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Jungtinių Tautų Seimas Baigė 
Savo Posėdžius

Posėdžiavo 85 Dienas — Prikalbėjo Devynias Galybes, 
Bet Nieko Neišsprendė — Priėmė Tarimus, Kurie Lieka
Popieryje — Vakarų-Rytų

Praeitą sekmadienį ankstį 
rytą Jungtinių Tautų sei
mas baigė savo posėdžius 
po 85 dienų nepaliaujamų 
posėdžių. Per visą tą laiką 
Jungtinių Tautų seimas ne
pajėgė išspręsti nė vieno 
klausimo, kurie stovėjo sei
mo darbų tvarkoje. Tiktai 
prieš baigiant posėdžius sei
mas nubalsavo išrinkti “tai
kinimo komisiją” Palestinai 
iš trijų narių. Komisijos į- 
kurimas nubalsuotas 35 bal
sais prieš 15. Jokio kito' 
ginčijamo klausimo Jung. 
Tautų seimas nepajėgė iš
spręsti.

Seimas priėmė eilę nuta
rimų, bet visi jo nutarimai 
lieka popieryje, nes Rusija 
tiems nutarimams nepritarė 
ir jų nesilaikys. Pavyzdžiui, 
J. T. seimas nutarė pripa
žinti Korėjos vyriausybę, 
kaipo teisėtą viso krašto vy
riausybę, bet Maskva iš to 
nutarimo tik tyčiojasi ir pri
pažįsta savo pastatytą lėlių 
valdžią Korėjoj. J. T. sei
mas nutarė pasmerkti Grai
kijos kaimynus už davimą 
pagalbos graikų partiza
nams, bet tie kaimynai ir 
toliau remia graikų partiza- 
jius ir tyčiojasi iš J. T. sei
mo tarimų. J. T. seimas pri
ėmė “žmogaus teisių dekla
raciją”, kuri labai gražiai 
skamba, bet Rusija pasi
priešino t a i deklaracijai 
jr, žinoma, dėl to seimo nu
tarimo. Rusijoj ir rusų pa
vergtuose kraštuose nė vie
nas žmogus neturės daugiau 
teisių.

J. T. seimas dar kartą pa
rodė nesuderinamus skirtu
kus ir priešingumus tarp 
Vakarų ir rusiškų “Rytų”. 
Jungtinių Tautų organizaci
ja nėra pajėgi tuos priešin
gumus pašalinti, o todėl ir 
pačios tos organizacijos gy- 
.vavimas neturi reikšmės pa
saulinėj politikoj.

POPIEŽIUS LAIMINA 
GENEROLĄ FRANKĄ
Romos popiežius Pijus 

Dvyliktasis priėmė sekma
dienį Ispanijos naują am
basadorių ir ta proga pa
siuntė Ispanijos diktatoriui 
generolui Frankui, jo vy
riausybei ir visai ispanų 
tautai savo “širdingus lai
minimus”. Popiežius linkė
jo, kad pasaulis pripažintų 
ispanų tautai pagarbą, ko
kios ta tauta yra verta už 
savo nuopelnus tikybai ir 
civilizacijai.

LIBERALAI SIŪLO KON
GRESO REFORMĄ

Liberalinė organizacija 
“American for Democratic 
Action” siūlo, kad naujasis 
.kongresas išrinktų savo ko
misijų pirmininkais pažan
gius žmones pagal jų gabu
mą, neatsižvelgiant į tai, 
Riek jie laiko yra kongrese. 
.Kitas liberalų siūlymas rei
kalauja panaikinti senate 
“filibusteriavimą”, arba 
Ralbėjimą be galo ir krašto 
su tikslu sutrukdyti įstaty-' 
mų išleidimą.

:empimas Nesumažėjo.

Rusija Mobilizuoja 
160,000 Jauniklių
Rusijos valdžia nutarė 

priverstinai pašaukt į “ama
tų laivinimo įstaigas” 160,- 
000 jaunų žmonių, nes sa
vanorių mokytis amatų ne
atsiranda. Jaunųjų žmonių 
atranka padalyti pavesta 
mokykloms ir vietos savi
valdybės įstaigoms. Bet 
“darbo rezervų” viceminis- 
teris Bordain skelbia, kad 
prieš pašaukiant jaunus 
žmones į priverstiną amatų 
apmokymą reikia pasisteng
ti jiems įkalbėti, kad jie 
laisva valia užsirašytų...

Kosta-Rikoje Pilie
tinis Karas

Iš Nikaragvos teritorijos 
į Kosta-Riko įsiveržė dabar
tinio Kosta-Rikos preziden
to Jose Figueros priešinin
kų armija ir užėmė La Cruz 
miestą. Kosta-Rikos valdžia 
skundžiasi, kad įsiveržėliai 
turi savo bazę Nikaragvoj ir 
kad už įsiveržėlių stovi Ni
karagvos nacionalinė gvar
dija. Pulkininkas Figueros 
sako, kad toks Nikaragvos 
įasielgimas reiškia “tikrą 
tarą” tarp Kosta-Rikos ir 
Nikaragvos. Pats pulkinin- 
<as Figueros prie valdžios 
dasigavo irgi ginkluotu su
kilimu ir tiek pat teturi tei
sės kalbėti Kosta-Rikos var
du, kaip ir tie įsiveržėliai iš 
Nikaragvos.

MacArthur Perspėja 
Dėl Kinijos

Generolas MacArthur a- 
liantų kariuomenių vadas 
Tolimuose Rytuose pranešė 
Washingtonui, kad ameri
kiečių padėtis Japonijoj žy
miai susilpnėjo dėl Kinijos 
komunistų laimėjimų. Gen. 
MacArthur sako, kad į Ja- 

I poniją reikia siųsti daugiau 
kariuomenės, daugiau karo 
laivų ir orlaivių, jei Ameri
ka nori išlaikyti savo pozi
cijas Tolimuose Rytuose. 
Kaip dabar yra, Amerikos 
kariuomenė Japonijoj yra 
apsupta iš Kurilų, Sachali
no ir Kinijos šonų ir gali 
atsidurti pavojuje, jei ne
bus sustiprinta.
NEWFOŪNDLAND PRISI
JUNGĖ PRIE KANADOS

Newfoundland ir Kanada 
pasirašė dokumentą apie 
Newfoundlando dominijos 
prisijungimą prie Kanados 
atskiros provincijos teisė
mis. Tas dokumentas dar 
bus ratifikuotas Kanados ir 
Newfoundlando parlamen
tų ir tada buvusi dominija 
skaitysis Kanados dalis.
VIEŠBUČIO GAISRE ŽU 

VO 5 ŽMONĖS
Chicagos viename 7 aukš

tų viešbutyje sekmadienį 
kilo gaisras. Ugnis pasirodė 
penktame aukšte. Gaisre 
žuvo 5 žmonės, 11 buvo su
žeisti, o 187 svečiai laimin
gai pabėgo iš degančio na-Į 
mo.

TYRINĖJA ARBŪZO DOKUMENTUS

Į

Kongreso šnipų tyrinėjimo komisija žiūrinėja Whitt- 
aker Chambers farmoje, viename arbūze atrastus 
slaptus Valstybės departamento dokumentus, ku
riuos rusų šnipai išvogė, nufotografavo ir per komu
nistus pasiuntė į Maskvą. Du kongresmonai Robert 
Stripling (kairėj) ir William Wheeler žiuri į tas fo
tografijas ir negali atsidyvyti, kaip Maskva sugebė
jo įvesti savo šnipus į Valstybės departamento tar
nautojų tarpą. ,

Paskelbė Dokumen
tus Rasius Arbūze
Kongreso komisija, kuri 

tyrinėja rusiškų šnipų vei
kimą Amerikoje, paskelbė 
12 dokumentų, kuriuos bu
vęs Rusijos šnipas ir komu
nistas Whittaker Chambers 
laikė paslėpęs arbūze savo 
farmoje ir- vėliau pridavė 
teismui, kailio Įrodymą, kad 
Valstybės departamento kai 
kurie valdininkai buvo Ru
sijos šnipai. Paskelbtieji do
kumentai kai kurie esą ra
šyti Alger Hiss ranka, bent 
taip sako rašysenos eksper
tas. Bet kongreso komisija 
paskelbė tik dalj tofografi- 
nių dokumentų, kuriuos W. 
Chambers pristatė, nes visų 
dokumentų paskelb imas 
dar ir dabar, po 10 metų, 
gali pakenkti Amerikos po
litikai.

MASKVA “VEDA DERY
BAS SU VOKIETIJA
Iš Berlyno praneša, kad 

Rusija veda “taikos dery
bas” su rytinės Vokietijos 
bolševikais dėl sudarymo 
Rytinės Vokietijos valsty
bės ir dėl pasirašymo tai
kos sutarties su savo pasta
tytomis lėlėmis. “Derybas” 
veda rusų pulkininkas Tiul- 
panovas, kurs yra rusų ar
mijos propagandos viršinin
kas Vokietijoj.

STATOMAS NAUJAS 
DIDŽIULIS PILIMAS

Vakaruose, Montanos val
stijoj per Flathead slėnį 
pradėtas statyti didžiulis 
pilimas, kurs vadinsis Hun- 
gry Horse Dam. Tai bus 
ketvirtas pagal didumą A- 
merikos pilimas, jis turės 
520 pėdų aukštumo ir 2,100 
pėdų ilgumo. Pilimas už
tvenks upę ir padalys 34 
mylių ilgumo dirbtiną eže
rą. Prie pilimo dirbs 4,000 
darbininkų ir jo pastaty
mas kainuos apie 100 mi- 
lionų dolerių.

Anglių Atsargos 
Žymiai Padidėjo
Šiais metais anglių kasyk

los iškas iki metų galo apie 
570 milionų tonų anglių, 
arba 50 milionų tonų ma
žiau, negu pernai metais. 
Anglių kasyklose jau yra 
susirinkusios didelės anglių 
atsargos ir daugelis anglių 
kasyklų jau daro pertrau
kas anglių kasime. Veik vi
sose kasyklose šešių dienų 
darbas per savaitę yra rete
nybė. Kasyklų darbai suma
žėjo todėl, kad anglių var
tojimas eina mažyn. Dėl 
aukštų anglių kainų dauge
lis vartotojų pereina į kito
kį kurą, ypač į gazoliną ir 
degamąsias dujas. Spėja
ma, kad mainierių unija iš
kels reikalavimą įvesti mai- 
’nose 30 valandų darbo sa
vaitę.

AMERIKAI TRŪKSTA 
ELEKTROS IR PLIENO
Elektros ir plieno gamyba 

Amerikoje nepajėgia paten
kinti pareikalavimo. Vy
riausybės ekspertai sako, 
kad gal šią žiemą prisieis 
racionuoti elektrą, nes jos 
neužtenkamai pagaminama, 
o dėl plieno valdžios eks
pertai sako, kad reikėtų ga
ilinti bent 5 ar 6 milionus 
tonų daugiau per metus. Jei 
plieno kompanijos nedidins 
gamybą, tai valdžia pati 
rengiasi statyti naujas plie
no liejyklas.

AR PAŽĮSTI MANE?
Praeitą sekmadieni San 

j Francisco mieste, Kalifor
nijoj, į vieną strytkarį įlipo 
žmogus ir paklausė šoferį: 
“Ar tu pažįsti mane?” Šo
feris atsakė: “Ne”. Tada 
nepažįstamasis pasakė: “Aš 
esu tas pats žmogus, kurį 
tu ką tik nesuvažinėjai ana
me bloke” ir smogė šoferiui 
į galvą, o pats išlipo ir nuė-{ 
Jo...

Kodėl Hitleris Ne
puolė Angliją?

Vokiečių buvęs generali
nio štabo viršininkas, gene
rolas Halder, baigė rašyti 
savo dienyną, kuriame jis 
aprašo, kodėl 1940 metais, 
kada Prancūzija buvo baig
ta užkariauti, Vokietijos ar
mijos nepuolė Anglijos. Iš 
Halderio dienoraščio mato
si, kad Hitleris buvo davęs 
įsakymą paruošti armiją ir 
karo laivyną įsiveržimui, 
bet oro mųšiai virš Londo
no rugsėjo mėnesį 1940 me
tais buvo tokie nuostolingi, 
kad įsiveržimą į Angliją 
teko atidėti. 1940 metų spa
lių mėnesį Hitleris atšaukė 
įsakymą pulti Angliją ir 
paliko oro pajėgoms ir sub- 
marinams įveikti Angliją.

Farmeriai Nesutaria 
Dėl Kainų

Amerikos didžiausia far- 
merių organizacija, vadina
ma “Farm Bureau Federa- 
tion”, kuri jungia 1,325,826 
farmerių šeimas, laiko šią 
savaitę savo konvenciją At- 
lantic City, N. J.

Konvencijoj kilo labai 
aštrus ginčai dėl reikalavi
mo, kad valdžia ir toliau 
palaikytų žemės ūkio pro
duktų kainas. Pietinių vals
tijų farmeriai, medvilnės ir 
tabako augintojai, reikalau
ja, kad valdžia ir toliau pa
laikytų žemės ūkio produk
tus, kaip iki šiolei. Bet Vi
durinių Vakarų farmerių 
atstovai, kornų augintojų 
interesų reiškėjai, siūlo, kad 
valdžia mažiau kištųsi į že
mės ūkio gamybą ir siūlo 
lankstenę kainų politiką.

Dėl skirtingų pažiūrų 
Farm Bureau konvencija 
dar nesugebėjo priimti re
voliucijos dėl pageidauja
mos valdžios politikos kai
nų palaikymo atžvilgiu.

KARTAIS IR UOŠVĖS 
YRA NAUDINGOS

Švedijoj, Joenkoepig mie
ste praeitą savaitę buvo 
svarstoma tūlo Ole John- 
son byla. Jis buvo kaltina
mas pasisavinęs svetimus 
pinigus. Teisme Johnson 
aiškino, kad jis pinigus pa
sisavino todėl, kad jo šei
mos gyvenimas yra labai 
nelaimingas ir kaipo įrody
mą, jis sakė, kad jo uošvė 
jau trys metai guli kartu su 
juo ir jo žmona tame pačia
me kambaryje. Ole Johnson 
taip liūdnai pasakojo apie 
savo šeimos bėdas, kad teis
mas jo pasigailėjo ir davė 
jam sąlyginę bausmę, o kal
tintojas pažadėjo daryti 
viską, kad ta nelaboji uošvė 
butų išvaryta iš O. johnson 
namų.

I

KUBOS PREZIDENTAS 
LANKOSI ARER1KOJ
Kubos naujai išrinktas 

prezidentas Dr. Carlos Prio 
Socarras praeitą savaitę at
vyko į Washingtoną, kur jis 
turėjo pasitarimus su prezi
dentu Trumanu. Prez. So
carras nori pagyvinti Ame- 
rikos-Kubos prekybos san
tykius ir nori išsiderėti iš 
Amerikos, kad ji įsileistų 
daugiau cukraus iš Kubos 
respublikos.

Šį pirmadieni svečias iš- ----------— -----------------
skrydo iš New Yorko namo, iki $3.50 už vieną eglutę. s

Šnipų Tyrinėjimas Iškelia Vis 
Daugiau Paslapčių

Kongresas ir Teismas Apldausinėja Liudininkus — Įtar
tas Šnipinėjime Alger Hiss Buvo Prezidento Roosevelto 
Patarėjas Jaltoje — Minimi Nauji VardcL

TROFIMOV SKUNDŽIA
SI DĖL LIETUVOS 

“BUOŽIŲ”
Lietuvos komunistų parti

jos sekretorius rusas A. S. 
Trofimov paskelbė “Soviet- 
gkaja Litva” laikraštyje 
Straipsnį, kuriame sako, 
Rad “nacionalistai ir kulo- 
Rai” Lietuvoje grasina nu
žudyti tuos ūkininkus, ku
rie nori dėtis į kolchozus. 
Trofimov nieko nerašė apie 
tuos ūkininkus, kuriuos ru
sų policija žudo arba išga 
bena į Sibiro vergiją už tai, 
Rad jie nenori dėtis j ko’ 
chozus.

Trofimovas dar skundžia
si, kad “priešai” skleidžia 
prasimanymus prieš sovie
tišką valdžią ir tokių “prie
šų” esą daug valstybės tar
nautojų eilėse. Trofimovas 
,žada valyti be gailesčio vi
sus Maskvos priešus Lietu
voje.

REIKALAUJA PERTVAR
KYTI VISUS MOKES

ČIUS
Įtakingos National Asso- 

ciation of Manufacturers 
organizacijos direktorius, 
Hari Bunting, iškėlė reika
lavimą, kad visi federali- 
piai mokesčiai butų “iš pa
grindų pertvarkyti”. Kitaip, 
pagal to fabrikantų vado 
manymą, Amerikos ūkis ne
galės daryti reikalingą pro
gresą. Mokesčių pertvarky
mas turėtų būti ne kas kita, 
Raip mokesčių sumažini
mas. •

Tuo tarpu iš Washingto- 
po praneša, kad naujas 
Rongresas turės svarstyti į- 
,vedimą naujų mokesčių, 
nes kitaip valstybės biudže
to negalima bus išlyginti.

KOMUNISTAI APSUPO 
PEKINO MIESTĄ

Kinijos komunistų armi
jos iš paleng -lenką p 
Kinijos sostines Nangkingi . 
o šiaurinėj Kinijoj komuni
stų armijos jau apsupo di
džiausią šiaurės Kinijos 
miestą Pekiną, kurs per il
gus amžius buvo Kinijos 
sostinė. Iš pranešimų aiškė
ja, kad Pekino gynėjas, ge- 
perolas Fu-Tsoyi, jau persi
metė ar yra pasiruošęs per
simesti į komunistų pusę. 
Tokių persimetėlių kinų ar-

NUTRAUKĖ DERYBAS 
SU INDONEZIJA 

Olandijos vyriausybė nu
trijoj dabar atsiranda daug, traukė ilgai užsitęsusias de- 
nes komunistų laimėjimai rybas su Indonezijos respu- 
pradeda vilioti svyruojan- blika. Derybos^buvo veda- 
čius generolus.

IŠ-NEW HAMPSHIRE 
SIUNČIA MILIŪNĄ 

EGLAIČIŲ
Iš New Hampshire valsti

jos girių šiais metais iškirs
ta ir išvežiojama į įvairius 
miestus virš miliono eglai
čių kalėdiniams papuoši
mams. Vietoje eglaitės kai- 

I nuoja nuo 1 iki 2 dolerių už 
šešias, o miestuose jos yra

G. C. MARSHALL 
SVEIKSTA

Praeitą savaitę valstybės 
sekretoriui George C. Mar- 
shall’ui buvo padaryta li
goninėj inkstų operacija. 
'Praneša, kad operacija ge- 

pardavinėjamos nuo $2.50 ral Pasisekė ir ligonis sveik-

l

Kongreso šnipų tyrinėji
mo komisija ir “grand ju- 
ry” New Yorke tęsia rusiš
kų šnipų veikimo aiškini
mų. Kongreso komisija ap- 
Rlausinėja naujus liudinin- 
Rus ir tarp kitų apklausinė- 
Jo įtartą šnipinėjime Alger 
Hiss, kuris, kaip praneša 
generolas Hurley, buvo ar
timiausias velionies prezi
dento Roosevelto patarėjas 
Jaltos konferencijoj. Kon- 
greso komisija apklausinėjo 
ir jo brolį Donald Hiss.

Whittaker Chambers, bu- 
,vęs komunistas ir rusų šni
pas, sako, kad buvęs iždo 
sekretoriaus padėjėjas, ne
senai miręs Harry Dexter 
AVhite, jam davęs slaptus 
valdžios dokumentus per
duoti Maskvos agentui pul- 
Rininkui Bykovui. Sako, 
Bykovas tiek buvo dėkin
gas tam aukštam valdžios 
pareigūnui, kad jam net at
siuntė gražų divoną, kaipo 
dovaną už patarnavimą Ru
sijos valdžiai.

Kongreso komisija sten 
giasi išaiškinti, kuris valdi 
pinkas davė rusų šnipams 
valdiškus dokumentus. Aiš 
Rinimas yra sunkus, nes 
tartieji ginasi.

Whittaker Chambers pr 
sitraukė iš “Time” magas, 
po redaktoriaus vietbs, ko 
išsiaiškins jo atsakomybė 
Šnipų byloje, o įtartas šni
pinėjime Alger Hiss paėmė 
trijų mėnesių atostogas iš 
ĮCamegie vardo “tarptauti- 
pės taikos fondacijos”, ku
riai jis vadovauja.
, Šnipų veikimo tyrinėji
mas jau parodė, kad 
.rikos paslaptys buvo labai 
lengvai prieinamos 
Šnipams.

Ame-

rusų

SAN MARINO RESPUB
LIKA SKUNDŽIASI
Mažiukė San Marino res

publika (Italijos viduryje), 
kurios plotas yra 38 ketvir
tainių mylių ir kuri turi 
12,100 gyventojų, reikalau
ja, kad .A Ji.ja jai sumokė
tų 8 milionus dolerių už jos 
sostinės bombardavimą per 
karą. Jei Anglija nesutiks 
mokėti, San Marino respub
lika žada skųstis J. Tautų 
organizacijai.

t

jybas su Indonezijos respu-

1. is Jungtiniu Tautų orga- 
B acijos priežiūroje. Olan
dija sako, kad šiuo tarpu 
nėra jokios galimybės susi
tarti.
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KODĖL ALIANTAI NE- | visai nebuvę ir rusai šian
dien nebūtų išpurpę tiek, 
kad jie bile kada gali plyš
ti ir sukelti naują karo gais
rą.

Gen. Eisenhower pasiro
dė vienas iš tų aliantų va
dų, kurie veik aklai tikėjo, 
kad su Rusija po karo bus 
geriausia vienybė. Bet kaip 
ta vienybė atrodo praktiko
je matosi iš to, kad Mask
vos 
ta”

PAĖMĖ BERLYNO

Antras pasaulinis karas 
paliko daug “mįslių”, ku
rios tik dabar pradeda aiš
kėti. Viena toki gana kvaila 
mįslė visą laiką buvo, ko
dėl Vakarų aliantai leido 
rusams paimti Berlyną, Pra
hą ir Vieną, nors jie patys 
lengvai galėjo tą 
Atsakymą duoda 
D. Eisenhovver 
knyga “Crusade 
pe”.

Toje knygoje 
Eisenhovver pripažįsta, kad 
jis vienas, savo autoritetu 
užleido rusams Berlyną, nes 
pagal jo kariškus planus 
naudingiau atrodė, kad ru
sai veržtųsi prie Berlyno, o 
anglai ir amerikiečiai apva
lytų šiaurinę Vokietiją ir 
Bavariją nuo nacių armijų 
likučių ir nuo nacių organi
zuojamu partizanu, vadina
mų “Wehrwolf’ų”. (Vilko
lakių).

Politiškai toks gen. Ei- 
senhow e r i o apsisprendi
mas pasirodė begaliniai ne- 
gudras ir tik šiandien tą 
matome, kada Stalinas ap
žergė pusę Europos ir už
smaugė aliantus Berlyne. 
Dar negudresnis buvo pre
zidento Roosevelto sprendi
mas atiduoti rusams aliantų 
užkariautą Vokietijos dalį, 
Saksoniją, Tiuringiją ir že
mes palei Labos upę. Bet 
kalbant apie generolus ne
tinka kalbėti apie jų politi
nį neišmanymą, nes gene
rolai, ypač tie, kurie laimi 
karą, visada yra labai gud
rus.

Gen. Eisenhovver sakosi 
savo sprendimą, užleisti ru
sams Berlyną, pranešęs tie
siai “generalisimui” Stali
nui. Jis sako:

“Tas generalinis planas bu
vo patiektas generalisimui 
Stalinui. Pagal susitarimą, 
kurį patvirtino jungtinių šta
bų viršininkai, aš maniau, jog 
tai buvo visiškai mano autori
tete ir atsakomybėj šitą planą 
pranešti generalisimui. Bet 
labai greit mes pamatėme, 
kad ministerių pirmininkas 
Churchill rimtai pasipriešino 
mano veikimui. Jis nesutiko 
su mano planu ir sakė, kad 
dabar, kada karo veiksmai ei
na prie galo ir kariuomenių 
judėjimas įgauna politinės 
reikšmės, tai nustatant bend
ruosius karo operacijos pla
nus turi bendradarbiauti ir 
politiniai vadai.

"Matomai, jis (Churchill) 
manė, kad mano pranešimas 
generalisimui perviršijo mano 
įgaliojimą turėti susisiekimus 
su Maskva tiktai kariškais 
klausimais. Jis buvo labai nu
sivylęs ir susirūpinęs, kad ma
no planas nenumatė mesti pir
myn Montgomery su visa jo 
jėga ir amerikiečių parama 
žūtbūtiniame bandyme paimti 
Berlyną 
galėjo tą 
pažiūras 
nui”.

, Washingtonas parėmė 
gen. Eisenhowerį ir viskas 
išėjo taip, kaip išėjo. Juo 
labiau, kad prezidentas 
Rooseveltas jau anksčiau 
buvo sutaręs su Rusija, kad 
rusai okupuos Vokietijos 
teritoriją bent 200 mylių į 
vakarus nuo Berlyno.

Politinės pasekmės prezi
dento Roosevelto ir gen. 
Eisenhovverio veikimo yra 
tos, kad šiandien yra “vo
kiškas klausimas”, yra Ber
lyno blokada ir yra neiš
sprendžiama politinė bala 
ne tiktai Europoje, bet ir 
kitur. Jei Washingtone bu
tų sėdėję politiniai vadai su 
Churchill išmanymu, dau
gelio pokarinių bėdų butų

padaryti, 
generolo 

paskelbta 
in Euro-

generolas

pirma, negu rusai 
padaryti. Jis savo 
pranešė Washingto-

“Literaturnaja Gazie- 
generolą Eisenhowerį 

dabar vadina “pasiutusiu 
karo kurstytoju”. Ir toks 
negali Maskvai įtikti...

KAIP JOTI Į PEKLĄ IR 
PATAIKYT I DANGŲ

Atrodo keistas klausimas, 
kaip jojant į pragarą patai
kinti į dangų. Bet katalikų 
laikraštis “Draugas” tą 
klausimą išsprendė ir pa
skelbė.

Visas “klausimas” kilo 
dėlto, kad vienas sekmadie
nio dienraščių priedas; 
“The American Weekly” į- 
dėjo David Camelon straip
snį, užvaldytą “Those love
ly Lithuanians”, kuriame 
jis trumpai aprašo trijų lie
tuvaičių “karjerą”. Tos lie
tuvaitės yra: Virginia Nic- 
kiutė, kuri ištekėjo už mi- 
lionieriaus Thorne Donnel- 
ley, Pauline Kuconytė, kuri 
ištekėjo už milionieriaus 
Edward H. Winslow ir Ie
va Paulekiutė, kuri ištekėjo 
už Winthrop Rockefeller.

Aprašęs trumpai tų trijų 
lietuvaičių milionais išklotą 
laimę, D. Camelon trumpai 
paduoda šiek tiek žinių, pa
imtų iš bet kurios storesnės 
enciklopedijos, apie lietu
vius, apie jų kalbą ir pra
eitį.

Bet kur jojimas į praga
rą? Taigi, jojimas irgi ateis, 
tik palaukim.

“The American Weekly” 
yra be ne plačiausiai skaito
mas savaitraštukas. Jo išsi
platina kas sekmadienis, su 
įvairiais dienraščiais ir sa
vaitraščiais, gal 20 milionų 
ar daugiau kopijų. Žinoma, 
trys gražių mergaičių pa
veikslai ir gana gyvas jų 
aprašymas patraukė visų 
žmonių akį. Visi skaito ir 
kalba apie tas “lucky” lie
tuvaites, kurios paviliojo 
tris turtingus vyrus. Kol 
kas, kaip matote, jokio jo
jimo į pragarą dar nėra. 
Yra tik trijų turtingai ište
kėjusių mergaičių istorija ir 
daugiau nieko.

Bet katalikų “Draugas”, 
j “meilias 

sumanė pasa
kyti pamokslą visoms ki
toms milionierių beieškan- 
čioms mergaitėms, kad 
joms gresia pavojus patekti 
stačiai į pragarą. Kodėl?

Atsakymą duoda praga
ro žinovai iš “Draugo” re
dakcijos. Jie sako:

“Trys gražios, neturtingos 
lietuvių ateivių dukterys pa
jėgė pasičiupti turtingiausius 
Amerikoje vyrus! Ar tai ne- 
sensacija? Jos visos divorsuo- 
tos ir jų vyrai milionieriai di- 
vorsuėti (rodos, išskyrus W. 
Rockefeller)...

“Lietuviai tarp savęs dažnai 
pajuokauja, kad tos trys gra
žuolės lietuvaitės laikosi lietu
viško priežodžio: ‘Jei joti į 
pragarą, tai joti ant gero ark
lio’. Ištikro jos tokį kelią pa
sirinko. Bet pragaras yra pra
garu: ai- jin įjosi geru ar blo
gu arkliu, daugiau nebeištruk- 
si. Valandėlę turtingo sma
gaus šioje žemėj pagyvenimo, 
prasilenkiant su Dievo ir Baž
nyčios įstatymais, vis tik ne- 
mainytina į amžinąjį gyveni
mą, paruoštą tiems, kurie pa
sirinko Kristaus nurodytus 
kelius. Taigi, žiūrint religinė
mis akimis... reikia gailėtis,1 džiosios krautuvės šiais me-

I

biDYSIS IZRAELIO AERODROMAS VEIKIA

Izraelio valstybėj anglai pastatė didelį Lydda aero
dromą, kurį dabar valdo žydai. Aerodromas lanko
mas orlaivių iš anapus geležinės uždangos su gink
lais ir visokia amunicija žydų kariuomenei.

kad ne tais keliais tų laimėji
mų pasiekta. Kokia čia garbė 
ir tautai, jei lietuvaitės dėl 
turto religinių principų išsi
žada”.

Po šito pamokslo, apie 
jojimą j pragarą, “Drau
gas” pataria nenustoti vil
ties, nes tos gražios lietu
vaitės dar gali susitvarkyti 
ir susitaikinti su bažnyčia.

tai užsidarys ir 
dangiško rojaus 
bės...

Taigi, jojimas į 
gali turėti “happy end 
jojančios pragaran 
merkus neužmirš šventosios 
bažnyčios! Mes taip ir ma
nėm, kad su milionais iš 
pragaro yra lengviau išsi
pirkti, negu neturint nieko

O tada ir joms pragaro var-| kišenėj parodyti.

paskaitęs apie tas 
lietuvaites”, sums

atsivers 
linksmy-

pragarą 
"4”, jei 

milio-

Apie Ką Kalbama
j tais parduoda mažiau pre- 
I kių, negu pernai prieš šven- 
Į tęs. Pirkimų sumažėjimas 
siekia 4 nuošimčių, palygi
nus su 1947 metų prieššven 
tiniu pirkimu. Vakaruose 
pirkimų sumažėjo net 8 
nuošimčiai, o rytuose tiktai 
apie 2 nuošimčius.

Ar tai jau-depresijos žen
klas? Atsakymo į tą klausi
mą niekas nežino; Bet nėra 
abejonės, jog pirkėjų kiše
nės pradeda streikuoti prieš 
išpustas visokių prekių kai
nas.

Pramonės pelnai šiais 
i metais sumuš rekordus, bet 
I pirkėjų kišenėse atsirado 
i didelės skylės. Jei pirkėjai 
“nebeįkanda” kainų, tada 
laikas kalbėti apie depre
siją.

Darbininkų unijos, C.I.O. 
ir D. Federacija, siūlo imtis 
priemonių, kad pramonės 
pelnus apkarpius ir kainas 
numušus. Jei valdžia to ne
siims, unijos sako, jos turės 
reikalauti uždarbių pakėli
mo, kad papildžius aptuštė- 
jusias pirkėjų kišenes.

Valdžios politika, jei val
džia iš viso gali ir nori ką 
nors daryti, paaiškės tiktai 
po Naujų Metų.

Priverstinas Draudimas 
Ligoje

Prezidentas Trumanas 
prieš rinkimus reikalavo, 
kad Amerikoje butų įvestas 
priverstinas draudimas li
gos atsitikime. Toks drau
dimas butų didelis progre

sas ir ypač neturtingesnieji 
žmonės galėtų tik pasi
džiaugti, jei čia butų įves
tos “ligonių kasos”.

Bet 
draugija, 
140,000 

j “kovoti” 
į draudimą

Kaip Gelbėti Kiniją

Visa Amerika yra vienin
ga savo nusistatyme, kad 
“kaip nors” reikia Kiniją 
išgelbėti nuo Majskvos įsi
galėjimo tame krašte. Bet 
kaip? Dėl to “kaip” vienin
gumo dar nėra, o dėlto nė
ra nė jokios aiškios progra
mos Kinijai gelbėti, Dvi 
svarbiausios nuomones' reiš
kiasi dėl Kinijos:

Valstybės departamento 
pareigūnai linksta palikti 
Kiniją “savo žiniai”, bet 
siūlo Kinijos “pakraščiuo
se”, uostuose ir strateginėse 
pozicijose, laikyti Ameri
kos marinų burius ir pusiau 
kariškas bazes, o iš tų ba
zių remti bet kokį generolą 
ar bet kokį judėjimą, kurs 
reikšis prieš bolševikų dik
tatūrą Kinijoje. Tas planas 
atrodo pigus ir gal butų 
sėkmingas, jei Kinija ir bol
ševikų diktatūroj butų toki 
pat, koki ji buvo praeityje, 
kada iš uostų galima buvo 
“daryti įtaką” į Kinijos vi
daus įvykius.

Kitas planas, remiamas 
kariškių, yra kiek kitoks. 
Pagal tą planą Amerika tu
rėtų pasiųsti į Kiniją gal 
10,000 vyrų, kurie butų lyg 
ir nugarkaulis visai Kinijos 
armijai. Amerikiečiai treni
ruotų kinų kariuomenę,įves
tų joje modernišką rezer
vų paruošimą ir modernišką 
aprūpinimą armijos maistu 
ir kitomis reikmenimis, kad 
armija negyventų iš vietos 
žmonių išteklių.

Kuris planas laimės, dar 
nėra aišku. Jei laimės Vals
tybės departamento nuo
monė, Kinija greičiausiai 
atsidurs į-usų kišenėje.

Ar Jau Depresija?
Penktą savaitę iš eilės di-!
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| Daktarų draugija ne tiktai 
pasisakė prieš tokį sumany-

■ mą, bet nutarė apdėti kiek-
■ vieną savo narį po $25, kad 
sudarius “kovos fondą”

! vesti agitacijai prieš “so- 
j cializuotą mediciną”.

Žinoma, daktarų “opozi- 
| cija” prieš “tą socializmĄ” 
yra pagrįsta kišenės reika
lais, o ne kokiais nois kito
kiais sumetimais. Bet ar 

l daktarų dauguma remia sa- 
I vo organizacijos nusistaty- 
Į mą?

Kongresmonas Dingell iš 
Michigan sako, kad virš pu
sės daktarų visai ir nemano 
mokėti po 25 dolerius “įna- 

I šų” į kovos “fondą”, vesti
■ agitacijai prieš priverstiną 
draudimą ligos atsitikime. 
Tas kongresmonas sako, 
kad tiktai daktarų viršūnės 
yra priešingos socialiniam 
draudimui, o dauguma dak
tarų pritaria tokiam suma-

I nymui.
Kaip mano daktarai gal 

pasirodys, kada “American 
Medical Association” pa
bandys iškolektuoti po $25 
iš kiekvieno nario kovai 
prieš socialinį draudimą, o 
dėl daugumos žmonių nuo
monės vargu galima abejo
ti, kad jie nori priverstino 
socialinio draudimo ir ligos 
ątsitikime.

Triukšmas Dėl Šnipų
Amerika turi savo šnipus 

Rusijoj ir, tur būt, visuose 
kituose kraštuose. Rusija 
turi savo šnipus Amerikoje. 
Tuo žvilgsniu ir Amerika ir 
Rusija ir visos kitos šalys 
yra “vienokioj padėty”.

Triukšmas dėl Rusijos 
šnipų Amerikoje kyla ne 
tiek dėlto, kad čia “šnipai 
veikia”, bet kyla daugiau 
dėlto, kad policija ir Justi
cijos departamentas buk tai 
negana energingai prieš 
svetimus šnipus kovoja.

Nejaukus jausmas dėl 
“šnipų veikimo” kyla ir to
dėl, kad čia Amerikoj visai 
laisvai veikia ištisa šnipinė
jimo ir sabotažo organizaci
ja, vadinama “komunistų 
partija”, su jos visokiomis 
“bendrakeleiviškomis”' fili- 
jomis.

Juk nepaslaptis, kad kiek
vienas komunistas, jei jis 
yra “geras komunistas,” yra 
Rusijos šnipas, sabotažnin- 
kas ir svetimos valstybės 
agentas. Ta šnipinėjimo or
ganizacija čia leidžia savo 
laikraščius ir puldinėja vi
sus žmones, kurie rusiškų 
šnipų nemėgsta. Amerikoj 
Rusijos šnipai, pasivadinę 
komunistais, gali rėkauti, 
šūkauti ir dėtis “kanki
niais”, jei juos kas pagau
na už kalnieriaus, o Rusi
joj Amerikos šnipai turi 
“patylomis” veikti ir jei į- 
kliuva į bėdą, tai išnyksta 
be jokio triukšmo. Toks yra 
skirtumas tarp “šnipų vei
kimo” čia ir Rusijoj. Tas 
skirtumas visuomenei yra 
žinomas ir kelia nemažai 
rupesnio.

Pearl Harbor Gali Pasi
kartoti

Gruodžio 7 d. suėjo lygiai 
7 metai, kaip japonai iš pa
salti užpuolė Pearl Harbor 
uostą Hawajų salose ir į- 
traukė Ameriką į kruviną 
karą.

To liūdno įvykio sukak
tuvėms Amerikos armija 
pasiuntė kelis bomberius 
į Hawajų salų pusę, kad jie 
“patylomis” pabandytų ap
lankyti Hawajų salas ir iš
bandytų tų salų saugotojų 
budrumą.

Bomberiai pakilo, nulėkė 
ties Hawajų salomis, išmetė 
savo bombas, kur jiems bu
vo nurodyta išmesti, ir grį
žo visai nepastebėti. Nei 
moderniškiausi “RADAR” 
aparatai, nei Pearl Harbor 
patyrimas nepadarė Hawa- 
jų salų saugotojų budres
niais.

Į Hawajus gruodžio 7 d. 
skrydo bomberis B-36, jis

Amerikos daktarų
kuri jungia apie 

daktarų, nutarė 
prieš priverstiną ty— ------------------- ,
ligos atsitikime, padarė 8,000 mylių be su-

Arbūzo Diplomatija
Slapti Amerikos Valsty-inų vadai 

bės deportamento doku-'jokio noro statyti Eisenf/<- 
mentai buvo atrasti vienoje1 wcrio kandidatūrą į prezi- 
farmoje, paslėpti išgraužta-1 dentus. Atsikando iš karto, 
me arbūze, f 
mentai buvo “top secret” j 
“superconfidential”. Dokuj 
mentus išvilko dienos švie
son Whittaker Chambers, 
buvęs komunistas, kurs at
simetė nuo Maskvos. Jis ga
vo tuos dokumentus iš Vals
tybės departamento tarnau
tojų ir jis nurodo šnipus, 
kurie dokumentus jam da
vė.

Dokumentai, kurie pate
ko į Maskvos rankas, tiek 
yra slapti, kad jie ir dabar 
dar negali būti paskelbti, 
nes jų paskelbimas butų 
“pavojingas”, arba bent 
“kenksmingas” Amerikos 
visuomenei. Taip sakė apie 
tuos dokumentus buvęs Val
stybės sekretoriaus padėjė
jas Summer Welles.

Kas seka iš tos arbuzinės 
diplomatijos? Seka tas, kad 
Stalinas gali matyti Ameri
kos slapčiausius dokumen
tus, o Amerikos visuomenė 
negali! Matomai, “puikiai” 
tie dokumentai liudija apie 
Amerikos diplomatijos va
dus.
Atviros Kortos

Tyrinėtojai sako mums, 
kad Maskva per savo šni
pus labai gerai žinojo, koki 
buvo Amerikos politika 
prieš antrąjį pasaulinį karą. 
Jei žinojo prieš karą, tai, 
tur būt, žinojo ir karo metu 
ir, gal būt, net ir po karo. 
Maskva vedė savo politiką 
žiūrėdama į Amerikos slap
tąsias kortas...

įsivaizdinkime, kad Mas
kva žinojo, jog Amerika ne
pajudins ir piršto, kad išlai
kius Lenkijos, Lietuvos, Če
choslovakijos, Jugoslavijos 
,ir kitų tautų laisvę. Tą žino
dama Maskva tas tautas su
valgė, visai neatsižvelgda- 
jna į Amerikos protestus, 
nes Maskva žinojo, kad A- 
merikos protestai yra tiktai 
tušti žodžiai.

Gerai lošti kortas, kai 
gali žiūrėti į “partnerio” 
kortas ir pagal jas vesti sa
vo politiką.
20 Bilionų!

Amerikos pramonės pel
nai “muša rekordus”. Jei 
senato viena komisija tei
singai apskaičiuoja, tai di
džiųjų korporacijų pelnai, 
“atskaičius mokesnius” šiais 
jnetais pasieks milžiniškos 
sumos, nuo 17 iki 20 bilionų 
dolerių.

Aukštus pelnus padaro 
aukštos kainos, o ne kas ki
tas. Aukštas kainas padaro 
didelis prekių pareikalavi
mas, arba dirbtinas kainų 
palaikymas, kaip žemės 
ūkyje. Jei pramonininkai 
numuštų kainas, jų pelnai 
.sumažėtų. Bet “laisvame 
ūkyje” kainos yra tiek auk
štos, kiek “trafikas pake
lia”.

Todėl kyla sumanymas 
pelnus apdėti didesniais 
mokesčiais, kad nebebūtų 
pagundos juos daryti.

Kadaise generolas Eisen- 
howeris pasiūlė republiko
nų vadams “pelnus apkar
pyti mokesčiais, kad kai-

Inas numušus” ir republiko- 
po to neberodė

Rastieji doku- Kažin ar dabar kongresas 
ii’1 norės aukštu kainų buliuką 

pagauti už didelių pelnų ra
gų7
Vyskupas ir Generolas

Vienas lietuvių parapi
jos klebonas sugalvojo sa
vo parapijos ruošiamame 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime pakviesti kalbėti 
vyskupą ir generolą. Kodėl 
tokius aukštus “cinus”? 
, Kodėl, — mes nežinome. 
Bet mes žinome, kad vys- 

Į kūpąs ir generolas atstovau
ja tas Lietuvos visuomenės 
grupes, — kunigiją ir kari- 
ninkiją — kurios daugiau
siai prisidėjo prie Lietuvos 
demokratijos suniekinimo.

Tuo tarpu visa kova už 
Lietuvos nepriklausomybę 
yra tiktai kova už grąžini
mą lietuvių tautai jos de
mokratiškos apsisprendimo 
teisės! Tiktai tas. Grąžink 
lietuvių tautai demokrati
ją, jos laisvės problema bus 
išspręsta.

Bet yra žmonių, kurie iš 
demokratijos priešų — vys
kupo ir generolo — laukia 
įkvėpimo kovai už demo
kratiją! Iš tiesų, visų svie
to išdaigų nesupaisysi... 
Berlyno Rinkimai

Vokietijos sostinės gy
ventojai veik visi vieningai 
balsavo prieš Maskvos kvis- 
lingus, už pažangią denio-1 
kratiją. Amerikos spauda 
šitą berlyniečių balsavimą 
sveikina, kaipo “Vakarų 
laimėjimą”. t

Tokių “laimėjimų” Va
karai gali turėti visuose ru
sų pavergtuose kraštuose, 
jei tik jiems suteiks progą 
tikrai laisvai balsuoti. Dar 
nė viena tauta pasaulyje, 
neišskiriant nė rusų tautos, 
nėra laisva valia nubalsavu
si užkarti pati sau bolševi
kišką diktatūrą. Nepadarė 
.to nė Berlyno gyventojai. 
Tiktai Jaltoje supančiuotos 
ir begėdiškai išduotos tau
tos buvo priverstos leisti 
,sau užkarti Maskvos bude
lių valdžias.

Po Berlyno balsavimo ga
lima tiktai iš visos širdies 
linkėti, kad Berlyno demo
kratai nebūtų išduoti Rusi
jos budeliams išskersti, 
kaip buvo išduoti Lenkijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir 
kitų Europos Rytų tautų de
mokratai.
Jonikas ir Žyvatai

Bolševikas L. Jonikas 
“Vilnyje” bara pasitrauku
sius į užsienius Lietuvos 
vyskupus ir kunigus, kam 
jie pabėgo nuo savo avelių. 
Jonikas sakosi skaitęs Va
lančiaus “žyvatus šventų
jų” ir ten radęs aprašytus 
visai kitokius vyskupus ir 
Šventuosius.

Mes neginčijame, kad L. 
Jonikas yra šventųjų gyve
nimo “žinovas”. Kaipo bol
ševikas, jis gal ir patsai mo
kėtų su naganu šventuo
sius gaminti?

Bet Jonikas, nors ir ne
protingas per visą savo žy- 
.vatą, visgi nėra tiek nepro
tingas, kad nesuprastų, jog 
Žmonės bėga iš savo tėvy
nės tiktai baisaus teroro ir 
kruvinos sauvalės vejami. 
Tas bolševikas, pasivertęs į 
begėdį čekistą, visai be rei
kalo tyčiojasi iš žmonių, 
kurie nuo jo bendraminčių 
.budelių pabėgo.

Pabėgėliai liudija, kad 
Lietuvos okupantiškas rėži
mas yra kruvinas, 
niškas, o Jonikas, kurs tą 
rėžimą garbina, parodo, 
kad žmoniškumo jausmas 
pėra jo nė nakčia sapne ap
lankęs. J. D.

stojimo ir nebuvo pastebė
tas salų gynėjų, o kitas 
bomberis, B-50 irgi padarė 
tą pat kelionę, nuskrisda- 
mas be sustojimo 9,400 my
lių. Tas bomberis irgi nebu
vo Hawajų salų gynėjų pa
stebėtas. Didysis B-50 bom
beris pakeliui gavo papil
domą atsargą gazolino iš 
kito ji lydėjusio bomberio.
, Bandymas parodė, kad 
Amerika ir dabar nėra sau
gi nuo užpuolimo iš pasalų.

Apžv. I

nežmo-
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TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pittsburgho Naujienos
Viešas Padėkos Žodis Pitts- nos Rųmšienės, Vinco ir 

burgho Lietuviams. I Venos Količių, Florento 
Lietuvių Socialdemokra-'Rodgers, Elzbietos Šiurmai- 

tų 6 kuopa lapkričio 7 d.'tienęs, Jono ir Povilo Dar- 
buvo surengusi bankietą gių ir Jono Suopio, 
pagerbimui mano 35 metų j Dar kartą visiems ir vi- 
clarbuotės tarpe lietuvių, soms mano pagerbtuvių va- 
Dalyvavo apie i 
šimto Pittsburgho ir apy-Įačiu. 
linkės lietuvių, nuoširdžių! 
mano draugų.

Man, kaipo “kaltininkui” 
to gražaus parengimo, ku
riame g 
ir apylinkės lietuviai tąja 
proga neužmiršo ir lietuvių 
tremtinių vargingos padė
ties ir jiems sudėjo gražią 
Kalėdų dovanėlę, priseina 
tarti viešą padėkos žodį, 
visiems dalyviams.

Pirmiausiai tariu širdingą 
ačiū LSS 6-tos kuopos šio 
bankieto rengimo komisijai, 
kuri, kaip teko patirti susi
dėjo iš: A. Vainoriaus, O. 
.Rumšienės, Juozo Stilsono, 
.Veronikos Količienės, J. 
Suopio ir E. K. Šiurmaitie- 
,nės. Bet didžiausia darbo 
pasta, be abejo, teko pakel
ti darbščiosioms šeiminin
kėms, draugėms V. Koii- 
pienei, O. Rumšienei ir E. 
K. Šiurmaitienei.

Draugas J. V. Stilsonasi 
labai sumaniai vedė vaka
rą ir sudarė linksmą nuotai
ką. Ačiū jam. O dabar tai 
gš ir pats nežinau, ar galė
siu nors dalį mano gerų 
prietelių išvardyti, kurie 
linkėjo man tų sukaktuvių 
proga visokių gerybių. Bet 
poriu padėkoti prieteliams: 
Povilui Dalgiui, Profesoriui 
Albertui Tarului, Jonui 
Grėbliunui, Kaziui Mille- 
,riui, Adolfui Paleckui, Mrs. 
F. Sadulienei, Juozui Vir
bickui, Veronikai Količie- 
pei, S. Gabaliauskui, Mrs. 
B. Fivaronienei, Vytautui 
Jucevičui, Anelei Vengrie
nei iš Altoona, Pa., A. Vai
norui, Mis. Liepienei, Fra- 
nui Savickui, Petrui Pivaro- 
pui, F. Rodžui, Povilui Mar- 
,mokui, Juliui Paulėkai iš 
Washington, Pa., Ievutės 
Paulėkiutės - Rockefellerie- 
nės tėvui, Alekui Jucevi- 
čiai, Mrs. Albinai Mičiulie- 
nei ir Albinui Leeson, taip- 
pat ir kitiems visiems.

Didelį padėkos žodį tariu 
draugams ir už gražias do
vanas: Dr. A. Taruliui už 
puikią knygą ir piieteliams 
už jų bendrą dovaną, kuri 
man buvo įteikta vardu 
Juozapo Stilsono, Alex Vai
noriaus, Vinco Vainos, O-

pusantro, karo dalyviams tariu didelį

i Jūsų pagerbtas korespon
dentas, S. Bakanas.

.. . .......... I
gerieji Pittsburgho I

PALMYRA, N. J.

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 
WOR('ESTER, MASS.

Neužmirštama Savaitė
Lapkričio 21-27 dienas 

aš turėjau neužmirštamą sa
vaitę. Tos savaitės pergyve
nimai ilgai liks atmintyje. 
Lapkričio 21 d. pavakarėj 
sulaukiau savo vyresnės i 
dukters su šeima iš Nor- 
folk, Va. Mano žentas yra 
jurų žmogus ir jau 22 me
tus tarnauja Dėdei Šamui, 
už ką pakartotinai buvo ap
dovanotas visokiais pažy
mėjimais. Su svečiais besi
kalbant gaunam žinią, kad 
pas J. Yatužį, Riverside, 
N. J. atsirado dvi antis, ku
rias tik reikia nuvažiuoti 
parsivežti. Nesijaučia stip- 
ra, bet pirmadienį sėdame 
visi šeši į vežimą ir važiuo
jame 100 mylių ančių parsi
gabenti.

Antradienio rytą pešu 
vieną antį ir vėliau važiuo
ju pas dantų chirurgą. Par
važiavau tikra ligonė, vei
das sutinęs, dantų smege
nys skauda. Guliau į lovą ir 
trečiadienį nekeliu. Vyras 
ir svečias žentas peša antrą 
antį. _ ...
bet plunksnos kažin kodėl 
išsisklaidė po visą butą. I 
Vaikai, šuniukas ir tie pa
tys anties pašėjai, lyg. susi
tarę, plunksnas išnešiojo po 
visą stubą, atrodo lyg vana
gai butų užpuolę taikos ba
landėlį ir jo plunksnas iš
nešiojęs...

Ketvirtadienis, Padėkos 
dieną, nors ir sirgdama ke
pu antis, nes žinau, kad su
lauksiu daugiau vaikų į; 
svečius ir neapsirikau. Penk: 
tadienį vėl važiuoju pas 
daktarą išimti siūles iš dan
tų smegenų, o duktė su vyru 
ir pora vaikų išvažiavo į 
Philadelphia. Aš namuose 
sergu ir pykstu ant mano 
jaunesniosios dukters, kad 
ji neatvyksta man padėti. 
Užsiožiavau ir nutariau šeš
tadienį nevažiuoti pas duk
terį į vaišes, kaip buvome 
prašyti. Visi namiškiai, vai
kai, žentas ir duktė, pasi
ruošę vykti, o aš vis sakau 
“nevažiuosiu” ir tiek. Paga
liau žentas perkalbėjo, sa
ko, gal kitą metą visai ne
galės atvažiuoti...

Vykstam į svečius. Priva
žiavome prie stubos, o lan
gai tamsus. “Tai taip jie 
musų laukia”, — galvoju 
sau. Spaudžiame skambutį 
ir laukiame, ar pasirodys) 
kas nors mus įleisti. Durys, 
ątsidarė, sueiname į priean-| 
gį ir staiga nustebome: — 
didelis būrys svečių, gimi- 

jnių ir kaimynų šaukia “sur- 
prise”! Šviesos sublizgėjo 
.nutraukiant fotografijas.,

I

i

l

b

KIDNAPINO SAVO KETURIUS ANUKUS

Mrs. Kathleen King, 50 metų moteris iš Venice, Calif., kaltinama tuo, kad ji, 
vaikų tėvui Zoel Lynch nežinant “kidnapino” savo dukters keturius vaikus. 
Kidnapintieji vaikai neatrodo labai nelaimingi su savo bobute. Vaikų motina 
gyvena atsiskyrusi nuo vaikų tėvo.

Eastono Padangėje
Ji rastis visokių pranešėjų, 

i Pagaliau, valdžios reikalas
Žodis Žvirbliu Išlėkė, 

Jaučiu Parlėkė
Musų lietuviškame klube‘yra sekti klubų veikimą ir 

buvo toks atsitikimas: Vie-Įkaip valdžia sužino apie 

ne
svarbu. Svarbu, kad lietu
viškas klubas laikytųsi įsta
tymų ir kad jis butų šva
rus, neprasilenktų su įsta
tymais ir su klubo konstitu
cija. Musų klubas, kurį da
bartiniai klubo vedėjai pa
vertė į paprastą karčiamą, 
buvo sumanytas ir įkurtas, 
kaipo politinis klubas, kurs 
turėjo puikius uždavinius. 
O dabar klubas yra tiktai 
eilinė karčiama, kur “va
dai” veda amžiną karą 
prieš jiems nepatinkamus 
narius.

Tai ve tokios klubinės 
naujienos iš musų miestelio. 
Liūdna, kad iš čia nieko 
geresnio pranešti šiuo tarpu 
negalima.

Senas Easlonietiti.

name narių susirinkime at- klubų prasižengimus, 
Įsistojo klubo “vadas” ir sa-ųnums gali būti visai
ko, kad vienas narys įskun
dęs klubų “Liųuor Board’- 
ui” už nesilaikymų įstaty
mų dėl šnapso pardavinėji
mo. Tas “vadas” tuoj ir pa
siūlė, kad tų narį reikia iš
mesti už klubo skundimų. 
Bet kiti nariai tam pasi
priešino, juo labiau, kad tas 
apkaltintasis žmogus visai 
ir susirinkime nedalyvavo.

Vėliau tas apkaltintasis 
narys, nenorėdamas, kad 
nariai į jį pirštais rodytų, 
parašė į “likierių 
laiškų ir paprašė jam raštu 
pranešti, ar jis yra kada 
nors skundęs lietuvių klubą 
tam “bordui”. Po kiek lai
ko jis gavo iš Mr. Clyde C. 
Grim, vieno iš “bordo” ve
dėjų laišką, kuriame pra
neša, kad rekorduose nie
kur nėra, kad jis butų rašęs 
.kokį nors skunda prieš lie
tuviškų klubą Eastone. Reiš
kia, valdžios įstaiga paaiš
kino, kad tas žmogus ne
skundė klubo ir parodė, 
kad musų klubo vadai užsi
ima šmeižtais.

Dabar kyla klausimas, 
kodėl musų klubo “vadai” 
norėjo tų žmogų apipeizo- 
ti- Ar jie norėjo nusikraty
ti nepatinkamo nario?

Kyla ir kitas klausimas: 
Ar musų klubo “vadai” lau
žo įstatymus ir nesilaiko 
valdžios patvarkymų dėl 
šnapso pardavinėjimo? Ar 
tie “vadai” nežino, kad už 
Įstatymų laužymą anksčiau 
ar vėliau teks nukentėti? 
Ar gal jie nežino, kad Eas
tone jau trys klubai buvo 
uždaryti vien tik dėlto, kad 
nesilaikė įstatymų?

Jeigu musų klubo “va
dai” laikosi įstatymų, tai ko 
jiems bijoti skundų? Juk 
“bordas’’ gali gauti daug 
skundų, bet jei klubas ne
bus prasikaltęs, tai jokie 
skundai jam negali nieko 
pakenkti. O kas dėl tų 
skundėjų tai apie musų lie
tuvišką klubą sukinėjasi 
įpijokėlių, iš kitų klubų jau 
išprašytų, iš kurių tarpo ga-1

Kas Yra Kinsey 
Raportas?Kovo 31 d. 1944 metais, 

skrendant per Alaskų, suge
do orlaivis ir lakūnai buvo 
priversti leistis ant žemės. 
Kadangi ten labai šalta tai 
musų mylimas E. Rozuk, 
drauge su kitais 8 buvusiais 
tame orlaivyje, sušalo pa- 
l.ol juos atrado.

Kada žinia pasiekė Akro-__ o o........„. «
nų kad velionies E. Rozuk ,miai šios laisvos šalies že- 
kuną parveš į Akroną, tuo- 
iaus lietuvių draugijos su
šaukė specialius susirinki
mus, aukavo desėtkus dole
rių iš savo iždų, taipgi susi
rinkimų dalyviai gausiai au
kavo ant gėlių. E. Rozuk 

! buvo pašarvotas pas grabo
rius McCarfferty ir * 
Cormick. Prie karsto 
mažo stalelio stovėjo pa
veikslas to musų narsaus 
karžygio taipgi prie paveik
slo sudėti medaliai ir įvai
rus atsižymėjimų ženklai. 
Nors ant paveikslo velionis 
E. Rozuk rodė linksmą šyp
seną, bet musų akys greit 
krypo prie karsto pasken
dusio didžiausiame gėlyne. 
Tas karstas, uždengtas A- 
merikos vėliava priminė 
mums, kad jame guli musų 
mylimas, 24 metų jaunuolis 
E. Rozuk.

Jis priklausė prie A. L. 
i P. kliubo, tai kliubas pir
mas pasirūpino ir su gėlė- 

Į mis, bet ir kitos draugijos 
neatsiliko: LDS 73 kuopa, 
SLA 198 kuopa ir SLA 354 
kp. taipgi nupirko labai 
gražių gėlių.

Taipgi dėjosi grupės ir 
pavieniai E. Rozuk draugai. 

•Rugsėjo 30 d. 10:00 vai. 
ryte kūnas buvo nuvežtas į 
bažnyčią iš ten lydimas la
bai skaitlingos minios nu
vežtas į Green Lawn kapi- 

Vasario mėn. 1942 nes. Ant kapų dalyvavo ir

Busiiinko veik visa Yatužių 
šeimyna, daug kaimynų ir 

Visi sveikina, o 
ligonė, vos

prietelių. 
aš be dantų, 
kalbėti galiu. Nesuspėjau 
ašarų nušluostyti ir apsi
dairyti, mus jau sodina prie 
stalo. Stebiuosi, kaip mano 
dukrelė, su mažais vaikais 
ir dar neprasigyvenusi galė
jo suruošti tokias gražias 
vaišes. Bet, matomai, kur 
yra noro, ten yra ir galėji- 

Jie peša antį skiepe,1 jnas.
Po vakarienės švogerka 

mane privedė prie didelės 
krūvos dėžių dėžučių ir sa
ko: “Čia dovanos Tau ir Tu 
pati turi jas atidaryti...”

Bandžiau tų daryti, bet 
rankos dreba, širdis kažko 
šokinėja, ašaros temdo akis. 
Tik su vyro ir Eugenijos 
Kurmauskienės pagalba at- 
raišiojoin visas dovanas ir 
ravo akimis netikiu. Nepa
jėgia mano žemaitiška gal
va suprasti, už kų, kodėl 
man tos dovanos, kuo nusi
pelniau?

Negaliu visų dovanų da
vėjų nei išvardyti, nei moku 
jiems atsidėkoti. Tik noriu 
iš visos širdies pasakyti ma
no ačiū. Ačiū už atsimini
mų. Ačiū už brangias dova
nas, o ypač ačiū už meilių 
jūsų visų širdį. *

Varniške—A. Yatužienė

roit, Mich., Cleveland, O., 
ir tt. Vardu P. Rozuk šei
mos graborius pakvietė vi
sus laidotuvių dalyvius su
stoti į jo namus.

E. Rozuk mirdamas pali
ko dideliam liūdesyje tėvų 
Petrų Rozuk, motinų Marę, 
brolį Clarence, brolienę ir 
daug giminių. Ilsėkis ra

mulėje. Aš nuo savęs reiš
kiu giliausių užuojautų vi
sai Rozuk šeimai.

Koresp. V. T. N.

AKRON, OHIO

Mc-
ant

Padėkos Žodis
Petras Rozuk ir jo šeima 

taria Akvono lietuvių drau
gijoms už gėles, A. L. P. 

i jdiuhui, LDS 73 kp., SLA 
Į198 kp., SLA 354 kp. taipgi 
! grupėms, pavieniams asme- 
j nims ir giminėms savo šir
dingą padėką.

Taipgi tariam ačiū vi
siems, kurie dalyvavo mano 

j sunaus laidotuvėse, gimi
nėms, kurie atvyko iš kitų 
miestų ir vietiniams. Nuo
širdus ačiū laidotuvių daly
viams.

P. Rozuk ir šeima.

LAWRENCE, MASS.

1948 metų pavasarį Ame
rikoj pagarsėjo vieno dak
taro raportas apie Ameri
kos vyrų lytinį gyvenimų. 
Tas daktaras yra profeso
rius Kinsey, iš Ipdianos 
universiteto, o jo paskelbta 
knyga vadinasi Kinsey ra
portas.

Daktaro Kinsey raportą 
daug kas vadina “nemora- 
liška knyga”. Bet tas dakta
ras sako, kad jis surankio
jo tiktai faktus apie vyrų 
lytinį gyvenimų ir juos pa
skelbė.

Apie tų garsių knygą “Ke
leivio” kalendoriuje 1949 
metams yra įdėtas platus 
Dr. A. D-s straipsnys, užvar
dintas “Amerikoniškas pa
tinėlis”. Dr. A. D. iš Kinsey 
knygos surankiojo faktus 
ir paduoda juos lietuvių ži
niai. Svarbu susipažinti vi
siems su tuo straipsniu.

“Keleivio’ kalendoriaus 
kaina 50 centų. Užsakymus 
prašom siųsti:

Keleivis
636 E. Broadway, .j. .. 

So. Boston 27, M«iss.

Nepaprastos Laidotuvės
Rugsėjo 27 d. parvežė

Europos į Akroną Ensing 
Rozuk kūnų metaliniam 
karste.

E. Rozuk 1942 metais už
baigė mokslų Ohio Kent 
Statė College su atsižymėjL 
mais.
metais buvo pašauktas j ka-į kareiviai, kurie atliko mili- 
riuomenę. r” 
joj, kaipo orlaivio vairuoto-! jas.
jas. 88 kartus buvo nuskry- velionio mokyklų draugai, 
dęs bombarduoti Japonus ir Laidotuvėse daug dalyvavo 
kovos skraidymuose buvo E. Rozuk giminių iš kitų 
504 valandas ore. I miestų, iš Portage, Pa., Det-

iš

Tarnavo aviaci- j tarines laidojimo ceremoni- 
Grabnešiai visi buvo

Neužmirškit Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois
AID OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos 
kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimų. Jei adresatas nesuran
damas. pinigai gražinami siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint j kur siun
tinys eina Siųsdami čekį ar pinigu orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO AD
RESĄ, PAKIBTU NUMERIUS IR J U KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai 
pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL-SPEC1AL DE, 
LIVERY. Maisto paruošimas yra akrikulturos ir sveikatos departamentų priežiūroje.

Pavieniams asmenims ar 
dama nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60 
sv. 3 ozs. kiaulinių tautkų 
sv. rykytų lašinių 
sv. salami dešros 
sv (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. 2 ozs. margarino.

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių duo-

2 
! 2

2
2
1 l

2
2
2
2
1

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv, ozs. margarino 
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. kiaulienos mėsos

4
2
2
1

SIUNTINYS Nr. 3—$7.20 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. kiaulienos mėsos

Metinis Šėrininkų Susi
rinkimas

Lithuanian National Cor- 
poration Bakely metinis šėr 
rininku susirinkimas įvyks 
gruodžio-Dec. 19 d., 1948,
metų, 2 valanda po pietų; 
Lietuviu Ukėsų Kliubo na
me, 41 Berkley st., Lawren- 
ce, Mass.

Gerbiamieji šėrininkai! 1 
Dalyvaukite visi paskirtu 
laiku, yra svarbių biznio 
reikalų aptarti. Bus renka
ma nauja valdyba.

F. Vareikis, sekr.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungų. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gel- 

! liejimo Vajų.

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 ozs. kiaulinių laukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 1 oz. šokolado
2 gabalai tualetinio muilo
14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
1 sv. kakavos
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. degintos kavos 
2 sv. 3 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 .sv. 3 ozs. kiauliniu taukų
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. kavos
1 sv. 1 oz. šokolado

StŪNTIJtYS Nr. 11—$3.95
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų

SIUNTINYS Nr. G—$2.80
8 sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20
3 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

Lietuviška Vaistinė-ldeal Pharmacy
23-31 Kelley Square, Worcester. Mass.

Pranešame Worcesterio ir 
apylinkės lietuviams, kad 
musų vaistinė jau pripil
dyta visokiom nebrangiom 
Kalėdų dovanom, ir kad 
kas nori Kalėdų dovanas 
siųsti toliau, dabar jau 
laikas pasirūpinti.

Musų vaistinėj rasite 
visokių dovanų merginoms 
ir moterims: kvepalų, ode
kolonų, saldainių, nylono 
kojinių, didelį kosmetikos 
ir miltelių pasirinkimų.

Vyrams ir berniukams turim kakliaraiščių, stukmenų, rū
kalų, vyno,, alaus ir degtinės. Lietuviai, paremkit lietuviš
kų įstaigų, kuri remia Jūsų visokių kultūrinę veikla ir viso
kį lietuvybės darbą Worcestery. Lietuviai pas Lietuvį! (50)

V. G. SKRINSKA, B. S., 
Beg. Savininkas

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. 2 ozs, syrupo
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. 3 ozs, ryžių

i
i
i
1
2
2 . 
’/ž sv. kakavos
1 dėžutė kopd. grietinės_____

SIUNTINYS Nr., 14—$6.40 

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

2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 ’
1
2
1
2___ _____ _______

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. 2 ozs. syrupo 
sv. presuoto marmaledo 
dėžutė kepeninės pastos 
sv. kavos
sv. 3 ozs. cukraus

i 
i
1 
i
1
2

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų
1 dėžutė kond. grietinės 
% sv. kakavos
% sv. salduinių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25 
sv. 2 oz. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos
sv. 7 ozs. cukraus

. 17—$5.45 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. degintos kavos 
sv. 2 ozs. miežinių kruopų 
sv. 3 ozs. sūrio 
sv. 3 ozs. cukraus

1
1
1
1
1
4

SIUNTINYS ' Nr. 
1 .............
1 
1 
1 
1
2o

SIUNTINYS Nr. 18—$5.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. U'—$9.95 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukij 
sv. rūkytų lašinių
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. 3 ozs. margarino
sv. presuoto marmelado
sv. kavos
sv. 7 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo

2
2
2
2
2
4
4
2 ___________________

SIUNTINYS Nr. 20—$7.80 
sv. 7 ozs. margarino 
sv. 7 ozs. cukraus
sv. kavos
sv. 5 ozs. miežinių kruopų 
sv. presuoto marmelado 
sv. kvietinių miltų

4 
4
4
3
2
2

PASTABA. Čia nustatytos kainos siuntiniams j Vokietijų; 
siunčiant j kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekvienų 
siuntinį specialioms išlaidoms padengti.
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Prof. Petras Leonas Darbininkų Internacionalo 
Kongrese, Vienoje. Ispani-[ 
jos pilietinio karo metu vi- 

isos jo simpanijos buvo “vy-| 
bendradarbis. Savo bekom- yiausybininkų" pusėje. Jis 
promisine kova prieš Rusi- aktingai rėmė Ispanijos res- 
jos caro valdžią, draudžiu- publikonų akciją spaudoje 
šią lietuvių spaudą savomis ir lėšomis, 
raidėmis, “Varpas” sukėlė 

‘ i visuomenės 
j - demokratų - 

i liaudininkų judėjimą ir tat

—Labas rytas, tėve! Kaip ,Ale nieko nemačija. Pilvas 
sveikata? | pespakainas.

—Su sveikata butų dar - 0 !.„dšl —-------
.nešlekčiausia, Maike, ale pas kleboną? 
bėda, kad pilvas neduoda 
pakajaus.

—Gal ir tėvas jam nieko 
neduodi? 
, —O ką aš galiu jam duo
ti, vaike, kad nieko neturiu. 
.Mat, aš ne prezidentas, tai 
farmeriai man turkių neat
siunčia.

—Nesuprantu, ką tėvas 
pori tuo pasakyti. 
, —Argi tu neskaitei gazie- 
tose, kad viena farmerių 
susaidė, ką augina turkes, 
pusiuntė prezidentui Tru- 
rnanui du didžiausiu kala
kutu, kaip prezentą ant Ka
lėdų. Tik tu pasimlyk, vai
ke, ar čia yra kiek teisybės? 
Prezidentas gauna tokią di
delę pėdę ir dar $50,000 ar 
Kiek ant visokių balių, ir

—O kodėl tėvas nenueini 
pas kleboną?

—Buvau nuėjęs.
—Ir nieko negavai?
—Gal bučiau gavęs, 

kad ta jo akmistrynė labai 
pikta. Kai pasakiau, kad 
noriu almužnos, tai kad už
sipuolė, kad pradėjo rėkt, 
net man sarmata pasidarė. 
Sako, ar nežinai, kad dabai' 
sunkus čėsai ir kunigėlis ne
gali savo skolų apsimokėti? 
,Taigi pasakiau uskiuzmi ir 
.išėjau nieko nepešęs.

—O kokią iš to konkliu- 
giją tėvas padarei?

—Pas mane, vaike, nie
kas nekliuksėjo, ba džiogas 
.senai jau sausas.

—Aš klausiu, kokią išva
dą tėvas padarei iš to?

—Na, o ką aš galėjau iš
sivesti? Kaip nuėjau vie-

ale

KieK ant visokiu Danų, ir • ......
farmeriai dar siunčia jami^as> *aiPJr vie™as':
.dovanų; tuo tarpu aš netu
riu už ką kiaulės uodegos 1 
košelienai nusipirkti, bet • 
,man niekas prezentų neat
siunčia. Pasakyk, kodėl ant • 
,šio svieto nėra teisybės? 
, —čia, tėve, ne teisybės < 
.klausimas, čia grynai biz- 
niški išskaičiavimai.

—O kas tas?
—Farmeriai yra biznie 

j'iai, tėve. Jeigu jie paauko 
,tų kalakutą tėvui, jiems ne- 
’.utų iš to jokio biznio. Tė- 
yas jį suvalgytum ir tuo 
yiskas pasibaigtų.

—Na, o koks jiems bus ■ 
pažitkas, kada prezidentas i 
jų kalakutus suvalgys?

—Iš to jie gaus labai 1 
jdaug reklamos.

—O kas tai do daiktas, 
ta reklama?

—Reklama reiškia pro
dukto išgarsinimą, tėve. 
Kai ta farmerių sąjunga nu
siuntė Trumanui du kalaku
tu, tai visos šalies spauda 
aprašė jos auginamus kala
kutus, kokia gardi jų mėsa, 
kaip ją gaminti ir tt. Vadi
nasi, užsdu kalakutu ji gavo 
tokios reklamos, kokios ne
būtų galėjusi gauti už mi- 
lioną dolerių, jeigu butų 
reikėję už tai laikraščiams 
apmokėti.

—Gali būt, Maike, kad 
Čia biznieriški triksai. Ale 
j asakyk, kas man reikia da
ryt? Šįmet aš negalėsiu nie
ko ant Kalėdų nusipirkti, lims, išskyrus Transjordani- 
J\iba reikės dar palaukti ir ją, kad jis nepritaria sujun- 
sukalbėti rožančių. Gal ta
da kokia farmerka atveš 
vištą ar ką... Žinai, vakar 
buvau nuėjęs prie bučer- Ginčas tarp pačių arabų dėl 
nės lango nors per stiklą Palestinos likimo eina di- 
pasižiurėti į kilbasas. Sa-

—Ar tėvas nepagalvojai 
išeidamas, kad Dievo gar
bei aukojami pinigai nieka
da negryžta? Juk visą gyve
nimą tėvas mokėdavai pa
rapijai visokias duokles ir 
klebonas vis sakydavo, kad 
lie pinigai eina Dievo gar
bei ir kad Dievas atiduos 
.šimteriopai. Ar ne tiesa?

—Jes, tas teisybė.
—Bet dabar nieko už tai 

negauni.
—Nieko.
—Taigi išvada via tokia, 

.tėve, kad Dievo garbei au
kojami pinigai niekad ne
gryžta. Ar tai ne tiesa?

—Olrait, Maike, bet ar 
Šiandien man kas duotų 
keptą kalakutą, jeigu aš ne
būčiau Dievo garbei auka
vęs?

—Tas tiesa, tėve, kepto 
kalakuto niekas neduotų. 
»Bet jeigu tėvas nebūtum at
sidėjęs ant Dievo, tai bu- 
,tum galėjęs savo senatvę 
geriau aprūpinti.

—Maike, pasikalbėsime 
ąpie tai kitą sykį. Mano 
pypkė jau išdegė, tai noriu 
eit kur nors mokorkos pasi
skolinti.

—Geriausio pasisekimo!

EGYPTAS PROTESTUO
JA DĖL PALESTINOS

Egypto karalius Faruk 
pranešė visoms arabų ša-

gimui arabiškosios Palesti
nos su Transjordanija po 
tos šalies karaliaus valdžia.

dyn ir jokio vieningo nusi
kali, kai akys gerai prisižiu-j statymo arabų kraštai dar j “Varpo 
j. . tai pilvas gal nenorės, nėra priėję. Leonas

,(De imties metų mirties su
kaktuvių proga)

(18S4.Xi.16—1938.V.12)
Petras Leonas — tipingas ______ ,

lietuviu liberalinės ir tauti- j ištisą lietuvių 
jiiai-demokratinės visuome- varpininkų - 
nes atstovas. _ | liaudininkų j__ „____ ....

Jis kovotojas dėl lietuvių turėjo žymių pasekmių lie
tuvių tautos ir valstybės at
eičiai, nes žymiai gelbėjo 
Lietuvai iš Rusijos 
cijos išlaisvinti ir 
.klausomai Lietuvos 
blikai atkurti.

1907 m. Lietuvos 
kai išrinko Petrą Leoną į 
Rusijos tuometinį parla- Į 
mentą — II-ją Durną, ku 
rioje jis priklausė konstitu
cinių demokratų — kadetų 
frakcijai ir kartu su kitais 
lietuvių atstovais energin
gai gvnė lietuvių tautos 
teises. Paleidus šią Durną, 
P. Leonas sugrįžo iš Petra
pilio į Kauną ir be advoka
tūros daug dirbo tuometinė
se lietuvių organizacijose: 
“Moksle”, “Žiburėlyje”, 
“Saulėje”, “Dainoje” ir tuo 
budu ugdė lietuvių tautinę 
.kultūrą bei susipratimą.

Pirmojo pasaulinio karo! 
griuvėsiuose, atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, P. 
Leonas, kaip gilus širdimi 
ir protu demokratas, taurus 
lietuvių liaudies sūnūs, uo
liai metėsi į jaunosios Res
publikos kūrimo darbus. Jis 
autorius rinkimų įstatymo 
į Steigiamąjį Seimą, daly- 
,vis komisijos Lietuvos Res
publikos Konstitucijai pa
rengti, pirmasis Lietuvos 

, Teisingumo ministeris ir 
teismų bei savyvaldybių or- 

i ganizatorius. Vėliau, dau
giau 10 metų buvo Lietu- 
Vos Advokatų Tarybos pir- 
jnininku ir lietuvių advoka
tūros gražiausių tradicijų 
puoselėtoju. Jis nuolatinis 
demokratinių Lietuvos sei
mų Vyriausios rinkimų ko
misijos pirmininkas. Visos 
lietuvių politinės srovės jam 
pasitikėdavo ir vienbalsiai 
šioms aukštoms 
jį išrinkdavo.

Nuo pat 1921 
vos Universiteto kūrėjas. 
Ilgametis Teisių fakulteto 
dekanas ir kurį laiką uni
versiteto prorektorius. Skai
tė teisės filosofijos ir teisės 
enciklopedijos 
Prisilaikė 
losofinės 
Studentų 
Rašinėjo 
spaudoje, 
savo veikalus: 
Sofijos istorija”, “Teisės en
ciklopedija”, “Sociologija”, 
^Istorinė žmoniškumo eti
kos ir teisės evoliucija”, 
“Advokatų profesija ir jų 
organizacijos” ir kit. Kurį 
laiką redagavo visuomenės, 
politikos ir mokslo žurnale. 
“Kultūrą”.

P. Leonas buvo labai pa
reigingas ir visuomet jau
nas savo siela. Jaunudmenę 
labai mėgo ir daug jai dir
bo. Išaugino skaitlingą savo 
geimą. Politiniame darbe 
buvo visai nuosaikus ir ne
skirstė tautą socialinėmis 
grupėmis, ar klasėmis. Sten
gėsi visų visuomenės sluoks
nių interesus suderinti. La
bai nemėgo totalistinių, ne
demokratinių pasireiškimų.

P. Leonas savo siela su
sijęs su lietuvių tauta, jos 
valstybine ir ekonomine ge
rove, kultūra, tautiniu me
nu, bet visa savo asmeny
be jis buvo pavyzdingas 
europietis. Nuolat domėjo
si pasauliniais įvykiais ir 
Stengėsi asmeniškai pažin
ti Vakarų Europos gyveni
mą. Kiekviena proga lan- 

Ma- .kydavo Vakarų kraštus. Be 
lietuvių, rusų ir lenkų kal
bų, dar pakankamai mokė
jo prancūzų ir vokiečių kal
bas. Sekdavo vakarų spau
dą ir literatūrą. 1932 me-

tautos teisių, jos laisvės, i 
spaudos, kultūros ir ūkinio I 
gerbūvio XIX-jo amžiaus 
pabaigoje ir XX-jo amžiaus , 
pradžioje prieš carinę Rusi-p 
ją, kuri 1795 metų padalini- ' 
,me žymią dalį Lietuvos pa
grobė.

Petras Leonas—savo jau
nystėje lietuvių moksleivi
jos ir studentijos vadas, vė
liau kruopštus visuomenės 
organizatorius, slaptosios 
spaudos kūrėjas ir publicis
tas. Gabus profesionalas- 
teisininkas. Valstybės vyras 
—Rusijos parlamento—Du
rnos narys, Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos pir
masis Teisingumo ministe- 
ris ir teismų, prokuratūros 
įr advokatūros organizato
rius. Kauno Vytauto ifi- 
džiojo Universiteto Teisių 
fakulteto ordinarinis profe
sorius, dekanas ir prorekto
rius. Mokslininkas, paskel
bęs savo veikalų iš teisės 
filosofijos, sociologijos ir 
teisės enciklopedijos.

Šiaip gi, Petras Leonas 
žymus humanistas, nuosai
kumo, pareigos ir darbštu
mo įkūnijimas, lietuvių tau
tos visuotinai pripažintas 
moralinis autoritetas — vie
šoji tautos sąžinė. Jo rim
čiausias ir paskutinis žodis 
svarbesniuose lietuvių tau
tos ir valstybės gyvenimo 
momentuose.

Petras Leonas savo veik
liu ir ilgu gyvenimu praėjo 
visus aktyvaus lietuvio ke
lius.

Gimė jis 1864. X1.16 d. 
vidutinio ūkininko šeimoje, 
pietinėj Lietuvoj. Pradžjos 
mokslą išėjo kaimo mokyk
lose. Savo vyresniojo brolio 
kunigo Silvestro Leono me
džiaginiai remiamas 1884 
m. pabaigė 8 gimnazijos 
klases su pasižymėjimu. 
Maskvos universitete studi
javo gamtą-matematiką, o 
vėliau teisę. Teisių fakulte
tą baigė 1889 metais.

Profesinį darbą pradėjo 
Suvalkų Apygardos Teisme 
kandidatu. Vėliau buvo tar
dytoju Taškente, prokuroro 
padėjėju — Samarkande ir 
Apygardos Teismo teisėju 
—Naujame Margelane, Tur
kestane. Iš šių pareigų už 
viešą politinę kalbą prieš 
rusų caro valdžią buvo pra
šalintas, 1906 metais grįžo 
Lietuvon ir advokatavo 
Kaune.

Visuomeninį darbą P. 
Leonas pradėjo dirbti dar 
būdamas vidurinėje moky
kloje. Čia jis pasidavė savo 
žymaus mokytojo-lituanis- 
to Petro Kriaučiūno įtakai. 
Virto susipratusiu lietuviu, 
veikėju publicistu. Rašinė
jo 1883 metais išėjusiame 

' lietuvių laikraštyje “Ausz- 
ra”. Maskvos universitete 
trejus metus pirmininkavo 
Lietuvių Studentų Draugi
joje ir aktingai dalyvavo 
Rusijos liberalų judėjime, 
nukreiptam daugia u s i a i 
prieš caro valdžią. Iš čia 
rašinėjo Rytų Vokietijoje 
leistajame lietuvių laikraš
tyje “Šviesa”. 1888 metų 
vasarą kartu su žymiais lie
tuvių veikėjais dr. Vincu 
Kudirka, dr. Kaziu Gri
nium, Petru Kriaučiunu, dr. 
Jonu Staugaičiu, dr. Juozu 
Bagdonu ir Vincu Paulu- 
kaičiu dalyvavo lietuvių de
mokratų suvažiavime I“ 
riampolėje ir be kita nutarė 
išleisti liberalinės krypties 
laikraštį. 1889 m. pasirodė 
pirmasis šio laikraščio — 
“Varpo” numeris. Petras - ______ -c. ___ ...-

^Leonas buvo “Varpo” uolus tais dalyvavo Socialistinio

okupa-
Nepri- 
Respu-

ukinin-

Sulaukęs senatvės, prieš 
mirdamas pasakė savo arti
miesiems: “Kai mirsiu, ma
no palaikus sudeginkit kre
matoriume, o pelenus—grą
žinkite gamtai”, lyg norė
damas kukliai išnykti iš sa
vo krašto žmonių atmin
ties. Nors ši P. Leono pas
kutinė valią buvo įvykdyta 
ir prieš dešimtį metų—1938 
m. gegužės mėn. 12 d. jo 
palaikai buvo sudeginti 
Kauno Vytauto Didžiojo 

! Universiteto Medicinos Fa
kulteto kremotoriume, bet 
jo veikla, atlikti darbai, Jo 
šviesus pavyzdys pasiliko 
lietuvių tautai ir josios bi
čiuliams - kitataučiams il
giems laikams.

Juozas Šalna.

Žiburėlis Prašo Au
kų Tremties Stu

dentams
per-

pareigoms

m. Lietu-

paskaitas. 
individualinės fi- 
pasaulioži u r o s. 
buvo mėgiamus, 
teisinėje lietuvių 
Išspausdino šiuos 

“Teisės filo-

Mielas skaitytojau, 
skaityk šį straipsnelį iki ga
lo ir perskaitęs nepadėk į 
užmiršti, bet kišk ranką Į 
kišenę ir ne vien iš gilumo 
širdies, bet ir iš gilumo ki
šenės duok auką Žiburėliui.

Gal būt tamstai yra žino
ma, kad jau daugiau metų 
laiko Chicagos geraširdžių 
lietuvių būrelis atgaivino 
senai Lietuvoj įkurtą moks
leiviams šelpti “Žiburėlį”. 
Šiuo kartu mus pašaukė 
svarbus tremties studentų, 
socialdemokratų ir varpi
ninkų liūdnas alkio liki
mas. Ten randasi šimtai 
musų idėjos jaunimo, kurie 
siekia baigti aukštesnius 
mokslus. Bet jų tremties 
varginga padėtis, alkis, ap- 
rėdalas ir mokslo reikalams 
piniginės išlaidos neleidžia 
jiems pasiekti užsibrėžto 
tikslo.

Mes per eilę metų dir
bom, auklėjom, kovojom už 
kultūrines, laisvas pažan
gias idėjas. Mes troškome, 
kad jaunimas sektų musų 
pramintu idėjų- keliu. Da
bar mes turim šimtus jauni
mo, iš kurių daugelis tęs 
musų pradėtą darbą ir sieks 
musų nemirtino idealo. Bet 
kad jie galėtų tatai padary
ti, jie prašo pas mus duo
nos. Duonos kuri galėtų pa
laikyti jų gyvybę ir praša
linti alkį.

Žiburėlis per savo trum
pa gyvavifną čia jau yra su
šelpęs juos medžiaginiai, 
siųsdamas maistą ir drabu
žius. Bet dabar musų iždas 
aptuštėjo ir todėl mes krei
piamės ir prašom aukų iš 
plačios lietuvių visuomenės, 
kad ateitų mums į talką ir 
pagelbėtų sušelpti tremtyje 
esančius moksleivius. Turėk 
širdį! Ištiesk savo ranką 
nelaimėj esantiems! Duok 
šiandien! Nes alkanieji su 
ašaromis tavęs maldauja!

Prašome čekį išrašyti Ži
burėlio ižd. K. Augusto 
vartų ir adresuokit Žiburė
lio sekretorei Mrs. Marie 
Zolp, 3654 S. Halsted st., 
.Chieago 8, III.

Už visas gautas aukas 
Žiburėlio valdyba nuošir
džiai dėkoja!

Žiburėlio Valdybos Na
rys, K. L.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į 

“KELEIVIS”
636 Broadwav, 

So. Boston 27, Mass.

BERLYNO DEMOKRATINIAI VADAI

Po- Berlyno balsavimų, kurie davė nusveriamą per
galę demokratinėms grupėms, trijų demokrktįhių 
partijų vadai tariasi apie sudarymą naujos miesto 
valdžios. Kairėj matytis Dr. Ernst Reuter, socialde
mokratų vadas, kurs išrinktas Berlyno majoru,'vidti- 
ry K. H. Schwennicke, liberalų vadas, o dešinėj yra 
F. Friedensburg, krikščionių demokratų vadas.

MARGUMYNAI
netoli 

Meade

Kur Žemės Paviršiaus 
“Vidurys”

Kansas valstijoj, 
Osborne miestelio, 
farmoje yra įkaltas į žemę
stulpas, kuriame parašyta, 
kad čia yra geografinis 
Šiaurės Amerikos centras. 
Visi Amerikoje gaminti že
mėlapiai ima tą Kansas 
“centrą”, kaipo visų žemės 
paviršiaus matavimų išeigi
nį punktą. Darant žemėla
pius svarbu yra kur nors
turėti “centrą”, iš kurio iš-j 
eina visi planavimai.

< Dabar Kansas žemės pa
viršiaus “vidurys” jau ima
mas, kaip viso žemės pavir
šiaus žemėlapių centras.

Tai yra patys greičiausie- 
i ji paukščiai. Kiti skrenda 
daug lėčiau. Pats greičiau
sias vabzdys skrenda tiktai 

i apie 60 mylių per valandą.

Palomaro Teleskopas
Palomar, Calif., gali pasi

girti didžiausiu pasaulio 
200 colių teleskopu. Didžiu
lis teleskopas ką tik dabar 
buvo įtaisytas ir bebandant 
jį pasirodė, kad stiklą dar 
reikė nutekinti vieną dvide- 
širrtmilioninę colio dalį, nes 
šviesos spinduliai nepersi- 
laužia, kaip jie turėtų per
silaužti, jei teleskopo stik
las buvo geriau nutekintas.

Bandymai dar nėra baig
ti, bet jei pasirodytų, kad 
stiklą dar reikia tekinti, tai 
didysis teleskopas galės bū
ti naudojamas mokslo rei
kalams tiktai nuo ateinan
čių metų rudens.

Stirnos ir Medžiotojai
Kasmet tūkstančiai me

džiotojų pasipyla po Ame
rikos girias šaudyti stirnų, 
zuikių ir kitokių gyvulėlių. 
Ir kasmet vis daugiau ir 
daugiau medžiotojų žūva 
giriose nuo kitų medžioto
jų neatsargumo. Žmonės 
jau juokauja, kad giriose 
žųsta daugiau medžiotojų, 
kaip stirnų...

Ką daryti, kad mažiau 
medžiotojų žūtų nuo kitų 
medžiotojų neatsargumo? 
Yra visokių sumanymų, 
kaip padaryti medžioklę 
saugesnę. Yra siūloma da
ryti medžiotojų egzaminus, 
kad jie žinotų, kiek toli jų 
šautuvai neša, kad jie žino
tų medžiojimo taisykles, 
kad butų išbandytas jų ma-Įir Jonas 
tymas ir tt.

Kaiu Greit Paukščiai Lekia
Pats greičiausias lekiantis 

sutvėrimas yra žmogus. Or
laiviai dabar skrenda tokiu 
greitumu, kad paukščiai nė 
iš tolo negali su žmonėmis 
susilyginti. O kokiu greitu
mu skrenda paukščiai?

į šitą klausimą paukščių 
žinovai atsako šitaip: Atvi
rųjų jurų žuvėdra gali skri
sti po 261 mylią per valan
dą, bent tokį greitumą vie
ną kartą užrekordavo vie
nas laivas. Bet tokiu grei
tumu tas paukštis gali lėkti 
tiktai trumpą laiką. Saka
las, kada jis iš aukštybių 
smarkiai leidžiasi žemyn, i 
gali pasiekti greitumą 200 
mylių per valandą.

Lietų Galima Iššaukti, Bet 
Neapsimoka

Amerikos aviacija per de- 
, vynius mėnesius darė ban- 
i dymus iššaukti lietų dirbti
niu budu. Bandymai paro
dė, kad lietų galima iššauk
ti, bet... neužsimoka tą da
ryti, nes niekada negalima 
debesis priversti, kad jie 
duotų tiek lietaus, kiek rei
kėtų. Todėl dabar aviacija 
savo bandymus nutraukė ir 
nebebandys šiuo tarpu de
besis melžti,( tggu jJ'e suu 
žinosi... .

.jį* ». ’.is •• ’P.’m

Laiškas iš Lietuvos
Dėkui Didžiajam Vadui... 

Siųsk Vaistų
Mrs. N. Puzin ig Ed£e- 

vvater, N. J. prisiuntė mums 
laišką iš Lietuvos, nuo, savo 
giminių. Laiške rašii:

Sveikinu aš Tavo Seimą. 
Mes esame kol kaš^gyyi ir 

gyvenam'' .gerai, 
savo didžiosios 

patenkinti gyveni-

linksmi, 
laukiam 
šventės, 
mu. Ar motina dar jgyvena, 
ar gyva, tai nežinau,. nes 
laišką senai turėjau. Lucės 
motina mirė didžiuos'ė var
guose. Pas mus jau ruduo, 

j laukai nuvalyti. Su Albinu 
i sutinku kasdien, su Jonu 
niekuomet ir su tav’irh nie
kuomet. Matai, jeigu gali, 
atsiųsk man vaistų nuo 
džiovos, nes mano vyrui to 
reikia, kam atsiunčia, labai 
gelbsti. Nors ir pas mus yra 
visko, gyvenimas toks-pui- 
kus, kaip dar niekuomet 

I Lietuva negyveno. Taigi dė
kui didžiajam vadui. Para
šyk man laišką, kaip jus 

i gyvenat, kaip Tavo šeima.
Sudieu. Laukiu atsakymo.

Stasė 
1948 m. spalių 24 d.

Pastaba: Laiško rašyto
ja nežino, ar jos motina dar 
gyva ar ne, nes negauna 
laiško. Taip pat ir Jono nie- 

|kada nemato. O ta motina 
gyveno mažame, 

10 hektarų ūkelyje, šalia 
laiško rašytojos. Tai kur jie 
dabar?

Lucės motina mirė “di
džiuose varguose”, kitaip 
Sakant mirė iš bado. Bet gy
venimas ‘‘geras” ir “dėkui 
didžiajam vadui”, kurs Lie
tuvą apvogė, daug jos žmo
nių išvežiojo po Sibirą, o 
likusius žmones apiplėšė 
taip, kad sergančiam džio
va vyrui negalima nė vais
tų nusipirkti.

Tai toks “laimingas gyve
nimas” atėjo į Lietuvą su 
rusiškais okupantais bude
liais.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.
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Polemika ir Kritika nesidėti ir nesidėti rūpes
tingai 
viams'!

Mes 
bendrą 
nizaciją, Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Per ją Amerikos 
lietuviai remia lietuvių po- 

! litinį veikimą. Europoje, i 
Bet štai skaitau, kad vienas! 
“tremtinių ratelis” pasiuntė. 
savo auką VLIK’ui į Euro-j 
pą, aplenkdamas bendrą1 
musų organizaciją — A. L. 
Tarybą. Kodėl toks nesi
skaitymas su BENDRA or
ganizacija ir kodėl duoti 
kitiems pavyzdį, kad, štai, 
musų bendrosios organiza
cijos yra kažkodėl negeros? 
Tuo juk nieko nepasiekia-i 
ma, bet galima tiktai pa-Į 
kenkti ir seniau veikusioms, 
organizacijoms ir patiems! 
sau.

i 
Aš manau, kad buvę trem

tiniai daro klaidą, kai jie 
atsiskiria nuo musų bendro
sios visuomenės, nuo musų 
senųjų organizacijų. Jie il
gainiui pakenks patys sau, 
o ne kam kitam. Pradėję 
nuo “ratelių” ir nuo “vaka
rienių”, jie turės eiti ir to
liau. Atsiras “Dipi” artis
tai, dainininkai, šokių gru
pės, spauda ir tt. Ilgainiui, 
vietoj vienos lietuviškos vi
suomenės, su jos pasiskai- 
dymais ir senomis bėdomis, 
turėsime dvi lietuviškas vi
suomenes, — viena seniau 
atvykusių į Ameriką ir kitą 
“dipišką” visuomenę, su 
jos pasiskaidymais ir pasi
dalijimais. Kadangi naujų 
ateivių bus tik lašas bend
roje Amerikos lietuvių ju
roje, tai jie liks nežymi ma
žuma, bet ta mažuma prisi
dės prie musų senosios kar
tos atitolinimo nuo bendrų
jų tautos reikalų ir nuo lie
tuviškumo. Patys naujieji 
ateiviai, be senosios kartos 
paramos, irgi ilgainiui pa
liks kaboti ore ir su jais 
niekas nebenorės skaitytis, 
kada jų “naujumas” apsine- 
šios ir jie liks eiliniais žmo
nėmis.

Tokie nelinksmus, apdū
mojimai man atėjo į galvą 
pasižvalgius po musų nau
jųjų ateivių separatišką vei
kimą. Gal nieko nekenktų, 
jei ir tie naujieji ateiviai, 
kurie sugeba protauti, tą 
reikalą irgi perkratytų savo 
galvose ir padarytų kokias 
nors aiškias išvadas — sky
rium ar išvien?

Visokios senosios organi- 
1 zacijos pakartotinai yra 

___  __ ___ l'kvietusios naujuosius atei- 
jų vedamų organizacijų, rūšies socialinio draudimo \ius ateiti į jas. Žodis ir 
Tas nepasitenkinimas nėra įstaiga, į kurią žmonės de- darbas priklauso naujie- 
didelis daiktas, bet naujie- dasi laisva valia. Kodėl į ją siems ateiviams. E. L.

D. P. IR AMERIKOS 
LIETUVIAI

ir naujiems atei- KorespondencijoS
IŠVALĖ TRANSPORTO UNIJĄ

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day> Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Iliamonds 
Radios • Electrical Appliancee

379 W. Broadtvay, So. Boaton 
Tel. ŠOU 4649

Ameriko’e tu imi 
musų politinę orga-ji ateiviai, skirdamies nuo 

seniau čia veikiančių orga
nizacijų, pakenkia musų vi
suomenės bendroms pastan
goms. Imkime tik vieną ki
tą pavyzdį:

Tremtiniai, kada tik jie 
kalba, į padanges kelia B- 
ALF šalpos darbą. Bet bu
vę tremtiniai daugiausiai 
BALF-o darbui kenkia. Jie 
visur turi įkūrę savo neftfi- 
ciališkus “balfukus”, renka 
aukas tremtiniams ir siun
čia maisto pakietukus pagal 
savo sąrašus, pagal savo 
nuožiūrą ir, žinoma, pir- 
mon galvon atsimena savo 
likusius draugus, pažįsta
mus ar gimines Vokietijoj. 
Tai yra suprantama, bet 
kartu tai yra ir labai žalin
ga politika, nes visuomenės

PATERSON, N. J.

Jau visuose didesniuose 
miestuose yra naujų atei
vių, vadinamų “DP" 
“tremtinių” ir veik visuose 
miestuose tie “tremtiniai" 
jau turi sudarę savo atski
ras organizacijas. Šalia vi
sokių musų “jurginių”, “jo
ninių”, “vytautinių” ir kito
kiais šventais ir mažiau 
šventais vardais pasivadi
nusių organizacijų visur 
atsiranda “tremtinių rate
liai”.

Tie “rateliai” turi ką 
nors veikti, turi savo gyva
vimą parodyti visuomenei 
ir patys sau. Taigi, veikia.

Jų veikimas yra toks pat, 
kaip ir kitų musų organiza-|0- r. -...... -, — --------------
cijų. Jie rengia vakarienes,! lėšos yra nukreipiamos nuo 
prakalbėles, kartais išeina į BENDROS šalpos organiza- 
visuomenę su dainomis, te- ei jos- į daug privačių orga-

” arba
n

nizacijų. Todėl kartais at
rodo, kad pagyrimai BAL-

atrališkais parengimais ir 
taip toliau.

Kadaise “tremtiniai” New F-o adresu iš buvusių trem- 
1 tinių lupų yra veidmainin
gi, nes ką reiškia organiza
ciją girti ir prieš ją dirbti?

Panašiai yra ir su kitomis 
organizacijomis. Mes turi
me didžiuosius susivieniji
mus, kuriuose buvę tremti
niai yra laukiami ir pagei
daujami. Bet ar daug ex- 
tremtinių dėjosi į musų di
dįjį SLA? Teko girdėti lyg 
ir juoką, kad New Yorke, 
kun. Dr. Dagio pastango
mis įsikūrė visai nauja S.L. 
A. kuopa, į kurią stojo tik
tai buvę tremtiniai. Tie nau
ji nariai užsimokėjo pirmą
sias duokles, o paskui už
miršo duokles reguliariškai 
mokėti ir, sako, veik visa 
naujoji kuopa yra susispen- 
davusi. Net į SLA seimą ta 

i kuopa atsiuntė delegatą, 
,I kurs savo duoklėse buvo 

taip atsilikęs, kad jis, pagal 
SLA konstituciją, turėjo bū
ti skaitomas suspenduotas... 
Vadinasi, darė bandymą į- 
eiti visu buriu (ir tai atsi
skyrusiu buriu) į bendrą 
organizaciją ir supasavo...

Mat, SLA yra ne tiktai 
tautinė organizacija, bet tai 
— ir savidraudos organi- 

... J ne‘
.mokėsi, tai ir narystė eina 
niekais ir ištikus bėdai nė
ra pagalbos. O tų bėdų vi
sada pasitaiko ir patys ex- 
tremtiniai vienaip vien vie
nam ar kitam saviškiui ren-

Amerikos transp’orto darbininkų unija, C. I. O., savo 
konferencijoj Chicagoje iššlavė iš 'vadovavimo ko
munistus ir pastatė unijos vadovybėje Michael Quill 
(dešinėj) galininkus. Paveikslo kairėj matyti unijos 
sekretorių-iž'dininką Gustav Farber, kurs yra griež
tas antibolševikas.

Yorke buvo nutarę, kad jie 
atskirų organizacijų nekurs 
ir kvietė visus naujai atvyk
stančius lietuvius dėtis prie 
jau esančių lietuviškų orga
nizacijų. Nutarimas, tiesa, 
buvo, bet to nutarimo nie
kas ir nemano laikytis. 
“Tremtinių” organizacijos 
JAU gyvuoja ir mano gy
vuoti. Tik labai retai kur 
vienas kitas “ex-tremtinys” 
dedasi į musų seniau vei
kiančias organizacijas. Bet 
dedasi lyg nenorėdami ir 
visiškai neįneša nieko nau
ja į tas senąsias organizaci
jas.

Man rodosi, kad tie buvę 
“tremtiniai” daro klaidą, 
kurdami savo atskiras or
ganizacijas. Pasakysiu ko-[ 
dėl aš manau, kad tai yra, 
klaida.

Kaip tik “tremtinys” ar 
pabėgėlis. įkelia koją į lais
vą Amerikos žemę, jis ne
bėra joks tremtinys, bet 
toks pat Amerikos lietuvis, 
kaip ir visi kiti Amerikos 
lietuviai, kurie anksčiau ar 
vėliau į šitą kraštą atvyko. 
Todėl butų logiška, kad tie 
naujieji ateiviai įsilietų įl

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
■ SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Paiieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

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

Gustaitė (G,Usčiutė) dvi sese
rys iš Višakio-Rudos.

Gustaitytė - Kimtienė Ona, 
kil. iš Kaimelio km., Kidulių 
vai. Dabar rodos ištekėjusi ant
ru kart.

Gyžė Jonas, 'sūnūs Jono, iš 
Pušaloto vai. ii

Ivaškevičius Pranciškus ar jo 
vaikai iš Tryškių' miesto.

Ivoškevičius Sakalauskaitė, 
gyvenusi prie Halsted st., Jef- 
ferson apylinkėje, Chicagoje.

Jablonskytė Ona ištek, pavar
dė nežinoma, ,'kil. iš Užluobės 
km., Skuodo, vAl.

Janųšatiskas'Uęiiksas is: Ne- 
vežnykų - Raudondvario km., 
Naujamiesčio vai.

Jotautas Dominykas, Jonas ir 
Pranas, sūnus Kazimiero iš. Še
duvos vai.

Jusius Juozas iš Gilutes km.,

Teo-
Pae-

Juli-

bendrąją lietuvių mas/ 
neišsiskirtų iš jos kokiu tail^?; .a?
ypatingu vardu. I

Kurdami savo organiza
cijas buvę tremtiniai pa
kenkia seniau veikusioms 
organizacijoms, jas lyg nu
smelkia ii' tuo budu sukelia'ka aukas, nes nuo nelaimės 
nepasitenkinimo tarp musų nesame nė vienas laisvas, 
senesnės kartos veikėjų ir Amerikoje SLA yra savo

brolis

Jova-

km.,

iš Budų km., ne-

Domininkas iš

Juozapas ir Sta-

aKELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašykii 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
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio.” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1948 metus.

“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00.

“ K E L E I V 1 S ”
636 Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

Melagčnų 'vai.
Juška iš Kidulių vai.

Jonos Juškos.
Kaminskas Mykolas iš 

ravo - Igliškių vai.
Karosas iš Druseikių 

Biržų vai. ir ap. •
Kazlauskas 

toli Birštono.
Kazlauskas

Traupio.
Kazlauskas

sys, sūnus Jono, iš Smilgių vai.
Kibort Leon iš Sirutiškio vk., 

Užpalių vai.
Krištanas Vladislovas iš Be

tygalos, Raseinių ap.
Krušaitis Jonas ir Petras ir 

sesuo Krušaitytę - Dagienė Ona 
vaikai Endriaus kilę iš Gaudai- 
km.. Tauragės ap.

Krušnauskas Kazimieras kil. 
iš Pabališkių km., Prienų vai. 
ir jo šešios dukterys.

Kružikaitė Ona duktė Vinco 
iš Kybartų vaj. gyv. New Yor
ke.

Kubilius JJuoząs iš Pediškių 
įim., Krosnos vai.

Kucenas, dėdė Petrės Kuce- 
naitės.

Kučinskas Jonas, sūnūs Mo
tiejaus, gim.’Amerikoje.

Kučytė, duktė Antano, gim. 
Panevėžio, ap., buvusi artistė.

Kulčinskas Stanislovas.
Kuliešaitė Elena iš Viešintų 

km., ir vai.
Kuprys Lionginas iš Grinkiš

kio vai.
Kuša iš Grušlaukės kaimo, 

Darbėnų vai.
Kutiškeris Mauškė iš Lauko- 

slaukia km., Alsėdžių vai.
Kutkaitis Augustas iš Slavi

kų vai.
Kuželis Jokūbas.
Kuzmickienė - Ruzgytė Jad

vyga, duktė Vinco iš Lekėčių 
valse, prašo atsiliepti gimines 
ir pažįstamus.

Kvedaras (Kvętįayąi) kilę iš 
šmotiškių km., Krakių vai. 
Kvederienė Uršulė, gyvenusi

i

Liepojoje, ir Mažeikiuose, pra
šo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus.

Lapašinskaitė, kil. iš Slaba
dos kaimo, Čedasų parap.

Laukaitis Jurgis gimęs Ame
rikoje ir prieš karą gyvenęs 
New Yorke.

Laurinaitytė-Vaičvilienė Elz
bieta, iš žilionių kaimo, Šedu
vos vai.

Ląutricienė (Lautriz) gyve
no Brooklyne.

Lazauskaitė Marijona ir 
filė iš Sarmačinų kaimo, 
žėriu vai.

Lešinskienė - Plinskytė 
ja, gyv. Mahanoy City.

Lingytės - Kuzmickienės Jad
vygos, kilusios iš Dusetų vai., 
Zarasų ap., sūnūs Kuzma-Kuz- 
mickas Pranas, prašo atsiliepti 
gimines bei pažįstamus.

Liutiką Juozas, kil. iš Gargž
dų parap.

Mantautienė - Rutkauskienė- 
Malinauskaitė Magdė, gyvenusi 
šlavančių km., Igliaukos par.

Marcinkevičius Juozas ir Ka
zys, broliai Magdės Aškevičie- 
nės.

Matejunas Antanas ir Jurgis 
iš Matejunų km., Bagaslaviš
kio par., Gelvonų vai.

Medelinskas Vincas,* gimęs 
Amerikoje, gyv. Shenandoah, 
Pa., sūnūs Medelinskienės-Pili- 
pavičiutės,' kuri buvo kilusi iš 
Šakių ap.

Mickevičius Zigmas iš Pane
vėžio.

Mickevičiūtė Monika, duktė 
Elenos Bulotaitės, ir Jokimo 
Mickevičiaus, gimusi Vilkijos 
vai., Kauno ap.

Minikevičius Jonas ir Petras 
kil. iš Kazlų-Rudos.

Mockaitės Julijona ir Paulina 
iš Sartininkų - žygaičių vai.

Morkūnas Stasys iš Smilgių 
vai., Naurašlių kamo.

Mureika Jonas, iš Zapyškio 
par.

Nainys Juozas, gimęs Ameri
koje.

Mingaudas Juozas kil. iš Mo- 
sėdžia vai. šakalių km., brolis 
Anastazijos Petkienės.

Norkus Stepas, sūnūs Stepo 
ir Juzės, gim. Amerikoje.

Palionis Romanas iš Skapiš
kio, Rokiškio ap.

Paulauskas iš Dauginčių km. 
Kartenos vai.

Pavilienienė iš Juškaičių km., 
Naumiesčio vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd street, 
New York 24, N. Y.

Musų Žinios
Šį pavasarį tapo atgai

vinta 65-a Socialdemokratų 
kuopa. Tiesa, skaičius na
rių mažas, vos 10 narių. Bet 
visi turi gana patyrimo ir 
.reikia tikėtis, kad kuopa! 
augs ir veiks sėkmingai.

Dabartiniu laiku visa mu-l 
gų visuomenė labai susido
mėjusi pasaulio padėjimu, 
visi viens kito klausia, ar 
kils karas ir kada?

^Vietos lietuviai daugiau
siai rūpinasi ir veikia išvie- 
tintųjų lietuvių reikalais, 
Čia veikia BALF 86 skyrius. 
Jis renka drabužius, mais
tą, daro įvairius parengi
mus, renka aukas ir tt. Da
bartiniu laiku daug dedama 
Spėkų surasti gerų žmonių, 
kurie siųstų reikalingus do
kumentus atvykimui išvie- 
tintųjų lietuvių. Teko suži
noti, kad apie šimtui žmo
nių jau paruošta dokumen
tai, jau penkios šeimynos, ir 
trys ar keturi pavieniai yra 
atvykę.

Norėčiau priminti, kad 
šį sekmadienį vakare, gruo
džio 19 d. 86 BALF skyrius 
turės judamų paveikslų va
karą, parapijos svetainėje, 
o po Kalėdų bus suruoštas 
lošimas, laikas dar nenu- 
skirtas. Pelnas visas skiria
mas šalpos fondui.

LSS 65 kuopos paskuti
niame susirinkime visi de
šimts narių pasižadėjo par
sikviesti bent po vieną iš- 
vietintą lietuvį, keli yra jau 
pasiuntę dokumentus, lau
kia atvykstant.

žodžiu sakant, visi susi
domėję ir veikia, kad pa
gelbėjus nelaimingiesiems. 
Atsiprašau — ne visi. Yra 
keletas komunistuojančių 
sankeleivių, kurie labai nu
siminę, kad čia daug atvyks 
gyvų liudininkų, kurie per
gyveno ir žino visą terorą 
ir kankines, kuriomis gyve
na staliniško rojaus vergai. 
Jau keli pradeda niurnėti, 
kad tas “draugas” Bimba 
jau per daug meluoja... Mat, 
vargšai nenusivokia, kad 
Bimba ir negali kitaip rašy
ti, nes jis turi rašyti ir kal
bėti sulyg “linijos”, o ne su- 
lyg teisybės.

Uncle Ed.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės 

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

628 E. Broadtvay, So. Bostone 
Tel. SO 8-4148

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1.120

Pakalbinkim draugus ir pa
žįstamus užsisakyti laikraš
tį “Keleivį”.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9018

I)r. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatų
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mase.
Tel. PArktvey 7-1233 W

Tel. TRObridge 6330

I)r. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais, 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kaaap. Inman St., arto Centrai ■«. 

CAMBRIDGE, MASS.

TaL ŠOU 2801
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Šaradomis: 
Nao 9 ryto iki 11 di«M

447 Broadivay
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų 

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

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir v juo

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir į U 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADIVAY,

SO. BOSTON. MASB.
v.l SDUth Roaton

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

LAUKIAME ANTRO LAIVO SU 
TREMTINIAIS

amerikiečių administracijo
je. Stebėtis reikia, kaip ge- 
j-ai jie nusivokia apie Ame
rikos politiką. Jie sakosi 
buvo nustebę, kada Truma- 
nas laimėjo rinkimus. Pas 
juos buvę kalbama, kad 
Dewey laimės. Jie taipgi 
.žino, kad Massachusetts 
valstijos gubernatorių re- 
publikoną Bradfordą sumu
šė demokratas Dever. Jie 
teiravosi, kaip toli iš čia 

pranešė, '.Chicaga, New Yorkas ir ki
ti didmiesčiai. Mylios jiems 
nelabai suprantamos; jie 
įpratę prie kilometrų.

Visi skundėsi, kad prieš 
išvyksiant iš Vokietijos juos 
labai griežtai kvotę. Pirštų 
antspaudas ėmę po kelias- 
dešimts kartų. Ant galo 
kiekvienas, kuris važiavo 
per National Catholic Wel- 
,fare organizaciją, turėjo 
pereiti per stovyklos klebo
no kaštuvą. Ir kiekvienam 
jų buvo prigergtas ženklas 
,su kryžium.
. Tremtinių pasitikti į prie
plauką atvyko nemaža lie
tuvių moterų. Visų pirma 
reikia paminėti p. Kielytę- 
Tatan, Massachusetts imi
gracijos Biuro vedėją, kuri, 
dirbdama toj įstaigoj per 
20 metų, yra padariusi lie
tuviams labai daug gera. Ir 
dabar ji davė mūsiškiams 
ateiviams nemaža naudin
gų informacijų ir įkvėpimo.

Iš Waterburio buvo atvy
kusi su savo dukrele p. Ale
na Devenienė, Balfo Imi
gracijos ir Tremtinių Įkur
dinimo Komisijos pirminin
kė. Ji čia pasitiko ir parsi
vežė namo atvykusį prof. 
J. Motiejūną.

Iš bostoniečių, ponios K. 
Namaksienė ir Januškevi
čienė buvo kaip vertėjos 
puo International Instituto; 
gi ponios Cunienė, Zalec
kienė, Gailiuvienė ir p-lė 
Gajackaitė — nuo NCWCi 
organizacijos.

M. Michelsonienė buvo 
,kaip BALF-o direktorė ir 
.Vertėja.

Tarp atėjusių pasižiūrėti 
ąr vieną kitą tremtinį pasi
tikti matėsi pp. Tumavičie- 
jiė, Mockienė ir Kruopienė 
iš Bostono; p. S. Paplaus
kienė iš Bradford, Mass.; p. 
Mary Preytis (Preitienė), 
per 20 metų išbuvusi Lynno 
policijos pareigūnė, o da
bar Lynno Lietuvių Moterų 
Piliečių Kiiubo pirmininkė, 
.ir p. Rozalija Whittemore, 

1 p. Onos Amsienės sesuo.
Dabar bostoniškio BAL-

Tremtinių Amerikon ga
benimas eina daug lėčiau 
jiegu iš pradžios buvo tikė
tasi. Firma buvo manoma, 
kad kas savaitę ateis bent 
vienas laivas New Yorkan 
ar Bostonan. Bet kol kas 
atvyko tiktai dvi partijos, 
ir išeis daugiau kaip mė
nuo, iki susilauksime kitų.

United Statės DP Komi
sijos pirmininkas Ugo Ca- 
yusi, kuris šiomis dienomis 
lankėsi Bostone, i 
,kad sekantis laivas su 550 
tremtinių ateisiąs Bostonan 
22 ar 23 gruodžio. Jis 13-tą 
gruodžio dieną išplaukęs iš 
.Bremerhaveno.

Taigi prieš pat Kalėdas 
susilauksime Bostone nau
jos tremtinių partijos.

Pirmą laivą su tremtiniais 
Bostone mes pasitikom lap
kričio 19 dieną. Tą rytą ar
onijos transporto laivu “Ge- 
neral Bundy” Bostonan at
vyko pirmutinis tremtinių 
būrys, kuriems pasitikti bu- 
yo gerai organizuota tvar
ka. Prieplaukoj buvo pa
statyti keli stalai, prie kū
pu sėdėjo įvairių organiza- 
pijų atstovai. Kiekvienam 
.tremtiniui buvo prisegtas 
.tos organizacijos ženklas, 
kuri rūpinosi jo kelione. 
Kiekvienas buvo atvestas 
prie savo organizacijos sta
lo. Čia jis buvo perduotas 
savo giminėms ar draugams, 
jei tokie buvo atvykę jį pa
sitikti. Kiekvienas giminė 
ar draugas turėjo pasirašy
ti, kad jis pasiima tremtinį 
savo globon.

Kurie neturėjo čia nei gi
minių, nei draugų, tuos or
ganizacijų atstovai nuvedė 
į traukinį, išpirko bilietus, 
davė pinigų maistui ir nu
vežė kur reikia.

Prieplaukoj buvo įreng
tos Raudonojo Kryžiaus 
kantynos, kurios dalijo 
karštą kavą, donacus ir 
sendvičius. Vaikams dalijo 
saldainius, šokoladą, pieną 
ir žaislus. Mažyčius apžiu
rėjo daktarai ir slaugės.

Iš viso pirmuoju laivu at
vyko 808 tremtiniai, jų tar
oje 65 lietuviai (jų vardai ir 
pavardės jau tilpo “Kelei
vy”). Tuos, kurie kalba an
gliškai, išleido iš laivo tuo
jau; kiti gi turėjo išbūti 
laive iki 6 valandos vaka
ro, iki buvo atlikti visi for
malumai.

Su pirma išleistąja lietu
vių grupe teko išsikalbėti. 
Jų buvo apie 12 žmonių. Iš
skyrus Bobelį, kuris galėjo 
,buti apie 65 metų amžiaus! 
.vyra?, visi kiti buvo jauni,' F-o moterys ir kitų organi- 

liškai jie išmoko Vokietiioj. tą laivą pasitikti, 
tarnaudami okupaci nėję

KELEIVIS, SO. POSTO*

BERAŠTĖ, BET VISTIEK GERA PILIETĖ

Mrs. Lazzie Mogorno, 54 metų San Francisco gyventoja, prašė pilietybės po
pierių, bet teisme ji negalėjo atsakyti nė į vieną klausimą. Nežiūrint j tai, teis
mas jai pripažino pilietybę, nes ji išaugino penkine gražius sūnūs ir to užte
ko, kad motinai pripąžinti pilietybę. Paveiksle matyti motina su jos penkiais 
vaikais.
——-----------------

NAKTIS VIENGUNGIŲ NE
LAIMĖS.

J. Jazminas

ALIARMAS

Naktis. Naktis. Naktis. 
Tamsi, bežvaigždė, juoda. 
Kur rasiu atviras duris, 
Kur rasiu sau paguodą?

Kadangi šįmet buvo taip 
vadinamas “”

pečiuje apie valandą laiko. 
.Tuomet nupilk sunką į kitą 
keptuvę, įdėk jon keną to- 
meičių, šaukštą sviesto, 

............ ■ už-

Ąš nieko, nieko neturiu 
ir alkanas esu, kaip šuo.
Be darbo vaikštau,be namų, 
Širdis krutinėję—akmuo.

Alėjoj medžiai žydi. 
.Gatve mašinos lekia, 
o man širdy žydėjus 
nunoko vargo kekė.

Naktis. Naktis. Naktis. 
Tamsi, bežvaigždė, juoda. 
Kur rasiu kietos duonos 

plutą, 
kur rasiu sau pastogę?

Pr. Ščepanavičius.

AR BADAUS MAINERIŲ 
ŠEIMYNOS?

IV 1 - J » IkJl IMLI UUVU **

.inteligentiški vaikinai. Ang- nacijų veikėjos ruošiasi ki

Ilgas šiltas ruduo neigia
mai atsiliepia kasyklų pra
monei. Žmonėms mažiau 
reikia kuro. Lapkričio mė
nesy buvo prikasta ir gulėjo 
supilta į krūvas 70,000,000 
tonų minkštos anglies. To
dėl kai kurios kasyklos 
šiandien stovi jau uždary
tos, o kitos dirba tik po 3 
dienas. Yra todėl manoma, 
kad mainerių unijos pirmi
ninkas, John Lewis, ap
skelbs kasyklose “šventę”, 
arba darbo pertrauką, nes 
nelabai senai jisai pasakė: 
“Jeigu tūloms mainerių šei
mynoms teks badauti, tai 
badausime visi.”

Žinoma, tokio dalyko, 
kaip “badausime visi”, ne
gali Luti, nes ponas Lewis, 
kuris gauna iš mainerių su
mokamų duoklių $50,000 
algos metams, tikrai neba
daus. Bet mainerių šeimy
noms darbo pertrauka gali 
būt nemaloni

MOTINA VERKIA DĖL VAIKUČIO NELAIMĖS

bi

r

Trijų mėnesių amžiaus mažiukas Chester Grochocki žiauriai apdegė kilusia
me gaisre Detroite. Nelaime susidomėjo policija ir pradėjo teirautis, kaip 
vaikutis apdegė. Dešinėj matyti motina Stephanie G rochocki, kuri gailiai verk
dama pasakoja, kaip nelaimė įvyko.

, . , . Leap Year » jniltų, išplak ir už
kuris kartojasi kas keturi •vjrjnk kad sutirštėlu. Tuo- 
jnetai, kuomet merginos tu-jnet užpilk atą sunką ant ................."............................. 1()ri teisę kalbinti vyrus jas 
vesti, tai statistikų rinkėjai' 
per ištisus metus mėgino! 
vyrams aiškinti, kodėl jie j 
turėtų vesti ir nelikti vien j 
gungiais. Ir reikia pasakyti, 
kad jie yi*a surinkę gana į- 
domių faktų. Štai jų kelia
tas:

Mirtingumas tarpe neve
dusių vyrų yra 42 procen
tais didesnis, negu tarp- ve
dusių. Tris kartus daugiau 
“singelių” išeina iš proto, 
negu vedusių. Du kaitų 
daugiau visokių nelaimių 
ištinka viengungius, negu 
tuos, kurie turi žmonas.

Be to, nevedusių vyrų 
daugiau nusižudo, papildo 
žmogžudystes ir kitus prasi
žengimus, ir jie kur kas 
daugiau girtuokliauja.

Kadangi ir musų lietuvių 
tarpe yra turtingų ir pusėti
nai gerų viengungių, kurie 
galėtų gerai užlaikyti žmo
nas ir išauklėti gražias šei
mas, tai jiems patartina su
sirasti merginas ir vesti, 
kad išvengtų tų nelaimių, 
kurios viengungiams gresia.

Neviengungė,

“karvelių”, pašutink dar 
minučių ir duok stalan.

SŪNŪS NUŽUDĖ 
MOTINĄ.

Motina kartais nežino, 
kokį vaiką ji augina. Neži
nojo ir Mrs. Lucy Grogg, 
kurią sūnūs anądien žiau
riai nužudė.

Mrs. Grogg gyveno far- 
moje, netoli nuo West 
Branch, Mich. Jos sūnūs 
užsimanė eiti vakarais ka
lėdinių atvirukų pardavinė
ti. Motina neleido.. Iš to ki
lo ginčas. Sūnūs išėjo, pasi
ėmė šaututą ir per langą 
šovė į savo motiną, kuri 
darbavosi virtuvėj. Jis pa
leido į ją iš viso tris šuvius, 
nors motina krito jau nuo 
pirmos kulipkos.

Kadangi jis yra nepilna
metis, tai jį paėmė savo ži
nion jaunuolių teismas, bet 
prokuroras reikalauja, kad 
šis teismas išduotų jį iš sa
vo jurisdikcijos, taip kad jį 
butų galima teisti kaip pa
prastą žmogžudį.

“Karveliai” iš jautienos 
šaukštukas druskos.
2 kiaušiniai.
Pusė šaukštuko pipirų, 
šaukštukas šalavijos (sage).
3 šaukštai sviesto.
Kopūsto galva.
Svaras maltos jautienos. 
Puodukas virtų ryžių. 
1/2 puoduko duonos trupinių. 
Du svogūnai.
Ryžius išvirk, perliek šal

tu vandeniu ir sudėk į bliu- 
dą. Pridėk maltą mėsą, duo
nos trupinius, įmušk kiauši
nius ir išmaišyk. Sudėk 
smulkiai supiaustytus svo
gūnus, druską, pipirus ir ša
laviją. Vėl išmaišyk. Sudėk 
sviestą ir da sykį išmaišyk. 
Dabar pastatyk į šalį.

Paimk kopūsto galvą, pa
šalink kotą ir įdėk į puodą 
taip, kad koto skylė butų 
viršuje. Užpilk verdančiu 
vandeniu ir pastatyk ant 
ugnies kad užvirtų. Kai la-. 
pai pasidarys minkšti, van
deni nusunk į kitą puodą. 
I kiekvieną kopūsto lapą 
įdėk po du-tris šaukštus mė
sos, atsargiai suvyniok ir 
sudėk vieną prie kito į kep
tuvę, pirma ištepus ją tau
kais. Kad kopūsto lapai 
neatsivyniotų, galima juos 
susmeigti šipuliuku. Užpilk 
juos tuo vandeniu, kur ko
pūstas virė, kad vos tik ap
semtų, ir šutink karštame'

Kada taV'd namuose kve
pia gardus valgiai ir gėri
mai, ar prisimeni tuos, ku
rie alksta? Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

KARINGA MOTERIS

Betty Frankel buvo su
gauta be vagišiaujant krau
tuvėj ir už tai gavo 60 die
nų kalėjimo, bet ji nenorėjo 
pasiduoti varoma Į kalėji
mą ir policininkai turėjo ją 
supančiuoti. Bet ir supan- 
čiuota ta karinga moteris 
duoda nemažai darbo EI 
Monte, Calif. policijai.

(Tęsinys) • , Leo draugas Bitelė — pi-
Mano draugas buvo tei- niginei ir arbeitsamtui spau 

,-minkąs ir kartą — tai bu- džiant — netrukus taip pat 
vo jau vėliau, — jis iš kaž- pasidarė pagelbinis darbi- 
,kur sužinojo, kad teisinin- ninkas. Jis gavo pasiuntinio 
(kai gaii gauti darbo pagal 
(Profesiją. Jis tuojau paruo
šė prašymą ir kitus doku
mentus ir nuvyko pas Apy
gardos teismo pirmininką, 
kuris buvo kitame mieste— 
Insbruke. Bet čia jam pa
siūlė kalinių prižiūrėtojo 
.vietą viename 
Mano draugas pasiūlymo 
nenorėjo priimti, * ;
jiinkas pareiškė, 
tų, deja, I 
Iš to viso jis laimėjo tik 
tiek, kad gavo raštelį, jog 
toks ir toks buvęs pareigū
nas yra įteikęs prašymą tar
nybai gauti. Su tuo rašteliu 
Jis vėliau gaudavo maisto 
korteles (net vokiškas buvo 
iškombinavęs!) ir atsikra
tydavo arbeitsamto parei
gūnų.

Jis su savo draugu gyve
no viešbutyje. Bet kadangi 
viešbutis buvo šaltas, tai 
laiką daugiausia praleisda
vo kavinėse, skaitydamas 
laikraščius, klausyda m a s 
radijo ir gurkšnodamas ka
vą. Čia viena kavinė buvo 
centrinė lietuvių susirinki
mo vieta... Iš kavinės eida
vo į valgyklą, iš valgyklos 
—į kavinę. Tame, kelyje 
paprastai sutikdavo drau
gų, su kuriais nueidavo pa
lošti biliardo ar proferan- 
siuko. Mat, mano mielas 
draugas buvo senas lošikas, 
o Salzburge jam lošimas 
pasidarė beveik profesija. 
Jis išlošdavo gana dideles 
sumas, bet paskui — užėjus 
nesisekimo • ruožui — vėl 
viską prastatydavo... Ir jo 
nuotaika svyruodavo pagal 
tai.

—Kam nesiseka kortose, 
tam sekasi meilėje, — ma
tydamas pesimistiškai nusi
teikusį, mėgindavau pa
guosti.

—Taip, bet aš geriau ve
lyčiau antraip, — atsaky
davo.

Mano draugas Salzburge 
buvo įsižiūrėjęs vieną mer
gytę. Buvo tai šviesiaplau
kė studenčioke —lietuvaitė, 
kurią aš vis maišydavau su 
viena kita šviesiaplauke...

Tas jo romanas pavasa
riop įgavo visai rimtą po
būdį, z ♦ ’’ ' ) ' »’

Atsimenu, jau besiruoš
damas Salzburgą apleisti, 
kartą sutikau jį gatvėje, ką 
tik išėjusį iš Metrikacijos 
įstaigos.

—Tai tvarka, — jis sa
kė supykęs, — net susituok
ti svetimšaliams pas juos 
negalima!

Mano draugas, galų gale, 
pasiryžo žengti tą rimtąjį 
gyvenimo žingsnį, bet, pa
sirodė, kad tai buvo ne taip 
paprastas dalykas. Reikėjo 
kažkokios Berlyno įstaigos 
(berods, Rytų kraštų minis
terijos) leidimo, nors jau 
tada ta ministerija jokių 
“rytų kraštų” nebeturėjo il
su pačiu Berlynu sunku be
buvo susisiekti...

Tai buvo pavasarį.
O žiemą mano draugas 

vargo, nes viešbutis buvo 
beveik nekūrenamas, nuo 
bombardavimo langai išbi- 
rėjo... Tiesa, vėliau juos 
užkalė papke, bet kurį lai
ką turėjo nakvoti tik šiaip 
juos užsidangstęs.

Jis su savo draugu daž
nai ateidavo į musų bara
kėli pasišildyti ir barzdų 
nusiskusti. Ko ne ko, o šili
mos pas mus buvo iki va
liai, taip kad net per šal
čius langas buvo praviras ir 
nuo stogo varvėdavo van
duo. Mat, mes kūrenome 
įmonės koksu, o jo čia bu
vo krūvos — tereikėdavo 
pasisemti ir atsinešti.

kalėjime..

o pirmi- 
kitų vie- 

tuo tarpu netur.i.

darbą vienoje popieriaus 
urmo prekyboje. Jo darbas 
buvo lengvesnis, bet jis ne
gaudavo buto, darbo rūbų 
ir sunkiai dirbančiųjų kor
telės. Tik Leo iki galo išbu
vo ekskursantu...

Su jais susitikdavome be
veik kasdien. Mat, pietus ir 
vakarienę valgydavome to
je pat geležinkeliečių val
gykloje, kurią jiems reko
mendavome. Be to, dažnai 
susitikdavome aliarmo me
tu štolen, kur buvome pasi
rinkę tą pačią vietą susto
ti...

Be šių senų draugų, Salz
burge tekdavo sueiti dar su 
pora vyrukų, kurie dirbo 
viename fabrike ir valgyti 
ateidavo į geležinkeliečių 
valgyklą. Su kitais lietu
viais Salzburge ryšio neuž- 
mezgiau, nes tam truko lai
ko ir poro. Tik T. mėgdavo 
kariais po darbo pasipuošti 
ir nueiti, anot jo, pasižmo
nėti į kavinę.

Vargai ir Džiaugsmai.
Aš keldavaus paprastai 6 

valandą ir apsirengęs eida
vau užkurti krosnių, šeštą 
valandą žiemą būdavo dar 
visiškai tamsu, ir tik apie 
septintą pradėdavo švytėti. 
Lygiai septintą pradėdavo 
rinktis darbininkai, kuriems 
atrakindavau duris. Pirmas 
dažniausiai ateidavo Grind- 
leris, bet ir jis kartais pa
vėluodavo... Kol baigdavau 
kurti krosnis, kol sutvarky
davau raštinę, ateidavo 
maždaug 9 valanda, kada 
visi pradėdavo pusryčiauti.

Iš pradžių pusryčiams 
buvo duodama pusvalandis 
laiko, bet netrukus pusryčių 
pertrauką panaikino. To ne
bojant, darbininkai vis tiek 
pusryčiavo, nors mašinų 
ratai ir sukdavosi. O aš ne 
bojant Grindlerio draudi
mų, vis tiek nuslinkdavau į 
barakėlį papusi- y č i a u t i. 
(Tuos pusryčius paprastai 

i sudarydavo kava ir 100-200 
gramų juodos duonos su ko
kiu nors tepalu, ar ir be jo).

Po to sugrįžęs, jeigu 
Grindleris nepaskirdavo ki
to darbo, imdavau rūpintis 
kuru. Taip praslinkdavo 
ldikas iki 12 valandos. O 
nuo 12 iki 13 būdavo pie
tus.

Dar prieš pradėdami 
dirbti, mes buvome suradę 
valgyklą, kur gaudavome 
tikrai neblogai pavalgyti. 
Puvo tai plačiųjų geležinke
lių stoties restoranas “Sch- 
vvemme”, kurį laikė veng
rai. Mes netrukus susipaži
nome su oberkelneriu, jau 
nu studentu — vengru, tik
rai labai inteligentišku vy
ruku. Jo tėvai Budapešte, 
sakė, turėjo nuosavą vieš
butį — restoraną, bet jis 
nutarė geriau iš Vengrijos 
pasitraukti. Jo dėka mes vi
sada gaudavome sočius ir 
skanius pietus ir vakarienę, 
palyginti už labai mažą 
kortelių skaičių, ir priedui 
dar alaus, ar, tai jau rečiau, 
vyno. Mat, tame restorane, 
iš tikrųjų tebuvo duodama 
valgyti tik nuo bombų nu- 
kentėjusiems gyventojams 
su pažymėjimais...

(Bus daugiau)

Didysis 
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet “Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”
636 Broadway, S. Boston, Mass.
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Anglija ir Kinija
Anglijos vyriausybė pa

reiškė, kad ji “supranta” 
Kinijos padėti, bet negali 
jai nieko’ pagelbėti, nes An
glijos finansai neleidžia 
skirti lėšų Kinijai gelbėti. 
Tokią politiką paskelbė už
sienių reikalų ministeris E. 
Bevin parlamente.

Kolumbo Garbe
Vengrijos komunistų laik

raštis “Vilag” skelbia, kad 
vienas vengrų mokslininkas 
suradęs dokumentus, kurie 
l odo, kad Kristupas Kolum
bas, Amerikos atradėjas, 
buvęs tiktai jurų plėšikas 
Prancūzijos karaliaus tar
nyboje. Rusijos bolševikai 
jau seniau skelbė, kad rusai 
atradę Ameriką, o ne kas 
kitas.

Laukia Atlyginimo
Per karą amerikiečių 

bomberiai per klaidą smar
kiai subombardavo Šveica
rijos miestą Schaffhausen, 
užmušė 35 žmones, 52 žmo
nes sužeidė ir pridarė na
mams didelių nuostolių. 
Už nuostolius Amerika pa
žadėjo Šveicarijai sumokėti 
13 milionų dolerių. Šveica
rai skundžiasi pažadėto at
lyginimo dar negavę.

Japonijoj Streikai
Japonijos darbininkų uni

jos praeitą penktadienį pra
dėjo “trečio rundo” strei
kus, reikalaudamos pakelti 
darbininkų uždarbius ir 
juos pritaikinti prie pa-[ 
brangusio pragyvenimo. Ja-j 
ponijos jurininkai ką tik 
baigė penkių dienų streiką] 
prekybos laivuose.—

Australijos Vilnos
Didžiausia pasaulio vilnų 

gamintoja, Australija, kas
met nuperka iš Indijos 
2,000 bundulių vilnų, nes 
Indijos vilnos yra geresnės 
rūšies ir tik iš Indijos vilnų 
pagaminti divonai yra “pir
mos rūšies”. Tiek vilnų im
portavo Australija ir šiais 
metais, nors pati ieško vil
noms rinkų visame pasau
lyje. _____

“Išvaduota” Austrija
Išlaisvinta kare Austrija 

baigia uždusti keturių išlai
svintojų glėbyje. Austrai 
prašo aliantų ir prašo Die
vą, kad jų išlaisvintojai ka
da nors išsikraustytų namo, 
bet visi prašymai eina nie
kais, nes keturi didieji vėl 
pasirodė negalį susitarti dėl 
taikos sąlygų išlaisvintam 
kraštui.

JIE IŠGELBĖJO JUROJE KELEIVIUS

Šitie penki lakūnai pirmieji pastebėjo Pacifiko van
denyne plaukiojančius didžiojo C-54 transporto or
laivio nelaimės aukas. Lakūnai surado nelaimės au
kas 1,200 mylių nuo Honolulu miesto, Pacifiko pla
tybėse. , i

nesubrendusi Maskvos cyp- 
davatkė, kuriai galvoje 
sriubai yra atsipalaidoję.

Kovelis,
New York, N. Y.

Albanija Valosi
Albanijos bolševikiškas 

diktatorėlis Hoxha turi vi
sokių sunkumų su didėjan
čia opozicija komunistų 
partijos eilėse. Kad išnaiki
nus visokią opoziciją Hox- 
ha policija pradėjo kruviną 
opozicionierių valymą ir 
jau daug aukštų komunistų 
partijos “vadų” išgaudė ar 
išžudė. Valymas dar eina.

Didžiausias Pavojus
Anglų mokslininkas Ju- 

lian Huxley sako, kad pa
sauliui gresia daug didesnis 
pavojus iš nuolat daugėjan
čio žmonių skaičiaus, negu 
iš karo. Nesulaikomas gy
ventojų dauginimasis žemės 
kamuolyje yra priežastis 
bado ir visokių nesusiprati
mų tarp tautų. Kaip suma
žinti gyventojų dauginimą
si, Huxley nepaaiškino.

KAS MUMS RAŠOMA
Barbė Devindarbė

Lietuvoje kadaise pažino
jau vieną labai judrią da
vatkėlę, kun amžinai bė
giodavo po atlaidus. Kar
tais ji nusidauždavo į Šid- 
lavą, paskui žiūrėk bėga į 
Žagarę, šventos Barboros 
aplankyti, o paskui vėl zi- 
lioja į Kalvariją, paskui į 
Raseinius, ar į Tytavėnus 
kokių tai šventųjų ar garsių 
kaznodėjų paklausyti. Mes 
tą davatkėlę vadindavome 
Barbe Tridarbe.

Aš tą davatkėlę prisimi
niau, kaip susipažinau su 
kita davatkėle, jau čia A- 
merikoje, būtent su dakta
ru Jonu Kaškevičiu. Tai tik
ra Barbė, tik ne Tridarbė, 
bet Devindarbė. Kur yra 
kokie Maskvos Juozo at
baidai, kur daktaras Kaške- 
yičius nepasirodytų su savo 
maldele? Kur girdėjote 
bolševikų kokį parengimą, 
kur tas daktaras neatvyktų 
nusilenkti prieš Stalino 
ūsus?

Daktaras Kaškevičius yra 
labai judrus žmogus, bet 
siauraprotės davatkėlės iš
manymo. Jis yra daktaras, 
jis ir poetas, nors jo poezi- 
jo tėra tiktai išprakaitės, 
jis ir abortus daro, jis ir vy
rų hormonus moterims per
ša, jis ir savo' sūnų Ameri
koje maskolių išauklėjo ir 
jį “Kirovo” vardu praminė, 
garbei Stalino žvalgybinin
ko, kurį koks tai rusas kom- 
somolcas nušovė, jis ir ma
skoliškas bacilas lietuviams 
dalija ir galas žino dar ką 
daro Stalino ir Maskolijos 
garbei.

Toks maskoliškas lietu
vis, Amerikoje tai tikras cu- 
das, arba, jei norite, tai tik
ra lietuviška davatkėlė sta
linizmo bažnyčios aviny- 
čioje. Dabar daktariška da- 
yatkėlė net visą knygą pa
perėjo ir pavadino ją “žmo
gus ir mašina”, bet visoj toj 
knygoj nėra nei žmogaus 
nei mašinos, joje yra tiktai 
musų Barbė Devindarbė,

Dr. Jonas Šliupas, Tvirtų 
Įsitikinimų Asmuo

Per visą jo gyvenimą J. 
Šliupas buvo didelis lietu
vybės mylėtojas; pats mylė
jo ir kitus žadino mylėti ir 
pasirodyti tvirtais lietu
viais. Lietuvius žadino ir 
kvietė pažangon, švieson; 
kas lietuvio pažangai kliu
dė, stojo kelią, tą jis stačiai 
puola; nesiimdamas gražių 
žodžių, nė poniško manda
gumo budo, kaip kad daro 
nūdieniai mokyti pažan
gieji.

Dr. J. Šliupą lydėjo du 
žymiausi bruožai — lietu
vybė ir laisvamanybė; ki
taip sakant — Lietuvos 
meilė, ir laisvoji, arba lais
vosios minties pažanga. Tai 
geležinės valios asmuo, gi
laus įsitikinimo ir nepalen
kiamo pastovumo lietuvis!

Vargiai kitą lietuvį bera
sime tokio stipraus, nepa
lenkiamo nusistatymo ir iš
tvermės kokiu Dr. Jonas 
Šliupas buvo. Tai buvo dy
dis tėvynainis, stipriausia 
laisvos minties ir pažangos 
skleidėjas!

Ko kitus mokė, tą pats 
pratinosi, gyvendino. Pats

nenori musų , profsąjungų 
klausyti”, manau šiek tiek 
iškreipia. Kiek man yra ži
noma, nes pats kurį laiką 
priklausiau šiai profsąjun
gai, jos veikimo taisyklėse 
kaip tik pasakyta, kad to
kie asmenys negali priklau
syti profsąjungai, kadangi 
jie priskiriami prie darbda
vių. Be reikalo J. Buivydas 
verkia dėl to.

Nepagrįstas baiminimasis 
dėl grįžimo Nepr. Lietuvon 
ir “užėmimo vėl departa
mento direktoriaus, pulki
ninko, ar įmonės organiza
toriaus vietų”. J. Buivydo 
išvedžiojimais departamen
to direktoriaus, universiteto 
profesoriaus ar įmonės or
ganizatoriaus vietą 'užim
siąs kurpius, stalius arba 
gal fabriko sargas, kaip 
kad per pirmąjį bolševikų 
okupaciją. Puikiai darbi
ninkai prisimenia tuometinį 
“sklandų” įmonės veikimą.

Toliau pažvelgus į straip
snį matosi, kad J. Buivydas 
pats nesusigaudo. Pradžio
je padaręs karštą užmeti
mą depart. direktoriams, 
profesoriams, fabrikantams 
vėl sutinka, kad jie galėsią 
užimti tas pat. vietas, nes 
kurpiai, staliai ir kt. dar 
ruošis toms pareigoms arba 
išleis mokslan savo vaikus, 
kurių “neįstengė” smetoni
nėje diktatūroje išmokslin-

i paširdžius tautiečius aukoti 
i ir toliau ir visokeriopai rem- 
!ti BALF’ą, kad galėtume 
i bent po ' $20 kiekvienam 
i tremtiniui per metus pasiųs- 
! ti auką.

BALF’o sandėliai tušti.
Aukas siųskite:

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

Brooklyn 11, N. Y.

ENERGINGA PAŠTO 
VIRŠININKĖ

Vienas šerifas iš vakari
nių valstijų atsiuntė į Wa- 
shingtoną Čivil Service ko
misijai skundą, kuriame sa
ko, kad jo miestelio pašto 
viršininkė yra padori mote
riškė, bet per daug energin
ga. Kada į paštą atėjo mies
telio majoras paimti laiškų, 
tai jis nenusiėmė kepurės, 
o pašto viršininkė tuoj pat 
paleido šūvį į majoro skry
bėlę ir kulipka nunešė skry
bėlę žemyn. Šerifas prašo, 
kad pašto viršininkė butų 
pamokyta nešaudyti į vyrų 
skrybėles...

NEBŪK ŽILAS

Noriu Gaspadinės
Esu naštlys, 65 metų amžiaus far- 

merys, taigi norėčiau surasti mote
riškę, kuri gali karves pamelžt. Pra
šau rašyt man tokiu adresu: 

Chas. Okulevicz, 
Goodman, Wis.

PRAŠALINKIM KARUS!
Mokinkimės Tarptautinės Anglų 

Kalbos ir sykiu U. S. A. pilietybes, 
skaitydamas “Lietuvių Naujienas” 
kožną mėnesį. Kaina tik $1.00 me
tams. (52)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6-th st., Philadelphia, Pa.

Kalėdoms Dovana
Išmokit gaidas (notas) be kito pa

galbos. Dainavimo ir muzikos 8 lek
cijų knyga su prisiuntimu $1.50. 
Gaunama pas muzikos kompozitorių:!

G. A. Baronas, (51)
10059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau sesers, Rožės Kulbienės, 

o tėiais Okuleviczaitės. Turiu svar- 
ų reikalą. Mano adresas toks: 

Chas. Okulevicz, 
Goodman, Wis.

Reikalinga Gaspadinė
Lietuvis našlys, be vaikų, ieško 

sau gaspadinės. Visi patogumai. Jei 
kuri nori gerų namų, vietoj didelės 
algos, tegul parašo šiuo adresu: 

Mike Davis, (51)
32 Columbia st., Stoughton, Mass.

Paieškau Jono Kuto, kuris apie 
20 metų atgal gyveno Scrantone, 
Pa. Girdėjau, kad turi sūnų ir duk
terį. Turiu prie jo iabai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino, malonės 
pranešti man jo adresą: (50)

G. Žilinskas,
Box 503, Millinocket, Me.

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimų ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą 
su orderiu tai mes paštą užmokėsim. 
Arba galima užmokėt paštoriui kaip 
atneš vaistus.

FLORAI. HERB CO.
Dept. 5

Bok 305, Dept. 5, Clinton, Indiana

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina $1; apdaryta, $1.25 
Dainos surinktos iš visos Lietuvos,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis V a- 
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMER1CA 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

prdunosi, gyvenamo, ^jti. Labai gaila, kad J. Bui- 
mego Lietuvą, lauke ir dir-j vvrlaq sn„
bo Lietuvos 
žodžiais, raštais ir 
tą Lietuvos meilę 
savo vaikams. Vos 
išsilaisvinus Dr. J.
netik pats, o su visa šeima 
vyksta Lietuvon, gelbėt kuo 
galėdamas Lietuvos jaunai 
valstybei kurtis. Netenka 
sakyk kad pats J. Š. jau ge
rai gyveno, ir vaikai buvo 
išmokslinti, turėjo apmoka
mas vietas; tėvo kalbinami 
betgi grįžta Lietuvon; Šliu
pas gebėjo įkvėpti vaikuos- 
na Lietuvos meilę.

Ar daug tokių lietuvių 
rasime, kurių pramokinti 
vaikai vyktų su tėvais Lie
tuvon?

D)-. Joną Šliupą peikt ga
li tik kitokios minties trum
paregis; ir tik todėl, kam 
šliupas nebuvo tokios krip- 
ties, kaip jis, būtent ne ka
talikas, ne socialistas, ir ne 
komunistas. A. Rūkas.

. . . .įvydas negalėjo į metus su- istaisvinimml^y sįv0‘vaiko m0.
. . J lllVIYCVl SAVU VctlhU I11U

žygiais, jęyjnągj 75-100 litų. Matyt, 
- .- <vePę buvo negabus sūnūs; įnruvoi . . '

kaina ............................................... 35c.
Greičiausia Anglų Kalbos Mokytojas, 
Kaina ............................................... 40c
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini
gų, kaina ................................. 25c.
Laimės Spėjimas ir Planetos 25c 

Perkant visas kartu, $2.00. Atski
rai, pilna kaina. (52)

PAUL MIKALAUSKAS
184 Gold Street.

Lietuvai
Šliupas, i

. gal 
butų atleistas nuo mokesčio 
mokėjimo. Reikia manyti, 
kad būdamas Amerikoje jis 
turės progos “pigiau” išsi
mokslinti savo vaikus.

Aš žinau ne vieną, bet 
daugiau buvusių savo mo
kyklos draugų, kuriuos tė
vai išleido mokslan, būda
mi eiliniai pripuolamo dar
bo darbininkai. Žinoma, 
netruko ir tokių amatinin
kų, kad negalėjo savo vien
turčio sūnelio išleisti moks
lan vien tik todėl, kad visus 
pinigus palikdavo karčia- 
moje.

Siuntos Tremtiniams

South Boston 27, Mass.

Turi gazų ir išpustus vidurius nuo 
užkietėjimo? Jautiesi “pilnas” ir ne
turi apetito? Jei taip, tai turi pada
ryti tą, ką tūkstančiai daro jau nuo 
1887—paimk to išbandyto skilvio to- 
niko, liuosuojamo vaisto.

Triner’s Bilter Kine
Šis malonus skonio vaistas yra mok
sliškai sutaisytas iš Gamtos šakne
lių, žolių ir augalų. Jis tuoj pašalina 
užkietėjimą ir jo simptomus. Gauk 
bonką šiandien ir pats patirk jo

Ar S ikrai taip buvo ir bus?
Perskaičius “Keleivyje” 

gruodžio mėn. 1 d. tilpusį 
J. Buivydo straipsni “Bend
rą Darbą Pavarčius”, norisi 
straipsnio autoriui keletą 
žodžių išsitarti.

Profesinių sąjungų Lietu
voje nebuvo ir tuo pat ne
buvo kas atstovautų darbi
ninkiją. šis faktas neginči
jamas, tačiau kaip autorius 
rašo, kad “buvęs direkto
rius, generolas, fabrikantas, 
stambus žemės savininkas

Šiomis dienomis BALF-as 
išsiuntė j Europą lietuviams 
tremtiniams laivu S. S. A- 
merican Shipper šią siuntą:'

a) Įvairių < _
367 maišus, bendro svorio 
35,542 svaru, 
808.00.

b) Apavo, rūbų ir kitokių 
smulkesnių reikmenų 50 dė
žių, bendro svorio 10,542 
svarų, vertės $5,999.10.

Viso pasiųsta $40,807.10. 
Jei išskirstyti kiekvienam 

tremtiniui tai išeitų vos po 
1 svarą kiekvienam, vertės 
po 80 centų. Kviečiame ge-

veikmę.
(Pastaba: Jei Trinerio 
negautum savo mėgia
moj krautuvėj, pri- 
siųsk jos vardą ir 
$1.50 mums: Jį-- -Tri- 
ner Corp., ”“4053 W. 
Fillmore, Chieago, ir 
gausi didelę 18 oz. 
bonką Trinerio apmo
kėtu paštu).

J. P.
Toronto, Ont.

dėvėtų rūbų 

vertės $34, -

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.

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraują nuo visokių nešvaru
mų ............................................. 60c.

Nuo išgąsčio, bemiegės, galvos ir 
sprando skaudėjimų, ausyse ūži
mo .............................................. 85c.

Nuo kosulio, dusulio bei astmos 60c. 
Vyriškumo pataisymui .......... $1.25
Nuo užsisenėjusio kataro, Hey-fea- 

ver ar rose catharh ..............$1.25
Sunkių mėnesinių sureguliavimas 75c 
Pailių arbata 85c. Mostis .... $1.25 
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo, 

tarpina ir vato laukan akmenė
lius ............................................. 60c.

Nesišlapyk bemiegant ............... 60c.
Trajankos šaknys dėl arielkos $1.00 
Valnija vidurius gera arbata 60c. 
Nuo sutukimo eik kudyn .... 85c.
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 85c. 
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .. 75c. 
Nuo visokių išbėrimų pimples $1.00 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų ap

saugoja pražilimą ir slinkimą 60c.
Nuo surūgusio pilvo heart-burn 85c. 
Nuo nemalonio kvapo iš burnos 85c. 
Nuo vandeninė ir širdies ligų 60c. 
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų 

panašių, šita arbata netik užeina 
kelią šioms ligoms, bet ištarpina 
susuktus guzus ant sąnarių var
tojant per kokį laiką .......... $1.75

Tyra mostis stabdo bile kokį nie
žulį ir galima vartot bile kur $1.25

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių 60 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 

15 skirtingų pasveikinimų. Tu
zinas 40c. 3 už $1.00.

Žolės yra sudėtos į pakelius su nu
rodymais kaip vartoti. (52)

M. ZUKA1TIS, 335 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

Paieškau Antano Drapanausko, 
Elzbietos Ragauskienės brolio (jos 
mergaitinė pavardė Drapanauskaitė). 
Jis Kilęs iš Raseinių apskrities ir 
atvykęs Amerikon prieš Pirmąjį Pa
saulinį Karą. Amžiaus apie 60 metų.

Izidorius Ragauskas, (51)
East Melaitic Minės, Ltd., 

Norrie, Que., Canada

APSIVEDLMA1
Malonu butų susipažinti su rimta 

lietuvaite. Pageidaujama iš tremti
nių. Nesvarbu, kad ir Vokietijoj ar 
kitur. Busiu dėkingas už paveikslą. 
Rašyt šiuo adresu: (51)

J K C
725 W. 16-th st., ’ Chieago, III.

Paieškau gyvenimui draugūs tarp 
45 ir 50 metų amžiaus. Geistina, 
kad butų linksnaaus budo ir gražaus 
Vartotų perdaug svaigiųjų gėrimų. 
Aš esu to pat amžiaus, kaip ieško- 
mdji. (50)

P. Torius
136 D st., So. Boston, Mass.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis maldų knyga pa
veiksluotas mišių maldos celuloi- 
dos gražiais viršais. Tilžės spau
dos ..j..................................... $1.75

Vainikėlis mažesne, paveiksluotos
mišios juodais apdarais .... 75c. 

Biblija su 379 paveikslais, su išaiš
kinimu ką jie ženklina, su ap
skaitymu ką jie reiškia .... $2.25 

Nebijok mirti, nes iš jos nebėgsi 60c. 
Saulės ir visa dangiška planeta ir

jų kelionė Vienos aplink kitą 50c. 
Celibatas, neženotų kunigų .... 30c. 
Sawizloras didis klasterius .. 35c.
Raginis gražios pasakos ........... 35c.
Dainų apie 120 įvairiausių .... 75c. 
Jonas ir Alenutė,gražios pasakos 25c 
Laime ir planetų nuburimai .. 25c. 
Naujausia didelė sapnų knyga $1.75 
Detroito muštynės už dalinimą la

pelių prie liet, bažnyčios .... 35c. 
Duktė marių, graži pasaka .... 25c. 
Karvės ir sūrių padarymas .. 25c. 
Kaip duktė gyveno pustynėje .. 25c. 
Neužmokamas žiedas, graži pas. 35c. 
Gudrus piemenukas ................... 25c.
Lengvas būdas išmokt angliškos

kalbos be kito pagalbos .... 35c. 
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenims 30c 
Istorija Seno ir Naujo su paveik. 25c. 
Juokų vežimas ir ar paeini iš mon-

kės ir kiti monologai ........... 35c.
Nojaus Arka žingeiedųs skait. 25c. 
Keliautojai į šventą žemę Jeruz. 35c. 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugot 35c 
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

žmogų priveda ....................... 25c.
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti 25c. 
Patarimai vyrams ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais $2.50 
Praloto Olšausko gyvenimas su

meiluže ir jos pasmaugimas 25c. 
Pekla, kur ji yra? ir kam reika

linga su kankinimo paveikslais 35c 
Raktas į laimingesnį gyvenimą $1.00 
Ragana, gražios apysakos .... 35c. 
Rymo Popiežius ar jis yra tikras

Krištaus įpėdinis ................... $1.50
Velnias kapitonas 3-jų tomų $1.50 
Kabalas laimių nuburimas .... 15c. 
Lietuviška gaspadinė su 450 re

ceptų ....................................... $1.00

M. ZUKAITIS, 335 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

'____ __________________ (52)

“Keleivyje” naudinga yra1 
daryti visokius biznio skel-j 
bimus ir pa j ieškojimus.

RAMUNIŲ ŽIEDAI 

f Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai- 
ku4 kad ramunės 
yra geras vaistas.

Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
matizmo ir dieglių. 

Ramunės stiprina visų kūnų, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatų be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidų. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių j puo
dukų verdančio vandens pada
ro gerų arbatų. Galima gerti 
karštų, šiltų ir šalta. Musų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50; Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISEN&JUS1Ų, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
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 PSORIAS1S. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančias ir suskilusios
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: (16-9)

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

CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokių brošiūrų yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Stalinų 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 Stalinų pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla.klausimas, kas už
ims jo vietų, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, South Bogton 27, Mass.
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Vietinės Žinios
PILIEČIŲ DRAUGIJOS 

RINKIMAI
Nuo naujos valdybos prigu

lės salės pastatymas.
Šio ketvirtadienio vakare 

South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos nariai 
rinks naują valdybą 1949 
metams. Kadangi Draugijai 
yeikalinga nauja salė, tai 
šiems rinkimams priduoda
ma daug svarbos, nes nuo 
paujos valdybos daug pri
gulės, ar nauja salė bus pa- 
;stayta, ar ne.

Bet salės pastatymas dar 
pėra viskas. Nariams rupi, 
J<ad salė nebūtų perdaug 
brangi, kad ji butų gerai 
pritaikyta biznio ir kultūros 
reikalams, ir kad jos pasta
tymas neužsitęstų perilgai, 
nes dabartinį pastatą su
griovus, nebus kur mitingų 
laikyti ir kliubo biznis tu
rės būti pertrauktas.

Šitam darbui turės vado- 
yauti pirmininkas. Į pirmi
ninkus yra du kandidatai: 
ądv. Jonas Grigalius ir Ti
tus Grevis. Šalininkų turi ir 
vienas, ir kitas. Grevio rė
mėjai mano, kad jis butų 
geras gaspadorius. Gi ad
vokato Grigaliaus šalinin
kai argumentuoja, kad šis 
yra tinkamiausis kandida
tas, jeigu Piliečių Draugija 
nori naujos salės, nes, kaip 
buvęs Boston Housing Au- 
įhority ekspertas prie na
mų statybos, adv. Grigalius 
turi daug šitoj srity patyri
mo. Be to, jis turi gerų pa
žinčių su vietos vyriausybe, 
ypač su Building Departa
mentu, ir todėl iš šitos pu
sės nebus jokių apsunkini
mų ar trukdymų.

Man teko su adv. Griga
lium asmeniškai apie tai 
kalbėtis. Paklausiau, ką jis 
mano apie naują namą Pi
liečių Draugijai.

—Aš manau taip,'— pra
dėjo jisai, — visų pirma, 
reikia nugriauti dabartinį 
.namą. Tas galima padaryti 
i dvi-tris dienas. Už trijų 
mėnesių galim turėti jau 
paują namą. Žinoma, rei
kia žinoti kokį kontrakto- 
rių samdyti ir kaip su juo 
sutartį parašyti. Kai kas 
.galvoja, kad dabartinį na
mą reikėtų nugriauti tiktai 
per pusę, ir kai viena pusė 
,bus statoma, tai kitoj pusėj 
biznį daryti. Teorijoj tas 
jšrodo gerai, bet praktikoje 
.toks darbas kainuotų dvi
gubai daugiau, daug ilgiau 
.užsitęstų, ir biznis vistiek 
nebūtų galima daryti, iki 
griovimo ir statybos darbai 
nebūtų galutinai užbaigti.

Apie tai, kokį namą sta
tyti, kliubiečiai .dar neturi 
.aiškios nuomonės. Kai ku
rie jų mano, jog reikėtų už
traukti apie $100,000 pa
skolą ir pastatyti tokį na
mų, kad ir musų vaikai ga
lėtų didžiuotis.

“Imti tokią paskolą butų 
.didžiausia klaida”, sako 
ądv. Grigalius, “nes mes 
niekad jos neišmokėtume ir 
ji liktų sunki našta musų 
.vaikams.”

Jis mano, kad Piliečių 
Draugija gali pasistatyti ge
rą, modernišką namą savais 
pinigais, o jeigu jau reikė
tų kiek pridurti paskolos, 
tai visai nedaug.

Man rodos, kad tai yra 
sveika nuomonė.

Kliubietis.

Apvogė Restoraną, Išvalė
Seifą

Šį sekmadienį ankstį ry
tą nežinomas vagis įsilaužė 
į Howard Johnson restora
ną 267 Washington st. ir su —....... ----------
elektrikiniu grąžtu pragrę- j konvenciją ir nutarė pakel- 
žė seifo duris, o paskui su ti narių įmokesnius į valsti- 
geležine štapea jas išlaužė jos unijų kasą nuo 2 iki 3 
ir pavogė 1,700 dolerių. [centų per mėnesį.

GRUODŽIO 21 D. DRAU
GIJŲ KONFERENCIJA
Antradienį, gruodžio 21 

d. 8 vai. vakare įvyks Bos
tono ir apielinkių lietuvių 
draugijų konferencija, Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje, South Bostone, 
kampas E ir Silver sts.

Draugijų konferencija 
tarsis apie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą Bos
tone, Vasario 16 d. proga.

Į konferenciją kviečia
mos atsiųsti savo atstovus 
visos lietuviškos draugijos, 
kurios stovi už Lietuvos ne
priklausomybę. Konferenci
ją kviečia Amerikos Lietu
vių Tarybos nariai iš musų 
apielinkės ir BALF vietinio 
skyriaus sadovybė.

Automobilio Nelaimėje 
Žuvo V. Czeikus

Praeitą ketvirta d i e n į, 
gruodžio 9 d., New Yorke 
taksi nelaimėje žuvo iš Bos
tono kilęs lietuvis Vytautas 
Czeikus, antro pasaulinio 
karo veteranas, apie 40 me
tų amžiaus, sužeistas kare. 
V. Czeikus buvo baigęs 
Massachusetts Technologi
jos Institutą ir tarnavo Wa- 
shingtone Bureau of Stan- 
dards įstaigoje. Jaunas 
mokslininkas vyko į Wash- 
ingtoną per New Yorką ir 
ten jį ištiko nelaimė.

Vytauto Czeikaus palai
kai šeštadienį iš New Yorko 
buvo parvežti į So. Bosto
ną, kur jis buvo pašarvuo- 
tas pas Zaletską. Laidotu
vės įvyko šį pirmadienį. So. 
Bostone gyvena žuvusiojo 
Vytauto tėvai.

IŠ LSS 60-os Kuopos 
Susirinkimo

Praeitą šeštadienį įvyko 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 60 kuopos narių 
susirinkimas. Susirinkime 
nariai sudėjo $50 maisto 
pakietukams tremtiniams 
siųsti ir iš kuopos iždo tam 
pačiam reikalui paskirta 
$15. Išrinkti atstovai daly
vauti draugijų konferenci
joje gruodžio 21 d. aptari
mui Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo. Delega
tams pavesta įeiti į bendrą
jį komitetą Vasario 16-ai 
minėti, jei minėjimas bus 
bendras visų lietuvių, su į- 
vairių grupių kalbėtojais ir 
jei surinkti pinigai bus ski
riami kovai už Lietuvos lai
svę paremti.

Susirinkimas išrinko atei
nantiems metams naują 
valdybą.

Korespondentas

Amerikonų spauda apie 
lietuvius.

Bostono amerikonų spau
da vis dažniau ir gražiau 
atsiliepia apie lietuvius. 
Ypač apsčiai vietos buvo 
pašvęsta musų tremtiniams, 
kai čionai atėjo pirmas lai
vas su DP.

Be to, Bostono “Traveler” 
įdėjo Amerikos Lietuvių 
.Tarybos nuotrauką, kai ta- 
l'^biečiai buvo nuvykę Wa- 
čhingtonan su prezidentu 
.Trumanu pasimatyti, pažy
mėdamas, jog Amerikos 
Lietuvių Taryba ragina 
prezidentą, kad jis pareika
lautų, kad Jungtinių Tautų 
.organizacija ištirtų, kas da
rosi Lietuvoje ir kitose Pa
kaičio valstybėse po Sovie
tų diktatūra.

Valstijos C1O Unijos 
Kelia Mokesnį

Musų valstijos C. I. O. 
unijos laikė Bostone savo

IŠ LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS POSĖDŽIO
Praeitą penktadienį įvy

ko L. Remti Draugijos Bos
tono skyriaus narių susirin
kimas. Išrinkta nauja val
dyba ateinantiems metams, 
į ją įeina sekami asmenys: 
J. P. Tuinila pirmininkas, J. 
Yankauskas — vice pirm., 
p. A. Januškevičienė — fin. 
raštininkė, K. Mereškevi- 
čius — sekretorius, Dr. A. 
Kapochy — ižd., S. čiaupa 
ir V. Gegužis — iždo glo
bėjais.

Susirinkimas patvirtino 
išlaidas $143 maisto pakie
tukams siųsti. Už tuos pini
gus išsiųsta 21 pakietas su 
maistu ir drapanomis.

L. R. D. nutarė dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime ir paskyrė 4 dele
gatus dalyvauti draugijų 
konferencijoj gruodžio 21 
d. Susirinkimas išnešė rei
kalavimą, kad kalbėtojai 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime butų iš įvairių 
grupių ir pageidavo, kad 
surinkti pinigai butų pa
skirti A. Lietuvių Tarybai.

Rep.

Sausio Mėnesį Atvyks 
2 Laivai su DP

Sausio mėnesį į Bostono 
uostą atplauks 1,500 išvie- 
tintųjų žmonių iš Europos. 
Čia numatoma sulaukti dve
jų laivų. Sako, kad tiktai 
apie pavasarį DP Komisija 
tiek susitvarkys, kad galės 
atvykti po 10 ar po 12 tūk
stančių išvietintųjų žmonių 
per mėnesį. Šiemet prieš 
Kalėdas laukiamas dar vie
nas laivas.

TO THE BUlt Of HIGH PRICIS

Bostone ir 39-niuose 

aplinkiniuose miestuose, 

kuriuos aptarnauja 

Boston Edison 

Company, vidutinis 

kostumeris, kuris 

suvartoja savo butui 

apie 100 kilowattvalan- 

džių per mėnesį, šiądien 

moka už elektrą mažiau, 

negu kada nors istorijoj. 

Mes skelbiam tai 

pasididžiuodami.

KliowATr

Veliausis Bostono Edisono kainų nu- 
piginimas, kuriuo naudosis 356,000 
naminių kostumerių, yra jau trečias 
nuo 1938 m. ir aiškiausis negu kada 
nors, kad ELEKTRA yra ŠVIEČIAN
TI IŠIMTIS IŠ AUKŠTŲ KAINŲ 

TAISYKLĖS.

BOSTON EDISON COMPANY

Sukčiai Išviliojo 150 Siuva
mų Mašinų

Du gerai apsirengę ir iš
kalbus sukčiai, gražioje ma
šinoje, važinėjasi po Naują
ją Angliją ir lanko šeimi
ninkes, kurios turi siuva
mas mašinas. Sukčiai įkal
ba šeimininkėms duoti siu
vamas mašinas “pritaisyti 
elektrikinį motoriuką”. Jau 
150 šeimininkių davė suk
čiams savo siuvamas maši
nas, o kai kurios davė tiems 
žulikams net ir “depozitą” 
už elektrikinio motoro pri- 
taisymą. Žinoma, sukčiai, 
paėmę siuvamą mašiną ne
bepasirodo...

L. Piliečių Draugijos 
Mitingas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos narių susi
rinkimas įvyksta šį ketyir- 
tadienį gruodžio 16 d. nuo
savame name, vakare. Su
sirinkimas tuo svarbus, kad 
eis balsavimas už ateinan
čių metų valdybą ir direk
torius.

Sausio 9 d. Metinis L. R. 
Draugijos Bankietas

Sekmadienį, sausio 9 d. 
vakare Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėj yra ruo
šiamas metinis Lietuvai 
Remti Draugijos bankietas. 
Gerbiami svečiai prašomi iš 
anksto įsigyti tikietus. Va
karienės šeimininku yra pa
skirtas p. J. P. Tuinila, o 
jam talkininkaus gražus bū
rys šeimininkių. Bus muzi
ka. ir kiti bankietiniai malo
numai. N. S.

“GABIJA” DĖKOJA
Sekmadienį, gruodžio 5d. 

“Gabijos” choras turėjo sa
vo metinę vakarienę su dai
nomis. Svečių susilaukėme 
tokio gražaus būrio, kad 
kai kuriems turėjome pa
tiesti stalus net virtuvėje. 
Už tą nepatogumą svečių 
atsiprašome, o visiems mu
sų svečiams ir rėmėjams ta
riame širdingą ačiū už atsi
lankymą ir parėmimą musų 
choro kultūrinės veiklos.

Daugelis svečių reiškė 
linkėjimų musų chorui tęsti 
sėkmingai savo darbą. Už 
gerus linkėjimus ir už su
teiktą chorui finansinę pa
ramą, reiškiame didelę pa
dėką ir iš savo pusės dėsi
me pastangas, kad choras 
stiprėtų ir trauktų į savo ei
les vis daugiau ir daugiau 
dainos mėgėjų.

“Gabijos” Valdyba

Revere Kyšininkų Byla 
Eina Trečia Savaitė
Revere miesto kyšinin

kų byla jau eina trečia sa
vaitė. Teismas dar turi iš
klausyti trijų kaltinamųjų 
miesto tarybos narių paro
dymus. Visi kaltinamieji, iš
skyrus jau seniau prisipaži
nusi Ginsbergą, ginasi ėmę 
kyšius. Iš aštuonių kaltina
mųjų teismas tris apkaltin
tus advokatus jau rado ne
kaltais ir gynėjams pasiū
lius išteisino.

12 Žmonių Žuvo Automobi
lių Nelaimėse

Praeitą savaitgalį Naujo
sios Anglijos automobilių 

I nelaimėse žuvo 12 žmonių.

Parvežė Janeliunų Sunaus 
Kūną

Šį antradienį, gruodžio 
J4, į South Bostoną buvo 
parvežtas Korėjoj žuvęs lie
tuvis kareivis, Steponas Ja- 
neliunas, sūnūs Stepono ir 
Alenos Janeliunų.

Janeliunų sūnūs tarnavo 
Amerikos okupalinėse jėgo
je Korėjoj. Jis ir kelios de
šimtys kitų kareivių žuvo 
traukinio nelaimės metu.
, Jaunojo kareivio laidotu
vėse, be kitų, dalyvauja ir 
Stepono Dariaus postas, ku
riame žuvusio tėvas eina 
Junior vice komanderiaus 
pareigas. Rep.

SLA 359 Kuopos Mitingas
SLA Dorchesterio 359 

kuopa laikys savo narių su
sirinkimą penktadienį, gruo
džio 17 d. Dorchesterio L. 
P. Klubo patalpose, 1810 
Dorchester avė. Pradžia 8 
vai. vak. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Valdyba

KEISTA BYLA
Graži mergaitė, Lydia 

Taylor, 21 metų amžiaus 
buvusi muzikos studentė, 
pasiskundė policijai, kad 
į<eturi jauni vyrukai ją iš
prievartavę. Dabar prasi
dėjo tų keturių vyrukų by
la. Vyrai sakosi turėję san
tykius su ta mergaite, bet, 
,sako, ji sutiko su jais mei
lautis, o paskui apkaltino 
juos dėl prievartavimo. Tei
siami A. Frallicardi, B. Pu- 
leo, G. DeGregorio ir J. Pio. 
Byla eina aukštajame teis
ine. Kaltinamiems gresia di
delė bausmė.

Cambridge Socialdemokra
tų Susirinkimas

LSS 71-a kuopa šaukia 
savo narių susirinkimą šį 
penktadienį, gruodžio 17 d. 
8 vai. vakare L. P. Klubo 

■, patalpose, 823 Main st., 
Cambridge. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. Valdyba

Mirė Barbora Kasmaus- 
kienė

Praeitą sekmadienį staiga 
fnirė Barbora Kasmauskie- 
pė, žinomo bostoniškio lie
tuvio pramonininko Jono 
-Kasmausko žmona. Laido
tuvės įvyksta šį ketvirtadie
nį iš ryto iš namų. Pamal
dos bus šv. Petro bažnyčioj 
9 vai. ryto.

Šiušių Dirbtuvės Rengiasi 
Streikuoti

10,000 darbininkų avaly
nės dirbtuvėse Naujoj Ang
lijoj žada išeiti j streiką, jei 
pepavyks susitarti su darb
daviais dėl uždarbių pakėli
mo. Darbininkai Teikalauja 
pakelti uždarbius po 10 
centų į valandą.

Trokas Užmušė Baltušiu 
Sūnelį

Šį pirmadienį pavakarėj 
Sunkus trokas suvažinėjo 7 
pietų D. J. Baltušį, Juozo 
.Baltušio sūnų. Vaikas grįžo 
.iš Jamaica Plain mokyklos 
ir visai netoli namų ant jo 
užvažiavo trokas. Vaikutis 
piirė bevežamas į ligoninę.

RADIJO PROGRAMA

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

1. Muzika. ll 1
2. Birutės Radio Choras.
3. Magdutė.

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

Steponas Minkus

Parsiduoda Namas
Parsiduoda gražus, kampinis 

niuro namas, šešių šeimynų, su 
visais patogumais. Penki kam
bariai yra tušti ir tuoj galima 
gyventi. Parduodu pigiai, nes 
išvažiuoju. Kreiptis telefonu: 
JA 2-2219 J. Tumavičienė.

PARDAVIMUI
Montelloj 5 šeimynų namas ir sto

ras, o Weymouthe farma ir 2 šeimy
nų namas.Viai modernus pagerinimai. 
Banė 80 pėdų ilgio. Yra 3% akrų 
žemės, tinkamos namų lotams. Dėl 
nesveikatos parduodu pigiai. (50) 

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

GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li- 
1 goję $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

NEBIEDNAS JIEŠKO 
PRIEGLAUDOS

Aš turiu pinigų susitaupęs, 
jsišiurinęs ant $1000 ir gaunu 
senatvės pensiją. Turiu daug 
įrankių ir galiu daug ką prie 
namų padaryt. Dirbčiau tik už 
pastogę ir valgį. Todėl kas no
rėtų duoti man prieglaudą, pra
šau parašyti žemiau paduotu 
adresu. Mirdamas palikčiau vis
ką tam ar tai, kas mane pri-. 
glaus. Mane gerai pažįsta “Ke
leivio” administracija. (50)

A. H.,
636 Broadway,

South Boston, Mass.
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