broekton Sandaros W1NNIPEG, MAN. i į St. Johns, tautietis Tutvi-
klubo nariai, gavę iš trem-j _ -------- nas pasitiko stotoje, apru-
tyje gyvenančių lietuvių Pastatėm Paminklą Dviem pino patarimais Tr spauda, 
laiškų, kuliuose jie aprašo į Lietuviam Vėliau, darbo Įstaigoj suži-
sunkią savo būklę, ir nusi-: 1946 metais čia mirė du r.ojęs adresus, atsisakyda- 
skundžia nedatekliumi, y-j lietuviai, Jonas Kisielius ir, mas nuo uždarbio, (liždary- 
pač maisto, atsinešė tuos Vincas Musteikis. J. Kisie-;davo savo batų krautuvę) 
laiškus Į savo susirinkimą, liūs buvo kilęs iš Mariam- važiuodavo, kartais 25 my- 
kur tie laiškai buvo paskai-. polės, jis buvo gimęs 1866 Jias, aplankyti lietuvius, no- 

' tyti ir kitiems. Nereikė, o ii- metais, buvo tarnavęs rusų i ėdamas sužinoti, kaip jie 
gai laukti, kai pasigirdo pa- armijoj 3 metus ir 6 mėne- gyvena. Toliau gyvenan- 
siulymas padaryti maistui sius- Atvyko Į Ameriką tiems siųsdavo paštu “Ke- 
nupirkti pinigų rinkliavą. 1903 metais ir niekur nega- leivĮ” ir kitus lietuvBkss 
Bet smulkiau išdiskutavus Įėjo apsistoti nuolat gyven-' laikraščius.
ŠĮ reikalą nuo rinkliavos at- & ni?kur nepatiko ir Radęs nepakenčiamas
sisakyta ir nutarta paimti iš jis išvažinėjo visą Ameriką, gyvenimo sąlygas, tarpinin- 
klubo kasos 50 dolerių ir už 0 1907 metais atvažiavo Į kavo darbo Įstaigoje ir per
juos sudaryti siuntinius ir Kanadą ir šitą kraštą išva-i kėlė Į geresnes vietas. Jis 
pasiųsti tremtiniams nuo ' minėjo nuo vandenyno iki: pakeitė vietas 60 nuošimčių 
sandariečių gyven a n čių- vandenyno. Visas savo ii- atvykusiųjų.
Brocktone ir jo apielinkėje. Gas keliones Jonas Kisielius St. Johns ir Iberville lie-

_ . ... , , darė “zuikiu”, važinėjo be i tuviai kiekvieną sekmadie-
Tai retas atsitikimas, kad tikieto. Nuo 1903 iki 1909 nio vakarą susirenka pas 

lietuviškas klubas pasiryžo! /netų Jonas Kisielius išrai- “ ‘ ‘
betarpiai sušelpti savo tau- žė visa šiaurinę Ameriką,
necius dipukus. |Steitus‘ir Kanadą, ir paga-

Tikrai gražus artimo mei-( liau atvyko Į Winnipeg, kur 
les išreiškimas ir sektinas ir apsistojo, čia jis gyveno 
pavyzdys ir kitiems musų iki savo mirties pirma pas 
klubams bei draugijoms. J. Papelski, o nuo 1912 m.
Todėl tikime, kad ir kiti pas P. YauniškĮ.
Broekton klubai neatsiliks* Jonas Kisielius buvo Įdo- 
nuo sandanecių if taip pat žmogus, neramaus bū
ras galimybes paskirti pini- do> niekuo nepatenkintas,

<J?vanoms Pas^l jis vis ko tai ieškojo gy ve
sti vargstantiems musų bro-' nime, bet beieškodamas

sese1?6’ .^le, Pe a? i “ko tai” nesuspėjo sau nė 
kia kokių prašmatnybių, jie,žmonos ir mirė
laukia maisto, kad nors j viengungis, susilaukęs 80 
kiek praskaidrinus savo irj,netų amžiaus. Jis buvo ir 
savo vaikučių nuotaiką Ka- gavo pažiūros-
ledų švenčių proga.

Ta proga tenka priminti, 
kad Brocktono sandariečiai 
ir jų vadovybė jau nebepir- 
mą kartą tremtiniams atei
na su pagalba.

Tad valio Brocktono san-
i.i..i  i_uitricvuj imuu2U5 ir jo vauo- 

vybė, priešakyje su K. Jur- 
geliunu.

Buvę* dipukas

Tutvinus praleisti maloniai, 
lietuviškoj nuotaikoj vaka
rą.

Ši šeima, atvykusiems iš 
Vokietijos lietuviams, tai 
švyturys gyvenimo juroje: 
kam reikalingas dentistas, 
daktaras, paštas, savieji at
sigabenti iš Europos, skuba 
pas Tutvinus įsitikinę, kad 
jie pagelbės, padės (ir dar 
niekas nenusivylė).

Tutvinų namų kalba tik 
lietuviška, nors p. Tutvinie- 
nė yra gimusi ir augusi Ka
nadoje, skaito tik lietuviš
kus laikraščius: “Keleivį”, 
“N. Lietuvą”, “Naujienas”. 
Trijų metu vaikučiai kalba 
net lietuvišku akcentu.

Jiems musu didžiausia 
pagarba, meilė, dėkingu
mas. Jie yra tobulas pavyz
dys kitoms lietuvių šei
moms. Varguriėli*.

Jie yra tavo broliai ir se
serys. Jie yra tavo tautos 

Lapkričio 19 d. i Worces- kūnas ir kraujas. Xe jie kal- 
teri atvyko tremtinys iš Vo- ti, kad Į mylimą Lietuvą ke- 
kietijos, Antanas Katilius, liai geležine uždanga užlei- 
Teko pasikalbėti. Tai pilnas sti. Ne jie kalti, kad jų ten 

.............. " ' * laukia žiauri vergija ir mir
tis. Ne jie kalti, kad jų tė- 

i lietuvišką veiki- vai, broliai ir seserys žūsta 
mą- Geros jam laimės Dė-Į baisiame Sibiro šaltyje, 
dės Šamo šalyje..................... J Taigi neleiskime mirti ba-

Dudavičiaus anūkas, du nors tiems, kurie išsigel- 
--------------- ! bėjo ir laukia nežinomo ry

tojaus po debesuotu Euro
pos dangumi. Ajkas jiems 
siuskite:

. _ . energijos suvalkietis. Aš ti-
razys, visi trys nesenei at; turėjome ir lupesnio ir vii- kju> kad dr Katilius greitai 

vykę iš tremties, pažymėti-į ties. Bijojome, kad musų įsijungs * ’* x to— 
ni artistai ir turi gražius, pastangos nenueitų nie
gerai išlavintus balsus. Tai 
tikri Lietuvos meno žiedai, 
kurie papuošė sceną. Svei
kintina !

O štai musų vietos jauni
mas. birutiečiai: Albina 
Kasparaitė-Ruther, vaidino 
Paryžiaus operos daininin
kę, jos gražus balsas ir vai

kais. Užtat turėjom džiaug
smo, kada svečių prisirinko 
daug ir kada pamatėm, jog 
musų parengimus kasmet 
vis daugiau žmonių aplan
ko.

Socialdemokratiškų idėjų 
žmonių lietuvių tarpe yra 
daug. Tos idėjos giliai jau

MIAMI, FLA.

savo pažiūrose nenusistovė
jęs ir mėgdavo girti Rusijos 
diktatorišką rėžimą, bet ten 
nevažiavo laimės ieškoti ir 
po visokių bastymųsi išgy
veno pas P. YauniškĮ 34 
metus.

Kitas lietuvis, kurj norė-

dinimas sukurė tipingą dai- yra Įsigyvenusios darbinin- 
nininkės vaizdą. Aldona kų galvose ir jos nesulaiko- 
Gulbinaitė, Akvelyna Ma- mai plinta.
Čiukaitė - Petrauskienė, R. Džiaugiamės, kad svečiai 
Pratt, J. Svitoris, M. Brazis, i musų neapvylė ir džiaugia

Musų Žinios
Į musų miestą atsikėlė iš 

Naujosios Anglijos viena 
avalynės dirbtuvė, The 
jSummer Shoe Co. iš Haver- 
hill, Mass. Musų mieste 
ąpie 100 darbininkų gavo 
darbo naujai atsikėlusioj

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 
105 Grand Street,

Brooklvr 11. N. Y.

įau naminčti------------- IIIIIVVI KllV’/ _ KPT* VVZ \7 įnnna
▼ UIV«W

Musteikis, gimęs 1901 me 
tais Gatelių kaime, Taurag
nų valsčiuje. Jis dar jaunas 
mirė džiova, nuo kurios vie- 
jią kartą buvo lyg išsigy
dęs, bet vėliau susirgo iš

GUDRI MOTERIŠKE

Virginia Kentra, F. Mikai-; mės, kad ir mes, rengėjai,'; dirbtuvėj. Žinoma, darbas, 
tis, L. Norbut, A. Niprunas,į svečių irgi neapvylėm. Sve--Kurį gavo musų miesto dar- 
W. Petrauskas ir A. Maske- čių tarpe teko girdėti tikro; bininkai, ištruko iš ranxų 
liūnas jie visi turėjo mažės-> pasitenkinimo dėl vakarie-į Haverhillio darbininkų... 
nes roles, bet dailiai jas su- pės jaukumo ir gero panto- i —0—
vaidino. Kita eilė birutie-; Šimo. J. J. P. Lap.xričio_ _9 d._buvo susi-

NETEKO AKIES KALENDORIUS 
JAU GATAVAS
“Keleivio” kalendorius

čių, kaip tai P. Mileris, Pet
ronėlė Milerienė, Ona Dau
ginienė ir kiti dirbo su pasi
šventimu, kad vakaras nusi
sektų.

2*inkimas Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo. 
Nutarta šią žiemą surengti 

Musų Naujienos i 4 balius. Nutarta surengti 
Lietuvių karo veteranų Šiemet gruodžio 5 pikniką 

-- - - p Mockų vaisiniame darže.

WORCESTER, MASS.

Apie tuos lietuvius rašau 
i todėl, kad dabar jiems 
abiem Winnipego lietuviai 
pastatė gražų paminklą. 

1949 metams jau atspaus-1 paminklo pastatymo
dintas. Visiems užsisakiu-«F?811^a?’^a?0 P- Yauniskis, 

V. Dabacinskas u- J. Pale-

Iš Merriton, Ont., Kana
doje praneša, kad ten tūla 

ve.iau susirgo is “f8- Rub.v Lawrence nega- 
antro karto ir mirė 45 metų. "><«<*>. kaimynų

< • a ~ * 0*0 iri vi oi covn mi

Birutiečių parengimas pra- i Kureišos Posto choras, ve 
ėjo sėkmingai. Didelė pade- damas muziko V. Burdulio,
ka priguli vyriausiam “Bi- turėjo savo koncertą. Jis .
rutės” choro vadui Jonui buvo lapkričio 14 d. Auš- nūs irgi pradeda veikti. Is ; 
Byanskui ir Genovaitei Gie- ros Vartų parapijos svetai- Los Angeles, Kalifornijoj, L 
draitienei. nėję. Į kur jie atostogavo, grižo pp. p

Daugelis klausytojų yra Į koncertą atsilankė virš'«L Bubniai ir grįžę pranešė g 
pareiškę noro, kad “Biru- 600 vietos lietuvių. Apart .mums, kad turime pradėti 
tės” choras pakartotų šitą veteranų choro dar dalyva-, imtis vėl rinkti drapanas ir 
gražią operetę. Mano žodis vo “Aušrelės” vyrų choras, .pinigus ir siųsti i centrą, 
ir pageidavimas irgi yra vedamas J. Dirvelio. Labai Nutarta šaukti mitingą ir 
toks pat. K. L-ku». puikiai pasirodė. Solo dai- įrengti šią žiemą keletą

--------  navo: Alb. Zimavičius, Jo- panikų BALF reikalams,
Socialdemokratų Vakarienė nas Višniauskas, Ona Dir-į Lad galėtume kiek galima 

Puikiai Pavyko ; velienė ir svetimtautė Miss 4augiau pagelbėti tremti- 
Lietuvių Socialdemokra-; Diva M. Vignaly. iniams.

tų Sąjungos 4-os kuopos va-i P- Onos Ivaškienės grupė 
karienė, lapkričio 13 d. Lie- šokikų iš So. Bostono, iš-

Miami BALF-o 39 sky-

Buvo seni musų judėjimo: go, Žąselė, Rugučiai ir Ma- 
veteranai, buvo ir jaunųjų lunėlis. V/orcesteriečiai ne- 
piusų idėjos šalininkų. Nuo- sigailėjo katučių. Tai buvo.

Fund of America, 
105 Grand st.,

gaidžiai savo giedojimu jai 
neduodavo akių užmerkti. 
Moteriškė skundėsi miesto 
tarybai, bet nieko negelbė
jo. Bet praeitą savaitę Mrs. 
Ruby Lawrence paskambi
no 4 valandą ryto keliems 
iš eilės miesto “tėvams”

dintas. Visiems užsisakiu 
siems kalendorius jau siun 

; tinėjamas.
Prašome visus musų skai

tytojus siųsti užsakymus nJQU llet^vJai | šiai žeda"” mSU “tėvaikalendoriui. Kaip tik.^žsa-^ bendnt.P^^ && ir t^fsieid^-
______  * į rėdymą, kad gaidžiai nekel-

i tu triukšmo naktimis, o jei

liūnas.liūno*. Jų pastangomis ir , ; -----", -.”'77^
vietinio klubo prisidėtų £?d W»-
sukomis tiedu lietuviai'turi k.Ia.us^’į kal®.ra'd2“*«*J;

New Yorko vaBijes sru
bematoriaus uotojas.
Joseph R. HankyBišeina iš
ligoninės po surSos akies
operacijos N. Y.
Jam dėl ligos > išimta
viena akis, betgibemato-
riaus pavaduoto,iai višvien
sypsosi... I

kymai bus gauti, kalendo
rius bus pasiųstas.

Kalendoriaus kaina ir šie
met lieka ta pati, 50 centų. 
Prašome pinigus siųsti kar
tu su laikraščio prenumera
ta ar atskirai. Galima pini-, 
5>us už kalendorių pasiųsti 
ir pašto stempėmis, po 3 ar 
4 centus stempėmis.

Kalendoriuje yra 96 pus
lapiai skaitymo. Yra Įdėta 
pagerinta kalendorinė dalis 
su tautiškais vardais, yra

ST. JOHNS, CANADA 1 £ «—^„mrs.^je 
Kanadoje, 20 mylių į me-jį^ X"*“*

SIUNTINYS Nr. 4—$7.1O 
2 sv. 3 O2s. kiauliniu tauku 
2 sv. rūkytų latmių U
2 sv. degintos kavos

AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Aahland Are., Chica<o 9, lllmoia Į
Į 2 gabalai t«letink» muilo

AID OVERSEAS, INC. siunti* maisto siuntinius j visas 4 Vokietijos zonas Ir kitas Earspnst» OKutt) kond. pterv> 
kraštas, ifekvrns SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti noo dingimų. Jei adresatas neonraa- 
damas, pinigai rrųiinsmi siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. ««rt»t j kur siun
tinys eina. Siųsdami ėeki ar pinigų orderi AI&KIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO AI);RKU. PAKlSrV NUMERIŪS ,a KAĮ>ĄS AID °YE^EĄS. INC. mamto sh.nt.nia. 
naknoiami Earouus sandėliuose, e užsakymai ii Chtcapos siunčiam. AIR MAIb-SPECIAL DE
LI VEKY. Makt* paruošimas yra akrikulturos ir sveikatos departamentų priežiūroje.

Pavieniams 1 
dama nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—1748 
2 tv. 3 ozs. kiaulinių tautkų 
2 sv. rykytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 sv. 2 ots. margarino.

e nima ar organizacijoms, užsakant ii karto didesnį siuntinių skaičių duo-

SIUNTINYS Nr. 2—17.28 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. ozs. margarino 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 3—17.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos

n tnONTINTg Ne. 5-kao
2 »v. rūkytų lašinių 
2 sv. presuoto marmHado 
2 sv. degintos kavos 
2 sv. 3 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino

1 B sau*
2 av. (be 2 ozą.) ken. bekert

tus nuo Montrealo yra St. 
Johns (apie 23,000 gyv.)J 
Anksčiau čia gyveno dvi 
lietuvių šeimos: Tutvinai ir 
Paulauskai. Paskutiniu me
tu įsikūrė Mikalauskų šei
ma ir 12 lietuvių, atvyku-' 
šių iš Vokietijos, namų ruo-j 
šos ir ūkio darbams. Dau-i 

* į guma atvykusiųjų apgyven
1 11.. a • £ ' . y . ž  __saulės užtekėjimai ir nusi- JV1?.3 abVyKusiUj

ir d9,,«r vi«o- dmti francuzų šeimose 
gyvenimo sąlyleidimai ir Įdėta daug viso 

kių skaitymų, patarimų, ei
lių ir paveikslų.

Užsakymus siųsti
“KELEIVIS”

636 E. Broackray,
So. Boston 27, Mass.aOOOOOOOMMMBMMMMBM

FTINTS Nr- »—$2.93 
tinių miltų

cukrau*
IS N r. J—144>3

lašinių 
ado
cukrau*.

Fs N r. —^>6.80
akytų lašinių 
ozs. kiauliniu taukų 
ozs. margarino 

iros
_oz. šokolado 11—18.85
»vos

ozs. cukraus 
_ ozs. miežiniu *ru°P8FS Nr. ”72—83.95
akytų lašinių ozs. kiaulinių taukųsvoa
ozs. cukrau*

Daugumai_
gos, dėl pertekliaus darbo 
(dirbo 16 vai.), blogo mais
to ir savotiško atsinešimo Į 
europiečius, jei ne Tutvinų 
šeima butų buvę labai sun
kios. Musų vargui kelią pa-, 
stojo Tutvinai. Tik atvykus

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

SIUNTINYS Nr. 13—13.30 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs, syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus 
2 sv. 3 ozs. ryžių 
ki s v. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės

SIUNTINYS Nr. 14-U.40 
> 2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 13—13.30 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. 2 ozs. syrupo 
1 sv. presuoto marmaledo 
1 dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

I 2 gabalai tualetinio muilo 
t 1 sv. miežinių kruopų 
i 1 dėžutė kond. grietinės

ki sv. kakavos 
. ki sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 16—43.23 
1 sv. 2 oz. kiaulinių taukų 
1 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. margarino

' 1 sv. presuoto marmelado 
Į 1 sv. kavos

4 sv. 7 ozs. cukraus
SIUNtlN YŠ “Nr. 17—S5.43

1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
I sv. presuoto marmelado 
t sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų
2 sv. 3 ozs. sūrio

• 2 sv. 3 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 1d—$5.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. IV—«.»5
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. presuoto marmelado 
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus 

, 2 gabalai tualetinio muilo
SIUNTINYS Nr. 20—|7io

1 4 sv. 7 ozs. margarino 
4 sv. 7 ozs. cukraus

i I sv. kavos
3 sv. 5 ozs. miežinių kruopų
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. kvietinių miltų

PASTABA, čia mntatytoa kainos siuntiniams į Vokietija; 
siunčiant į kitos kraštus reikia pridėti 40 centg až ktekviePg 
siuntinį specialioms išlaidoms padengti.
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Ketvirtas

H<•4f

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas rytas, tėve!
—Sei, Maik, ar tu girdė

jai, kas dabar Kanadoj at
sitiko?

—O kas?
—Antikristas užgimė.
—Netikėk tam, tėve.
—Šiur, Maike, kad gimė

Lietuvio Naudą-Velniai Gaudo

Lietuvoje žinojome, kad {rankose, savo vardo fonda- 
“kunigo naudą — velniai ciją, kuri iš nuošimčiu galė- 
gaudo *, o čia ne tiktai ku-
,nigo nauda nueina niekais, 
bet ir daugelio lietuvių nau-

Kas Šeimininkas 
Spilzbergene?

No. 48. Gruodžio 1 d., 1948 m.

DIDŽIAUSIA PASAULIO KANUOLĖ

Dahlgren, Va. karo laivyno bandymų lauke stovi ši
ta 24 colių kanuolė, iš kurios yra leidžiami 2,000 sva
rų šoviniai į aukštybes. Kanuolė naudojoma viso
kiems aukštybių tyrinėjimams, nes iš jos iššaunami 
šoviniai turi instrumentus ii- daro visokius matavimus.

400 mylių nuo šiaurės 
poliaus guli Spitzbergeno 
salos. Jos neva tai priklau
so Norvegijai, kuri ten turi 
savo gubernatorių ir 1,200

tų leisti kasmet į>o vieną ar 
dvi lietuvių rašytojų kny
gas. Aš jam sakiau, kad tuo
žins, padans kultūringą anS-lakasių. Maimenai ka-J
darbą ir kada noi-s mirs su Jįa aPg?S’ ,kurių‘Sajose Yra 
ramia c<v£i'no o-prai žinoda- t aUfj ?, S^^ei natoriUS salas 

valdo .

vėjai ir advokatai išne
šioja-Šias dienas susitikau vie
ną apyseni lietuvį. Jis ka- 

{daise buvo vedęs, bet jo 
Žmona pabėgo ir jis paskui 
gavo divorsą. Gyvena jis
vienu vienas, bet turto turi gas turtuolis pagalvojo ir 
gana apsčiai. Sakosi turįs pako: “Per savo gyvenimą 
apie 115 tūkstančių dolerių knygų neskaičiau, tai ko- 
visokio turtelio ir bėdavoja kiems bėsams aš jas po mir- 

, vargšas, kad neturi nei ties leisiu?” ?C00
kam tu pinigų palikti, nei* Aš jam siūliau ir kitokių TkJ- 
turi kas jam padėtų dabar “skymų

” ' šas vis negalėjo apsispręsti. .
Pagaliau, aš ji mandagiai e ab
pasiunčiau po
pertraukėm pasikalbėjimą.

ramia sąžine, gerai žinoda 
mas, kad advokatai jo tur
to neišnešios ir apie ji su 
panieka nekalbės. Vargin-

į tą tuną valdyti.
Jo tunas yra 

Šiaip visokios

—Na, tai kaip tu rokuoji, 
Maike. ar jau Antikristas 
niekad neateis ant svieto?

—Aš manau, kad ne.
—O aš, vaike, kitaip gal

voju. Mokslo knygos paro

namai ir 
securities”. 

Visokie “vertės popieriai” 
jam nesudaro jokio trobe- 
lio, bet su namais yra tikra 
bėda, nes reikia kas mėnesį 
važinėtis ir išrankioti ren- 
das iš nuomininkų. Taigi 
žmogus ir sako: “Gerai bu
tų turėti žmoną, kuri nuva
žiuotų ir rendas iškolektuo- 
tų”. Bet kur tu gausi žmo
ną, kuri' tiktai “rendas ko- 
lektuoti” norėtų ir daugiau 
jokių pageidavimų neturė
tų?

Tokių vargingai turtingų 
lietuvių yra ir daugiau. Vi
sų jų bėda yra tame, kad 

j jie pinigų turi daugiau, ne
gu išmanymo. Pinigus jie 

.1 sukrovė per visokius var
gus. kartais sunkiu darbu, 
kartais visokiu apsukrumu,

Pernai gruodžio mėnesį, 
kada ilga, kelių mėnesių 
naktis sutemo tose salose ir 
kata Spitzbergeno uostai 
jau buvo pradėję užšalti vi-J 
sai žiemai, į tą salą atplau- > 
kė rusų laivai ir atvežė apie 

vyrų neva tai irgi
bet turtingas varg Ln£kakasių, kurie betgi 

s.ais metais anglių nekase.
nematė jų iš-

šimto galį iį kast’? Norvegai spė-
ja, kad rusai ten ne anglis 
kasa, bet sustiprinimus da- 

Kiek lietuviu tarpe yra ro Rusai neleidžia norve- 
tokių pasiturinčių žmonių, gubernatoriui patikrinti, 
kurie pinigų surinko dau- jje ^en (jaro
giau, negu jie spėjo sukrau- s itzb 0 d
ti razumo? Beveik kas sa- - r 

vaitę tenka išgirsti
vienur tai kitur nunji^pik ^00 nmimerių. Kadan- 
koks nors \iengunęi> gi rusų yra daugiau, tai jie
vis, kure nepasirūpino pa juokiasi jš norvegų guber- 
syti testamentą ir jo, didės- natoriaus noro “patikrinti”, 
jus ar mažesni- tirtas te o j. rusai daro Piramid mies- 
galas zmo kam. Dargi jei telyje...

do, kad pekla atsiųs savo 
agentą pasaulį užvająvot ir J^ZusYaTįiritdaįS’i/p^ 

“prapertės”, bet
tiems

MARGUMYNAI
jėgos motoras. Bęt motoras 
gali dirbti visą laiką, o tie

Sako, Moterys Geriausiai 
Karaliauja

k nas sa- u x i Žinoma publicistė Do- vyrai gali dirbti tik trumpą
kad tai hai es? Xirs rusų, tuo rothy Thompson rašo savo laiką ir paskui turi ilsėtis., xau tarpu kal norvegų ten yra • • • ’ ’ • • .5 ,kolumnoj, kad geriausieji Todėl visada išeis pigiau 

karaliai yra tie, kurie nėšio- pirkti elektrą, kaip samdyti 
ja sijonus. Ji sako, kad An- vyrus, arba bandyti pačiam 
glijos garsiausios karalienės darbą atlikti.
buvo Elizabeth ir Victoiia, —-------
Austrijos “aukso amžiuje” Fotografija Per Minutę 
karaliavo Maria Terezė, Is-Į Amerikoje jau dirbamas

taj0^ta^nk buvo sunkiu ,^.usUos užsienių reikalų manijos valdovė Blanšė mo- fotografijos aparatas, kurs
darbu uždirbta ir kodėl ne- to"nar?UdėON^Sii^kS- kėj° Padidi?t? sav° karaly galės nutraukti fotografijas 
patvarkyti, kad ji tektų ko- .^.'stę ne ginklais, bet... vedy-' ir atiduoti jas visiškai gata-
kiam nors giminaičiui, ge sitarti

ar naudingam 
tikslui? Taigi, kodėl apie 
tai nepagalvok ir nepara
šyti testamento?

Pas kai kuriuos lietuvius

ram žmogui
ir bendrai guobomis. Rusijoj irgi buvo vas per vieną minutę. To- 

Spitzoergeną nuo visų gali- garsi valdovė Katrė, kuri kius fotografijos aparatus 
gamina Polaroid kompani-mų P*'188'1?' Norvegai žino, buvo savo laikų “pažiba.” 

Kad bendras gynimas bu-Į
tų ne kas kita, kaip rusų J _ Thompson sako, kad jos dirbtuvė Cambridge, 

Mass. Po kelių savaičiųRusijos Kotryna padarė la-, tai jau bus pardavinžL 
bai išmintingai, kada nusu- - J 1

šeimininkavimas, todėl jie 
, . - i i • • p«° kartotinai atmetė rusų

yra lyg.tr nuomone. kąd j_e. reįkaiavimus. Bet rusai 
sėdi ir

jami.
Nauji foto-aparatai galės 

nutraukti fotografijas 3*/ix
ko savo vyrui sprandą ir pa 
ti užsisėdo ant sosto. Buda-tai tužmonėms niekada 

neatėjo mintis, kam
tu rašai testamentą. 

MirtiPrancūzų katalikų parapi- nas Įkinkė musų Lietuvą i>
joj. Aš to taip mislydavau. ?avo jungą. Jes. Malke ..^ krauna? K.
kad is Kanados prancūzų mokslo knygos parodo, kad J . . ai|ku, reikalingi žmo-
jseis šėtono sėkla ba pas taip gali atsitik i. . , Igabs “saugumui”, kad se- 
juos yra visokių dzivulion- -AP>« .kok'į,, moksl° I natvėje neitume! “šunų lo 
aŽt^’K^r^ĮV^kLlbu anie'd?d" kada atsirandak 

penldos mergaitės. Tai kaip Karalienes Mikaldos Ka- ™a“
tu rokuoji, ar tas gali išeit! ractvas. Tenai daug ta em- "a\klta?J”3 j*‘ 
ant gero? fnyčių išvirozyta. Tenai pa- k“ J?’’ ,?!" fa ?, da^.
, .—Tos penkios mergaitės, sakyta, kad ateis tokie lai- laip . ^galvojant daugu .. ..tėve gimė ka°į tik karikai kuomet bus duonos, ale,"?5 n.’lko lr Pagalvoja o skirtas. O ner.nn ,s artimų
člaušiu8katalikųP šeimoj. nebus kam valgyt: bus ,•“>, „ “k ^'ule’kia '-ab‘aU

—Na, vistiek. Malk., k? snapso, ale nebus kam gert. ant P-įkt0 turtelio sulekia ----------------
tu mistini apie tą Antikris’-J Ir fabar, Maike, šnapsoLra | \a™« bllr's lr lsnesloJa 
tą?

galva

'•a ta turteli i niekus. Tos'^Jva peKia, «aic iiidz-ai Kd> ‘ , • . , • --Aš manau, kad tėvas į Ti geriL.ba pasiutusiai brau-, ^^^‘"dSSbi 
kalbi nesąmones. Tokio su-.Cus. Taigi tu matai, kad tęs: adtokataj ’ kurie “iš to
tvėrimo Kanadoj nebuvo Jau Pradeda M’jjuk gyvena“ žinomi, tokfe

jiera. ...... , į (advokatai, kada turtas iš-—Kodėl tu toks upartas. —A ai ne mokslas, teve. •. t~c •_
Maike? Zakristijonas skai- tos “Michaldos Praractvos”,įpe<10ia* Knesi?ta^ aPie 
tė man iš gazietos, kad gi-
jnė, o tu sprečiniesi, kad 
jie! Pasakytas net ir tos pa

iau ir mirsi. Miui tviėrime ųa tai daro. Norvegams tas ma soste ta “sviesi” kara- 4 v” coliu ^dvdžio ' J<efie°ati- 
visi, nuo to nepabėgsime. O .:sai nepatinka, bet ką gip^nė padalijo Lenkiją ir duos visiškai iribaitrtu! na-

j •. 11 daryti. , . . ivr * " * • veikslus ir todėl sutaupys
Dabar i Spitzbergeno rei- Į patiesia Mana Tereze ir j j ik j- išvaizdos tie 

kalą Įsikišo ir Anglija. Pa- f?
gal 1920 metu tarptautine‘ P0’’0^^ . Thompson sako,, paprastuosius; fotografijosgimi-,•jei jis įrzun artimų .

nių, nes su te-tamenlu tur\ ?u5ąrLb 
tas ne taip išsieikvoja ir ji 
patenka tair. kam jis yra

teisių 
i dalį.
norvegams, kad jie mano 

: avo teisėmis pasinaudoti
padalyti, nes be giminiu na- ir nor! »»“**« j Spitzbęrge- 
liktą'turtą betai “velniai no.salas s.a™ •mammnus • 
pa^us”, jei nebus gerai ap-?al "et ginkluotus, kad jie 
galvoto testamento, kurs jjitrn anSh9 Iskast’ lr- aer0' 
saugotų nuo vanagų

Tokie sanųirot avimai

Anglija irgi turi j ,JiiauIy^ę . .
Į Spitzbergeno salų ? 0 šviesioji

Nūn anglai pranešė

VyiKo^-i?paratus
na su šviesia Maria Tereze 
tiktai paklausė vyro pakuž- 
dėjimų...

Kaipo paskutinį pavyzdi, 
kad moterys geriau valdo,

ami
ir bus pardavinė- 

žemiau $100”.

Žmogus Su Stebėtina 
Atmintimi

Chicagoje dabar “gastro-

bet paprastos pasakos. .turU. kr0.Xusi zm.°^.
-Tegul bus ir pasakos, i jokio re^alo pnsiinint1,

vaike, ale gražiai sudėtos ir 0 le.1 P* limena, tai tik su 
lapijos-vardas, kur tas pek- daug teisybės pasako. Kaip ‘”a!’;kka’ kad mazal pmigų 
Jos mesiiošius pasirodė. Bu -'aš žiuriu, vaike, Ui svietas P L to™ oiA-sa™,, damas tik dviejų nedėliu £™a lygiai taip, kaip kara-; . JS tam’. aukščiau mine- 
heibė, jis jau atsisėdo lopšy Henės Mikaldos yra Pasa- įam
jr paprašė pypkės. Tik lai-į ^yta. Anądien gazietose a. 'H Pimsai. i eikes daryti, 
,mė, kad geri kaUlikai pa- buvo rašyta, kad net Į šven- PllmiLiau. kad jis gali pasi

jo tėvo dvarą nęžinia koks
raplenas numetė bombą
Bedievių pilna visur. O tai 
jie prieš gerą. Jes, Maike,

gen Katalikai pa 
matė, kas čia do paukštis, 
jr tuojau užnėrė jam ant 
įtaklo šventą rožančių. Da
bar jis esąs jau nebegyvas.
Bet jeigu ne rožančiaus sy- aš taa sakau, kad tas ne 
la, tai jo niekas nebūtų pa- prieš gerą. Kas nors turės 
ėmęs. atsitikti. Jei ne Antikristas,

—Žinau, tėve, žinau šitą tai turės būt sudna diena ar 
atsitikimą. Tamsus fanati- Akita kokia nelaimė.
Jtai pasmaugė rožančium —Žinoma, tėve, kad ne- 
kudiki, kuris buvo nepa- laimių visada galima tikė-

dromus paruoštų. Anglai 
j žada net pažiūrėti, kokias

man atėjo j gaivą po pasi-'an«lia tosc salose ka‘
kalbėjimo su tuo apyniu Gal,tas rus?ms ne.Paj 
115,000 doleriu savininku. t,ks’,.**» ■’J a"g’a>"? visai 
kurs krapšto galva, ką su ^patinka kad rusai Spite;

Dorothy Thompson prive- Jiuoja” arba pasirodo vaka- 
da Olandijos karalienę, ku- rais Įvairiuose klubuose ir 
ri per gudrią diplomatiją salėse žmogus su nepapras- 
“išgelbėjo” savo kraštą nuo ta atmintimi. Tai yra 45 
karo 1914 metais. Sako ta- metų slovakas, Jassinger 
da vokiškas kaizeris jai bu- Olgo. Jis lengvai atsimena 
vo atsiuntęs ultimatumą, ilgiausius skaičius ir atsi-

pieną juos labai ilgą laiką, 
net 25 metus. Kada jam va
karo pradžioje klausytojai 
pasako daug telefono nu
merių, tai vėliau, užbaigus 
vakarą, jis pakartoja visus 
tuos telefono numerius to
kioj pat tvarkoje, kokioj jis 
juos girdėjo. Kaip jis gali 
tuos skaičius atsiminti? " 

Slovakas sako, kad jis ir 
pats to nežino. Jis sako, 
kad gal po jo mirties jo at
minties paslaptis bus išaiš
kinta, nes jis savo galvą po 
mirties yra pardavęs Vienos 
universitetui tyrinėti.

Jessinger Olgo dar buvo 
visai jaunutis, 5 su puse me-

bet karalienė Wilhelmina, 
išgirdusi apie tą ultimatu
mą, “staiga susirgo”, o kol 
ji sirgo, tai kaizeris “apsi
dūmojo” ir nebenorėjo 
Olandijos pulti.

Tiesa, lieka klausimas, 
kodėl ta pati Wilhelmina, 
kuri “užbovijo” kaizerį, ne
galėjo 1940 metais užbo- 
vyti Hitlerio? Kybą todėl, 
kad buvo jau senesnė?

Jei klausyti Dorothy 
Thompson, tai gal tikrai 
geriau butų turėti moterį 
už valdovą. Tik visgi ap
saugok mus, dzievuli, nuo 
Katrės paleistuvės, nes ji, 
tegu ir vyro suvedžiota, bet

pinigais reikės daryli' ir ber<?na sedl. >r koklas 
įahroja. kad gerai' butu an?l,s. ka8af bet n.’eko neis- 
žmoną isigij-s! kad jam kasa lr n,eko, "eisveza. 
“rendas iškolektuotų”. šir-; Atrodo, kad Spitzbergeno 
dyje aš jam linkiu, kad jis salos susilauks tiek šeimi- 
iTautų žmoną "rendom? ko- ninku, kad jie turės gal ir 
lektuoti ir kad ta žmona persiimti, kad butų aišku, 
per dvi savaites jo turtą kas gi ten yTa bosas, 
perrašytą ant savo vardo, o “ “ 7
jam duotų ragu.', nes kitko Pakalbinkime . draugu* 
jam ir nebereikia. kaimynus užsisakyti “Ke-

S. Delnikaitis. leivį*’. Metams $3*00.

daryti sau gerą 
yardą, jei žymią 
pinigų skirs varge esan
tiems žmonėms šelpti. Aš 
jam sakiau, kad štai renka
mos aukos alkaniems lietu
viams šelpti, o tu, turėda
mas 115 tūkstančių dolerių, 
nesi davęs nė pasiutusio 
skatiko tiems alkaniems 
šelpti. Jis sutiko, kad jis 
nėra davęs nė oento, bet to 
visai nesisarmatijo. Jis tik

“labdario” 
dalį savo

tis. Jų visada buvo ir bus.
. ni«.gniv* avoiocoi.1., ‘Bet neieikia dėl to kaltinti r. z. j . •
Bet šita pasaka, kad jis pra-l yelnią, kurio visai nėra. Dėl ‘ e’ -t ”urnas Pim*
šė pypkės,* tai pačių fanati-1 nelaimių daugiausia kaltas gUį;T‘e'ytl ' - -
kų prasimanymas. žmonių tamsumas. Kol bus - 't11101113’ as Jam nesakiau

—Na, matai, Maike, kaip pasauly tokių tamsuolių,
tu be reikalo mane erzini.1 kurie rožančiais smaugia

prastai stiprus ir po dviejų 
javaičių mėgino atsisėsti.

nieko, bet ir aš ir kiekvie
nas kitas žmogus dėl šito-

ą^ikus Tudlkiįs, ki» ??bšo žmogaus, “bėdų”
•rniesi kad jie nebūtų “vel-iS ?ys’ kad dužiausias 
nio apsėsti”, žmonija' nega-! S“?™’ >'.,a tas' kurs mano, 
lės būti laiminga. i kad jis nera durnas...”

—Bet nuo tokių šnektų. . ,am turtingami vare- 
= aike, kaip tu dabar man ’aj t™’““ k'K. b>z»l ■

kad toks kūdikis galėjo bu- proviji, žmonija irgi nebus . ..aut..kad J*s ea'' 18♦i _ i__  i i •• i •>

Pats žinai, kad toks vel
niūkštis buvo, o sakai, kad 
•nebuvo. Daugiau taip ma
nęs neerzink, ba tas gadina 
jnan nervus.

—Aš, tėve, neginčiju, Maike,
.savo 115,000 dolerių turto 

klysti. Tokios1 palikti- Parinktų trusteesųti. Aš tik sakau, kad jis ne- , Milinga, 
galėjo būti joks “Antikris- , —Tėvas 
tas”, kaip tėvas jį vadini. kalbos, kaip mano, atidaro 

—-Olrait, Maike, jeigu tu tamsuoliams akis. Ir aš vi- .atgal, o praėjus dar vienam 
žinai, kad jis nebuvo velnio sai neabejoju, kad su laiku šimtmečiui jis bus da geres- 
gėkla, tai pasakyk, kodėl fanatikai išnyks. O kai jie nis.
užnėrus jam rožančių jisai išnyks, kai niekas apie —Kaip matau, tai mudu, 
tuoj pasidarė nebegyvas? “sudnas dienas” ir “anti- vaike, šiandien nesusikalbė-

—Ar žinai, tėve, kad už- knatus” nekalbės, tada ir aim. Verčiau duok tu man 
jlčrus ant kaklo rožančių visas pasaulis galės pagerė- pakajų, ba mane jau zlastis 
galima butų pasmaugti ir ti. Šiandien jis daug gėrės- pradeda imt.
yer£. ne tiktai kūdikį. (nis, negu buvo šimtą metų , —Lik sveikas, tėve!

AIŠKINA “DEVYNIŲ KAILIŲ LUPIMĄ*

Amei kos atstovų rūmuose vienoj komisijoj buvo aiš- 
kinar a, kaip automobilių pardavėjai nuo pirkėjų 
lupa ievyuius kailius. Liudininkas A. J. McGarrick 
(kairj) aiškina, kad pardavėjai gauna dažnai po 
5<>0 < Merių kyšio, kad greičiau naują automobilį 
prisūdytų, o už senus automobilius pardavėjai irgi 
nusv-a kainą. Tokiu budu vien šiais metais automo
bilių pardavėjai išmelžė iš publikos kelius šimtus 
miliorų dolerių.

atliko didžiausią istorijos amžiaus, kada jis nuste-
kiaulystę, kokią musų lai- kino tęvą savo nepaprasta _ *kais tik du didieji latrai. 
Stalinas ir Hitleris, mokėjo 
atlikti.

atmintimi. Tėvas jį nuvežė 
i Vieną pas daktarus, kurie 
vaiką patyrinėjo, bet nieko 
negalėjo suprasti, kodėl vai
kas taip gerai gali atsiminti 
painiausius ir ilgiausius 
skaičius.

Dėka savo nepaprastai 
atminčiai tas slovakas už-

Arklio ir Vyro Jėga
Visokie elektrikiniai mo 

torai visada turi pažymėji 
> mą, kiek jie turi “arklio jė
gų”. Kasgi yra ta arklio jė i , ,. . J
ga? darbiauja duoną tuo, kad

General Electric kompa-•J<!ufcu?S8 ir Pramonėse ste- 
nijos inžinieriai darė mata-i 'k’.na žmones savo atminti- 
vimą. Jie paėmė stiprų vy-
rą ir pavedė jam dirbti mo- --------------- —___________
toro darbą. Pasirodo, kadi Kai renki dovanas savo 
drūtas vyras gali per trum-, vaikams prieš Kalėdų šven- 
pą laiką pagaminti tiek tęs, ar prisimeni tuos tuks-
elektros, kiek reikia vienai 
.100 watų elektros lempu
tei deginti. Tai yra maž
daug tiek jėgos, kiek turi 
aštuntoji dalis “arklio jė
gos”.

Astuoni vyrai trumpa lai
ką gali padaryti tokį darbą, 
kokį atlieka vienos arklio

tančius kūdikių, kurių ne- 
I ralinksmins jokia Kalėdų 
senelio dovana? Aukas sių
skite :

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.
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'Bendrą Darbą’ Pavarčius
t Tremtyje išėjo iš spaudos žemės savininkas nenori 
“Bendras Darbas”. Tai laik- musų profsąjungininkų klau 
rastis leidžiamas Lietuvių syti. Jis, be abejo, mano, 
Tremtiniu Amatninkų ir .kad kada Lietuva išsiva- 
Darfoininkų Profesinės Są- duos iš po bolševikų jungo, 
jungos — Darbo Unijų.;tai: “direktoriai j departa- 
Tremtyje profsąjungos susi- mentus, pulkininkai į savas 
organizavo 1947 m. Per tą ar panašias vietas, biznio 
trumpą laiką musų profsą- žmonės norės atkurti savo 
jungininkai nuveikė ne ma- įmones ir atstatyti savo pa
žus darbus! Jie jau turi su- dėtį visuomenėj.” Bet Lie- 
Jcurę eilę skyrių: Augsbur- tuvos darbininkas, artojas 
be, Miunchene, Schweinfur- ir amatninkas jam labai šu
te, Ingolstadte, Kemptene, prantamai pasako: “Ir tuo- 
Darmstadte, Memmingene met musų dabartinei vieny- 
ir k. bei ateis didelė bandymo

Visuose tuose skyriuose valanda”.
Sąjunga turi po geroką skai- Tąją bandymo valandą 
čių narių. Organizacija be musų profsąjungininkai ši- 
laikraščio, tai taip, kaip taip nusako:
amatninkas be įrankių. Jų “Mes žinome, būdami 
pirmas “Bendrojo Darbo” siuvėjai, kurpiai, staliai, 
numeris štai guli prieš ma
ne.

šaltkalviai ar kurio kito 
amato, nesieksime universi
teto profesorių, ministerių, 
direktorių vietų, bent kol 
nebusime toms pareigoms 
pasiruošę, bet mes sieksi
me, kad jei ne mums, tai 
bent musų vaikams, butų 

į visas visuo 
jei tik tam

jr sotesnį gyvenimą! j
Smetonos laikų Lietuva 

per savo mokyklas žmonių1,
neapšvietė, nors gal jiems 
ir davė techniškų žinių. Iš 
smetoniškų mokyklų išėję 
žmonės, ypač jaunesnieji, 
žiuri į pasaulį pro fašisti
nius rukus ir negali susi
vokti, kas čia dedasi. Tuos 
žmones gyvenimas dar gal 
pamokys ir jie supras savo 
vietą visuomenėje.

Visa eilė straipsnių “B. 
Darbe”, kaip tai K. B. “Pro
fesinės sąjungos ir ių vaid
muo”, labai geri. Kiekvie
nas turėtų juos perskaityti. 
Straipsnyje “Nuo lopšio iki 
karsto” apibudina Anglijos 
darbininkų judėjimą. Pas
kutiniam puslapyj telpa — 
“Už laisvę, taiką ir sociali
nę lygybę!” Augsburge pri
imtas profsąjungų statutas. 
Vienu žodžiu, pirmutinis

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ IR JAU PLAUKIA

Mažiukė, šešių mėnesių Arlene Atwater, iš Rosell, 
N. J. išmoko plaukti savo mamos maudynėje ir da
bar plaukioja juroje, kaip žuvikė. Bėgioti negali, 
bet vandenyje neskęsta. Jos mama betgi iš arti da
boja, kad jauna plaukikė nenuvažiuotų į dugną.

Tai Bent Meilė
Kalbasi dvi draugės apie 

vyrus ir kitus dalykus. Ana
stazija sako Julijai:

—Tu laiminga, kad gavai 
tokį turtingą našlį, kaip tas 
tavo Jonas.

—Žinoma, esu laiminga, 
—atsiliepė Julija.

—Ar tekėjai už jo iš mei
lės?

—Žinoma iš meilės, nes 
myliu jo mūrinį namą, ku
riame gyvename, myliu jo 
naują automobilį, o už vis 
labiau myliu tą banką, ku
riame Jono pinigai padėti...

Expert Watch Repairing | 

3 to 7 Days'Serviee

Ketvirtis and Co.
Watch«a - J«w«lry - 

Electrical

379 W. Brea4way, Sa. 
TeL ŠOU 4649

Laikraštukas nedidelio 
formato, bet straipsniai pui
kus, technika irgi nebloga.
Savo įžanginiame sako:
“Šiandien atsitinka, kad 
buvęs aukštas pareigūnas 
yra linkęs pavydėti amat- laisvi keliai 
ninkui ir net darbininkui, pienėj vietas, 
kad jam tremtyje geriau bus gabus ar galės pasi 
klojasi.” ' ruošti. Iki šiol skersai musų
- Čia turi, musų draugai kelio akmeniu gulėjo skur 
unijistai, mintyje, Lietuvos J1 medžiagine būkle.

“Bendro Darbo” numeris 
yra geras ir sveikintinas. 
Kad jis eitų ir toliau ta va
ga. J. Buivydas.

Kas Sugalvojo 
“New Look”

Balys Rukša

Pasakos Apie Žmogų ir Rudenį

Keistas Malūnas...
Vienas kalbėtojas mitin

ge labai greit kalbėjo, kaip 
malte malė per ištisą valan
dą, tik karts nuo karto atsi
gerdamas iš stiklinės van
dens. Pagaliau kalbėtojas 
pavargo ir sustojo, o vienas 
klausytojas iš publikos bal
siai padarė pastabą:

—Pirmą kartą matau vė
jo malūną, kurs yra varo
mas vandeniu...

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko iMuiau 

VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-8 
634 BBOADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

buvusius valdovus, ponus ir 
paneles, kurie į amatninką 
ir darbininką žiurėjo iš 
aukšto. Bet kada karo aud
ros tapo išblokšti iš tų sos
tų, ką sėdėjo prie Smeto
nos diktatūros TI-X

buvusi dėl skurdaus musų 
darbo apmokėjimo. Dėl to 
mums buvo uždaros durys 
į mokslą, į kultūrą, į gali-

Dabar nauja moterų ma
da, vadinama “new look”, 
jau užkariavo moterų širdis 
ir jos pailgino sijonus ir ap 
siaustus. Kaip tai įvyko ir 
koks geradaris “įvedė” tą 
madą?

Nugi, mada atėjo iš Pary
žiaus, o Paryžiuje tą madą 
sugalvojo “madų karaliu-jnumą šviesties, tarpti pro . _

tu ir būti lygus ir visokerio- i kas” Christian Dior, kuris
T*Ut,wnSU» P** išlavinti žmones, kaip ir! šiomis dienomis atvyko į A Lietuvoje j f ___ _  , r, m • -• fUoimd”tie, kuriems jų turtas leido 

Taip laisvoj, demokratiškoj 
Lietuvoj nebeturi būti”. 

Labai

svetimus kraštus, tada ponų 
honoras nupuolė iki nuliaus.
Bet jie vistiek norėtų būt 
ponais, norėtų padykauti ir 
bent savo “dvasioje” ant 
ivargšo ir tremtyje pajodi
nėti. Bet čia jau svetimas 
kraštas, kraštas sugriautas, J 
reikia tenkintis tuo pačiu pasakymą, gal ne vienas iš 
daviniu, kurį visi lygiai! aukštų ponų, tuos unijistus 

viur»lciais: vardais.

meriką ir čia “dairosi 
plėsti savo biznį, kad ame
rikietės moterys gautų savo 

. . A madnus papuošalus “tiesiai
daug pasakyta. Paryžiaus”...

tiesiai ponams į akis, kad 
taip jau nebus, kaip buvo 
pirmiau Lietuvoje.

Žinoma, už tokį atvirą

■ o* ;s np ari-IC LZi-- ___ iilrc0K.UTUZZU3I £<XUiia
ministracijos. O tas davinys 
baisrai-mažas. Amatninkas 
ir darbininkas prie progos 
dar uždarbiauja, dasidurią 
centą kitą. Ponas pavydi 
amatninkui ir dejuoja.

Bet Lietuvos profsąjungi- 
ninkas, pažiūrėjęs į buvusį 
savo poną, atsako: “Mes 
savo laimės tremtyje nie-Į kad 
kam nesigailime ir visus su-; darbininkas 
Rinkame priimti į savo tar
pą”. Lietuvos artojas, Lie
tuvos fabriko darbininkas, 
kviečia aukštuosius ponus

kam jie reikalauja būti pri
pažinti lygiais žmonėmis, 
gauti už savo darbą tinka
mą atlyginimą, kad galėtų 
savo sunus ir dukteris iš
mokslinti, apšviesti.

Turime jau ir Amerikoje 
žmonių iš naujai atvykusių
jų, kurie mums pasakoja, 

smetoninėj Lietuvoje 
buvo visakuo

Didžiausias naujos mados 
“nuopelnas” yra tas, kad ji 
davė darbo tūkstančiams 
žmonių: siuvėjams, audė
jams, verpėjams ir tt. Tai 
yra visai suprantama. Pa
siūti
tiktai
gos, o tą medžiagą kas nors 
turi pagaminti, suverpti ir 
išausti.

Kada nauja mada užka
riavo moteris, tai visos se
nosios dresės “išėjo iš ma
dos’’ ir reikėjo pasikaštvti, 
kad jas arba perdirbti, arba 
nusipirkti naujų dresių. To
kiu budu naujų madų meis
teris ir giriasi davės darbo

Aš mačiau kaip tu atėjai: ties dugnu ir žinojau — jis 
Ąžuolų lapų vainiką, kuris ieško širdies. Aš mačiau — 
juosė tavo galvą, atidavei viena širdis (ir trupanti gy- 

* man: tu norėjai, kad aš su- venimu širdis) suklupo. Ir 
drumsčiau rudens tylą ir verkiu žiūrėdamas į švelnią 
liūdėsi. . mirtį ir pavydėjau kažkam. (

Ir žinojai — aš pasakyti Ak, beprasmybė grožio, ku-i 
turiu, kad nebe laikas ieš- ris apleis visus (ir neišsky- 
koti prasmės praeinančios rus nė tavęs) vieną panašią 
moters akyse. Tegu praeina lapkričio naktį... 
ji, rodos norėjai man su- Ir štai, klausydamas da- 
šaukti tu, nes juk ir dešim- bar kaip šniokščia vėjas, aš 
tys praėjo ir kiekviena iš jų mąstau: tu esi kur nors la-, 

1? paliko nei daugiau nei ma- bai arti manęs. Tik tas tavo 
žiau, kaip vieną gėlių, ap- klajojantis balsas tamsos 
vytusių geliu puokštą—nu- gilume vistiek man neatneš 
sivylimą ir vienatvę... ramumo ir užsimiršimo,

Mielas mano drauge, ne- kaip sunki migla mus slėgs 
klausk kodėl tada nesura- kai gyvenimas blo-
dau nė vieno žodžio. Ver-. 
čiau ateik dabar pažvelgti į į ^as Paza”1ps is jo 
sudrumstas svajonėm

ilgesnį sijoną galima 
iš daugiau medžia-

venimu akis 
vieškeli.

Ir suprasi..

Ateik
ir gy- 
mano

-o-
Broli, tavo daina pasibai

gė ir medžiai, kuriems tu-1_ Z—__rainavai, pavargo. Leisk
jiems užmigti, nes jau yra 
atėjusi naktis ir atsinešusi 

Aš girdėjau kaip klajojo, žvaigždes, sutemas ir vėją. 
tavo balsas lapkričio nak-‘ Leisk jiems užmigti.

Ir ka? daugiau tave galėtų nuraminti

patenkintas ir laimingas.
Bet štai darbininkai ir tūkstančiams žmonių, 
amatninkai, pasitraukę iš į Jei tas aiškinimas jūsų 
Lietuvos dėl rusų okupantų neįtikina, tai ne mano kal- 

pa miršt i, kas jie buvo Lie-į teroro, sako visai ką kita.jtė. Aš tik sakau, ka pats 
tuvoje, o ateiti pas juos į Į Jie buvusią padėtį visai, girdėjau. Stepas,
profsąjungą ir dirbti bend- neskaito patenkinančia ir

busimoj, laisvoj Lietuvoje 
sieks iškovoti sau lygias

rąjį darbą, nes ekonominė 
.būklė yra vienoda, visi DP.
Bet buvęs direktorius, gene- teises su visais piliečiais, 
rolas, fabrikantas, stambus lygias demokratiškas teises

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimas ir pa i ieškojimus

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

U žrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

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- 
menLi gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntme- 
sime “keleivį” ištisus 1948 metus.
“Keleivis” Jungt Valstijose kainuoja metams $3.00.

"KELEIVIS”
636 Broadieay, So. Boston 27, Mass.

Šitoj T 
Kai ti 
Nei vie

Kai tau į 

Į širdį u 
Ir tau si 
Ir stovit

Ir tau 
Apkrin 
Ne me 
Ir jok

Tik gali 
Lemti?. 
Kuždės: 
Jaunystės

Ir me? 
Ir verfc 
Dabžr 
Ir dar

Todėl iš 
Suraišioti 
Be rūpės 
Be nėrini

Toron

juotoje rudens nakty, 
irdėdama kaip lapai žemėn krinta 

žodžio sau neberandi? — 
ibiai užspaudžia bumą vėjas, — 

sunkiasi migla
tu suprast, kad aš esu atėjęs 

ii. čia prie tavęs šalia.
ilbu. kad mudviejų jaunystę
[lapai didesni už šiuos;
lapu?. bet lapai mus suvystė 

veja? jų neišnešios... 
itis juos neramiai praskleidus,

mus atvedė į čia, 
u ten už marių jūsų klaidos,

|usų skriaudos ir kančia, 
įatysim praeities paveikslus
imi neįtikėsim jais----------- ,

sunku juos širdim užskleisti 
ikiau savęs jais nesužeist... 
rime gyvent šią naktį, 
idens ir tamsumos,
ko nors daugiau netekti,

lėl musų rytdienio-----------
122. 11. 1948. Balys Rukša.

JUOKAI
Rusų Agen

Maskva 
agentą, vardi 
užsieniuose 
Atvažiavo t 
goslavijo? 
ir iš ten ] 
tokią telegr

“Pirkinia 
plana. Te. 
ka, laisva -M

Atvažiavęs 
choslovakijoj- 
panašią teleff 
mas: ‘Tes^ 
ka, laisva Ve 
Taip jis pa& 
Vengrijoj ir 
gal iau ta? age 
d o jo ir i 
Yorko is P*3 
vą skubia teie

Užsieniuose
siuntė savo 
|Krišą. pirkti 

>kiu prekių, 
įgenta? i Ju- 
[nę Belgradą 
Itė į Maskvą

laryti pagal 
loja sovietiš- 
plavija!”

Prahą. Če- 
jis pasiuntė 
lą, pridėda
ma sovietiš- 
oslovakija". 
Run lunijoj, 

-nkijoi. Pa- 
atsibala- 

ką. Iš New 
tė į Mask 

‘amą, kurio-

NAUJOJ

18 TBuvusi Maskvos šnipė ir 
komunistų partijos veikėja, 
Miss Elizabeth Bentley, po 
išsispaviedojimo policijai 
apie savo bolševikišką veik
lą, Įstojo į vienuolyną ir ten 
ruošiasi priimti katalikų ti
kybą. čia ji nutraukta tame 
vienuolyne.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarime mu- 

:sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi- 

;sokių pentų, vamišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

« E. Broad way, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

Ofiso Valandos:
Ir

2 IM 4 
7 iU 8

DR. D. PILKA

S4« BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Tolefonaa: SOUth Boston 1320

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE * INSURANCE j

409 W. Broadway 
■ 8OUTO BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
B*. 37 ORIOLE STREET

Tek PArkwey 7-1233 W

TsL TBObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir <-8 

NteėUoatt ir Sventadienlsla: 
■m 16 iki 12 ryto

378 HARVARD STREET 
. laama SU arto Csatral Ba
CAMBRIDGE. MASS.

TsL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pjašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nm 9 ryto iki V

8*Naa?ryto M 11

447 Broadw»y
80. BOSTON.

DR. G. L. KILLORY
it SU Kimbal BriMiac 
Kambarys 205

BOSTON. Tlef. Lafayette 2871

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ IR NERVŲ LIGŪ
Darė Kraujo

Nas 9 ryto Iki 7 tok.
ioo 10 ryto iki L

BOR1S BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Iasnred 
Movėta)

Perk raustom 
čia pat ir i to
limas rietas.
Saugi priežiūra, kaina prieina* 

BR0ADWAY.
SO. BOSTON. MAS 

entUfc Boston **’•

.1 tr?

“ Atvažiavau į New Yor-. 
ką- Tegyvuoja laisvas Kli
šas! Aš negrįšiu”.

Po Rinkimų
Bostone po rinkimų klube 

teko girdėti tokį pasikalbė
jimą. Republikonas veikė
jas susitiko demokratą vei
kėją ir paprašė jį paskolinti 
jam nikelį. Republikonas 
sako:

—Paskolink man vieną 
nikelį, aš noriu patelefo
nuoti mano draugui.

Demokratas plačiai nusi
šypsojo, ištraukė iš kelnių 
kišenės du nikeliu ir duo
damas republikonui sako:

—Še tau du nikeliu, pa
skambink VISIEMS savo 
draugams!

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5 Vi formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Man.
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FADĖKOS DIENA NE VISIEMS BUVO RIEBI

Moterų Skyrius b
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J. Jazminas

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Kodėl Moterys Kovoja
Draugė Kubilienė nori 

supažindinti lietuvius vy
rus su Rutbos Miller’ienės 
nuomone. Aš nesu priešin
gas, kad moterys kovoja.

rios palieka vyrą. vaike
lius, ir dumia sau laimės 
ieškoti.

Du mėnesiai atgal aš bu
vau nuėjęs Į teismą, nes tą

s-Vz

(Tęsinys) davo. Kai kurie jų buvo
Viršininkai ir Bendra- • prie Įmonės nuolat paskir- 

darbiai ti; buvo tai pora kalvių,
Paprasti Įmonės darbi- šaltkalvių, stalių ir šiaip pa

trinkai buvo išimtinai seni galbinių darbininkų. Bet 
žmonės. Daugelis jų buvo dauguma jų nuolat dirbda- 
išbuvę Įmonėje ilgus metus vo ant ruožo, pamažu kap- 
ir išėję Į pensiją, bet karui stydamies. Jų stovykla bu- 
užėjus vėl tapo pašaukti Į vo ne pačiame Salzburge. 
darbą. Daugelis jų turėjo ir jie iš ryto atvažiuodavo, 
sūnus kariuomenėje, žuvu- o vakare vėl grįždavo, sa- 
sius fronte ar dingusius be: vo ginkluoto sargybinio ly- 
žinios. Jie daugiausia tylė- dimi.
davo, bet iš visko matėsi, 
kad nekentė naujų viršinin
kų, naujos tvarkos ir karo,

Bet tas receptas iš ’Read- savaitę buvo ĮS divorsu. 
ers’ Digest” žurnalo man Viena sako aš noriu divor- 
atbulai skamba. so, nes mano vyras labai re-į

Ruth Miiier gali sau žiu- tai mane pabučiuoja. Kita'

kalba apie koki senberni. - , ,
gudru politikierį, kokių lie- pinigų, kiek ji non. 
tuviu tarpe mažai tėra. Pas ta sakoj “mano vyras dide- 
lietuvius vra taip: Jeigu k®, ° menkos *\eikatos... 
žmogus vertas garbės, tai ji -Aš noriu atsiskirti . Penkta 
jam suteikiama; o jei ne- skundžia vyrą. kad jis esą^ 
vertas, tai turi paprasto kiauras. koliojąs ją pras- 
senbernio vardą. Tas pats tais žodžiais ir tt. Teisėjas 
jr su merginomis: kuri ko-' klausia, už ką. bako, vyras 
voja. dirba naudingą dar- parėjo namo iš darbo, o as

Paveiksle matyli Robert Miiier šeima Detroite, šeimos tėvas ligotas, vaikų 
daug ir visa šeima Padėkos dienos proga susėdo prie stalo, ant kurio tėra tik 
duonos, pieno ir sūrio... Daug tokių vargšu neturėjo per Padėkos dieną so
čiai apkrauto stalo.

Kadangi mokėjau rusų 
kalbą, tai kariais dirbant 
tekdavo su jais pasikalbėti.

su jais 
draudžiama,

koma, kad prieš Austrijos i taip pat jiems ką nors duo- 
prijungimą prie Vokietijos ti...
Įmonė buvo social-demokra-' Visi jie buvo pasidavę 
tų tvirtovė... nelaisvėn karo pradžioje.

Bet visi viršininkai buvo —Žmonės nenorėjo iš 
partiečiai ir palyginti jauni į pradžių kariauti, — saky- 
vyrai, dėl savo neva nepa- davo. — Krūvomis nelais- 
keičiamumo išvengę kari- vėn ėjo. Bet kaip vokiečiai 
nės tarnybos. Paties STEG elgėsi su mumis? Blogiau,/J 1 MA m —   C* l _ * 1

suardžiusio jų ramų gyveni-1 Šiaip pašaliniams 
mą. Ne be reikalo buvo sa- ■ kalbėti buvo

bą, jos niekas nevadins šen- steiką kepiau, na ir nepa- ką alga. o pragyvemmas 
mer<>e Tie«a po 45 metu mačiau, kaip steikas ant brangus, tai turi dirbti abu- 
merginos išvaizda pasida- pečiaus užsidegė. Sudžia du. .Jeigu vyras turės pa- 
ro kitokia. Daugelis tokių klausė tai ką tu darei tame stovų ir gerą darbą, tai ne 
Ivg “nustoja vilties”. Joms tarpe. Moteris sako, as da- vieno vyro moteris nedirbs 
atrodo, kad jos nebepri- binausi, nes norėjau eiti dirbtuvėje.
lygsta nei prie jaunesnių teatran. Na, ir ji laimėjo;1 'Jeigu ,.Pr^aun^
merginų, nei prie moterų. • teisėjas davė jai divoreą. , merginą, tai jaučiasi kad,
Tokios kariais liūsta ir ru- Jeigu vvras 50 metų, tai v1 -ns ' ( aA 'asįpinasi dėl savo ateities. Pa- paS Xme Tai tiesa iabal "ea*k “I
bandyk tokios paklausti, vyras 50 metų ženijasi ir 15 tuii’^ aaut* koki
rtAlL-rt n tu •stok-Am tai ntsM-  ...  Cin-onimo mergino^ tun gaut kokį

Apie Valgius

Knistai.
Vieną kiaušinį su baltymu. 
5 kiaušinių trynius.
3 šaukštus cukraus.
2 šaukštus saldžios Smetonos 
šaukštuką vanilos arba "bren- 

dės”.

ant farmų tokiose nelaimė
se buvo užmušta 20,900 
žmonių, o miestuose tik 
11,400.

Bakerio miestely, Orego
no valstijoj, buvo išleistas 
Įstatymas, kad už vaikų 
prasižengimus turi būt bau
džiami tėvai. Rezultatas bu-

Miltų tik tiek, kad tešla butų vo toks, kad mažamečių iš- 
tampri. tvirkimas sumažėjo 90 nuo-

tai jo paties noras. Vyras i apgįvedė jauną merginą, 
gali išeit su moteria ar be turėdamas 50 metų ir susi- Paul Kapickas. ir apibarstyk cukraus milte

liais.

Vienoj poroj nylono ko- 
yra apie 3 mylios siu-

direktoriaus man neteko 
matyti: tai buvo peraukštas

<aip su šunimis. Stačiai ba
du dvasino. Žmonės iš ba-

asmuo, kad užsienietis pa- Į do žemę valgė. Ir mirė, 
gelbinis darbininkas turėtų i kaip musės. Vėliau musiš- 
reikalų. Tiesa, jo bute kar- i kiai sužinojo tai, ir nelais
tą teko būti, kame su vienu vėn niekas nebėjo... 
senu darbininku pemešėme
baldus iš vieno subombar-; Krisdavo Į akis didelis ši
duoto kambario i kita — Itų JUSų susiklausymas ir, 
sveiką- Ponia direktorienė į

vogę, ar gavę, jie visadamums už tai išmetė po 10 
markių ir po keletą cigare 
čių dalindavosi. Bet viešai kai-

Apie poną Klinglerį jau Į^kti Rusijoje

venge. Tik atvirai kalban
tis dviese, negailestingai

anksčiau kalbėjau. Jis mum 
iš tikrųjų padėjo ir atsine-

moteries, ir dėlto jokių Įta 
rimų dar nieks nekels. Bet 
ir moteris gali išeiti pas gi
mines ar draugus, dėlto nie
kas jos neįtars ir nepaže--i i mrJ rki’ic no Irti-io nunvi

laukė 5 vaikų. Man rodos,1 
kad tokie dalykai tai ne 
Ruthai Millerienei sprąsti. 
Jų buvo ir bus. Jei vyras ži
las, tai ir rimtas. Tas tikra

NAŠLAIČIO TĖVYNĖ.

;___ tt.tiesa, vyras euauga j puu;----- - - -- —----- --------VICOCt* ▼ J 1 DVMAUįt* * ĮUVVM
mis landžioja po viešbučius1 galutinai apie 60 metų am- 
ar “spikyzes”, tokia, žino-Į žiaus. Stebėtina, kad mote- 
ma, būna pažeminta. jryS apje moterų dalykus

Jeigu vyras kalba Į daly-Į prastai nusivokia. Mergina 
ką jo visi klauso. Bet mote- kai tik išteka, tai po metų 

jau ir persimaino. Moteris 
apie 50 metų jau balta 
kaip obelis ir sudiktėjus 
(nevisada.—Red.), dažniau
sia jau sėdi namie. Na, ir

l is daugiau kalba apie na
mų dalykus, apie puošną, i 
ką vyrai nekreipia dėme
sio. Mane labai džiugina, 
kad moteris kovoja. Lai

“Kur tavo tėvynė, 
Vaikeli, klausyk!
Ar tu ją pažysti?
Na. meldžiu, sakyk: 
Kur gimęs? Kur augęs 
Kur tavo tėvai?
Kas tave maitino.
Kai mažas buvai?”

“Aš gimęs ant žemės. 
Kaip gimsta visi.
Bet kadangi tamsta 
Žingeidus esi— 
Tėveliai abudu

Kotlietai ii kumpio.
2 puodukai sumalto kumpio. ! 
Trečdalis puoduko duonos 

trupinių.
2 kiaušiniai, 
šaukštukas maštardos. 
Smulkiai supiaastyta 

gunas.
žiupsnis druskos.
5 šaukštai riebalu.
G riekės pineappie š keno

PARDAVĖ BULVES PO 
$2.35; SUPERKA 

ATGAL PO 40c.
Laikraščiai praneša, kad 

Trumano valdžia, norėda
ma palaikyti bulvių kainą, bet
supirko šių metų derlių iš 

svo* Rhode Island valstijos far- 
merių po $2.85 už bušelį, o 
dabar parduoda jiems tas 
pačias bulves atgal po 40
centų už bušeli.

Suminkyk kunĮpi su duo- Gražų ‘bizni” valdžia da
ros trupiniais, klausiniais, ro piliečių pinigais! 
vogunu ir kitafc priesko

kovoja sveiku protu. Ne tik ką iš senutės benorėt. kad i-.-.n'.VL.
pas moteris, bet ir pas vy- ji pati nieko nebenori? Tai \f.L- •“p
rus yra pletkų. i gamtos Įstatymas. Labai re-

Jei vyras moterį sekioja, tai moteris 50 metų am- 
tai jis žino dėlko?.. Jeigu žiaus apsuka galvą 20 me- 
moteris bus ištikima savo tų jaunuoliui. Bet vyras ai 
vyrui, tai vyras nesekios senbernis, kad ir 50 metų.
paskui ją. 'žiūrėk, vis galvą kelia.

Kartais vyras pastebi, aukštyn.

Maitino gi Badas 
ir Vėjai Speiguos.

“O mar.o tėvynė— 
Pasaulis platus:
Ir kloniai ir pievos, 
Ir miestas gražus;
Ir šitos, štai eilės

Tokių atsitikimų šimtai, gus daryti prie šio surėdy-į 
Oi, daug moterėlių yra, ku- mo? Jei vyras gauna men-

IŠLUPO KAILĮ SAVO VYRUI IR JO MEILUŽEI

"~1

“Ten mano tėvynė. 
Kur duonos daugiau. 
Už silpnas dvi rankas 
Kur gaunu brangiau: 
Šiądieną dirbtuvėj. 
Kasykloj rytoj.
Už poros dieneliu 
Gal būt jau kitoj.

“Tikra gi tėvynė— 
Tai šalti kapai.
Kur ilsi ramybėj 
Senesni draugai:
Prie savo kratinės 
Jie mane priglaus. 
Ten vargo ir skausmo 
širdis nebejaus.”

ž#; v

Paveikslo dešinėj matosi teismo salėje buvusi Mrs. 
Lennon, kuri pateko Į teismą už tai, kad su ilgu bi
zūnu išpylė kailį save vyrui Jimmy Lennon ir jo mei
lužei, mūviu aktorkai Doris Link. Tas šeimyniškas 
bizunavimas atsitiko garsiame Los Angeles mieste.

I—

šė daugiau draugiškai, o ne piusdavo didij d
is aukšto, kaip ciajau buvo ir vi g,„ietinę tv“^ ą 
Įprasta Į užsieniečius žiūre- -- - - v
ti. Mudu su T. dažnai pa
švaistydavome, kuo šitą 
Klinglerio gerumą galima,
butų paaiškinti Kartais į namu ir noržo jž . b t 
k^Tkok^ draU?? ’

—Mes dabar pamatėme, 
kaip žmonės gyvena, — sa
kydavo.

Tačiau visi buvo pasiilgę

--- Mus tenai nenatrlAatvc-- ------------paskui nutardavome, 
tai negalėtų turėti —sakydavo.

reikšmės... Man atrodė, kad geraširdžiai V? m^s^0 
šis apsukrus vyras, visada [ žmnn A. L i J ,-nuosird^ 
nešiojąs partiečio ženkliu- žai gke’ntė- 'dls'eJe nema-

‘S&t jansbixda?čxž i: rtimža,ių

tikėjo, kad vokiečiai belai-i džioie nebuvo E*amėtų karą, o kartą bedėko-fe
lJan?£™ Jvensrij. („kietis, būvį

kad

niais. Padaryk 6 plokščias; KAIP IŠIMTI DRUSKĄ i. —Kas žino, galbūt, ir sS-nmkas bet hai Kan/IlllfPs: arhfl katlifitnc ' |g SRIUBOS ' trarlo rroloeitzi Iro nnJA . ®’ Oet Clelbandukes arba . kotlietus. t 
Užkaisk riebalus keptuvėj 
ir pirma paynsdink juose 
pineappie. Išimk ir sudėk i 
tuos riebalus kotlietus. Te- 
yul pagruzda iš abiejų pu

Jeigu per 
šeimininkei

neatsargumą
jus kada galėsite ką padė
ti...

Kitas iš eilės viršininkas
(džiovos) atleistas, 
tai jaunas vyrukas,

ligos
Buvo
gana

į šeimininkei pasitaiko per-!buvo inžinierius Mayeris.I 1fis.]\ėliau
-jsudyt sriubą, tai reikia į- Šitas Mayer, atrodo, iš tik- baįke bet ™“'
-mesti nuiuntą žalia buvę, rujų buvo idėjinis nacis ir tepaX?enįs nerrikėjė i T 

nutes gerokas smnranrntis Vnrc ... -°*v - pei^iKele j nsiu. Sudėk juos Įę pusbliudi i" palaukus apie 5 minutes 
ir ant kiekvieno kotlieto pa- išimti. Bulvė druską sugers, 
dėk pineappie riekutę.

Dalykai, Kuriuos 
Verta Žinoti

MOTERIS.
Tai kas, lankos ji sapne. 
Kad vardą jos tari! 
Turėjai moterį, ar ne 
Šiandien neturi.

Ir neturėsi. O regi.
O lauki, dievaži.
Viena ji buvo tau brangi,

1
Paskutinis <aras prarijo

apie 78,000/»i)0 gyvasčių. Į 
tą skaičių Įeina 32 milionai 
kareivių, kurie žuvo kovo
se; 26 milionai Žmonių, ku- Viena tiktai brangi, 
riuos naciai ir bolševikai 
išžudė savo koncentracijos 
stovyklose, ir 20 milionų 
civilių gyventojų, kurie žu
vo orlaiviams bombarduo- 

; jant mieetus.

gerokas siauraprotis. Norsi^S/ t^v^a k ' 
iš paviršiaus atrodė labai Ven4 ET
"Tliau kU^k- Žmoge-Ii,s- i kaime .Schan’nį dkb- 
Grindieris, ^nint^lk

|kietis įmonėje, už tai visų, pasklitinio biko
į nemėgiamas ir nekenčia- 
mas, — gyvas tvarkos 
drausmės Įsikūnijimas, ši- 
tas Grindleris, nors paviršu- 

! tiniškai priekabus ir šiurkš
tus, iš tikrųjų buvo didesnio 
intelekto, negu toks Maye
ris.

su-

tikėjo fiurerio žvaigžde ir 
lr vokiečių pergale. Gaila bū

davo klausyti jo, žinant, 
kad visoms jo svajonėms ir 
viltims jau kasama duobė...

Antras svetimšalis darbi
ninkas, su kuriuo T. ypač 
draugavo, buvo vienas slo
vėnas, kuris dirbo tokiose

Sat pareigose remizėje. Jis 
uvo čia prievarta atvežtas, 

Liublianoj buvo palikusi jo 
žmona ir vaikas. Jis mėgda
vo tvirtinti, kad jo tėvas 
Liublianoj esąs pats tram
vajų Įmonės savininkas, ir

Meistras Holzneris buvo 
remizės ir T. tiesioginis 
viršininkas. Buvo tai pa
prastas darbininkas, be di
delio išsilavinimo. Iš visų 
šitų viršininkų tik jo kartą 
buvau iškoliotas, kai pava
duodamas T. nemokėjau 
sukabinti vagonų.

—Koks kvailys! — suri
ko supykęs Holzneris. — 
Net vagonų sukabint nemo
ka!

Bet jo pyktis greit praė
jo, ir mačiau, kad jam pa
čiam buvo nesmagu dėl sa
vo nervuotumo. Vienok T.’, 
dailaus apsiėjimo mėgėjas, 
dėl savo viršininko stačio
kiškumo kentėdavo ir daž
nai nusiskųsdavo...

Be visu šitų viršininkų ir 
senų darbininkų dirbtuvėje 
dirbo keli jauni vaikėzai— 
mokiniai ir nemažai rusų 
belaisvių. Kadangi Klingle- 
ris buvo jų stovyklos virši
ninkas, tai šitos pigios dar- 

I bo jėgos Įmonė visada gau-

L. Žitkevičius.

ŽVAIGŽDĖ UŽ GROTŲ

Buvusi filmų žvaigždė, 
Madge Meredith, nuteista 
penkiems metams Į kalėji
mą už dalyvavimą pasikėsi
nime prieš savo buvusį ma-

Amerikos Architektų In
stituto apskaičiavimu, gy
venamųjų ramų trukumas 
Jungtinėse Valstijose bu- 

įsiąs jaučiamas dar per 30 
metų. Gyventojų prieauglis 
Amerikoje per tą 30 metų 
duosiąs 30? "0,000 daugiau

me. Į žmonių, kuriems5 bus reika- 
patalpo^ 
parodo, 

.vventojai

s.

GYVAČIŲ MEDŽIOJI
MAS GERAS SPORTAS

Kai kurie -žmonės
džioja visokius paukštelius i nngos ^naujos 
ii’ gyvuliukus giriose ir tą Statistika 
vadina sportu. Mokytojas Amerikos

kad
su-

S. Hill turi geresni sportą,: valgo daubai saldainių, 
jis medžioja barškalines ne?11 žuvies. Pavyzdžiui, 
gyvates ir iš to turi didelio ^1947 metais suvartotų sal- 
pasitenkinimo. .Jis jau spėjo dainių kiekvienam gyven- 
prigaudyti per 36 metus tojui išpuolė po 18 svarų 
apie 20" tūkstančių barška-' saldainių. žuvies vos tik 
linių. Nė viena gyvatė jam'p° 10 svarų.
nėra Įkandusi. Tas sporti
ninkas gyvena Denver, Farmose hna daug dau-
Colo, jis yra aukštosios mo- giau trafiko nelaimių, neguĮnadžerĮ Verne B. Davis, 
kyklos mokytojas. [miestuose. Pareitais metais,Los Angeles mieste.

jo tramvajai esą ne tokie 
seno gramėzdai, kaip kad 
čia. Jis netrukus gavo ato
stogų aplankyti šeimai, iš
važiavo ir, kaip mes jam ir 
patarėme, daugiau nebegrį
žo.

Tiek apie bendradarbius. 
O apie bendradarbes atski
rai...

(Bus daugiau)

Parodyk duosnumą musų 
tautos nelaimėje, nepagai
lėk dienos uždarbio tremti
nių šalpai. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.



KELEIVIS, SOBOSTON Poslapis SeptintasNo. 48. Gruodžio 1 d., 1948 m.

Venecuelos Perversmas 1 Sprogimas Portugalijoj
Praeitą savaitę \enecue- Lisabonoje, sprogstamos

gos n pastate prie vairo darbininkus ir 29 sunkiai 
naują perversmininkų vai- sužeidė. Sprogimas ivvko

pulkininkas Carlos D. Chal- Visa Lisabona jautė spro- 
joaud, kurs valdo vardan gimus.
pergalingos armijos, durtu- --------
vais pasirėmęs. Prancūzą Protestas

.-------- _ Valstybės sekretorius G. j
Stalino “Turke” ę. Marshall sako, kad, ne- 

Amerikiečiai per Pade- žiūrint Prancūzijos protes- 
kos . dieną valgė torkę, o to, anglai ir amerikiečiai 
Stalinas tą pačią dieną pa- perleis Ruhro srities pramo-j 
skelbė pasauliui, kad jis nę vokiečiams tvarkyti, o 
jiorėtų visą Įurkiją suval- prancūzams nuraminti bus 
gyli. Per radio rusų propa- imamasi “saugumo priemo- 
gandistai Įkalbinėjo turkam, nių”, kad vokiškas milita- 
kad tiktai Rusijoj žmonės rizmas vėl neprisikeltų.
yra laimingi, o Amerikoje --------
žmonės labai skursta ir Burmos Pasninkas 
kvietė turkus sulysti i Sta- Burmoje eina mūšiai tarp 
lino pečiuką pasikepinti. maištininkų ir vyriausybės

-------- šalininkų. Bet praeitą savai-
Izraelis J. Tautose ttę, paminėjimui didžiojo 

Jung. Tautų tarpininkas, pasninko galo, Burmos ka- 
Amerikos diplomatas Dr. reiviai iš abejų fronto pu- 
Ralph J. Bunche, pasiūlė siu, paskelbė trijų dienų 
Jungtinių Tautų organizaci- karo paliaubas ir girtuok 
jai priimti Izraelį i Jung. liavo pasninko užbaigtu- 
Tautų organizaciją pilna- vėms. Po pasninko užbaigi- 
teisiu nariu. Bet kada J. T. jmo, karas vėl eina, iki pa- 
Organizacija tą klausimą aiškės, kas stipresnis, 
spręs, dar nėra žinoma.

Cechų “Teisinai”
Čechoslovakijos bolševi

kiškas teismas nuteisė aš 
tuonius “Amerikos šnipus 
mirti už šnipinėjimą. Tiktai 
du nuteistieji buvo teisme

VAKAR LONDONE, ŠIANDIEN NEW YORKE

Duktė Amerikos ambasadoriaus Londone, JI iss Shar- 
man Douglas, sėdi N'ew Yorke su sato gera pažįsta
mu, Milford Haven, su kuriuo ji .vaIk““^ldl ,b"vo 
susitikusi Londone. New Yorkas ir Londor.i- uabar 
bėra vienos dienos atstume...

vaizdinti, kas butų, jei A-' 
merika neturėtų atominės 
bombos, o Stalinas ją turė
tų! Ar Stalinas tada šliau- 
žiotų taip pilvu prieš Ame 
rikos ponus
Washingtono ponai šliau 
žioja prieš Staliną? Atsa-

PRANEŠIMAS PRAŠAL1NK1M KARUS!—Ne, ponuli, ir Rymo, 
nemačiau... Atsakydami į daugelio asme-j Mokinltimės Tarptautinės Anglų

—Tai tu visiškai svieto nų paklausimus, pranešame: •^1^.^a^k^Ij^UviųA'^aujici”
nesi matęs, __ sušuko svie- d) kad AID OVERSEAS, Incjkožną mėnesį. Kaina tik ?1.«) me-

i kariškais adresais siuntiniu ne- 'um'''
(2) kad uostų darbi-

Musų Gegužinė

taunas ir šnekus ponas.
Po to pasikalbėjimo kurį siunčia; 

laiką abu tyliai važiavo to
liau. Tik po kiek laiko fur- 
monas atsigręžė ir klausia 
poną:

i —Ar ponas esi buvęs mu
sų Gegužinėj?

i —Ne, — sako ponas, — 
Gegužinės aš nesu matęs.

—Tai matote, ponas,'
Tamsta žinai Paryžių ir Ry-I 
mą, bet musų Gegužinės, 
kuii yra šalia musų parapi
jos, jus visgi nesate matę, o 
aš ten vieną kartą buvau!

Taigi, Gegužinės lanky
me svieto nematęs vežikas 
subytino svietauną ir šnekų 
poną!

1915 metais, kada vokie
čiai sumušė maskolius prie 
Mozūrų ežerų, maskoliai 
bėgo per Lietuvą ir kaitą 
mano tėvas susitiko pakly
dusi kazokų burj. Kazokai 
klausia, kur čia yra “gorod 
Gegužini”. Tėvas paaiškino 
kazokams, kad jokio “goro- 
do” nėra, bet kazokas tvir
tina, kad jo planas rodo to

ninku streikai neliečia Aid 
Overseas, Ine., maisto siunti
nių, nes visi šios bendrovės 
siuntiniai sudaromi Europoje, 
gi užsakymai sandėliams siun
čiami oro paštu; (3) kad laiš
kus į AID OVERSEAS, Ine., 
bendrovę galima rašyti lietu
viškai.

AID OVERSEAS, Ine., 
4851 S. Ashland Avė., 

Chicago 9, 111.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo motinos Agotos Simo

kaitytės - Vaičiulienės, sesers Onos 
Simokaitytės - Šilerienės ir brolių 
Jono ir Prano Simokaičių. Visi išvy
ko j Ameriką prieš pirmąjį Didyjį 
karą ir, kiek prisimenu, gyveno Chi- 
kagos mieste. Visi trys gimę Lietu
voje, Žilių kaime, Kidulių vaisė., 
Šakių apskrity. Nuoširdžiai prašau 
ką nors apie juos arba jų šeimas ži
nančius arba juos pačius atsiliepti jų 
sesers sunui:

Pranui Vaičiuliui,
(16) Hanau a. M.,
Lamboysstr. 84, 4-1,
Germany, US Zone.

(52)
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6-th st., Piiiladclphia. I*a.

LIETUVIŠKI KALENDORIAI
190 METAMS

Tinka namuose ir biznieriams 
Turim visokių lietuviškų, gražių ame
rikoniškų, religinių, gražių merginų 
ir kt. Su lietuviškais ar amerikoniš
kais mėnesiais.
1 už 35c., 3 už $1.00. 100 už $18.00 

(su prisiuntimu)
Galima gauti ir Katalogą

Užmokestį: iki $1.00 siųskite 3c. 
Stempomis arba Doleriais; virš $1.00 
galite siųsti Money Order’iais arba 
Čekiais, adresuodami: < 49)
LITHO CALENDAR & PRINT1NG

COMPANY
199 Xew York Avė., Nebark 5. N. J.

Lietuvoje šalia mano pa- M miestą. Gal ant “to pla- 
rapijos vra Gegužinės para- no” Gegužinės miestas ir 
pija. Nors mano paraoiia buvo> mums žinantiems, v kxj«. Nors mano parapija, . .. . 

kaip dabar » kaimynystėje Geguži- visvien buvo tiktai ma-
nes, bet tos dvi parapijos žą, sukrypusi bažnytėlė, ku- 
jokių ryšių tarpusavyje ne- nos mes niekada ir nelan

Paieškau Agotos Vilimaitytės, ki
lusios iš Juodeglyno kaimo, Sasna
vos parapijos, Po vyru jos pavardės 
nežinau. Meldžiu jos pačios arba ją 
žinančiųjų pranešti man jos adresą. 
Prašau adresuoti man taip:

Antanas Vilimaitis,
Indian Head Farm, Granby, Conn.

Italijos Vagys
Iš Italijos praneša, kad 

nežinomi vagys Venecijoj 
pavogė iš garsios bažnyčios 
Della Madona Salute 12 
garsių paveikslų, kurių ver-i o kiti nuteisti už akių. Nu 
tė yra labai didelė. Spėja- teistieji yra Miroslav Cho 
ma, kad vagys pasislėpė ir Slavoj Sadek. Juos kalti 
požemyje, iki bažnyčia bu- no politinės policijos agen

kymas kiekvienam, tur būt, turėj0, * net ir tų parapijų pydavome, nes tai buvo ki- 
yra aiškus. M. P. i įmigai jokių pažinčių tarp ta parapija, kits valsčius,

Hudson, Mass.^^ neturėj0 ir vieni pas *1^ apskritis ir kita guber-’ 
! kitus į svečius nesivažinėjo. nija. Į svetimą parapiją 
Gal tai todėl buvo. kad ma- T^tis mes neidavome, nes 
no, Upninkų parapija, buvo J, ^vetimoj parapijoj mal- 
Kauno gubernijoj, o Gegu- <a nieko nemačija... M. P.

Paieškau brolio Burinsko ir sese
rų Rožės ir Katrės Burinskaiiių, ki
lusių iš Punsko parapijos, Giluišų 
kaimo. Jie patys ar Ras juos žino 
malonėkite rašyti šiuo adresu:

Ona Jankauskienė-Burinskaitč
(21a) Blomberg, Lippe
Hausmannstr 8
Germany, British Zone
Arba rašykite V. Yankus 

947 River st., Hyde Park, Mass.
(48)

vo uždaryta, o paskui pa
veikslus nukabino ir dingo.

tai, o nuteisė bolševikų tei
sėjai.

YiC D1SA1I1
KAO muiUū RftOUinA

Gailisi Paklausęs Kuniginiu■ jimo, kurio valdyba (ir tai 
“ dar ultra-katalikai) nebojo 

senų ir suvargusių nariųTamsta, re-

Skaitytojų Balsai
“Keleivio” ižinės parapija buvo Vil

Gerbiamas 
daktoriau,

Paskiausiu laiku man 
vienas pažįstamas atsiuntė 
laišką, kuriame yra ir tokie 
žodžiai:

“Gerbiamasis, netikėtai 
įman pakliuvo į rankas ‘Ke-
leivis'. Jį beskaitant uzti- aj kan7uojasį su draugu! yLYTį 
tau straipsni apie tatali- g Jie važ,,.0J;1 Į Ma-: d^‘
kišką susivienijimą. Gaila, . nzi.i.

Gerbiamieji
leidėjai, « parapijos buvo JonavosSiunčiu $3 Maikio Tėvui į - į if Rauno Rrf
ant naujos pypkes o oOcu į 4
ant rnachorkes o ka\ prie’VepHų UR.
Vn^nmar*f’ ttx mergės apskričio. Tuo tar-

lin-'Pu Gegužinės parapija irgi pavėlav imą atle s» , priklausė prie dvejų vais
kiu visa gera. u p , čių: viena pusė nrie Gelvo-.

Pittsburgh, Pa. "•"‘"“J \ .Įmaus ap-. 
& eknties, o kna puse pne

Žąslių valsčiaus ir Trakų

niaus gubernijoj. Musų pu KĄ REIŠKIA SUTRUM
PINTI VARDAI

D.D. — Teologijos dak
taras.

D.D.S. — Dantų chirur
gijos daktaras, dentistas.

DDT. — vaistai vabž-
uZISiiiS naikinti.

Paieškau giminių ir pažįstamų iš 
Suvalkų krašto, Prienų parapijos, 
Medišių kaimo. Aš esu Jieva Traki- 
maitė; dabar vadinuos Jieva Valai
tienė, Amerikoj jau 43 metai, todėl 
noriu žinoti, gal randasi mano gimi
nių tarpe tremtinių. (48)

Jieva Valaitienė,
R. F. D. 3, Waterbury, Conn.

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių i puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos.
£3------1 I TA ® 1svaras Kainuoja vjz.
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Aš, Magdalena Wikis, po tėvais 
Meškaitė, paieškau savo brolio Fn- 
no Meškos, kilusio iš Salantų vals
čiaus, Kretingos apskrities. Gavau 

Lietuvos laišką, kad jis yra din
gęs be žinios. Sakau, gal yra pabė
gęs Vokietijon ir gal kas nors jį ži
no, todėl prašau man pranešti. Gal 
yra ir daugiau mano giminių atsidu- 
rugju Vokietijoj, todėl n rašau atsi
liepti šiuo adresu: (48)

Mrs. M. Wikis,
115 Elgin st.,

Hamilton, Ont., Canada.

iš

Dec. — Gruodis.
Decim. — Decimetras,

Gerbiami leidėjai, ISSiet""“” “ deSnJ? met™tdali,s- ,
Ačiū už priminimą, kad apS.?i! d'sit„ ... ,Deft- — Defendant (at-

iau baigiasi prenumerata. Taigi dėlto to? kai sakovas> teisman traukia-: 
Aš tikrai įvertinu jusu iei- vynines parapjos tr buvo mas a,muo).
džiama laikrašti ir prašau du I ekirting- pasauliai ,• Del. _ Deleware, 
toliau,' kad mane lankytų.?68 PrtĮ»la3Se f™ dve- gaus.
Tam reikalui įdedu $4, tris a-“' Den- - Danija...Už laikraštį, o! vieną dolerį «k™>, .r ketu* vatoų Dtal - Dialektas.

M* ashingtono. išmintingi («UO(įu Maikiui, nes juk ne į Kada viena? gudrus ame- Diam.—Diametras

reikalų. Su aukšta pagarba
X. X.

dele-l

Paješkau savo brolio Gegio Anup
ro. Meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

A. Warren, 
130 N. 2nd st.,

(48) 
Hudson, N. Y.

Ar Stalinas Šlisužiotų 
Prieš Mus?

Kišką susivienijimą, traim, , ir j Berlyną? j paryžių 
kad to straipsnio iškarpą v-j važiuoti i Mask- 
pameciau, nes norėjau ją ir q taiRog Rai uip!
jums pasiųsti. Daug kas ra- nĮra Q MaiRio Tėvas aną
soma tame straipsnelyje gavo Maikiui sako,
anU ta musu susivieniji-, - j_- .-.i.-j-------apie kad jis į dvi valandas padą-; laikraš^o

Tėvui reikia puspa- rikietis rašė a;ii 
džių. Su pagarba šaulį”, jis niešC

Jonas Višniauskas, kad mano pana) 
Chicago, Ill.'žinė, nors yra!

--------  ; kaimynai, bet
Gerbiama redakcija, : skirtingu gyver^ 
Ačiū. kad nesulaikėte ‘'vieną

sau prisiųsti man tą Amerikos armijos,
vi , kur apie tai rašoma.
Nes ta prakeikta konversi- Atrodo, 
ja ir mane seną labai nu- protaujantis

kad kiekvienas 
žmogus paša

, .. . . miestas’’ visžiM ‘-Keleivio staitytojas, Tai buv0 vj u] 
sta,ten JĮ nuo to laiko, kaip de|ž g
tik “Keleivis išėjo, seniau į )auke ir dauci2J
nas

lė klaida, kad aš pnes _. 
pietų leidau save prikalbėti nų planai 
prisirašyti prie to susivieni- Tik reikia valandėnei įsi-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Dicžiaoria ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Paiaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $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 
Pator velene Susivienijimo 60 metą Jub,l,e,m,« \ a- 
j,„. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už ejoamin.- 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraSyk savo Šeimos na- 
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arta | Centrą adre- 
gv.odamas:

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

kaimas” tai. v
______ įvo mažas miesej

vo ir batsiuvio
Gerbiamieji, ir monopolis.
Prisiunčiu penkis dolerius kunigas su 

laikraščiui atnaujinti ir už nais.
1949 metų kalendorių, o Mano jauny^ 
kas liks, tai tebūnie Tėvui prieš pirmą pa?4 
tabakui pirkti. Su pagarba kada dvarai nto| 

George Yudis, ti, tai mano paflf 
Chicago, III. n<> vienas svietu 

Jis kartą važ« 
vežiku (fuimciiiį 
kalbėtis ir pr^J 
hėti savo f.iriroif 
Pa buvęs? Pon

Ar tu esi 
žiuje?

-—Ne, — saio J
■^-neteko mar. 
ziuje.

—Ar ęsi bu^ j 
—Ne, Įx>nui

nebuvau.
■—Ar esi

ne?
—-Ne, ponuli- 
—-Na, o Ry# I 

v?s šventa tėv»P1

Lawrence, Mass.

Gerbiamieji,
Šičia rasit mano prenu- 

' meratą už “Keleivį”, nes aš 
manau, kad mano prenume
rata iau arti pabaigos, to
dėl ir skubinu atsilyginti, 
kad neateitų tas Senis su ta 
savo didele šoble mane 
bausti. Mat, aš buvau nuvy
kęs į Senio susaidę ir ma
čiau, kaip jis norėjo Mai
klui užduoti per marmūzę... 
Su aukšta pagarba Tams
toms ir su geriausiais lin
kėjimais ir toliaus gyventi 
lieku Jacob Gawen

Rock-Lake, N. Dak.

(sker
dieną pa- srnao)- .

nežinojo, D. L. ir D. Lit.—Literatu- 
ia ir Geęu- ros daktaras, 
artimiausi O. — Dead Letter

fvena visai Office, kur eina visi pašto 
iu ir apie Į nopi įstatyti laiškai, 

luli" nieko Ditto (italų kalboj
nenorėjo, reiškia. tas kas jau buvo z 

tas pats; pakartotinas).
ar buvo),' 
ažiausias 

pasaulyje, 
ena nedi- 
tuščiame 
ieko. Tai

Gegužinė, 
ersčio bu- 
as. Tas
ruju. bu KĄ DARYTI DftL SKAUSMŲ 
, čia bu REUMATIZMO
siuvėjas, ARTHRITIS
Indė 11' ,eigu jųs kendiate nuo Nagar<* ,\u skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Sei*-

C1OS tai’ tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijon.
Sąnarių sustingimo. Neuritos, Pada- 
gros ir tU Pabandykit RADĘ TAB- dienose, LETS dėl gerų pasekmių. Mes no- 

inl l-urfl r,m- kad J,s P’*n’ėgintnniėt RADĘ inj karą. TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo- 
O lŠdalV- kni le;”> jums. Nesiųskit pinigų, o 

tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelešuos, jei nepatiks. <48) 
NORHTHAY PHARMACAL CO.

439 North Street. 
ROCHESTER 5, NEW YORK 

Dept. 30

^'ve_ 
ponas, 

imas su 
pradėjo 

klausi- 
kur tai 

iko:
ręs Pary-

irmonas, 
iti Pary-

irlyne? 
Berlyne 

Londo-

esi bu- 
įatyti?

Paieškau Petro Poškaus tetos, gy
venančios Jungtinėse Valstijose, apie 
300 mylių nuo Montrealo. Poškus da
bar gyvena Francuzijoj. Aš esu jo 
žmonos sesuo ir turiu svarbių žinių 
pranešti jo tetai. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (48)

Anelė Salalienė,
56 6th Avė., Ville LaSalle,

Montreal, Que., Canada.

Paieškau Prano Bručo ir Bronės 
Gineikaitės. Abu kilę iš Metsėdžių 
kaimo, Ilakių valsčiaus, Kretingoj 
apskričio. Jie patys, jei dar gyvi, ar 
kas juos žino — prašau atsiliepti, 
busiu labai dėkingas. Prašau rašyti:

Boleslovas Strikaitis,
Rendsburg Wrange 1 n Kaserne,
(24) D P Camp, Holstein, Germany

A PS1V ĖDIMAI
CALENDAR S FOR ioao Pateskau gyvenimui draujrC-s tarp 

f rtZK , 45 ir 50 metų amžiaus. Geistina,Calendars for ................. $‘.oOtkad butų linksmaus budo ir gražaus
irtu I sudėjimo- Taip pat geistina, ka<i ne-
1 (MM) .................. 514.90 , vartotų svaigiųjų gėrimų Aš esu to

Statements .................. .->.95 pj,t amžiaus, kaip ieškomoji
P. Torius

136 D st., So. Boston, Mass.
1000 Business cards ............. 3.50
Send all orders to: (49)
KILB1S PRINTED PRODUCTS 

621 E. 128th Street. 
Cleveland 8, Ohio

NUO UŽSISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
* IR ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jw 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perpiyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, peršiamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj

Paieškau merginos gyvenimui, ne-
senesnės kaip 28 metų ir kad butų____ _____
gera virėja. Pageidaujama iš lietu-i orderį į: <16-9)
vių kilmės. Rašyti šiuo adresu: j LEGULO, l»ept. 2,

A. G„ (48) 1 <847 W. 14th Street.
1065 W. Monroe st., Chicago 7, III. CICERO 50. ILL

ŽODYNAS
Angliškai > Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama ‘'Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broaduray, South Boston 27, Mass.
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AČIŪ UŽ GERĄ PASI
DARBAVIMĄ

Lietuvių Darbininkų Dr-

SUĖMĖ PENKIS EKSPRE
SO VAGIS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS

Viena* Revere Kyšininkas Kas Žino Platon Wrengei? 
Prisipažino Raudonasis Kryžius pra-

Pirmadieni teisme Revere šo mus paskelbti paieškoji- 
Leo- mą Platon Wrangel von 

iš
r____ „-------- . . . .---------- .. ... - . _ -. . .----- ar

gero musų vakarienės pasi- kų byloje, prisipažino esąs 1925 metais ir esąs' gimęs 
sekimo. Draugė Elena Kri- kaltas. Svarbiausias Revere Jaltoje, Klime. Jei kas bu- 
žanauskienė iš Cambridgę miesto tarybos narių prasi-) tų apie j j girdėjęs, prašom 
atvežė vakarienei gardaus žengimas, pigai kaltinimo; pranešti _A. RaudonajamVii Z*ll 1 .'finii'ncinc akto UM *00 btld 1,'p PFT1P

. Pirmas Sniegas Bostone
Pirmadienį Bostonas su

laukė pirmo sniego, kurs 
pasirodė, bet nepasiliko. 
Po sniego oras atšalo ir 
žmonės jau kalba, kad žie
ma visgi ateina...

Sekmadieni Bostono poli- Pereita sekmadienį South pyrago ir butelį stipriosios, aktą, yra tas, kad jie ėmę Kryžiui Bostone, 17 Glou-•• __ Xi_______ 1.:~ _____ -r-. =2 - , • , - _ X- —- - ... OI OXA /.netnr oi

kių už 52 tūkstančiu dole
rių, daugumas tų prekių bu
vo pavogta iš gelžkelių eks
preso kompanijos. Policija 
tik vėliau sužinojo, kad 
gelžkelių ekspreso kompa
nija jau 14 mėnesių ieško 
vagių, kurie iš tos kompa
nijos per ilgesnį laiką pa
vogė už milioną dolerių vi
sokių prekių.

Suimtieji vagys yra John 
T. Pambuko, Frank M. Mc- 
Donough, Joseph De Reeno, 
Harry Chaet ir Joseph Col- 
lins. Pas vagis rasta ne tik

iuos šokikų grupės tautinių 
šokių vakaras. Be šokikų, 
vakaro programoj dalyva
vo dar worcesteriečių karo

nė. P. Kisliauskienė, M. Si- duota apie 75,000 dolerių, 
mon, E. Žiurinskienė, O.; Teismas nuu,ž kad lai_

Patikrinti Sukčius 
Advokatus

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

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

1. Muzika.
2. Dainininkė Dr. Amelia

way, So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483
Knraąkipnė K Valantienė1, nuune, kuu mi- Bostono advokatų organi- ~ j aminmKe L>r. j

M. Ručinskienė, O. Andriuj ^vby'?s tures zacija kreipėsi į valstijosį R°3ddp^fka apie°Maedute
gyventi teismo rūmuose, auksciausią teismą su pra- r-asana apie ±uagciuię.
D.ėl __ ir . • __ : „ ivmn nurlovvt?

NEBIEDNAS JIEŠKO 
PRIEGLAUDOS

Aš turiu pinigų susitaupęs.S.Audickienė,
E. Simon ne-

kė p-lė Alicė Plevokaitė. pagailėjo triūso vakarienę 
kuriai akompanavo p-lė gardžiai paruošti. Prie va- 
Amelia Tataronytė. karienės dirbo musų kuo-

Vietinių jaunuolių gru- pOs draugai J. Audickas, 
pės, p. Ivaškienės išlavin- Kučinskas, Andriukaitis, 
tos, pašoko visą eilę tautiš- Taurinskas. V. Anesta ir kt. 
kų šokių ir suvaidino kome- ,
diją “Muzikantai’’, kuriai Drg. F. Ramanauskai iš 
siužetas paimtas iš Krylovo Nonvoodo at\eze bonką 
pasakėčios apie tai, kaip gardaus gėlimo seiminin- 
bezdžionė, asilas, ožys ir kėms pavaisinti uz gardžią

veteranų choras, solistė Di-Į kaitienė, A. 
va M. Vignaly ir smuikinin- Jonuškienė ir

pasaulio. žemesnių teismų ir užsiima tion, Lithuanian Program, namu padaryt. Dirbčiau tik už 
visokiais sukčiavimais. Sa-216 Tremont st., Boston, pastoge ir valgi. Todėl kas no
ko, kai kurie advokatai iš- Mass., pranešdami savo įs- retų duoti man prieglaudą, pra- 

pudžius, o skelbimus prašo- gau parašyti žemiau paduotu 
me siųsti į 502 East Broad- adresu- Mirdamas palikčiau vis

ką tam ar tai, kas mane

tai ekspreso kompanijos „_______ _ ____ „ .
prekių, bet ir narkotikų, lokys mėgino sugroti kvar- vakarienę, 
kuriuos vagys nežinia kur tetą. v akarienėjevagys
pavogė.

Vagys buvo pagauti dėka 
vienai mergaitei, kuri pate
lefonavo policijai, kad va
gys savo grobį laiko H. 
Chaet krautuvėj.

Vėliau suimti dar 5 tos 
vagių gengės nariai.

Gerai Pavyko LDD Va
karienė

Praeitą sekmadienį LDD 
vietos kuopa turėjo metinę 
vakarienę, kuri sutraukė 
gražios publikos. Vakarie- 
nės programai vadovavo 
d. P. Šveikauskas, o ją ati
darė d. N. Jonuška. Keli 
svečiai pasakė trumpus lin
kėjimus. Nuo Lavvrence 
svečių pasakė kelis žodžius 
drg. Čiurlionienė, o su jąja 
buvo d. Paul Lewko ir Mrs. 
Burokas, nuo Norwoodo 
draugų kalbėjo P. Kručas, 
nuo Haverhill viešnių pasa
kė kelis žodžius d. S. Pap
lauskienė, o su ja iš Haver
hill buvo d. Julija Karpa- 
vičienė.

Svečių buvo ir iš kitų to
limesnių vietų, bet reporte
riui besivaišinant su sve
čiais neteko pavardžių už
sirašyti. Dalyvi*.

turėjome ma-
Vieni numeriai išėjo ge- Jonių svečiųį ne tik is Bosto- 

riau, kiti silpniau. Vistiek no ir apiehnkių, bet ir is 
p. Ivaškienei reikia pripa-| toliau. Draugai noruoodis- 
žinti nemaža kredito, kad rai atvvko gražiu buriu, 
auklėdama savo šeimą ji | net 18 svečių! fe Lawrence. 
dar suranda laiko ir energi- Randolph ir Haveihill bu
jos organizuoti ir lavinti Į vo musų širdingi prieteliai. 
kitų tėvų vaikus. Kaip ji| Ačiū visiems!
aiškino, jos vyresnioji gru- LDD 21 kp. Komitetas.
pė dažnai dalyvauja ir ame- --------------
rikiečių fastivaliuose. NEUŽTEKO DRĄSOS...

Didžiulė municipalė salė §. m. lapkričio 23 d. 
buvo kupina publikos, kuri “Darbininko” No. 89 tilpo 
širdingai jaunuoliams plo- žinutė “Tremtinys Našlaitis 
jo. Rep. apsigyveno Bostone

Šį našlaiti Vytautą Dam- 
Tyrinėja Mokinių Riaušes brauską iš Vokietijos parsi- 

Bostone gabeno ir apsiėmė globoti
Praeitą ketvirtadienį, po ;NCWC. Našlaitis apie me- 

sporto žaidimų. Bostono! tus laiko išgyveno Mariana- 
mokvklų mokiniai surengėj poko vienuolyne. Po to jam 
patys sau gana šiurkštų po-1 buvę pareikšta, kad jis tu- 
gromą Seollay aikštėje.'H* išsikraustyti pas savo 

ra-1 pažįstamus. V. Dambraus
kas bėdos verčiamas krei-

Veteranai Reikalauja Pir- liudininkus, kaip
menybės Tarnybose ' teismuose liudyti ir pasižy- 

j- • i ... bu panašiais neleistinais
»I antradieni tūkstančiai darbais.

veteranų ėjo Į State House _________________ „___________ (—-» - liiia ir c, aviiny- j
i ' , gy namas.Visi modemus pagerinimai. > lenlu

jeiKalauti, kad veteranai “Keleivyje” naudingu yra >*rio. Yra 3% akrųkad veteranai 
turėtų pirmenybę valstijos 
tarnyboms gauti.

daryti visokiu* biznio skel
bimus ir pajieškoj:

PARDAVIMUI *4 lanl al Prl"
Montelloj 5 šeimynų namas ir što- glaus. Mane gerai pažįsta “Ke

ras, o Weymouthe farma ir 2 šeimy- , - • ,, ' /-m
s.visi modemus na<rorii-:mai lei'io administracija. (oO)

žemės, tinkamos namų lotams. Dėl 
nesveikatos parduodu pigiai. (50) 

Peter J. Akunevich 
Elm st., R. F. D., Hanson, Mass.

administracija.
A. H.,

636 Broadvay.
South Boston, Mass.

ČIA YRA GERA PRIEŽASTIS kodėl elek
tra virimas taip yra ekonomiškas. Dėlto, 
kad elektriką šiandien yra pigesnė, — išim
ta iš aukštų kainų.

Dėlei jūsų kišenės gerovės, palygink 
elektra virimą sudedant centą prie cento, 
dolerį prie dolerio su kitais virimo meto
dais.

Atsilankykit į artimiausį Edison Shop 
dabar.

Muštynės ir nepuikus pr 
vardžiojimasis ėjo per porą;
valandų. Dr. Dennis C. Ha-jPęs? P*s So. Bostone “Dar- 
ley, mokyklų superinten- i bininko ’ namuose gyyenan- 
dentas, praneša, kad jis ir U tremtinį Vytautą Končių 
mokyklų taryba tą nemalo- čia buvo suprastas ir lai-Į 
nu įvykį aptarė ir mano, kinai priglaustas, 
jog viešosiose mokyklose) Kyla klausimas, kodėl 
įeikės mokiniams daugiau* “Darbininkas’’ savo žinutė- 
aiškinti pilietines pareigas? je nepaskelbė pavardės, as- 
kad mokyklų vaikėzai ir mens, kuris priglaudė naš

liu ergaitės nesijaustų gat-Į laitį? Atsakvmas štai koks. 
lntemacional Institute Ruo- vėje, kaiP palaidi gyvuliu-į —Tremtinys Vytautas Kon-' 

šia Muziko* Pobūvį ' kai. cius yra sandanetis, o “Dar-
Ateinantį antradienį, --------------- bimnkui nepakako drąsos

f ’ - viešai pnpazmti,

moki*

Kepa Viską . . . Gali Prijungti Bile Kur!

Jūs galite būti užtikrinti 

...kada yra Westinghouse

Westinghouse Roaster- 
Oven yra populiariškiau- 
sias Amerikoje elektriki- 
nis roasteris. Juo galima 
išvirti visus pietus, kepti 
turkę, kepti tortą lygiai ir 
lengvai, dėlto, kad jis tu
ri tnrmostetinį kontrolių.

Turi setą stiklinių indų. 
Turi nuimamą Broilerį - 
Grid, šis Roasteris kepa, 
troškina ir verda su ma
žai vandens. Dabar gali
ma gauti artimiausiame 
jūsų Edison Shop. 

Ateikite šiandien!

BOSTON EDISON C O M P A N Y

kad tur-l 
tinga NCWC organizacija 
turinti tiek daug narių ir į

gruodžio 7 d. 2:30 vai. die
ną Bostono International i
į"oTeae™ Bolt) P-itą šeštadienį Bosto-rėmėju nesugebėjo metą) 
pose, itjyoeacon su nosio ; ne apgyvenusieji naujieji bėgyje surasti našlaičiui 
ne, muzikos, pobūvi. Dai- ateiviai “ex-tremtiniai”, su-globėjo iš savo tarpo !

ruošė “Dievo Paukštyčių” Stebėtojas,
vakarienę su muzika, dai-) _________

, , .x . .... : nomis ir kitokiomis praš-ivadovaus kitai muzikalinei;matnybėmis j vaka£enę Pr».idėjo Revere ByU

ir dainų programai. susirinko tiek žmonių, kadi Revere miesto gemblerių!
..F? bus uzkan-;vįgiems neįuvo nej kur su. įr kyšininkų bvla prasidėjo’

dziai. Svečių priėmime daj sfeti nej kur net prisi- šį pirmadienį. B didelio 
lyvauja u lietuvių \ eikejosj gjau? ^ Dėl susikimšimo bončiaus kaltinamųjų pir- 
pp. Amelija Alekniene., gaj ^k nukentėjo progra- mieji prieš prisiekusiųjų 

mos eiga, bet “juo dau- teismą stojo penki Revere 
giau, juo smagiau”, todėl miesto tarybos nariai, trys 
vakaras buvo linksmas ir advokatai ir vienas reales- 
tikrai nusisekęs. tatininkas. Jie kaltinami

Šis parengimas bostoniš- papildę 15 visokių prasi- 
kiams parodė, kad mums žengimų, daugumas už da- 
reikia didesnės lietuviškos! vimą ar ėmimą kyšių.

vetera- svetainės. Gal kada nors! --------------
jos ir sulauksime. Rep.

nuos Mrs. Fran’ces, smuiku 
grieš Miss Irene Davidson, 
o artistas David Gifford

Aleknienė, 
Kathryn Namaksienė ir 
Ona Ivaškienė.

Statys Pigius Butus 
Brookline

Musų valstijos Housing 
Board patvirtino projektus 
statyti Brookline 
nams pigius butus. Patvir
tinti du projektai, vienas 
prie Chestnut st., o kitas 
prie Egmont st. Nauji pa
statai kainuos $4,162,000.

D. P. Vakariene Sutraukė 
Daug Žmonių

Norwoodiečių Žiniai
b -•- «< --------7 Pranešame visiems Nor-
Pakėlė Kainas už Gazą woodo lietuviams, kad “Ke- 
Revere, Winthrop, Dan-! leivio” kalendorių 1949 me- 

vers ir Beverly miestų gazo tams Norwoode galima gau
vartotojai nuo gruodžio 1 d. 

‘BANKIETAS SU DAI- mokės aukštesnes kainas
ti pas draugą Povilą Kručą, 
vakarais,_ Lietuvių Bendro-

NOMIS” už namuose vartojamą ga • vėje, 13 St. George st
Sekmadienį, gruodžio 5 d., )zą, negu iki šiolei. Kainų 

1948, vakare. Liet. Piliečių pakėlimas paliečia apie 25,- 
Draugijos Svetainėje. E ir Sil- 000 šeimynų ir gazo kom- 
ver gatvių kampe, So. Bostone, • panijos tikisi gauti iš kainų 
“Gabijos“ choras rengia kuklią pakėlimo papildomų paja- 
vakarienę. Netik ką svečiai mų per metus apie 241 tuk- 
skaniai išsigers ir pavalgys, bet stantį dolerių.
išgirs puikią naujų “Gabijos”; -----------------
dainų programą, J. Dirvelio va- Pastatė Dar 1,500 Parkini 
dorybėj.

Po programos bus gera mu-

KILBASŲ BANKETAS
Rengia Dorchesterio Lie

tuvių Piliečių Kliubas šių 
metų 4 gruodžio, 6 vai. va
kare, Kliubo Name, 1810 
Dorchester avė., Dorches
ter, Mass.

. a Bus skanių valgių ir gė-
Skaitliukų rimų. Alus bus pirmu kartu

Šį pirmadienį Bostono duodamas iš krano. Bus 
zika ir svečiai galės smagiai gatvėse “pradėjo veikti” šauni muzika, prie kurios 
pasišokti. Įžanga tik $2. Lau- 1,500 papildomų parkinimo galėsite šokti ir linksmintis 
kiama daug svečių iš visur. skaitliukų nikeliams rankio- kiek tik širdis trokšta.

“Gabijos*’ valdyba ti iš automobilistų. į Visus kviečia Rengėjai.

★




