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Komnnistų Armijos Prie Kinų 
Sostiačs Nankingo

Amerika Atsisako Remti Čankaiieko Valdžią—-Ginkluos 
Japoniją ir Indiją? — Pekinas Apgultas — Kinijos Nau
ja Vyriausybė “Tęs Karą”, Bet Ieškos Taikos.

Amerikos vyriausybė atsi- Olandai Pradėjo
“Policijos Akciją” 
Olandijos valdžia, po nu

traukimo derybų su Indo
nezijos respublikos valdžia, 
praeitą šeštad. pasiuntė sa
vo kariuomenę į Indonezi
jos teritoriją “padaryti tvar
ką”. Olandai skelbia, kad 
jų kariuomenė nori tiktai 
atstatyti tvarką Indonezijo
je. Bet tikrumoje olandai 
siekia Įjungti turtingą In
doneziją į savo kolonialinę 
imperiją ir apsaugoti savo 
įdėtus kapitalus j tą koloni
ją

Olandai turi sudarę “In-

sakė teikti Kinijai žymesnę 
pagalbą, kad ji galėtų gin
tis nuo kinų komunistų ar
mijų. Washingtone vyrauja 
įsitikinimas, Kad Čankaiše- 
ko valdžia nebesugebės ap
siginti, o todėl pagalbos da
vimas butų tiktai numesti 
pinigai. Kinija jau “nura
šoma Į nuostolius”. Kai ku
rie pranešimai sako, kad 
Amerika mano pradėti gin
kluoti Indiją ir Japoniją, 
kad iš tų šalių padarius už
tvarą prieš rusišką imperia
lizmą Azijoj. Prieš Japoni
jos apginklavimą Australija 
jau kelia protestą.

, ....................... įdonezijos Federaciją”, ku-
Pranesimai Kinijos, kio j e visoms saV0 koloni-

frontų sako, kad didysis Ki-, jomg suteikia gana plačią 
nijos miestas šiaurėje, Pe-. autonomiją. Bet Indonezi- 
kinas, yra apsuptas. Nacio- ‘ respublika nori visai nu- 
nalistų armijų vadas gen- sikratyti Olandijos globos
Futsoyi sako, kad jis “mu- * * .................
šis iki smerties”, bet jo ka
reiviai ir karininkai yra pa
siruošę

JUODU ŠMUGELIAVO PINIGUS

Statistikos biuras Wash- 
ingtone apskaičiuoja, kad 
dabartiniu laiku Amerikoje 
yra 40,720,000 atskirai gy
venančių šeimų, arba 5,620,- 
000 šeimų daugiau, negu 
buvo 1940 metais, kada bu
vo priskaityta 35,100,000 
šeimų.

Daugiau negu devyni de
šimtadaliai visų amerikie
čių gyvena šeimose ir tik
tai 8,200,000 žmonių gyve
na pavieniai, o 1,300,000 
žmonių gyvena “instituci-
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Vra Olandai Likviduoja Indonezijos 
Respubliką

Sako, Jung. Tautų “Intervencija Nebėra Reikalinga” — 
Saugumo Taryba Negalėjo Posėdžiauti, Nes Rusijos At
stovai “Atostogavo” — Indonezijos Respublika Atrodo 
Palaidota.

Praeitą šeštadienį Olan
dijos kariuomenė staiga už
puolė Indoneziją, užėmė jos 

: tortinę, areštavo Indonėzi-
Austrijos valdžia vėl pra- * jos valdžios narius ir armi- 

šė, kad “didieji” jos oku-1 jos vadus ir faktiškai likvi- 
pantai pabandytų suras* ii davo visą tą respubliką.

-- - - - šį pirmadienį Jungtinių
Tautų saugumo taryba susi-

Rusija Sutinka Tar
tis Del Austrijos

ese” (ligoninėse, prieglau- taikos sutartį Austrijai, kad 
dose, bendrabučiuose ir p.) f tas kraštas galėtų išsilais

ir todėl nepripažįsta tos 
Federacijos”.
Olandų kariuomenė “blic- 

dezertiruoti pne krygio” greitumu okupavo 
Komunistu. T<wlzinAming zk

armijos artinasi ir pne kito! Indonezijos vadus į ka- 
didelio šiaurės Kinijos mle-j jojimą.

Graikijoj, Atėnų mieste du žymus kelianinkai įk
liuvo į policijos tinklą už pinigų smugel Tai yra 
Caesare Rubirosa, Dominikonų respubkos diplo
matas ir jo sekretorė, Yvonne Naury. Dųomatas ga
vo 6 mėnesius kalėjimo, o jo sekretorė te 3 mėne
sius, už nelegališką gabenimą pinigų. Jii pasakoja
si spaudos atstovams apie savo “bėdas’.

nirm/K mnonS JZIX IIJVV ---- f. __Al€K fYWWJ<® Uuvu

Korėja Ruošiasi Vie
nybės Karui

Pietinės Korėjos užsienių 
•rikalų ministeris C. T. 
Sang sako, kad “šiaurinė 
Korėja” yra “prarasta teri
torija” ir Korėja dėl visas 
pastangas tą teritoriją iš 
bolševikų atsiimti. Ministe
ris sako, kad šiaurinei Ko
rėjai atgauti gal net reikės 
kariauti, ,bet Korėja nesi- 
baidys nė karo, kad kraštą 
suvienijus į vieną valstybę.

Korėją suskaldė “trys di
dieji” Jaltoje, kur Roose
veltas ir Churchill leido ru
sams “laikinai” okupuoti 
šiaurinę Korėją, bet rusai

vinti iš savo išlaisvintojų ii 
gyventi savarankiai. Vaka-

rinko aptarti susidariusią 
padėtį, bet posėdis negalė-

rų valstybes sutiko daryti jo įvykti, nes Rusijos (ir 
naują bandymą, o praeitos ! Ukrainos) atstovai pasiro

dė išvykę atostogoms kul
tai į pietinę Prancūziją ir

savaitės gale ir Rusija pra
nešė, kad ji nesipriešina
naujam bandymui surašyti nova tai negalėjo atvykti į 
taikos sutartį Austrijai, posėdį. Posėdis buvo atidė 
Laukiama naujų taikos de- tas_iki gruodžio 22 d.

Tuo tarpu Olandija pra
nešė Jungtinėms Tautoms, 
kad jų “patarnavimas” ne 
bėrą reikalingas, nes Indo
nezijoj tvarka yra atstat; - 
ta. Kol Maskvos atstov^’ 
atostogavo, Olandija Lala’

_______ _ w dojo Indonezijos nepriklau
ja šiomis dienomis paleido somybę ir paskyrė tam krr 
iš kalėjimo ir iš koncentra st,n na,na vvr,a,,cvKo

rybų, šį kartą tiktai 
Austrijos.

dėl

Brazilijos Policija 
Paleido ' Lietuvius

Sao Paulo “Žinios” pra
neša, kad Brazilijos polici-* y * • j • • 7 • x

sto Tsientsin. Komunistų 
armijos artinasi ir prie Ki
nijos sostinės Nangkino, bet 
Kinijos vyriausybė iš to 
miesto dar nepabėgo.

Kinijos naujas ministerių 
pirmininkas, garsiojo Dr. 
Suniatseno sūnūs Dr. Sun- 
Fo, baigė sudaryti naują 
vyriausybę ir sako, kad jis 
sieks “garbingos taikos” de
rybomis su komunistais, bet 
prezide ntas Čankaišekas 
dar tebėra Kinijos armijų 
priešakyje ir gandai apie jo 
pasitraukimą dar nepasi
tvirtino.

Paryžiuje Jungtinių Tau 
tų saugumo taryba pradeda 
svarstyti Olandijos - Indo
nezijos karą, bet jei olandai 
greit apsidirbs su Indonezi
ja, UN nedaug ką turės pa 
sakyti.

Šildys Įvesti Kariš
ką Paruosimą

Prezidentas Trumanas 
siūlys naujam kongresui į- 
vesti Amerikoje privalomą 
jaunuomenės karišką apmo- 
mokinimą. Dabartiniu lai
ku Amerikoje veikia laiki
nas įstatymas, pagal kurį 
vyrai nuo 18 iki 25 metų 
amžiaus gali būti pašaukti 
karo tarnybai, bet vyriausy
bė nori, kad butų įvestas 
privalomas kariškas apmo- 
kinimas visų jaunų vyrų, 
kad tuo budu Amerikos ar-

Pagalbos j ‘Valyt? toimmistus
Amerikos vyri a u s y b ė, Kominformą, arba Mas- 

skelbia, kad Kinijai, nuo kvos įkurtas Aras komu-
1  1_ 11.1 c- tvo "TYn7111-

cijoe stovyklos visą eilę lie-
__  tuvių, kurie^buvo suimti “už

ten pastatė savo lėlių’ vaFįkboisevizm^r . raieisu: Mag-
džią ir faktiškai padarė iš 
šiaurinės Korėjos savo ko
loniją.

mstmėms pastoms pnziu 
rėti, išleido :: iją Įsakymą 
pravesti gries komunisti
nių partijų va mą visuose 
Rylų Europa Kraštuose.

karo galo iki dabartinio 
laiko, pasiųsta visokios pa
galbos už 2,884,065,000 do
lerių. Iš tos sumos apie 2 
bilionų dolerių vertės pa- _ .
galba buvo kariško pobu- Naujas va.i as yra rei 
džio, ginklais ir amunicija, kalingas rodė. kad visuose 
o likusi pagalbos dalis bu- ’"'z1z
vo maistas ir kiti reikme-
nys.

Amerikos pagalba ir da
bar plaukia Į Kiniją, bet 
dabar daugiau siunčiama 
maisto, o ne ginklų.

įsuose
kraštuose k Anistai rodo 
palinkimo uis rėsti “titiz-
mu” arba

REIKALAUJA ATMUŠTI 
2'/i IR 7% CENTUS 

Amerikos biznieriai reika
lauja, kad butų atmušti 
nauji pinigėliai, po 2 su pu
se ir po 7 su puse centų ver
tės, kad galima butų krau
tuvėse nustatyti tiksliaubūti nepri- kajnai. ūž smulkiasklausomi nuc Maskvos. To-I^J??’

dėl iš komuninių partijų! l>re-kes--Dabar žmonės

, PORTUGALUOS RINKI
MUOSE DALYVAUS 

OPOZICIJA
Vasario 13 d. Portugali

joj bus prezidento rinkimai.
Rinkimams išstatė sav?;mija visada turėtų paruoš-

įsakyta mest tuk visi tie, 
kurių ištikint i Stalinui ir 
Maskvai ke!^ bet kokių 
abejonių.

Valymą ati > komunistų 
partijų vado'}' ės su politi-

SAKO ŠNIPŲ TYRINĖTO
JAI “KVAILI”

Kongreso šnipų tyrinėji- j nėTpolicijoš ®alba. 
mo komisija ir Justicijos 
departamentas gaudo šni
pus. Prieš 9 metus W.Cham- 
bers davė policijai parody-

moka krautuvėse milionus 
dolerių, nes centai negali 
būti suskaldyti į smulkes
nius pinigus.

kandidaturą ir senas opozi
cijos veikėjas, 82 metų ge
nerolas. Norton de Matos, 
kuris stoja prieš dvidešimt 
metų diktatoriavusį Salaza- 
rą ir prieš jo pastatytą “pre
zidentą”, generolą Oscar de 
Targose Carmona.

NEGRAS NUTEISTAS 
PENKIEMS METAMS
Ellisville, Miss., teismas 

nuteisė penkius metus kalė
jimo vieną jauną karo vete
raną, negrą Davis Knight, 
kurs kaipo baltas žmogus 
tarnavo karo laivyne ir pas
kui vedė baltą mergaitę. Už 
vedimą baltos mergaitės ir 
už pasivadinimą “baltu” 
teisinas davė žiaurią penkių 
metų bausmę. Mississippi 
valstijoj veikia įstatymas, 
kurs draudžia mišrias vedy
bas. Jaunas negras apeliuo
ja tą teismo sprendimą.

AIRUA LAISVA
šį antradienį Airija nu-

tų kariškų atsargų.
Prezidentas prašė ir 80- 

ąjį kongresą išleisti tokį įs
tatymą, bet kongresas to 
nepadarė.

ANGLIJAI PRADEDA 
TRUKTI MĖSOS

Argentina buvo pasižadė
jusi šiais metais eksportuo
ti į Angliją 400,000 tonų 
šaldytos mėsos, bet dabar 
Argentina nepajėgia visos 
pažadėtos mėsos išvežti ir 
Anglija turės sumažinti mė
sos porciją vartotojams. 
Sako, Argentina negali pri
statyti 65,000 tonų mėsos.
ŠVEDAS PIEŠ DIKTATO-

R1AUS PAVEIKSLĄ
Švedų dailininkas Uno 

Wallman, bolševikuojantis 
žmogus, vyksta į Maskvą, 
kur jis pakviestas nupiešti 
diktatoriaus Stalino portre
tą. Švedas sako, kad jis 
pieš Staliną “modemiškai”, 
o ne “akademiškai”. Kaip 
atrodys Juozas modemiš-

ANGLIJA PRADEDA
MIDAUS EKSPORTĄ
Anglija pradeda midaus 

gamybą ir rengiasi nema
žai midaus išgabenti į už
sienius, kad savo eksportą 
padidinus. Midus, senoviš
kas Europos tautų gėrimas, 
buvo žinomas ir senojoje 
Lietuvoje. Jis yra gamina
mas iš medaus, kurs raugi- 

dienų' sSaičiu. IŠiaiJ metais'namas ir paverčiamas į al- 
dėl streiku pijnonė neteko koholj. Angliškai midus va- 

pų gaudymo komisija pas 33 milionų dalbo dienų, o dinamas mead vardu.
W. Chambers paslėptų do- 1947 metais di streikų pra vadfc ddivcd

monė neteko • milionų su rKIVfcK
puse darbo diAų. TE SNIEGO

Palyginus įos skaičius Praeitą sekmadienį New

ŠIAIS META MAŽIAU 
STR£ cy

mus, kad Alger Hiss esąs Streikų skaii us šiais me- 
šnipas ir jam davęs doku-i tais buvo ki< t mažesnis, 
mentus perduoti rusų agen-ikaip 1947 me iis. Vienas

dė Valentienė, Paulina Čer
niauskienė, Černiauskas, Al
fonsas Kučinskas, Jeroni
mas Bubėnas, Andrius Plen
tas, Vladas Bukas, Alfon
sas Marma, V. Šviesa, Ma
rija ir Vladas Kuzmickiai.

Paleistieji lietuviai kai 
kurie išsėdėjo kalėjime apie 
10 mėnesių. Jie pakliuvo į 
policijos rankas neva tai už 
bolševi kišką “veikimą”, 
nors visas tas jų “veikimas” 
buvo Stalino garbinimas ir 
bolševikiškas plepėjimas už 
“proletarų tėvynę”. Kada 
policija juos grasino išvež
ti į Rusiją, jie maldavo jut 
palikti Brazilijoj. Rusiją gi 
ria, bet nori gyventi Brazi- 

, lijoj. Pagaliau policija 
jiems leido likti Brazilijoj, 
bet ateityje jie turės būti at
sargesni su Stalino garbini
mu.

tams. Kongreso komisija iš 
kelių kartų apklausinėjo W. 
Chambers, bet nei Justici
jos departamentas, nei šni-

kumentų neišgavo. Tą pa 
darė Alger Hiss advokatas, 
kurs teisme užklausė Cham-

budas apskaičBoti streiku 
yra pagal nelrbtų darbo

bers, ar jis turi dokumentų atrodo, kad jTaft-Hartley Yorke iškrito virš 19 colių 
apie Alger Hiss šnipinėji- bilius visai neįrisidėjo prie sniego. Tik 1947 metais ir 
mą. streiku sumažėjimo. Dau- 1888 metais per didžiąjąią. streikų sumažėjimo. Dau- metais per aiaziąją

Harvardo profesorius giausiai streiką buvo 1946 sniego audrą buvo iškritę 
bafee sako, kad kongresi- metais, kada Sąmonė nete- daugiau sniego. Dėl daug 
iai šnimi p-audvtniai rlovk,, Jin- snieem New Yorko didmias-

Chafee
niai šnipų gaudytojai pasi-1 ko 116 miliorų darbo die- 
rodę labai kvailoj šviesoj, nų.

sniego New Yorko didmies 
tyje gyvenimas “sulėtėjo”.

Visiems Keleivio7 Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkira 
linksmų Kalėdu švcniių “Keleivio” Stabas.\

traukė paskutinius ryšius su kai nupieštas, matysime vė- 
Anglija ir pasidarė visai ne-. liau, jei tas švedas savo 
priklausoma respublika. 1 grasinimą išpildys. I -

MASKVA KONTROLIUO
JA AMERIKOS ELEKTRĄ

Amerikos atstovų rumų 
viena komisija per 4 mėne
sius tyrinėjo Amerikos 
Elektros darbininkų unijos 
veiklą ir priėjo išvados, 
kad ta unija, su 600,000 
narių, yra komunistų kon-į 
troliuojama, o tai reiš! 
kad Maskva per tos unlms 
vadovybę, kontroliuoja \-

štui naują vyriausybę.
Jungtinės Tautos buvo 

paskyrusios savo komisiją 
prižiūrėti taiksi 
joj. Ta komisija dabar “iš
duos raportą”, bet kol ko
misija raportą surašys, In
donezijos nepriklausomy
bės visai nebeliks.

Indonezijoj tragedija, o 
Jungtinių Tautų organiza
cija sulošė dar vieną “tai
kos gelbėjimo” komediją.

Iš tikrųjų, ką Jungtinių 
Tautų organizacija gali pa
sakyti Olandijai, jei ji pati 
savo eilėse toleruoja Rusiją, 
kuri pavergė 16 tautų ir da
bar-baigia užgrobti Kiniją ’

ATLEIDO 151 TARNAU
TOJĄ “DĖL SAUGUMO”

Kongi —’onas Mundt, iš 
S. Dakota , sako, kad Vals
tybės departamentas jau 
yra atleidęs 151 tarnautoją 
nuo 1947 metų pradžios 
“dėl saugumo sumetimų”. 
Vien šiais metais, po liepos 
mėnesio, jau atleista 17 
tarnautojų irgi “dėl saugu
mo”. Tas kongresmonas 
sako, kad vis dar yra pavo
jus, kad gal tame departa
mente sėdi koks nors ko
munistas, o kiekvienas ko
munistas yra ir Rusijos šni-

IZRAELIS DAR NEPRI
IMTAS į UN

Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų saugumo taryba svar- 

merikos elektros gamybą. !stė Izraelio priėmimą į J. 
Tos bolševikų apsėstos Tautų narių skaičių. ‘ Pen- 
unijos nariai milžiniškoj kios valstybės balsavo už 
daugumoj yra geri ameri-i priėmimą, šešios susilaikė 

ir viena balsavo prieš. Tuo 
budu priėmimas liko atidė
tas ateičiai. Už priėmimą 

BANKIERIUS NUKNIAU- ! balsavo Amerika, Rusija su 
KĘS 250,000 DOLERIŲ -

New Yorko policija šešta
dienį areštavo biržos agen
tą George Pipemo, kurs, 
sako, negali atsiskaityti iš 
$250,000 vertės šėrų ir kito
kių popierų, kuriuos jis bu
vo paėmęs iš savo kostu- 
mierių. Bankininkas buvo

kiečiai, bet unijos vadovy
bę yra užgriebę komunistai.

savo Ukraina, Argentina ir 
Kolumbija. Sirija balsavo 
prieš, o kiti saugumo tary
bos nariai susilaikė.

—įtartas šnipinėjime Ru
sijos naudai buvęs Valsty
bės departamento tarnauto 
jas Laurence Duggan nusi- 

padėtas į kalėjimą, bet iki žudė šį pirmadienį Ne 
teismo jis paleistas į laisvę Yorke. Jis išoko iš 16 aukš 
po 20.000 dolerių bėla. Į to žemyn.



Pariapis Antra* Nu. 5i. Gruodžio 22 d., 1948 n.

i APŽVALGA 5

“SAUŽUDYSTE Iš MEl- 
L£S”

Prancūzijoj eina kova 
tarp demokratinių srovių,, 
taip vadinamos “trečiosios 
jėgos” ir kraštutinių, dikta
tūros šalininkų srovių. Ge
nerolas de Gaulle,~ buvęs 
Prancuz i j o s priešinimosi 
vadas ir tuoj po karo atliki
nėjęs Maskvai visokius že
mus patarnavimus, dabar 
dedasi Prancūzijos gelbėto
ju nuo “bolševizmo pavo
jaus”. Komunistai iš kito 
šono, irgi akėja prancūzų 
demokratiją ir skelbiasi 
esą šalies gelbėtojais nuo 
“fašizmo pavojaus”.

Prancūzų komunistų poli
tika yra toki, kad ji padeda 
generolo de Gaulle šalinin
kams siekti valdžios. Pade
da sąmoningai. L. Blum, 
prancūzų socialistų vadas, 
dėl to sako:

“Daugiau, kaip prieš metus 
laiko aš nurodžiau į keistą 
faktą, kad, jei komunistai no
rėtų įkelti de Gaulle į valdžią, 
jie elgtųsi taippat. kaip jie el
gėsi. Atrodo, kad jie deda vi
sas pastangas sudaryti palan
kias sąlygas generolo de 
Gaulle planams. Ir tuo tarpu 
nėra jokios abejonės, kad jei 
generolas de Gaulle paims val
džią, jis sudaužys komunistų 
partiją bet kokiomis priemo
nėmis, legališkomis ar nelega- 
liškomis.”

Komunistai tą žino, bet 
jie visvien stengiasi įkelti 
de Gaulle į valdžią. Kodėl? 
L. Blum tą keistą dalyką 
aiškina šitaip:

“Svarbiausias tikslas, kurio 
Maskva dabar siekia ir kurio 
siekia visi Maskvos satelitai ir 
penktoji kolona, yra pasauli
nio masto strategija prieš 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Kas gali daugiausiai pa
kenkti J. A. Valstybėms bet 
kurioj pasaulio dalyje? Koks 
yra geriausias būdas pakenkti 
Marshallo planui? Kas gali 
sėkmingiausiai sukiršinti vals
tybes, dalyvaujančias to plano 
vykdyme? Kas gali daugiau
siai pakenkti draugiškiems 
santykiams, kurie dabar yra 
tarp Prancūzijos, Anglijos ir 
J. A. Valstybių ir tarp Vaka
rinės Europos, Amerikos ir 
Vokietijos ?

“Prancūzijoj j visus tuos 
klausimus yra vienas atsaky
mas, tai yra de Gaulle. Todėl 
politika, kurią veda Prancūzi
jos komunistai ir kuri siekia 
įkelti de Gaulle į valdžią, nėra 
priepuolama ar klaidinga, bet 
vedama pagal Maskvos nuro
dymus ir pagal Maskvos pla
nus. Jie nori de Gaulle įkelti 
į valdžią ne tam, kad pradėtų 
prieš jį puolimą, bet norėda
mi, kad jis liktų valdžioje ir 
vestų Prancūzijos politiką, nu
kreiptą prieš J. A. Valstybes, 
Vakarų bloką ir Marshallo 
planą. Vesdamas tokią politi
ką de Gaulle, pats nežinoda
mas, butų tiktai įrankis Sta
lino rankose”.

O Prancūzijos komunis
tai, jei de Gaulle paimtų 
valdžią, papildytų saužudy- 
stę iš meilės prie Maskvos 
ir pagal savo bosų Maskvo
je įsakymą. Bet komunis
tams toki politika nėra nau
jiena. Kai Maskva įsakė 
vokiečių komunistams pa
dėti įkelti Hitlerį į valdžią, 
jie tą darė ir padarė, nore 
paskui labai brangiai už 
tai užmokėjo. Dabar tą pa
čią politiką Maskva nori 
pakartoti ir Prancūzijoj.

DAR “VYSKUPAS IR 
GENEROLAS”

nerolo” klausimu ir rašo:
“Bostono lietuviai ruošiasi 

minėti Lietuvos nepriklauso-; 
mybės paskelbimo sukaktį, i 
Vietinis klebonas pakvietė tos i 
šventės minėjime kalbėti J. E. l 
vyskupą Brizgį ir gen. čer- i 
nių”.
“D.” sako, jog “keleivie- 

čiams nepatinka”, kad pa
kviestas vyskupas ir genero
las. “Darbininkas” neklys
ta. Mums visai nepatinka, 
kad rengiantis BENDRAI 
minėti Lietuvos nepriklau
somybės šventę, klebonas 
sauvališkai, su niekuo nesu
taręs, kviečia kalbėtojus, 
kokius jis nori, ar kokie 
jam atrodo geriausieji. Iš
eina, kad klebonas padik
tuoja visiems lietuviams, 
kokius kalbėtojus jie turi 
kviesti į bendrą Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mą.

Jei minėjimas yra bend
ras, tai, žinoma, klebonas 
irgi turi turėti balsą dėl kai-, 
bėtojų kvietimo. Bet kodėl 
atimti balsą visiems ki
tiems ir palikti vienam kle
bonui spręsti, kokius kalbė
tojus kviesti? Ar švento 
Juozapo gazieta tą gali pa
aiškinti?

KELEIVIS, SO. BOSTON

PIRMAS ORLAIVIS, KURS PAKILO Į ORĄ

Prieš 45 metus broliai Wright padirbi šitą onaivį, kuris dabar yra padėtas į 
Smithsonian instituto muzėjų Washii tone. Tai buvo pirmas orlaivis, kure

orlaivis, kuriuo C. Lindbergi nulėkė iš New lorko i Paryžių.

Kas Savai
Prezidento “Patarėjas” sians”. Pats E. Johnson ta- 

Aukštas Valstybės depar- da nieko neparvežė, t 
i tamento buvęs valuininkas. Dabar Eric Johnson va*
Alger Hiss, buvo labai arti- žiavo be W. White ir pai
nias prezidento Roosevelto vežė mums naujieną, kad 
patarėjas... Jaltos konferen- Stalinas esąs “besišypsan- 
cijoi, kur buvo islicituolos tio senelio tipo valdovas...
Europos Rytų taupos ir kur 
buvo užmauta rusiška kilpa 
visai Kinijai.

Praeitą savaitę Alger Iii s 
į buvo Ne\v Yorko teismo,
! (grand-jury > apkaltintas už 
melavimą, kad jis nedavęs 
Rusijos šnipams iniormaci 
jų iš Valstybės departamen 

ito
' nutraukę
Whittakti v iiujii'n.1 - ,,. 
metais, nors buvo įrodyta, 
kad jis tą pažintį turėjo iki 
1938 metų.

Prezidento patarėjas aą-

Taigi, kruvinas budelis 
yra ne budelis, bet tiktai 
“senelis”, kure moka pui
kiai šypsotis. Pats Eric 
Johnson nusitraukė šalia to 
“senelio” ir abu šypsosi iki 
ausų.

Įdomu, kuris kapitalistas
jis pediiorius, norėdamas par-
> n- uz melavimu ku J . savo tav01-4, nesutik- 
utraunęs savo i•aamų - j
Vhittaktr < hamoere i - -J, ;»•Skatikinės dūšios ir 

šypsenomis kala kapitalą, o 
už aukštą pelną jos lenksis 
ir iki klyno... Beje, Sovietai 
nupirko 20 Amerikos fil
mų. Todėl valio Juozo šyp
sena...
Pirmas Skandalas

Stalinas galėjo pageidauti... Amerikos spauda plačiai 
Jaltos judošiškos konferen- tašo apie pirmąjį Marshall 
cijos šešėliai dar ilgai plano skandalą. Sako, Ang- 
šmėkliosis Amerikos politi- lija, Belgija ir Olandija, 

kurios gauna iš Amerikos

kaltintas šnipinėjime Rusi
jos naudai! To “patarėjo' 
patarimai prezidentui Jal
toje buvo tokie, kokiu tik

Bet kada Lietuva atgavo laisvę? Visa ne. Visa kari- ti, kad ilgainiui šie reikalai 
savo nepriklausomybę ir ninkija, pav>, ui ištikus, pa- išsilygys. Bendrai pirmieji koje.

is ir pasidarė transportai su emigrantais, 
jos karininki- kurie jau išplaukė į USA

kada Lietuvos konstitucija, keitė unifoi 
priimta “Dievo Visagalio”!Sovietų Sąj.
vardu, užtikrino visiems jos dalimi. pats genero- nepasižymėjo didesniu lie- 
piliečiams lygias balsavimo Įas Černius pietus laiko ne- tuvių tremtinių skaičiumi. 

I teises, Lietuvos kunigija ir šiojo sovietjfeęnerolo uni- j. . . t„mtiniai no„ 
O kas dėl “vyskupo” ir'karininkija bendromis jė- formą. Artli buvo Lietu- . Lietuviai tiernttniai, nors generolo”, tai kį'gi "atsto- gomis ų'demokratišką kon- vos laisvės įimas t Kiti

v?uja tie du cinai? Nugi,! stituciją sumurdė j purvą Lietuvą genčiai X i kau- VdeTniaU ska čiaS ne 
jie atstovauja Lietuvos ku-i Todėl mes ir sakome, kad“51-00 
nigiją ir karininkiją.
bininkas” su tuo sutinka 
sako:

“Patriotingieji lietuviai
rai žino. kad tik tos Lietuvos i ,, , „ , •
visuomenei grupes, kurias at-i - T - .____
stovauja J. E. vyskupas ir ge
nerolas. iškovojo Lietuvai lai
svę ir nepriklausomybę, ir tik . , _
tos visuomenės grupės buvo! . , . " -,kė.;wi7.T - . . . į čemodanais nešinas. Įas netinki
Lietuvos laisves t neprikišu- Q R d pavojaus va- tuviams i m 
somybes sargyboje. . landoj Lietuvos karininki-kovoti už
Tai labai įdomi nuomonė, ja? Ar ji gynė Lietuvos atgavimą.

kad “TIK” kunigija ir kari- =------------------------------------------ ---------
ninkija iškovojo Lietuvai'
laisvę ir nepriklausomybę i 
ir kad “TIK” kunigai ir ge
nerolai buvo Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės Tremties gyvenimo kata- nauja, nes jie 
sargyboje. ; Kkiškų parapijų klebonams katalikiškų or

Ir Jis “Darbininkas”
Antanas Bimba, Maskvos 

ištikimas mauras, surado 
“galvosūkį”, kuris buk tai 
kankina Hollvwoodo biz-

aliuminijų ir šviną, tuos 
metalus sutirpdo ir parduo
da, kaipo laužą, musų šaliai 
už gerus dolerius. Tuo budu 
tie kraštai gauna šviežių

„ienų, Štai tas ka,„sukis:
“Niekinsi komunistus — piliečių kišenių...

niekinsi organizuotus laiva- i . i ji.. i k,zu.- skandalas yra 
• sunku pasakyti, 

griežtai užginčija, 
aliuminijaus laužo 

epia negardžių

,merikos lie- genimo avasia.
tojus, kaip 
uvos laisvės

Jūsų Keistas.

Emigracijos Kryžių

Kad Lietuvos kunigai bu-Į dabar tikra šienapiutė. stiprią moralę
tų kovoję už Lietuvos ne
priklausomybę, mes pirmą 
kartą girdime. “Darbinin
kas”, kaipo klebonų laik
raštis, gal jau užmiršo Lie
tuvos kunigijos rimčiausių 
atstovų pasisakymus prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Kunigas Tumas “Tėvynės 
Sarge”, kun. Laukaitis Ru
sijos Durnoje, pralotas An
tanavičius iš vyskupo 
bonos” bažnyčios vardu ypa 
tingai piktai keikė visus ko
vojančius už Lietuvos lais
vę žmones ir vadino juos 
“pragaro pasiuntiniais”.

Lietuvos kunigija atvirto 
į nepriklausomybę tiktai po 
to, kai Rusijoj nuvirto carų 
valdžia. Kol buvo caras. 
Lietuvos kunigai buvo nuo
lankus caro klapčiukai, pa
klusnus jo “įnamiai” (kaip 
sakė pralotas Dambraus
kas-Jakštas).

Na kaip gi? USA bendro- paramą.

v.ri iš USA 
pniz a c i j ų 

materialę

sios katalikų organizacijos i Štai pirmieji gtransportai
išvv-

Švento Juozapo laikraštis 
“Darbininkas” Bostone irgi 
paėmė žodį “vyskupo ir ge-

Jei “Darbininkas” pagei
dauja, mes duosime doku
mentų, kaip Lietuvos kuni
gija kovojo PRIEŠ Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tų dokumentų tikrai ne
trūksta.

O kas dėl karininkijos, 
tai reikalas yra dar aiškes
nis. Kol nebuvo nepriklau
somos Lietuvos, tol nebuvo 
nė lietuviškos karininkijos. 
Karininkai, kaip ir visa ka
riuomenė, galėjo atsirasti 
tik tada, kada nepriklauso
mybė jau buvo pradėta įgy
vendinti. Kariuomenė ir ka
rininkai būrėsi JAU nepri
klausomoj Lietuvoje ir sa

Taip galvojant ir pats neišvengiamai turi kur nors 
Antanas Bimba perstato sa- pagimdyti kokį skandaliu- 
ve tikiu tikriausiu proleta-',^ V’ privilioti vienur kitur 
ru, nes jis yra komunistas g0^-1 Par^zR4- Bet dėl pa- 
ir ištikimas Maskvos mau- ties Marshall plano naudin- 
ras. i ?umo n- griežčiausieji skan-

Bet Bimba niekaip nega- kritikai mažai teabe- 
li suprasti ir išaiškinti, ko--J°Ja- 
dėl organizuoti Amerikos Gudrus Politikieriai 
darbininkai kratosi komu-j Du mėnesiai po BALF 
nistų, kaip didžiausių ne-;seimo Chicagoje, penki mė- 

jų organizacijų,nėšiai po BALF imit ’

KINIJOS VADAS

Kinijos prezidentas, gc-

paraginti ir paskatinti, jie! su emigrantais, j une 
dabar turi teisę sudaryti: ko jau pagal nąt; ą tremti- 
progos per katalikii organi- niams pritaikintą emigraci- 
zacijas tremtiniams atvykti jos tvarką Į ISA. skaitlin- 
į Ameriką. * giausiai tuose Rmsportuo-j

Todėl kas iš katalikų pa- se butą kataliką r antroje 
sišovė emigruoti i Ameriką, vietoje žvalų.
tie turi pas savo parapija? Taip pa, r lietl; -;u trem., 
kleboneh atlikti civilinę is- tiniy tuose rtuosei

am- pažinti, tai yra pasisakyti. buta veik išimtini katali- 
ar jie ganėtinai yra karm- R katalikų ne ien tiki 
gi katalikai, ai uolus baz-itikybiška prasmė, L-et kartu, 
nycios lankytojai, ar dažnai i politine. Pažan ieji lie- 

baznytmen įspazmtin t.uvjaį tremtiniai terios pa- 
į kUus įvamus seimy- ranios iš šalies vei< nejau-! 
klausimus turi atvi- , £ja šiame atsitikime, jie i 

rai pasisakyti, o tik tuomet labai pasėda i ikiamu nerolas Čankaišek, paskuti- 
?• o1,'-.1, *?.*??'M0' emlgraci - veikai, is in- niais pranešimais iš Kini-

U"a konsula įstrukcijv. -urodymi) ir kituį jos, trauksis iš savo vietos 
v • čirvo •- ♦ ! žinių, kr nis apsi arvavę: ir užleis valdžią kokiai tai

|greičiau galėtų nuveikti vi- komunistų-liberalų koalici- 
sas galimas kliūtis i. suda
ryti em i c arijai rei i< i amus 
dokumer.tu?. čia IRI. C cen
tre pasigendama savo ap
sukraus atstovo, o gal

eina 
ir dar 
ninius

atliktos, tai tuomet jau se 
ka visa eilė kitų procedunj.

Tai nenuostabu, kad da
bar katalikų bažnyčiose be
simeldžiančių skaičius žy
miai padidėjo ir tremties 
gyvenimo katalikiškos pa
rapijos klebono galia su
stiprėjo ir pakilo.

Lietuviu katalikų parapi- mu 
JU gyvenime pasaulietiška; * 
politika tuo pačių įgija ge
rą ramstį—kas ne krikščio
nis demokratas, tas neprak
tikuojantis katalikas, o kas 
nepraktikuojantis katali
kas, tas nesinaudoja katali
kiškų parapijų emigracijos 
reikale jokia paslauga—te- 
sižinie.

Ir tenka konstatuoti fak
tas, kad katalikai dirba iš

vo karišku žygiu Lietuvoš sijuosę ir saviems ištiki- 
nepriklausomyoę užtikrino, miems neabejotinai patar-

komunistų-liberalų 
jai. Cankaišekas kadaise 
bendradarbiavo su Maskva, 
jis išėjo Maskvoje penkta- 
kolumnisto mokslą, bet 

. r _ 1927 metais atsimetė nuo
kita? Žodžiu, emigracija i Maskvos ir nuo to laiko 
USA lietuvių tremtin u tar-; Stalinas jį skaito pykčiau- 
pe sudaro aug visokiu ru- siu savo priešu. Jo pasitrau- 
pesčių ii kartu sukelia laug kimas bus didelė šventė 
įvairių abe onių ir neaišku-j Maskvoje, nes su Cankaiše- 

ko pasitraukimu visa Kini- 
Beje. sudaryta prie BA-Na pasvirs į Maskvos pusę.

LFo emigracijos komisija _______________________
taip pa: su-elia geras viltis,
bet ko: kas tik viltis, nes Parodyk duosnumą musų 
konkre ių žygių čia da ne- tautos nelaimėje, nepagai- 

lėk dienos uždarbio tremti-VoKietijo]e ištaiga iki šiol i
savo v< ik ir j neatrodo, kad nių šalpai. Aukas siųskite:

Sih’’ United Lithuanian Relief
SSr v bJe,rSP5P nr ' • Fund of America, 
taiga. Atrodo, kad prasti _ ’
kuojartieji katalikai jai ar- 105 Grand st., 
čiau širdies Bet tenka spė-| Brooklyn 11, N. Y.

kas

naudeliu irii nėšiai po d a L r įmigraci-
ardytojų? i nės veiklos, p6 surankioji*
Berlyno Radio zh?0() darbo ir buto pa-

Praeitą savaitę prancūzai!žymėjimų, BALF vadovai 
išsprogdino Berlyne (savo! mums pagaliau sako, kad 
okupuotoj miesto dalyje)! -1? Sa-i. lietuviams patarpi- 
Berlyno radio stoties bokš- r*ln^au^ if kunigų paro
tus. Pati ta stotis yra anglų |.
okupuotoj miesto dalyje,; Gal geriau vėliau, kaip 
bet valdo tą stotį rusai. i mekad. Bet lietuviai netu- 

Stotis naudojama alian- J^tų niekad užmiršti musų 
tams šmeižti, bet anglai ne- kunigėlių veidmaini ško

'Įgūdi ūmo’’ tame visiems 
lietuviams svarbiame rei
kale.
Kaip su Kinija?

Mis. Čankaišek misija 
Washingtone nepasisekė. A- 
merikos politika Kinijoj ne
sikeičia. Valstybės sekreto- 

! riaus padėjėjas, R. A. Lo- 
vett. sako, kad kongreso nu
statyta politika Kinijoj bus 
tęsiama, Kinijai paskirti 
pinigai bus išleisti Kinijos 
rėmimui, bet jokių naujų 
ž>’gių Kinijai gelbėti nuo 
Rusijos įsigalėjimo tame 
krašte šiuo tarpu nebus 
imamasi.

Marshall plano vykinto
ja?’. P- G. Hoffman, dar 

Atrodo, kad dar karo :a,«kiau nusakė Amerikos 
metu pagarsėjusio savo lio- politiką Kinijoj. Jis sakė, 
kajiškumu Crippso dvasia, kad Amerika teiks pagalbą 
vis dar įkvepia anglų poli-i Kinijai ir tame atsitikime, 
tiką. jaį Cankaišeko valdžią pa-
Vel Eric Johnson keiS koki

Iš antro karto “sėkmin
gas kapitalistas” Eric John
son lankėsi Maskvoje ir ma
tė “patį” Juozą Staliną. Ta žinia neabejojamai 

bus maloni Maskvos dikta
toriui, kuris nuo 1927 metulailVa -.a-* 1_ •*_

drįsta jos paimti is rusų, 
kad “nekiltų incidentas”, 
nes rusai kareiviai tą stotį 
saugoja.

Prancūzai incidento nepa 
bijojo ir radio stoties bokš
tai išlėkė į viršų. Stotis už
sičiaupė 12 valandų ir jo
kio incidenlo nekilo. Rusai 
tuoj pasiieškojo sau naujus 
bokštus radio stočiai. Pro
paganda tęsiama.

Bet kokioj šviesoj pasi
rodo anglai, kurie per tris 
metus leido ir dabar lei 
džia rusams savo miesto da
lyje pliaukšti propagandą 
prieš save ir nieko nedaro, 
bijodami “iškelti inciden
tą”?

nore “koalicinė” 
vyriausybė. Vadinasi, duo
dame palaiminimą paša- 

‘ linti Cankaišeką...

Pirmą kartą jis buvo Mask-1
kjvoje Karo metu ir tada su 

juo kartu važiavęs gabus 
žurnalistas Wm. White par
vežė
gą °

laukė progos atsiskaityti su 
Cankaišeku. Juozas dabar 

iš Rusijos puikią kny- “atsiskaito’, o Amerikos po- 
‘Report on the Rus- Htika “nesikeičia”. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Ii Siuvėjų Prieimetinio i kas socialdemokratai. P. 

Susirinkimo į Montvila, D. Averka, F. Mi-
Gruodžio 8, 1948 m. buvo J- Kivyta. Teodoras 

siuvėjų unijos 54 skyriaus Pagaila, J. Ambrozaitis ka* 
priešmetinis susirinkimas.! talikai. J. Nalivaika ir J. 
Tokiame susirinkime renka*; Stankevičius pasvyrę į ko- 
,ma lokalo valdyba. Prie munistus. Pereitoji knau- 
metinių rinkimų jau liepos! čių. lokalo valdyba atsižy- 
mėnesio rengėsi komunistai m®jo Lietuvos nepriklauso- 
su ekstra tautininkais, kąd raybės rėmime. Glaudžiai 
juos laimėti. Kad geriau dirbo .su unijos Joint JBoar- 
savo eiles sudrutinti, prade- du. Kiek galėjo stengėsi pa- 
jo skleisti prasimanymus laikyti lokalo nariuose vie-, 
prieš buvusi delegatą J. ningumą. Kaip nusiteiks 
Buivydą. Jie jį kaltino, kad naujoji lokalo taryba, tai 
jis savo žmonai padaręs di- pasirodys vėliau.
— "--------- prastai dirba,.

Vyt. Katilius.!

PITTSBURGH, PA.

deli preisą už zipperinius Kriaučiai 
laininkus ir tuom nuskriau- darbų nėra. 
dęs kitus darbininkus, nors 
tie kiti, “nuskriaustieji”
darbininkai dirbo nuo sa
vaičių ir jokių nuostolių ne
turėjo. Bet tą šmeižtą putė, 
kiek galėjo, kad gavus pri
tarėju ir rinkimus laimėti.

Rinkimai

BALT1MORE, MD.

SIŪLO PAKELTI PREZIDENTO ALGĄ

Buvęs prezidentas Herbeit Hoover (kairė i padarė 
pasiūlymą pakelti Amerikos prezidento al;ą, nes iš

Musų Naujienos
Musų mieste siuvėjų dar

bai žymiai sumažėjo. Yra 
parodė, kad:jau ir visai nedirbančių, o 

šmeižtai kai kam gerai ap-Į kurie dirba,'tai tuos firmos 
simokėjo, nes siuvėjus su-įgąsdina uždarymu dirbtu- 
,klaidino ir padėjo išrinkti; vių, ir spaudžia, kad rūbai 
“bendro fronto” daugumą į'butų geriau siuvami. Jau 
lokalo valdybą. Rinkimų; keletas mažesnių kontrak- 
rezultatai yra tokie: Į torių likvidavo biznius ir iš-

I pirm. išrinktas V. Za- ėjo pas kitus dirbti. Mums 
veckas 149 balsais prieš J. atrodo, kad yra tam tikros 
Buivydo 38 balsus. A. Lelis j priežastys dėl sumažėjimo 
išrinktas sekretoriu-iždinin-Jdarbų. Viena tai verbavi- 
ku 136 balsais prieš A. žiemas jaunuolių j kanuome-

Pakvietimas Lietuvių 
Draugijoms

Pittsburgho ir apielinkės 
draugijų metinis suvažiavi
mas įvyks sausio 30 d., 3 
vai. po pietų, Lietuvių Pilie
čių svetainėje, 1723 Jane 

|St., S. S. Pittsburgh, Pa.
šiame draugijų suvažia- 

1 vinie bus aptariama prisi- 
i rengimas prie Lietuvos ne- 
i priklausomybės 31 metų 
i sukaktuvių iškilmingo mi- 
inėjimo. Bus išklausyta A- 
me rikos Lietuvių Tarybos 
Pittsburgho Skyriaus praei
tų metų darbuotės rapor
tai; bus rinkimas Tarybos 
narių sekantiems metams; 
bus svarstoma lietuvių trem
tinių ir iiera< pagalbos tei
kimo reikalai.

Bendrai bus tariamasi dėl 
sėkmingesnės Amerikos lie
tuvių darbuotės, kad rageikoLia T ? — 4.__ a.? 1 _ •

ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS
■ <i>

Prieš kiek laiko smetoni- koje karininkai susibaudę 
ninkai čia atleido iš vietos nuvertė tos šalies demokra- 
ir išmetė iš buto Montevi- tinę vyriausybę, o paskui 
deo mieste einančios “Lais- tą pat padarė ir Venecuelos 
vosios Lietuvos” faktiškąjį generolai. Abejose šalyse 
redaktorių ir mokytoją Pet-1 kariškas perversmas buvo 
rą čiučelį. Tas žmogus yra į padarytas be jokio ginkluo- 
savo rūšies specialistas vi- to pasipriešinimo.

Kariški perversmai Pietų 
Amerikos šalyse yra įpras
tas dalykas. Bet liūdna, 
kad demokratinės valdžios 
parodo tokį lepšiškumą, 
kad susibaudusiems gene
rolams neaplaužo ragų.

—o—

šokioms prokacijoms ruošti. 
Jis kadaise Argentinoj neva 
tai dėjosi prie leidimo so
cialistinio laikraštėlio “Pie
tų Amerikos Naujienos” ir 
taip pasidarbavo, kad tas 
laikraštėlis sustojo ėjęs. Vė
liau ten pat jis supiudė ka
talikus su tautininkais, o 
sugryžęs į Urugvajų čia 
“pasidarbavo”, kad Kultū
ros Draugija suirtų. Čia jis 
padėjo tmetonininkams už 
valdyti Urugvajaus Lietu
vių Kultūros Draugiją.

Dabar tas mauras gavo 
bėjus Lietuvai atgauti lais- -avo atlyginimą iš tautinin-

■vę, nes Amerikos ir paverg- kų, nes smetoniniai ji išvi- 
dabar gaunamos algos, atskaičius mokesčus, prezi- i *??. A^tuvos lietuviai yra į .’° ^® vietos ir buto u» > o-
dentas negali tinkamai pragyventi ir turi skaitytis ’• IP^ai įsitikinę, jog žiaurioji d°s, paliko jam net n- pini-

----- ■ rusų bolševikų priespauda.SU skolingi.
anksčiau ar vėliau turės Vėliausiomis žiniomis,

► griūti. " j Petras čiučelis nuėjo pas
Nepamirškite, gerbiamie- i komunistus. “Laisvoj Lie

ji, kad Lietuvos laisvinimo: tuv°j” J*is be gailesčio ir be

su kiekvienu centu. Dešinėj matosi senatoius R. E. 
Flanders iš Vermonto.

Iš Saulėtos Floricos

Argentinos respublika da
bar susilaukė naujo “šveų- 
-oo”. Spalių 17 d. minint 
trijų metų sukaktuves nuo 
'sikurimo bemarškinių (de- 
scamisados) judėjimo gene
rolo Juan D. Perono šali
ninkai Įsikarščiavę griež
čiausiai smerkė nebuvėlius, 
policijos išgalvotus “pasi- 
kesintojus” prieš Perono 
ir jo žmonos gyvybę. Tie 
patys diktatoriaus šalinin
kai reikalavo, kad spalių 
18 d. butų paskelbta “šven
to Perono šventė”, su kuo 
kuklusis diktatorius malo-

nę, o antra tai per daug iš
keltos kainos už rubus.linsko 42 balsus. V. Ubere- 

vičius išrinktas vienbalsiai
pildomosios tarybos sekre-Į prieš prezidento rinki- 
tonum. Į Board direktorius' mus siuv4»' unijoj žjo smal, 
gimktas A. Bubnys. J Joint kųs gin^į 7 Lietuviai komu- 
Boaidą įsnnktas 105 bai- njstai dėjo pinigus už Wall-
sais W. Lukmmas ir St. • . cm- " - r----- .-----
Jackus 128 balsais orieš aHe 1 srV.a, ,,iai 21110J°» įgustojo pas savo gerą drauwC-7UT . 1ST’ J3™6 zikus su Wallace vardu kai- Anna Novickiene Mel-Vaitukaicio 78 ir J. Peter- Anną woyicKienę, mei
šono 55 balsus. Į Trade
Joint Boardą išrinktas D.
Averka 198 balsais ir P.

» z, „ ... ... . . aeiuvių orgamzacnos
Po Gerų Atostogų jimui gerų uzkadzių ir ge- j ir tie Amerikos lietuviai 

P. S. J. Swolkin iš Holly- nmų. Buteli-vt, o laimėjo1kurie myli ir gerbia laisve 
wood, Fla. turėjo malonias B. B. Braze, o grą pyragą, jr tiki į Lietuvos išsilaisvf- 
atostogas, kurios užsitęsė 5 kun paaukavo . Rodis is nimą.
su puse mėnesius. Sugrįžo Miami Beach, fa., laimėjo Todėl prašome jūsų pasi- 
iš savo kelionių ir pasakoja p. Norvaiša. Is 4 musų su- tarti lėšų sukėlimo reikalu 
turėjęs labai malonų laiką, sinnkime įsdaljų laimėji-Jr skirti iš savo iždo auka 

Gegužės 12 d. iis išvyko mų tu,ėjOI?e pa«nų $65, o kurią jūsų igaliuoti atstovi 
išbridos ir pirmiausiai ^n9°5 PeI'*° įteikti Lietuvą nepri

šinin susirinkimuose ir žiainlftV_ r*____- __ -----— ----- r . rose rarR tuXII. lz»iw cqVa£1 . nu BUI
Reikia tarti š'dinga ačiū i

klausomybės šventėje.
„ , . „ *.»“ Rinkdami atstovus malo-kiihniami ug UĮ nosį- į nALit• • _ V įivkjv a , --- --------- T'r"------------- ---- s I * • Z Ilinui UV VICTIH ZiLSLCI-„„..U, SetouSė BkadbajiJa'Hiuzi-ibuVęSi.prii'??WSK-ir VaS*"?-' įarbavim*’ pp' v9 nu° draugijos ir po vie-

Averka 198 balsais ir P. neduoda b- nėma-'?®5- kaip “garbes svečias . Popiera ir vefcs kitiems ną atstovą nuo kiekvienos
K yrius 128 bakais Drieš G J0111®.11^101;003 ir nema ,Su jąja sakosl padaręs jdo- pnsidejusiems ine to mu- dešimties nariu.&ko 38 j Trede Joint^^OGO bata “bf^ia io -kel!°^ ,P° “E%8” brukimo pasisekimo. Su broliškais linkėjimais 
Ęxęęutive Boardą išrinktas °Xiai SS. tad Waiį’’ mo drau£jTsuvŠi£

sausio 30 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėje.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Pittsburgho skyriaus 
valdyba:

Pirm. A. Paleckis, 
Sekr. S. Pa Irena >
Ižd. J. Grebliunai.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
nTzDar re, tuUme 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 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

jau turi 
_ ’ šventą

jį, kurs moka savo popule- 
Urugvajaus Lietuvių De- ‘ i™1?? Pu°selėti_ ir dar gyvas 

mokratinis Komitetas gnio-i am?s 1 fašistinių
džio mėnesio pradžioje pa- i fcventliJW skaičių, 
siuntė delegaciją pas Urug-Į įdomus dalykas yra tas, 
vajaus respublikos prezi- kad fašistinis judėjimas pa- 
dentą Luis Battlc Bėrės. Ijėgė patraukti paskui save 
Delegacija išdėstė prezi ; visokius skurdžius ir net sa- 
dentui Lietuvos baisią pa-'vo judėjimui davė “bemarš- 
dėtį po žiauria Sovietų oku- kinių” vardą, tuo tarpu kai 
pacija ir prašė, kad Urug-Jurtinges n ieji gyventojų 
vajaus atstovui prie Jungti- • sluoksniai į tą “bemarski- 
nių Tautų organizacijos bu ! nių’’ judėjimą žiuri skeptlš- 
tų duotas nurodymas užtai- kai ir į Perono “šventumą”

as 1 ™ naisais mo^iniai r?an®7» Wall 5 vlcĮęienės pusseserę Mrs. vykęs ir p. S
• - v 1 -ace gaus 30,000,000 balsų, a Hookstovvn Pa kurs atsivežėDnes F. Milo-Milasausko t utiivhi 218-to skvrians nn A™bro®e’ ■''H1? atsivežė61 baisa Pildomosios TarvJ 7 •UV1U naus ,na i vėliau lankęs Mrs. Bailey,---------Da -/ rnaomo.ios įary .tarimų rastmmkas sake:,r>rexel Hill Pa iš čia nubos nariais išrinkti J. Bi-Į«Mlin?c nfis.ai-ViQ <,«„_! Dl?xel 5a cia 

kulčius ir George Žarulis.

J. Hermanas 134 balsais

Į CIO konvenciją išrinkti 
musų lokalą atstovauti: J. 
Hermanas ir J. Bikulčius.

Dabartinis lokalo komite
tas susideda iš dviejų san- 
keleivių, tai V. Zavecko ir 
V. Lukmino; dviejų katali
kų, D. Averkos ir G. Žaru- 
lio. Kokių pažiūrų yra Ky- 
rius, Jackus, Hermanas, Bi
kulčius, Lelis, Uberevieius 
ir A. Bubnys, tai nežinia.

Pereitas siuvėjų lokalo 
komitetas buvo koalicinis. 
J. Glaveskas, F. Vaitukai-

viesmas.

Į. Swolkin, 
savim dvi

Miims daug neregia, gau- ke j Atiantic City, N. J.,
Sime 30 000,000 baisų m Ocean Gate> N. j.( iš
Wallaee bus išrinktas . Ku-;»’en iekę New Yorką ir
tika Ttik nus°ikvPXio Cu°-Vey ?aan- * “ko
tiką, tai tik nusikvatojo is nas kltas įdomias vie- * , .
tokio posakio, o musų sky- crvi'7n nrip Chicae-ns i :,,as’ Kuns auv«o čia, oei
riaus raštininkas, matyt, į jurose Park. Lankymas 
gyvena tik upu. • • - •----- --------- ~x~: nai

Jau daug lirt 
iš atostogų, 
praleisti atos::|

ma?1

ių grįžta 
atvvksta 

Į Flori- 
pp. Spur- 

čia, bet

ti Lietuvą jos nelaimės va 
landoje.

Musų šalies prezidentas 
labai maloniai priėmė Lie
tuvių Demokratinio Komi
teto atstovus ir išklausė jų 
nusiskundimo. Prezidentas 
pažadėjo daryti visa, kas 
yra Urugvajaus galioje, 
kad Lietuvos byla nebūtų 
užmiršta, o lietuviams reiš
kė simpanijų dėl jų tėvy
nės žiauraus likimo.

visiškai netiki.
Fašizmas yra demagogiš

kas masių judėjimas, kurs 
patraukia paskui save viso
kios rūšies liumpenus. Itali
jos juodmarškiniai, Hitle
rio rudmarškiniai ir Perono 
“bemarškiniai” visi jie bu
vo ne iš turčių eilių išėję.

M. Krasintkas
Montevideo
1948 m. gruodžio 10 d.

• • - • ! ***** nepatink. giminių ir pažįstamų uzsi-; aį^.
Baltimoriečiai įsigykite, tę®2 ite0^31 bel 11 Fla.

“Keleivio” kalendorių 1949! f1.3® buv0 didelis. P. SavoI- __
metams. Kuriems nepatogu ^ln sakosi esąs labai nekin-

- - visiems jo aplanky- Musų šuniško
tiems giminaičiams ir ypa- gėjai džiaugiami 
tingai p-niai Novickienei už darė šunų lenk:)

užsisakyti tiesiai iš “Kelei
vio” redakcijos, tai galite 
gauti pas mane, nes aš jau 
turiu pusę šimto parsitrau
kęs. Aš dažnai hunu Lietu

tis, J. Petersonas, G. Puido-1 vių salėje ir turiu su savim

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis“ 

pavieniais nameriais.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

įami, tai 
Orlando,

sporto me
nes atsi- 

ės. Dau-
labai širdingą jo priėmimą, i gelis tikisi lab ti pinigu

U BALF Veiklo. ,enkt.vrle* f■
Lapkričio .16 £ktyn"

itsidarė ir 
Sezonas 

mo dieną
visokių patarimų. Užsimo- navo $9.61. ' ' t\ kėję 50c. nesigailėsit, nes! Laokričio 28 d. buvo 5u-iį^nV V11S 
turėsit daug patarimų. [šauktas vietinio skyriaus , onių- __

Z. Gapšys.; narių susirinkimas. Ne visi
j nariai galėjo dalyvauti, bet

kalendorių. 1949 metų ka-;BALF skyrius pasiuntė į•ieil^t5n«9e 
lcndorius nnor^rin - , TIA oareivu omnnLrin Vll’UOClZlO 1 •
tas
nių

navo $9.61. . . j^,.,

Oras pas musfcuvo “šal
tokas”. Iš įyto 'Jmperatuia 
būdavo nukrer.ii iki 52 
laipsnių, bet dalar vėl pa
sitaisė ir iš ryto fra apie 60

Kada tavo namuose kve- užtat buvo būrelis svečių 
pia gardus valgiai ir gėri- Susirinkimas įvyko pas pp. 
mai, ar prisimeni tuos, ku- Bubnius.
rie alksta? Aukas siųskite:i Nutarėme prie pirmos 
United Lithuanian Relief • progos surengti keletą pik-į laipsniu, o dienąįpakyla iki 

Fund of America, Ine., Jnikų šalpos darbui paremti.!80 ir net iki 90lipšnių. Ga- 
105 Grand Street, Tam visi pritarė. Šiame su-1 lizr.a maudyti? 1 be jokio? | Soulh

Brooklyn 11, N. Y. sirinkime turėjome išlaimė- baimės. 4- K. Braze

ŽODYNAS
Angliškai - 

Lietuviškai - 
A. LA LIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS S14.0S. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
27.

Lapkričio mėnesį Pietų Pakalbinkime
Amerikoje įvyko du kariški kaimynu* užsisakyti 
perversmai. Peru respubli- leivį”- Metams $3.00.

draugus ir 
“Ke-

Lietuviška VaUtinė- Ideal Pharmacy
23*31 Kelley Square, Worceater. 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 pasirinkimą. V. G. SKRINSKA. B. S,

Rrg. Savininkus
Vyrams ir berniukams turim kakliaraiščių. stukmenų, rū

kalų, vyno,, alaus ir degtinės. Lietuviai, paremkit lietuviš
ką įstaigą, kuri remia Jūsų visokią kultūrinę veiklą ir viso
kį lietuvybės darbą Woreestery. Lietuviai pas Lietuvį! (50)

>r

Neužmirškit Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashland Are., Chicago 9, lllinoia
AID OVERSEAS, INC. aiunžia maisto mastinio* į vtaas 4 Voktctiimi lonas tr kitM Ear 
kraitm, Mokymą SSSR. Siuntiniai yra yilnai apdrausto nuo dingimų. J«i adresatas nesu

pMmi grąžinami mantijai. Prtotatymaa tranku tarp 12-18 dienų, žiūrint 1 kar sias- 
IVTB«
PAKirrv

j SIUNTINYS Nr. .10 
! 2 sv. 3 ozą. kiaulinių taukų 
; 2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. degintos kavos 
1 sv. 2 ozą. marganno
1 sv. 1 oz. šokolado
2 gabalai tualetinio muito
14 ozs. (1 dėžutė) kond. p*"0

UVR
i.Vi
ERY.
Pa

8*73 TCKaTnaS.' AID OVERSEAS, ’pC. mauto jiajitiaUi 
!, o ažaakymai ii Chicago* aionžiami AIR MAIL-SPECIAL DE- 
yra akrikulturoa ir sveikatos departamentų priežinroje. 

tahaa ar orgaaizacijomn, užsakant ii karto didesni siuntinių skaičių dao-

MUNTINYS Nr. 1—874S 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių tautkų 
2 av. rykytų lažinių 
2 sv. aalami deiros 
2 av (ba 2 ©aa.) ken 
1 av. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 2—HM 
2 av. 3 oz*. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų laimių 
2 av. ozs. margarino 
2 av. (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 sv. kiaulienos misos

SIUNTINYS Nr. 3—S7JS 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. marganno 
1 sv. kiaulienos mėsos

! SIUNTINYS Nr.
2 sv. rūkytų lašinių

1 2 sv. presuoto marmela.ln 
2 sv. degintos kavos 
2 av. 3 ozą, cukraus 
1 sv. 2 ozs. ^įRTRRrino

SIUNTINY8 Nr. <_š2.Wi 
S sv. 13 oze. cukraus

'VNTINYS V- »—*2*3 
kvietinių miltų 
7 ozu, cukrau*
VTlJIVs Nr. P—
rūkytų lašinių 

2 m. martųelado
1 kakavos
1^-7 ozą, cukrau.-.
TtNYlNfS Nr-

2 **• rūkytų lašiniu
2 sV. 3 ozs. kiauliniu taiir.ų 
2 *• 3 ozs. margarino 
2 kavos 
1 m' ?. 0>- šokolado

•OlN'flEYs Sr. II—«».»5 
4 kavos
4 7 ozs. cukrau*

2 ozą. reiioi:: ių Kruopų

I SIUNTINYS Nr. 13—83.34 
! 1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 

I sv. 2 ozs. margarino 
j 1 sv. presuoto marmelado

1 av. 2 ozs, ayrupo
i 2 sv. 3 ozs. cukraus

2 sv. 3 ozs. ryžių
’i sv. kakavos 
1 dėžutė kond.

' SIUNTINYS Nr 7 47.2*
3 sv. rūkytų lašinių 
2 av. 3 ozs. kiaulinių taukų 
• marK»nno2 av. (be 2 ozą.) ken. bekono

i—..re/S 12—S3-S3
", i' ^Žtų lašiniu 
“ 3 ozą. kiaulinių taukų

ozą. cukrau-’

SIUNTINYS Nr. 14-SS.40 
2 sv. 3 oz*. kiaulinių taukų 
2 av. rūkytų lašinių
1 s v. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos 
2_gahalai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 13-83.30 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. 2 ozs. tyru po 
1 sv. presuoto marmaledo 
1 dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo 
i sv. miežinių kruopu 
1 dėžutė kond. grietinės

' Ii sv. kakavos 
’i sv. saldainių “bonbon"

SIUNTINYS Nr. i«_g.-».23
1 sv. 2 oz. kiaulinių taukų 

1 1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. martrarin-i 
1 sv. presuoto marmelado

■ 1 sv. kavos
4 sv. 7 ozs, cukraus___________

SIUVINYS Nr. 17—83.4$
1 sv. 2 oz*. kiaulinių taukų 

ii *v. 2 ozs. margaripo
1 *v. presuoto marmelado 
I sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų
2 sv. 3 ozs. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus

SIlNTiNYS Nr. 13—85.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
t sv. 7 ozs. cukraus
1 s v. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. W—8S.93 
■ 2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
2 sv. 3 ozs. margarino

i 2 sv. presuoto marmelado 
4 sv. kavos 
4 s v. 7 ozs. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo

PINIGU SIUNTIMAS
Už 81.50 išmokant I’M 30, 

gi už 33.5U išmokant DM 810*\ 
Siųskite pinigus Vokietijon.

PASTABA. Čia nustatytom kaino* stantiniamm į Vokietijų; 
siunčiant j kilo* krašto* reikia pridėti 46 centų už kiekvienų 
siuntini specialiom* iilaidomn padengti.

priespauda.SU


SO. BOSTON

Stalinas Tarė: Likviduoti.ZŠM
■ lavonų buvo užkasti 1940

15.0CO KARO BELAISVIŲ IŠSKERSTA — KATYN1O metų gegužės mėnesį. 
GIRIOJ ATKASTI 4,253 LAVONAI —• NIUREMBER- Belaisviai iš Ostaškovo 
GO TEISMAS PARODE PIRŠTU | MASKVĄ — KUL- stovyklos tame pat laike bu- 
TURINGASIS PASAULIS TYLI — PASLAPTIS PA- vo išgabenti gelžkeliu į 
AIŠKĖJO — KADA BAUSME? Viazmą, o iš ten grupėmis

--------------- po kelias dešimtis žmonių
1940 metais rugsėjo 17 d. diplomatinius santykius su autobusais išvežti kur tai į 

Sovietų Rusijos armijos lai- Lenkijos vyriausybe Londo- girią, bet kur jų lavonai 
kraštis “Krasnaja Zviezda”, ne. Nuo to laiko Maskva palaidoti, dar nežinoma, 
paskelbė, kad rusų kariuo- pradėjo visai atvirai orga- Belaisviai iš Starobielsko 
menė 1939 metais, po rug^ nizuoti busimą kvislingišką stovyklos buvo irgi tuo pat 
sėjo 17 d. paėmė Lenkijoj: Lenkijos vj-iausybę, kuri ir laiku išgabenti gelžkeliu į 
181,000 lenkų karo belais- dabar Lėni iją tebevaldo iš Charkovą, o iš ten autobu

• Į buvo užkasti i žemę 1940 PENKTAKOJE BENDF AKELEIVIŲ TRA1CE

sais išgabenti kur tai, bet jų 
lavonų irgi dar niekas ne

viu. Tiek buvo paimta į ne- Maskvos du rtuvų malonės, 
laisvę lenkų kareivių, pus- .. --o—
karininkų ir karininkų. Rusijos i rmija, kada ji j užtiko.

Karo belaisviai buvo iš- bendrai suJHitlerio armiio- Toki yra liūdna-teisybė 
skiilvti po Įvairias belaisvių mis užpuoli Lenkiją, 1939 apie lenkų išskerstuosius 
stovyklas. Karininkai ir Į m. rugsėjo 17 d., tikrai paė- karininkus Rusijoj, 
puskarininkai buvo atskirti mė į nelaisve 181,000 lenkų’ —o

No. 51. Gruodžio 22 d., }918 m.

nuo kareivių ir sugrupuoti 
atskirose stovyklose. Kari
ninkų stovyklos buvo trijo
se vietose: Kozielske, Į ry
tus nuo Smolensko, buvo 
5,000 vyrų, tame skaičiuje 
4,500 karininkų; Starobiel
sko stovykloje, netoli Char
kovo, buvo 3,920 vyrų, ta
me skaičiuje 100 civilių 

I žmonių, o kiti karininkai;
■ ir Ostaškovo stovykloje, ne
toli Kalinin miesto, buvo 
6,570 vyrų, tame skaičiuje 
380 karininkų ir kiti puska
rininkai.

kareivių ir j karininkų. Be
laisvių stovyklose prie ka
riškių bei 
prijungta 
nių, policii 
kų ir kito! 
se belaisvi; 
sijoj buvo 
kų.

1941 in.

svių dar buvo 
daugiau žmo- 
įkų, valdinin- 
. Viso kariško- 
stovyklose Ru- 
)ie 250,000 len- 

Įepos 30 d., po

Stanislaw Mikolaiczyk, 
buvęs Lenkijos ministerių 
pirmininkas,, pabėgęs iš 
Lenkijos nuo rusiškų bude
lių, savo knygoje “The 
Rape of Poland” pasakoja, 
kaa vienas aukštas rusų ka
rininkas Londone prisipaži
no, kad Įsakymą išskersti 
lenkų karininkus ir puskari-

Paveiksle iš kairės matosi H. A. Wallace, penktako- 
jės partijos kandidatas Į prezidentus. V iduryje aukš
tas anglikonu bažnyčios pareigūnas, “raudonas 
Maskvos klounas H. Johnson, kurs nešioja didelį 
kryžių, bet kai atidaro burną, tai garbina Staliną ir 
jo diktatūrą. Dešinėj matosi kunigas William Ho- 
ward Melish, Amerikos-Sovietų “draugystės” pirmi
ninkas. Ta veidmainiška traicė kalbėjo New Yorkė 
viename mitinge.

MARGUMYNAI

—Meri Krismus. Maike! prisakymas.
—Sakyk lietuviškai, tve. —Kas tokį Įsakymą yra 
—O kaip tu, Maike, paša- davęs?

kvsi Meri Krismus lietuviš- —

-o-
1943 metais balandžio 13 

d. Vokietijos radio stotys 
paskelbė pasauliui, kad vo-

to kai Hitleris užpuolė savo ninkus davė pats Stalinas 
buvusį sąjąngininką Stali- -Jis, sako, paėmęs popieriu- 

pasirašė su ką, parašė vieną žodį 
iausybe Londo- j “LIKVIDUOTI” ir padavė 
pažadėjo palei-Į karininkui, kurs jo klausė, 
ų karo belais- ką daryti su lenkų belais- 
galėtų stoti Į viais karininkais. Stalino 

izuojamą Len- Įsakymas buvo perduotas 
ene Rusijoj.
lenkai pradėjo 

organizuoti Bavo armiją, jie 
niekaip Tegalėjo surasti 
lenkų ka-liinkų Rusijoj.
8,300 len;Į karininkų ir 
apie 7,00)llenkų puskari- 
ninkų kur iii dingo ir visoj 
Rusijoj jų J negalima buvo 
atrasti,

ną, Mask 
Lenkijos 
ne sutartį 
sti visus 
vius,, kad 
naujai o: 
kijos kariu 

Bet kadit .uvn ______ —Bostono vyskupas. Sa . .
kai, kad musu šnektoj tokių ko, per Naujus Metus kož- kiečiai atradę prie Katynio 
žodžių nėra. nas katalikas turi ateiti baž- “apie 10,0<Jp lenkų kannm-

__Yra, tėve, yra! nyčion ant mišių ir atsineš- ku lavonu . Vokiečiai skel-
__Nu/o kaip? ti senas armobilo blėtas su
—Linksmų Kalėdų, tėve. numeriais. Tas jau buvo ga-
—Šitoks pasakymas ne- zietose rašyta ir radijušas 

butų teisingas, Maike, ba apie tai kalbėjo. Argi tu ne
šiu metų Kalėdos nėra link- girdėjai?
smios. ! —Girdėjau, tėve.

—Turbut tėvas negavai’ —Nu, tai pasakyk, ką as 
*okiu dovanų9 turiu darvt? Aš armobilo
' —Taigi, taigi. Maike, va- neturiu, ‘taigi negalėsiu ir lenkų karininkų žudymus, 
luk tu dovanų aš ir atėjau tokių blėtų nunešti ant mi- kuriuos atlikę Sovietai 1940 
pas tave. Gal tu man nors; šių. Ką aš turiu daryt? metų pavasari Smolensko 
naują cibuką nupirktom, ba’ —Nieko. ;srityje .
mano pvpkė jau visiškai —Bet kaip tada bus su Į Žinoma, Maskva griez- 
bai<riasi ‘ mano dūšios išganvmu? i čiausiai nuneigė vokiečių

—Vietoj “cibuko”, aš ga-’ —Tos blėtos, tėve, su du-Į skleidžiamas žinias. Rusai Iš kelių 
liu duoti tėvui gerą’patari-į šios išganymu neturi nieko’sakė, kad Gniezdovo kai- vyriausybė

kų lavonų 
bė, kad lenkus karininkus 
išskerdė rusai. Po trijų die- 
rm atsiliepė Maskvos radio. 
Maskva skelbė, kad:

“Per paskutines dvi ar 
! tris dienas Goebbelso me
lagiai skleidžia prasimany 
tas žinias apie masinius

mą. Kai ateis Nauji Metai, bendra. me, prie Katynio, kur buvo
mesk savo pypkę per tvorą —Tai kokiems paraliams! atrasti lenkų karininkų la- 
ir nusistatyk* daugiau neru- reikia jas nešti bažnyčion? ’ vonai, yra senovės laikų ka- 
kv+j į —Arkivyskupas, tėve, no- pinės, kurias vokiečiai at-

1 kasė ir meluoja pasauliui, 
kad jie atradę išžudytų len

—Ačiū už rodą. Maike,iri pasidaryti daugiau pini- 
ale pypkės išsižadėti aš ne- i gų, todėl ir liepė katalikams . . .
galiu. Aš verčiau nevalgęs sunešti senas automobilių j kų karininkų masinius ka- 
pabusiu, bet pypkė man tu- Mėtas, kurios po Naujų Me- pus

tų yra numetamos, kad jis Į —o—
galėtų jas parduoti kaip i Bet lenkų karininkų la
šeną geležies laužą. Tai ne vonai tikrai BUVO AT

RASTI. Vokiečiai nemela-

ri būt.
—Niekus kalbi, tėve. 

Valgis yra būtinas žmogui

NKVD ir politinės jioliei 
jos budeliai “vado” įsaky
mą išpildė...

—o—
Niurembergo teisme, kur 

buvo teisiami didieji nacių 
kriminalistai, rusai į kalti
namąjį aktą buvo įrašę na- 

ZTT““"’! ~“’''icių prasižengimą žudant s* -ie ankscia.u lenkų karininkus prie Ka- 
lu* a!sv? 11 tynio. Bet teismo sprendi-

m Jle me Apie tą tariamą naciųyklose. 4,253 „ėra nė žo
.______ _ karininku la-ifLu^ m:________

b^*,ll,asti f'™

buvo pa 
buvo žino 
belaisvių 
tu trukstarr

tymo, 
žiauriai 
šiandien 
rado.

iuose kapuose, 
leisti. Kitų ir 

niekas neat-

elids” kuries iš vieno sykio 
cabena po 18 tonas žemių. 
Tos mašinos yra milžiniški 
Uokai, o apie jų dydi gali
ma spręsti iš to, kad viena 
padanga tokiai mašinai 
kainuoja net $2,000.

KIEK KANDIDATAI 
GAVO BALSŲ

Ant ko stovi automobilis?
Kartą atėio žmogus “ek- 

zaminų laikyti” gavimui 
“draiverio laisnio”. Jis mo
kėjo neblogai važiuoti, be; 
kada ekzaminatorius pa
klausė jį: “Ant ko stovi au
tomobilis?”, žmogus nega
lėjo atsakyti.

Ekzaminatorius jam pa
aiškino, kad automobilis (
stovi “ant oro”, nes pripus-j Lapkričio 2 d. balsavimo 
tos automobilio padangos daviniai jau galutinai su
yra pilnos oro ir ant to su-, skaityti ir paskelbti. Iš vi- 
spausto oro stovi visas au- so prezidento rinkimuose 
tomobilis. Kada oras dėl dalyvavo 48,680,009 bal- 
kokios nors priežasties iš-; suotojai. Iš tų balsų prez. 
eina, tada automobilis už- Trumanas surinko 24,104,- 
gula visu savo svoriu pa- 548 balsus, gub. T. Dewey 
dangas. J gavo 21,969,625 balsus,

Taigi, automobilis stovi gub. S. Thurmond gavo -L
ant oro. Bet dabai Francu- 1,169,312 bakų, 
zijos gelžkeliuose pasirodė ,ace gavo — 1,156,8/^6 bal- 
jr traukiniai “ant oro”. Toj sus, Nonnan Thomas (šo
kio traukinio vagonų ratai čia listu kandidatas) gavo— 
yra “pakaustyti” gumos pa-Į 132,138 balsus, Claude A. 
dangomis, kurios yra pri-,Watson (prohibicijos parti- 
pustos oro. kaip automobi- jos) gavo — 103,343 bai
lių padangos. Vagonai ant sus, Edvvard A. Jeichert 
tokių ratų bėga labai tyliai | (socialist-labor) — 27,921; 

žino ir jie naudojami miegamuo- Farrel Dobbs (socialist 
se vagonuose, kad žmonės vvorker) — 13,007 ir, kiti 
galėtų ramiai miegoti. kandidatai gavo mažiau.

Pirmieji traukiniai su to-! Nuošimčiais imant prez. 
kiais vagonais Prancūzijoj Trumanas gavo 49 su puse 
paleisti tarp Paryžiaus iri nuošimčių visų paduotų bal- 
Strasbourg’o, kur tėra tiktai i sų, gub. Devvev surinko 45 
316 mylių kelio. Važiuoti! su viršum nuošimčius ir vi- 

Bet kada nors pasaulis tokiu “tyliu” traukiniu yra!si kiti kandidatai gavo 5 su 
tas malonumas, kad jame puse nuošimčius balsų.
visai nesigirdi jokio gelžke-i ---------------
lio triukšmo.

“Pakaustyti” vagonų ra
tus guminėmis padangomis 
nugalvojo prancūzų gumos 
fabrikantas M. Michelin.
Jis 1929 metais kartą važia-.

rių didžiųjų aliantų teisėjų, 
negalėjo įrodyti, kad vokie
čiai atliko Katynio skerdy- 

T ... nes. Teismas netiesioginiai 
! t^. L^nkl^os i parodė pirštu Į Rusiją, kai-

pileistf kenkus Mak'il po tų ^^dvmi^kaltininkę.

atsakė,j Pasaulis šiandien z.mubeirti. Nuoln m.J Hepos 5aty?.io sk?'dynjų
, ; / -pą zmo visų demokratijų

vr.e^b balan- vadai. Visi žino, kad Rusi-30 d. iki 194 
džio mėnesio 1 Maskva niekada nesakė, Jad lenkų ka- | g’g’ĖJ* kn^inaS 
rininkm vokiečiu • n ? ,kI?vlPų kriminalistų.vuKiecių kultunngasis pasaulis 

tyli.

reikalas, o pypkė tik įprati-j dūšios išganymas, tėve, bet 
mas. Gi nėra tokio Įprati ; paprastas biznis, kurio tiks- vo. Kartais ir “Goebbelso 
mo, nuo kurio žmogus ne- las yra pasipelnyti. į melagiai” pasakydavo tie-
galėtų atprasti. Tik nutarki —Kažin, ar tik tu man są. Vokiečiai prie Katynio 
daugiau nerūkyti ir tvirtail nemeluoji, Maike. Argi ga- atkastųjų karininkų lavonų 
to nutarimo laikykis. limas daiktas, kad tokia pa- nugabeno spaudos atstovus,

—Gal tu, Maike, daugiauį vožna asaba, kaip arkivys- o vėliau jie pakvietė tuos 
už mane gramotnas ant ras-i kūpąs, užsiimtų tokiu biz- lavonus tyrinėti tarptautinę 
to ir visokių ličbų, ale apie niu, kaip seno džionko rin- komisiją, Į kurią Įėjo dakta- 
žmogaus noturą tu daug ne- kimas? Kiek aš žinau, tai rai iš Belgijos, Bulgarijos, 
žinai. Nežiūrint kaip tu fi- iki šiol toki džionką rinkda-
geriuosi, nuo pypkės aš ne- vo tiktai žydeliai ir salavei- 
atprasiu. Tu turbut nežinai,Į šiai. Nejaugi arkivyskupas 
kad aš jau turiu padaręs norėtų atimti šitą bizni iš 
testamentą, kurTiepiau fra-į džionkmanų? Į kągi tai bu- 
šyti, kad man numirus Į i tų padabna! . .
grabą butų Įdėtas maišiukas —Tėvą" turėtum supras- rų komisija paskelbė, kad 
makorkos ir pypkė. Taigi į ti, kad ir bažnyčiai reika- lenkų karininkų žudymas 
apie atpratimą nuo rūkymo! lingi pinigai. Dievas nie- buvo padarytas 1940 metų 
tu man nešnekėk. Verčiau kam nieko neduoda; net ir'kovo ir balandžio mėnesius, 
pasakyk, ar nupirksi man arkivyskupai nieko iš jo ne- Su ta tarptautine komisija 
kokį prezentą. Įgauna. Taigi jie priversti į atkastuosius-lavonus tyrinė

ti ko tėvas daugiausia imtis visokių priemonių, jo ir Lenkijos Raudonojo 
kad pasidaryti pinigų.

Na, tai denkiu, Maik,

Danijos, Suomijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Olandijos, Če
choslovakijos, Rumunijos, 
Šveicarijos, Vengrijos ir 
Prancūzijos.

Vokiečių sukviesta dakta-

rininkai
okupuoto.! Prijos dalvje 
Jie sakė. kad tie karininkai 
jau yra paleisti, o kur jie 
yra, Maskva Sakėsi neži
nanti. Tokias informacijas 
Maskva davė lenkams apie 
lenkų kaiininkts. Nors ru
sai turėjo paimtų Į nelaisvę 
lenkų karininkų sąrašus, jie 
lenkam? tų sąrašų niekada 
nedavė. Lenkai patys turėjo 
padaryti nepilnu? belaisvių 
karininku sąrašu^ ir juos Į- 
teikė Ma?kvos valdžiai, pa
kartotinai klausdami, kur 
yra tie belaisviai karinin
kai?

Molotovas, Višinskis, Bo- 
gomolova? ir pat> Stalinas

prabils. Prabils ne tik dėl 
Katynio skerdynių, bet ir 
dėl kitų Maskvos krimina
listų prasikaltimų. S. D.

PATRIA LEIDINIAI

Gavome iš Vokietijos, iš 
“Patria” leidyklos, bundulį 
knygų. Kai kurios knygos, 
tos leidyklos išleistos, jau 
buvo “Keleivyje” paminė
tos ir recenzuotos. Dabar 
leidykla prisiuntė mums 
šias knygas:

pakartotinai MELAVO, kad i šaltį m vėją. Pasakaitė vai- 
Įęams 43 pSj antra laida.lenkų Karininkai belaisviai 

yra paleisti. MELAVO są
morungai. gerai žinodami, 
kad tie belaisviai vi a ” 
skersti.

U Woll. xi. ▼▼ an

KALENDORIUS 
JAU GATAVAS

____________ ____ “Keleivio” kalendorius
vo nakčia iš Paryžiaus i' metams jau atspaus- 
Marselę ir visą naktį nega-!dintas- Vls*ems užsisakiu-
lė;o užmigti dėl ratų bildė 
šio ant bėgių. Ta nemigo

siems kalendorius jau siun
tinėjamas.

norėtum?
—Aš, vaike, daug ko no

rėčiau. Kūno patiekai aš | kad tu man šitą biznį taip 
norėčiau naujų batų, nau- dailiai išklumočijai. Aš jau 
jos mundieros ir kvortos buvau nusigandęs, nes išro- 
šnapso. O dūšios išganymui dė, kad be tų blėtų negalė- 
man reikia poros senų blė- siu Į dangaus karalystę pa
tų su ličbom. tekti.

—Apie kokias blėtas tė
vas čia kalbi?

—Nugi apie tas, ką prie 
armobilų yra pritaisytos.
Ant jų yra užrašyti armo
bilų numeriai arba ličbos.
Juk tu žinai.

—Tas blėtas aš žinau, tė
ve. Bet aš nesuprantu, ką 
jos gali turėti su dūšios iš
ganymu.

—To, Maike, ir aš nesu 
prantu, ale toks yra duotas

Kryžiaus atstovai. Atkas
tuosius lavonus lankė ir 
lenkų, amerikiečių bei ang 
lų karo belaisvių grupės 
kurias vokiečiai tyčia buvo 
nuvežę pasižiūrėti atkastų
jų lavonų

Lenkijos vyriausybė 1945 
m. balandžio 16 d. kreipėsi 
į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių Ženevoje, prašyda-

DOVANA SUOMIJAI
Rusijos vyriausybė užde 

jo ant Suomijos 600,000 do- ma ištirti lenkų karininkųi_ •_ i i «• w > i X_ 1-___ __? _ tr _ a__ • .lerių “pabaudos” už nepri- 
statymą laiku reparacijų, o 
tų reparacijų suomiai nega 
Įėjo pristatyti todėl, kad ko

žudynes prie Katynio. 
Tarptautinis R. K. sutiko, 
bet su sąlyga, jei Vokietija 
ir Rusija sutiks su jo tyrinė-

munistai buvo sukėlę visą jimais. Vokietija sutiko, bet 
eilę streikų. Dabar Maskva' Maskva griežčiausiai atme-

Stepas Zaborskis — Ga- 
1S nykių vaikai. Skaitymai 

jauniems 108 psl.
P. Orintaitė — Marti iš 

Miesto. 15 novelių rinkinė-KarininKų skerdynės, prie 
Kaprio. į^vo atliktos “ru- lis, 90 psl. 
sisku budu” šuviu i galvos* Bale Voveraitė — Kiškio 
užpakalį. Veik visi 4,253 Lupa. Eilutės apie kiškį su 
atrasti lavonai prie Katynic P. Osmolskio piešiniais.
ocfl0’ H^dyti tokiu budu. 
^•.lavonų atrasta su suriš 
tomis užpakalyje rankomis 
Virvės, kuriomis rankos bu 
vo suraišiotos, buvo Rusi jo 
padirbto?. Visi Katynio 
skerdynėse išžudyti belais- 
T*** .^uvo {g Kozielsko be 
laisviy stovyklos. Jie buvo 
gabenąrr. įį Kozielsko gelž- 
keliu j Gniezdovo, o iš ten 
autobusą? grupėmis po 30 
žmonių jįe buvo vežami i

Kazys Bradunas — Vil
niaus varpai, sonetai, 27 pl.

Vincas Ramonas — Kry
žiai, romanas, 318 psl.

Stepas Zaborskis — Auš
relė, elementorius, 140 psl.

Dr. Kazys Grinius —Min
tys ir atsiminimai, 303 psl.

Paminėtas čia knygas ga
lima užsisakyti iš “Patria” 
leidyklos, kurios adresas 
yra:

Verlag Patria
(14a) Fellbach-Wuertt 
Schwabstr. 103,

Germany.

naktis ir davė jam idėją pa-. Prašome, visus musų skai- 
dėti vagonus ant guma pa- . užsakymus
dengtų ratu. kalendoriui. Kaip tik užsa-

Kada Michelin apie ta V™?1 bus ?auti’ kalendo- 
idėją papasakojo savo dirb: r‘l£ , P^ystas. 
tuvės inžinieriams, tie neti-į ^a\eudonaus kaina ir sie
kėjo, kad kas nors iš to iš- - ie^a l.a.Patl» centų, 
eitų. Bet dabar vagonai su f rašome pimgus siųsti kar- 
padengtais guma ratais jaui;u su ,P’?nurne.r^'
bėgioja ir atrodo, kad idėja’1 a ar ^kir£1- Galima pinij 
prigys ne tiktai Prancūzi gus už kalendorių pasiųsti 

ir pašto stempėmis, po 3 ar 
4 centus stempėmis.

Kalendoriuje yra 96 pus
lapiai skaitymo. Yra Įdėta 
pagerinta kalendorinė dalis 

Darbas ir Masinos su ,.tauti?kais.. vardais, yra 
Amerikoje, prie Euph,atJ^ai MdCdaug v£

fg E"?,“*' 4-ną; e*’

joj, bet ir Amerikoj, kur 
žmonėms reikia daryti daug 
ilgesnes keliones, negu ma
žoj Prancūzijoj.

ir paveikslų 
Užsakymus siųsti

“KELEIVIS”
636 E. Broadtray,

So. Boston 27, Mass.

to naujo pilimo pažiūrėti 
atvyko Yadava Mohan, in
žinierius iš Indijos. .Jis ap
žiurėjo darbą ir sakė, kad 
dėka mašinoms Amerikoje 
300 darbininkų iškasa ir su
verčia į pilimą tiek žemių, Pavergęs Lietuvą priešas 
luek Indijoj padalytų 6000.nesigaili nieko jai naikinti, 
darbininkų. 1 * •“ -

I
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Sena Pranašystė '
Kada buvau mažas, į ma- Lekianti kėdė yra heli- 

no tėvo stubą kartais susi- j kopteris, kuriame yra ma- 
rinkdavo vyrai vakarais ir žas motoriukas, 35 arklių 
“politikuodavo”, o aš ausis jėgų stiprumo, viršuje yra 
ištempęs klausydavau ir dė- • pritaisyti sparnai, o virš 
davau sau į atmintį. Kalbė- motoro yra kėdė žmogui at 
davo jie apie “viską”. Kar-sisėsti. Visas tas reikalas 
tais pasakodavo vienas ki- stovi ant trijų kojų, o kojų 
tam apie baidykles, apie ’ galuose yra ratukai, 
keistus pažarus ir “iš savo į Lekianti kėdė sveria 175 
patyrimo” nupasakodavo ■ svarus ir ji gali nešti trupu- 
x.i„„ j.j v.-.-, ų daugiau sunkumo, negu

ji pati sveria. Todėl žmo
gus gab toje kėdėje sėdėti 

ris. Kartais vyrai tikrai po- ir lengvai lakioti. Mašina 
litikuodavo. Koks nors se- : lekia maždaug 60 mylit į 
nesnis pasakodavo apie to- per valandą, bet gali pa- 
limus karus, apie lenkmečio siekti ir 90 mylių greitumą, ną milioną dolerių saviej 
jiuotikius, arba koki “ang- J orą ji iškyla 12,000 pėdų. siems gelbėti sukelti? Gali 
ličanka yra starki ant ju-Ore mašina gali būti apie 3* kiti, galime ir mes, tik rei-1 
rų”, arba apie prūsų gud-

tokių dalykų, kad aš bijo
davau paskui vakarais ir 
nosį iškišti laukan pro du

nustt, generolus. Visokių

gų, nes visi gerai žinome, 
kad tuščiomis rankomis nie-Į 
kam nieko negalime pagel
bėti.

Gražus pavyzdys šalpos 
darbe žydai. Štai, gruodžio 
8 dienos “New York Times’’ 
numeryje skelbiamos su
mos, kurias žydai šiais me 
tais išleido 100,000 žydų1 
tremtinių šalpai: toji suma 
siekia $73,448, 700.00. Vien 
tik emigracijos reikalams 
jie išleido $10,430,000.00. 
Arba, štai, mažutis Ohio 
valstijos miestelis Mentor 
Suomijos žmonėms šelpti 
surinko $35,000.00.

Jeigu kiti gali tokias mil
žiniškas sumas suaukoti, tai
argi negalime mes nors vie-'

valandas. Nauja lekiamą i kia geros valios ir noro. 
mašina kainuoja mažiau; Neatidėkime kitai dienai

politikų” teko girdėti, tik 1,000 dolerių, arba daug 
niekada tų vyrų pasikalbę- mažiau, negu kainuoja au
dimuose nebuvo minima tomobilis, kurs tik žeme te- 
Lietuva. Gal todėl, kad aš gali šliaužioti.
gimiau ir augau Žemaitijoj, Lekianti kėdė vadinasi
kur žmonės savęs ir lietu
viais niekada neskaitė?
’ Šias dienas aš prisiminiau 
tuos mano gimtojo kaimo

“Hoppi-Copter” ir ją ga
mina to vardo kompanija. 
Išradėjas yra amerikietis 
Horace Pentecost iš Seattle,

to, ką reikia dar šiądien pa
daryti. Siųskite aukas:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

rri EIVlS. SO BOSTON

KOSTA-RIKOS pilietinis karas

Orlaivis su kareiviais ir ginklais keliauja į frontą 
mažiukėj Ktsta-Rikos respublikoje, kur kilo pilieti
nis karas*.-Oiaivis lekia iš San Jose miesto, tos res
publikos sos inės Į frontą, krašto pasienyje.

JUOKAI
Ponas ir Tarnas

Staiga mirė senas ponas 
ir jo taip pat senas tarnas. 
Po mirties jie abu susitiko... 
pragare ir abu labai nuste
bo. Tarnas piimas sušuko:

—Už ką, maloningas po
pe, pakliuvai į šitą baisią 
vietą. Tamsta toks geras, 
mielaširdingas ir visada t 
malonus? į

—Pakliuvau už suktybes! į 
—atsiliepė ponas, — Tas1 
mano sūnūs tiek skolų pri
darė, kad aš turėjau suk
čiauti iki jį išpirkau iš bė
dos. O už ką tu čia, kui-s vi
sada buvai toks paklusnus 
ir paslaugus?

—Aš čia, — liūdnai atsi
liepė tarnas, — už tą patį 
Tamstos sūnų, nes aš jį pa
dėjau padirbti.

Ezpert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watehes - Jevelry - Diaaeata 
Bitine - Electrical AppUaacaa

378 W. Broadvay. So. 
TeL ŠOU 4648

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Uetavie Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu

VALANDOS: noo 2-4 nuo 7-2 
524 BB0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

gudrių vyrų pasakojimus. į Wash., o kompanija yra su 
Prisiminiau juos todėl, kad į daryta Anglijoj, 
viena tų vyrų pranašystė, Mano kaimo. žmogaus 
tikrai išsipildė, ar greit iš-į pranašystė issilipdė. Le-
gipildys. Buvo taip: i kianti kėdė yra ir, dievaž,

Kada pasaulyje pasirodė i kaip tik ta kėdė atpigs ir 
pirmieji orlaiviai, šio šimt- 1 J<Į bus galima gauti už ko- 
jnečio pradžioje, žinia apie kius 200 dolenų, aš manau 
geležinius paukščius pasie-:JU nusipirkti ir palakstyti

NEUŽMIRŠKITE PADĖTI 
TREMTINIUI

kė ir mano gimtąjį kaimą.. 
Kaip ji pasiekė, aš ir dabar! 
nežinau. Gal kas nors skai
tė kokį laikraštį, ar gal 
koks gudresnis miestelio 
žydas papasakojo kam nors 
iš kaimiečių apie naują pa
saulio stebuklą. Atsimenu 
tik tiek, kad vienas vaka
ras mano namuose buvo 
iveik ištisai paskirtas “dis
kusijoms” apie orlaivius.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE B INSURANCE |

409 W. Broadtray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 27 OB1OLE STBEBT 

We»t Bnbary. M—
Tel. PArkwey 7-1233 W

Daktaras ir Ligonis
Pas daktaią atėjo senaž 

žmogus ir sako, kad viena 
jo ausis užkrito, jis nieko 
nebegali girdėti. Daktaras 
apžiurėjo ausį ir sako: 1

—Pagelbėti nieko nega
liu, Tamstos kairioji ausis 
apkurto nuo senatvės ir vai
stų nėra.

—Netiesa, — sušuko li
gonis, — negi mano kairioji 
ausis yra senesnė už deši-1 
niąją, su kuria aš dar gerai 
girdžiu!

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

\ -----------
Pa j ieškomi (ia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

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

Petruliutė Mai iš Kunigiš- mos kilusios iš Enikių vienk.. 
kiu km., Bartinkkų vai., gyve- Čedasų par., prašomos atsiliept, 
no Pa. valstijoj Stuparas iš Rokiškio.

Petrušk enė - ’alinskienė Ma- šupleevičius Jonas išvyko iš 
gdė, duktė Luriko. kilusi iš Kauno į Argentiną.
Keturvalakių va Suška Juozapas.

Pivoriūnas Piras, s. Justi-' Švedas (Sweede)Jokūbas, Jo
no, kil. iš Rokisio vai., turįs nas ir Petras sūnus Juozo, iš 

1 dukterį Onutę.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8Y8)

urruvis gydytojam
V e lando*: 2-4 Ir 6-8 

Nedėltomie ir ftventodiealato:
mo 10 iki 12 ryto

278 HABVABD STBEBT I 
kaip. laoaa SU arto Carini Ba. Į

CAMBRIDGE. MASS.

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

Chicago 9, III.
Aid Overseas. Ine., gauna 

daug laiškų su maloniais atsi
liepimais apie šips bendrovės 
veiklą. Skelbiame nors dali lai
škų ištraukų, tikėdami, kad tas 
patarnaus tolimesniam musų 
tautiečių šelpimui.

1. “Turiu garbės pranešti 
jums, kad siuntinį per jūsų fir
mą gavau pilnoj tvarkoj. Gauti 
produktai yra aukštos kokybės. 
Reiškiu pagarbą. — A. Janu- 
saitienė. Lehrte, Germany”. — 
Siuntinį užsakė J. Miniota iš 
Kenosha, Wis.

2. “I have received parcel on 
iį Dcc. 2nd is a perfect condition.

—J. Juškaitis. Hanau. Germa
ny”. — Siuntinį užsakė P. Snie- 
gaitis iš Kanados.

Žiūrėsime į gyvybiškai svar-l 3. “Maisto siuntinį gavau ir 
bius reikalus, tai mes nė labai dėkoju. — Ona Liepinai- 
Šimto tūkstančių nesurink- tienė, Traunstein. Germany”.— 
sime. Tuo tarpu tremtiniai Siuntinį užsakė Mrs. Bartkus 
vrp atsidūrę katastrofiškoje iš Cicero, III.
būklėje. Jiems reikia ne tik 4. “Gavau pakietą

J. Str., Baltimore.

LIETUVIŲ TREMTINIU 
ATEITIS — AMERIKOS 

LIETUVIU RANKOSE

Jau du mėnesiai praėjo 
nuo BALF’o seimo Chica
goje, kur nutarta vajui su
kelti penkis milionus dole
rių tremtiniams šelpti Eu
ropoje ir juos atgabenti A- 

. . ......... merikon. Ugi sol BALTą
jnoka apie aviaciją ir koki pasiekusios sumos mažos, 
pamokaIJi ir šiandien te- gauta vos $10,000. 
besėdi mano galvoje. Į jej įr toliau taip šaltai

Pirmiausiai kas tai papa
sakojo, kad “žmonės le
kia”, o paskui, kada visi 
buvo įtikinti, kad žmonės 
tikrai lekia, prasidėjo viso
kie pranašavimai, ką žmo
nės galės padaryti skraidy
dami padangėmis. Atleidę 
vaizduotės pavadžius, vy
rai pasakojo “įdomesnių’’ 
dalykų, negu gali šiandien 
papasakoti didžiųjų bombe- 
rių ar varykliniu orlaivių 
pilotai - skraidytojai. Pasi
kalbėjimas tą vakarą baigė
si viena pranašyste, kurią 
padarė “svietą matęs” vy
ras. Jis sakė:
- “Atminkit mano žodį,

monn mrmmi ------ ---------- rvr in»irv ĮJUh sti ^nxvx

I ~

maisto ir drabužių, bet ir 
pačių reikalingiausių vaistų 
jau sergantiems gydyti!

Tremtinių gabenimas Į 
Ameriką pagal naująjį DP 
įstatymą taip pat reikalauja 
nemaža lėšų. Tiesa, iš Euro-

Keturvalakių vai.

Nenori Rojaus
Vienas sovietų kareivis 

Vokietijoj ėjo keliu ir susi
tiko miničką, kuri prie ke-

Pliskaitis Jons, brolis Leo-! Švetkaukas Juozas ir žmona, lio atsiklaupusi meldėsi, 
poldo. i arba jų vaikai iš Miroslavo vai.

Plura Paul. yvenęs 208 S. į Svylas iš Užpalių vai.
Clay st., LouisVle. Ky. Tamošiūnas Jurgis iš Stale-

Pliauškas Praas. riškių km.. Utenos ap.
Pučinskas Peras, iš Traupio Tarbunas Jonas, kil. nuo Ra- 

miestelio. i dviliškio.
Pukelienė - Grdauskaitė Eiz-! Titlius Jonas, Petras ir Si- 

bieta. d. Tomo '• Elzbietos gim. Ikonas.
Šilalės vai., seao Onos Balčie- Toliušyte, sesuo Antano iš 

Gardamo par.nes. ■ -M yPūkinas Jon.j iš Raseinių ap
skričio.

Pupšaitė B.'ė, gim. Ameri
koje ir gyven.-fc Veviržėnų vai.

Purlytė - R 
Ramanauski- 

ninkų-Žygaičit 
goję.

Ražanauska- ohan.

skienė.
onas iš Sarti- 

gyv. Chica-
pilnoje

tvarkoje. Labai dėkoju. — S.
Indreika, Luebeck, Germany.” i Riklius Juoa 
—Siuntinį užsakė G. Indreika i Rimkienė - 
iš Hamilton, Kanados.

5. “Už siuntinį labai dėkoju.
Gavau puikiausioj tvarkoj, —P.
Kazlauskas, Wetter Ruhr, Ger-

pos juos atveža valdžios lė- į many”. — Siuntinį užsakė J 
Šomis, bet tik ligi Amerikos Venskus. Empress Hotel, Moo-

ateis laikas, kada atsisėdę 
ant krėslo galėsime nulėkti 
pas savo kaimynus į sve
čius...”

Šita pranašystė pabaigė 
to vakaro “aviacijos disku
sijas”. Ta lekianti kėdė 
man įsmigo į galvą ir aš ją 
prisiminiau praeitą savaitę, 
kada pamačiau pirmą le
kiančios kėdės paveikslą. 
Toki “kėdė” jau yra iš&al-

uosto. Čia jau valdžia nu
stoja jais rūpintis. Nuo uos
to ligi apsigyvenimo vietos 
kelionę turi apmokėti darbo 
ir buto garantijos davėjas i

se Jaw, Sask.. Canada.
9. “Siuntinį gavau pilnoj tvar

koj, — J. Vasaitis, Memmin- 
gen. Germany”*. — Siuntinį už
sakė V. Oželis. East Malartic

arba kuri organizacija. Nė- Minės Ltd.. Norrie. Canada.
ra vargo su tais, kuriuos pa 
tys lietuviai kviečia. Jie sa
vo giminėms, draugams ar 
pažįstamiems sumoka pa- 

i tys. Bet yra nemaža tremti
nių, gavusiu darbo ir buto 
garantijas iš svetimtaučių, 
kurie atsisako mokėti už jų 
kelionę. Šiuo atveju geriau
siai galėtume pagelbėti mes

jos dvi sesery- 
fija. dukterys 
gimusios Vair-1 

Rumšienė fa 
čius iš Radvib 

Rumševičiu? 
chalina. Moru. 
Radviliškio.

Rutkauskaitė 
Judrėnų parap 

Sabrekas Pet 
apskr.

Sadauskas ?r 
nu km.. Obels

rdauskaitė ir 
Karolina ir Zo- 
uozo ir Onos, 
vai.
ir Rumševi-

o.
Barbora. Mi

na ir Stasė iš

Uždvario km.

s iš Tauragės

Tumoša. pusbroliai Petrės 
Kucenaitės.

Umerienė - Valmerytė Emili
ja ir Ona ir brolis Adolfas, vai
kai Karolio, iš Gižų kaimo ir 
valsčiaus.

Urbanavičius Jonas ir Juozas 
ir Urbanavičiūtė Rūta, kilę iš 
Sniegiškių km.. Dusetų vai.

Užas Juozas iš Kauno.
Vaičiūnas Petras iš Josvainių 

sūnūs Marijonos ir Juozo.
Vainoraitė Ona iš Lazdinin

kų km., Darbėnų vai.
Valaitis Juozas iš Kučkų k., 

Jankų vai.
Valinskas Kostas, tėvas Jo

no, išvykęs iš Lietuvos 1929 m.
Valiukevičiūtė Marija, sesuo 

Juozo, jos brolis Juozas kil. iš 
Gudelių II vai.

Vanagas Stasys ir sesuo, Lie-

Rusas paklausė tą davatką
—Ką tu čia darai?
—Aš meldžiuosi, — at

sakė minička, — kad ateitų 
geresni laikai.

—Aha, nori gerų laikų? 
Na tai pasimelsk ir už ma
ne, kad ir aš turėčiau gerus 
laikus.

Kitą dieną tas rasas vėl 
eina keliu ir vėl pamatė tą 
pačią davatką besimel
džiančią. Jis ir vėl klausia:

—Ką, tu ir vėl meldiesi! 
Už ką dabar poterius bars
tai?

—Meldžiuosi už tave, kad 
tu eitum į rojų, — atsiliepė 
davatkėlė.

—I rojų? Ar tu pašėlai, 
aš nenoriu į rojų, aš noriu 
pasilikti Vokietijoje.

TaL ŠOU
DAKTABAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

sa BOSTON. J

DR. G. L. KILLORY
18 Tr SU Hiatai 

Keatarye 2S5 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

2044-J
8PECIALI8TAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ

BORIS BEVERAGE CO.

as, iš t'ndriu-I tuvoje gyveno Meškučių vai.
Vasiliauskas Ignotas. ----

jau yra
vota, padirbta ir didelė patys, lietuviai, paskolinda- 
kompanija skraidančias kė- mi tremtiniui reikalingą su
dės jau gamina. mą. Visam tam reikia pini-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

-KELEIVIS”
So. Boston 27, Mass.

220 E Street, South 
Pristato tomką. vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir sales.

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarime mo

šų 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. Broadvay, So. Bostone

Tel. SO 8-4148

(-)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inmired 
Movera)

Perkrauston
tta pet ir j to-1 
Hmaa vieta*.
Saugi priežiūra, kaina 
na BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS 
V.| flOTTtk Rnrtn. 4«I>

sūnūs
Mykolo ir Katarinos,iš Ančlau- 
kio kaimo.

Vasiliauskas Jonas iš Paja- 
vonio vai.

Vazbys Petras iš Lazdininkų 
nupras. Juo- km * Darbėnų vai. 

tcas išPajevo-i V.nerskas Pranas.
Vištelytė iš Gaiženų kaimo.

8 ir Antosė iš.ZaP-vškio vaI-
Vizgirda Antanas ir Juozas

ai
Sakalauskas i aidas ir sesuo 

Bronė, vaikai’m° *r Juzefos iš 
i Virbalio.

6. “Thank you. I’m much ob- 
liged for mediation. — Prof. J.
Puzinas. Pinneberg, Germany."
—Siuntinį užsakė P. Slivynienė 
iš Derby, Pa.

AID OVERSEAS, Ine. gauna! Sakuotis Jg^ iš Kartenos 
daug laiškų iš Vokietijos, kur vai.. Asteikiu 
prašoma padėti maistu arba su- šalaševičius 
daryti darbo ir buto garantijas.'zas, Jurgis ir V 
Laiškų gaunama tiek daug. nio. Vilkaviš’k 
kad jokiu budu neįmanoma vie-1 Samoška Vim
niems visų patenkinti. Dėl tolLabgiriu km.

Satkus Pran. 
Saunoraitė -

DR. D. PILKA
Oflno Valandos: mw 2 IM 4 

Ir ann 7 IM 8
546 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.
: SOUth Boaton 188adžgirio parap.!

iš Višakio Rudos par
Voras Kazimieras, brolis Mor 

tos IJucevičienės iš Lackavo 
vai.. Mažeikių ap.

žeglys Kazimieras iš Jevara- 
vo vai.

Zenus Kazys iš Rumšiškių
valsč.

Žilinskas Juozas ir Žilinskie
nė Petronėlė, krikšto tėvai Ur
šulės Prataševičiutės. č

žmuidzinas Jonas, brolis Va
linskienės.

tautienė Kazi
miera. gyv. Kra iuose.

Senkus Albir 
Seenkutės Man

Šidlauskas Ju

ir Jonas ir 
ir Petrutė. 

’is, sūnus Jur-
> ap.
ndras iš Kvie- 

vedęs

mes prašome geraširdžių Ame
rikos lietuvių paramos šiame 
darbe: Kas norėtų sušelpti 
tremtinių šeimą ar vieną trem
tinį, kreipkitės į musų ofisą ir 
mes jums prisiusime reikalin
gų paramos asmenų sąrašą; olgio. iš Vilkaviš 
kas galėtų sudaryti darbo bei' Šimaitis Alek 
buto garantijas šeimoms ar tinių km- Ganfdų vai. 
viengungiams, malonėkite pra
nešti mums savo adresus, o 
mes pagal tai sudarysime ga
rantijas ir pasiųsime tamstoms 
pasirašyti.

Neužmiršk padėti tremtiniui 
AID OVERSEAS, Ine.

Tatof.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Negalime būti ramus, jei 
broliai tebevargsta! Aukas 
siųskite:
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

Barbor;: Kili-S<*^ taitę.
Simanavičius Kazys iš Kar

mėlavos miesto.
šiurrna KaZ'! iš Skapiškio

valsč. Ieškomieji arba apie juos ži-
Škultinaite - I ogintienė Pau- nantieji maloniai prašomi atsi

ima iš Joniško!' vai. liepti į:
šnukšta Juozi s iš Betygalos (onsulate General of Lithuania 

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

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 514 formato, kaina $3.00.

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

vai., Raseinių af-
Stankaitė Italija. duktė

Vinco. g>m- ^aF’čių km.. Ve 
viržėnų vai. j

Stankevičius ■ r»nas iš Vasa- 
lufko> vvienki.' tenos ap. 

Stasiukas - b ^’ukėnas. šei-

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti viaokiua biznio skel
bimu* ir pajieikojii

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENE

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Šio skyriaus vedėja sveikina visas savo bendradar
bes ir skaitytojas, linkėdama joms linksmų Kalė
dų ir visais atžvilgiais laimingu Naujų Metų!

Kaip Atsirado Kalėdų 
Dovanos?

KttĘĮVISjSOjJOSTON
IR KALIFORNIJOJ SNIEGO DĖDAS puoduko miltų, pusantro 

.šaukštuko druskos fr trupu
tį pipirų. Apibarstyk šituo 
.mišiniu mėsą ir gerai ją kū
jeliu išmušk iš abiejų pu
sių. Miltai sugers sunką ir 
pasiliks prie mėsos, įdėk 
mėsą į karštus taukus ii- ap- 
$pirgink. Užpilk tomeičių 
$unkos su vandeniu, už
denk ir šutink ant lėtos ug- 
pelės apie tris valandas, 
kartas nuo karto apverčiant. 
Jei sunka pasidarys per- 
firšta, pridėk vandens. Įdėk 
kėlės bulves ir morkas. Kai 
viskas sušus, bus labai gar
dus valgis.

J. Jazminas

ALIARMAS
(Tęsinys) linkėmis, b e i pasėdėti

Pradėję dirbti, kai kurių .Monchberge, kurio papėdė- 
austrų bendradarbių patar- je gulėjo visas šis bombų 
ti, parėjome valgyti į gele-;griaunamas miestas, 
žinkeliečių valgyklą. Buvo Vėliau atradau kelią pa

Dovanos yra tamsiųjų am- iiai buvo laikomi kartu ir j 
žiu liekana. Kol žmogus bu- dievais, 
vo tamsus ir prietaringas, Iš Egipto šita mada pa-' 
jisai bijojo visokių velnių siekė ir kitas šalis. Izraeli- 
ir dievų, baugiausia ji bau tai atiduodavo savo kara
bino nesuprantami jam liui dešimtą dali savo javų. 
gamtos reiškiniai. Kai už- vyno ir gyvulių. (Romos 
eidavo perkūnija su žai- katalikų bažnyčia turi iki 
bais. jis drebėdavo kaip šiai dienai šitą žydų papro- 
zuikis. tį Įrašiusi į savo “Penketą

O kas ei tuos žaibus svai- Prisakymų’’), 
dė? Kas "laužė medžius, py- Silpnas ir mažas visada 
lė vandeni ir bėrė ledus? bijojo stipraus ir didelio,
Prietaringam žmogui išro- kuris galėjo jį visaip nu- 
dė, kad tai buvo dievų rus- skriausti arba nubausti: to
lybė. Jis turėjo kokiu nors dėl mažiukas dikčiui visada Maža lempa kerosino 
budu juos užrūstinti. Todėl duodavo dovanų ir kitaip; Ant krosnies kur dega: 
jie ir spiaudė is debesų liep- pataikaudavo. I Mano mylimi namiškiai,
snomis, todėl ir trankėsi. Senovės Romoj buvo iš- Ką šiądieną šneka?

Kad juos numaldyti, jisai leistas patvarkymas, kad' , , . .
m t"j» xrn^Si!žnrn?s du?ų dMaras
nų. taip sakant, papuku eonams Naujų Metų pro- Ar ieSas ju „.kankina 

ga, kuomet būdavo ruošia-1 Gal ,žia juos
mos dideles iškilmes nau
jiems metams pasitikti. širdis paliautų skaudėti 

Kai romėnai atsibeldė

Kalifornija yra saulės ir šilimos kraštas. Bet kalnuo
se ir ten galima pasidaryti sniego dėdą, taip tai ma
tyti paveiksle. Rytuose tą malonumą g dima turėti 
ir i kalnus nekopus.

1948 KALĖDOS.
Kad galėčiau būt tuo sniegu. 
Kurs krint iš padangės. 
Krlsčau aš ten. kur tėvynė 
Širdžiai mano brangi.
Prie šiaudinės bakūžėlės. 
Kur mažas langelis.
Kur seselė ir brolelis. 
Mama ir tėvelis.

kiaušiniu kairios. Šią vasa
rą už tuziną gerų kiaušinių 
reikėjo mokėti jau arti SI. 
Dabargi jau Juž 65 centus 
galima gauti! tuziną gerų 
kiaušinių; f:
jau tik 50-53 

Maisto
aiškinamas 
riais. Visų 
merikoje būti

Prieskoni* ii spalgenų ir 
obuolių.

Svaras šviežių spalgenų.
Du obuoliai.
Lemonas.
2l/į puoduko cukraus.

■ Du orančiai.
Spalgenas nuplauk, obuo- 

liūs nulupk, perskelk ir pa
šalink kauliukus. Perskelk 
prančius, lemoną ir paša
link sėklas, bet nelupk. Vis
ką sumalk. Sudėk cukrų ir 
išmaišyk. Virint nereikia. 
2alią prieskonį supakuok į 
Riklus, uždaryk aklinai ir 
pastatyk į šaldytuvą. Labai 
geras prieskonis prie vištie
nos ir kitokios paukštienos.

tai tikrumoje plačiųjų gele
žinkelių geležinkeliečių val
gykla, bet joje valgė ir mu
sų įmonės kai kurie darbi
ninkai ir visai nieko bend
ro su geležinkeliais neturi 
svetimšaliai. Tik vėliau, 
valgyklos vieną galą sugrio
vus bombai, ir valgytojų 
skaičiui vis didėjant — ta
po Įvesta griežtesnė kontro
lė. Gerai būdavo tai, kad ta 
valgykla veikdavo ištisą pa
rą. Tiesa, čia nebuvo jokio 
patarnavimo. Reikėdavo ka
soje nusipirkti kortelę ir

sidaryti atostogų —tam rei
kėdavo gauti gydytojo at
leidimą iš darbo. Taigi, ves 
tik truputį kas — tuoj l>ėg- 
davau pas gydytoją. Ligo
nių kasos gydytojas, pa
prastai beveik nežiūrėda
mas, atleisdavo 3 dienoms. 
Jau kiek sunkiau būdavo 
gauti ilgesnį atleidimą — 
reikėdavo stoti i komisiją. 
Sergant atlyginimo nemo
kėdavo ir neduodavo papil
domų kortelių, tik ligonių 
kasa mokėdavo pašalpą pu- 
.-ės uždarbio dydžio.pačiam prie langelio pasi 

imti maistą. Bet valgyti čia Kartą būdamas ligonio 
duodavo sočiai, ir valgiai padėtyje užėjau i vieną 
daugiau būdavo pritaikinti valgyklą pietų ir — nelaba- 
darbininkų skilviui. Sriubos sis čia atnešė Mayeri ir 
galėdavai srėbti, kiek nori... Klingleri. Ir atsisėdo jie
Ir visa tai kainuodavo per 
pus pigiau, tik 60 pfenigų. 
O mums dar gera būdavo

kaip tik prie mano stalo. 
Aš aiškiai mačiau, kaip Ma- 
yeris pastatė akis. Tiesa,

juos.
Kad dievams lengviau bu

tų tas dovanas pasiekti, ji
sai supylė iš žemių aukštą 
kaupą, taip sakant, padarė 
aukurą, ir padėjo tenai ge
riausio maisto, kokio jis 
tais laikais galėjo turėti. 
Geriausis maistas, žinoma, 
buvo mėsa. Todėl jisai daž
nai užtempdavo visą ožį 
ant to aukuro.

Vėlesniais laikais, kai 
žmogus išmoko pasidaryti 
ugnies, jisai nutarė patiekti 
dievams jau iškeptą ožį. 
Užkurdavo laužą, ir užvers
davo ant jo gyvulį. Jam ro
dydavosi, kad dievai uosto 
deginamo gyvūno durnus ir 
laižosi pasigardžiuodami.

Tokios buvo pirmutinės 
žmogaus dovanos — dova
nos religinio pobūdžio, do
vanos dievams. Žinoma, jos 
dar neturėjo nieko bendra 
su Kalėdoms, kurių tais lai
kais dar ir nebuvo.

Vėliau atsirado mada 
duoti dovanu ir žemiškiems

Man nors vieną dieną 
Jei galėčiau pamatytiAnglijo", jie įvedė tą pa-| Namiški vlena

piuvį XI Via. ocutiriua, nau j

pirmutinė dovana, kokią J Laiminga tada aš bučiau 
per Naujus Metus gavo An- i Būt tikros Kalėdos, 
glijos karalienė Elzbieta,1 Jei mylimą Lietuvą 
buvo gryno šilko megstinės Jau nespaustų bėdos, 
juodos kojinės. Tokios koji- Jei žiaurioji meika

,b“™ d2^!*’Siaurėn išrėpliotų.
Prie eglaitės parėdytos 
Sesutės dainuotu.

geras derbi 
užderėjo kon 
vartojami 
nų perteklfat 
sėtinai nukrit 
me suprantar 
atpigti 
gyvuliai bei 

Kitas fakt 
bų sumažėju 
fabrikai jau 
darbininkų.

retenybė. Prieš tai Anglijos 1 
karalienė dėvėdavo iš med
vilnės audeklo siutas koji
nes. Megstinis Šilkas jai* Visi lietuviai tremtiniai 
taip patikęs, kad ji prisie
kusi kitokių kojinių dau
giau nedėvėti. Ir nedėvėju
si!

Dovanų mada per Nau
jus Metus Anglijoj pasida
rė tiek populiari, kad jos 
buvo duodamos ne tiktai 
didžiūnams, bet ir tarpe 
draugu. Iš Anglijos šitas 
paprotys perėjo Francuzi- 
jon ir, pagaliau, paplito po 
visą Europą.

Europoje ir šiandien do
vanos yra dalinamos per

Grįžtų prie savųjų.
Jei neliktų tų žiauriųjų. 
Rusų nelabųjų!

KALĖDŲ DOVANA SU 
PASVEIKINIMU.

(V. Orenčienei).

valdonams, kad įsiteikti ju i
! V .X _ į vtUlVJS VId U UI II IULUTO IJCI!Z'::ne%,.nr v?Urpu

„as egiptėnų, kuviį

Šeimyną tu išauklėjai,
Nors pati kiek pasenėjai;
Bet vis dirbi, pelnais duoną. 
Linksma, graži kaip aguona.
Nors spaudžia tave vargelis. 
Kasdieninis rūpestėlis;
Ant likimo nerugoji. 
Nesiskundi, nedejuoji.

eriai gauna 
ntus.
ų kritimas 

riem fakto- 
a, šįmet A- 
nepaprastai 
ypač daug

, kurie yra 
ui. Dėl kor- 
jų kaina pu- 
Todėl savai- 
, kad turėjo 
ais šeriami 
ukščiai. 
ius, tai dar- 

Avalinės 
aleido daug
ar atleidžia
i;„a. a_ -
iiiito. ring-

lies kasyklos ilba tik pusę 
laiko. O kai žmonės nedir
ba, jie mažiaus valgomųjų 
daiktų perka, ilba ieško pi
gesnių daiktų, f ujaučiama, 
kad turės ir 
myn.

Nujausdamos 
mą, krautuvės 

; ti tik tai die:
: jau nebesud 
: riams jau n
; duoti viską, ką 

B. Gurskienė. • na Jeį norį
----  ! ti, tai atiduok

ir krinta kainos.
Ir jos turi 

daug jau buv 
Darbininko šei 
nėpriklausu prie

į sunku buvo 
į Ypač buvo sungt našlėms 
su' vaikais ir senams, kurie 
turi gyventi iš menkos pen
sijos.

Jakno* su vynu.
svaro jautienos jaknų.

3 svogūnai.
6 riekės bekono.
Vi puoduko grybų.
2 šaukštai petruškos. 
šaukštukas druskos.
Žiupsnis pipirų.
Pusė stiklo nesaldaus vyno. 
Paspirgink bekoną ir nu

sunk dalį taukų. Supiaustyk 
svogūnus ir grybus.

Jaknas užpilk verdančiu 
vandeniu ir tegul pastovi 5 
minutes. Tada jas nusunk 
ir pusę jų sudėk į puodą,
rtirma -----
Ant jaknų

tai, kad čia buvo galima i tada jis nieko nesakė, bet 
ateiti ir tiesiog darbo ru-j;au kitą dieną gavau ligo- 
buose, kas kitur buvo ne- nių kasos pranešimą, kad 
priimta... ■ turiu stoti į komisiją, arba

Šita valgykla buvo netoli i pradėti dirbti, priešingai jie 
mano darbovietės, gal ko-į pašalpos nebemokėsią. Mu
kios penkios minutės kelio.. no atleidimas baigėsi po po- 
Tain Va H n^r valanda visa- yOs dienų, nebeieškodamas 

pratęsimų pradėjau dirbti...
Taip kad per valandą visa 
da spėdavau pavalgyti ir 
sugrįžti.

Iš pradžių toje valgyklo
je valgėme visi išvien: už- . , . , , .
šiemečiai ir vokiečiai. Bet' gus turėdavai1 siek tiek lais- 
vėliau vokiečiams tapo pa-į. aika. . ta?a gąlėda-
skirtas atskiras kambarys? y ai pagalvotų apie tai, kas 
gražiau apstatytas, su mink-;18 bėrųjų rūpėjo... 
st.ais. foteliais, kaip užsie- per vįSą mano buvimo 
mečiai juokdavosi, kur vai- Jaiką Salzbuige neteko būti 
gyti visada eidavo ir mano,okiame linksmesniame su-

Taigi, tik per didžiąsias 
šventes ir sirgdamas žmo-

ros eiti že

sainų kriti- 
idėjo pirk- 

Atsargų 
Farme- 

[gva išpar- 
pagami- 
parduo- 

tau. Taip

nes per- 
išpustoe. 

sai, kuri 
pijos, jau 

Pragyventi. 
V

VALGIAI

tiesioginis viršininkas po
nas Grindleris. Vienok kai

. , ------- paprastesni geležio- užėjo svečių ir sukėlė
svogūnus, petrušką, pipirus' keheciai vokiečiai (austi ai) tokį triukšmą, kad visas 
ir druską. Ant viršaus su- paskirstymo tyčia nesi- rnUsu barakėlis lingavo. Tai 
dėk likusias jaknas ir antPalkydavo ir piktindavosi, buvo Trudl ir Ani su savo
visko užpilk vyną. Uždėk , ,ei dirbame kartu, — uniformuotais kavalieriais.

sakydavo, — Ui ir valgyti jįe vjs{ 
galima kartu.

Po pietų vėl krapštyda- 
vaus apie krosnis iki 5 va
landos vakaro...

Ką dalydavau laisvu lai-

11 
Ji

sudėk
tonlraia įaunai?.
giybus.

- -- --
bekoną ir pakepink neuž
dengtą apie 30 minučių, 
retkarčiais palaistant sunka 
iš apačios. Turėtų užtekti 
šešiems žmonėms pavalgyt.
Priedui galima duoti bulvi-1 M dalydavau laisvu lai- 
nės košės, žirnių ar kitokių ,;ku? VisĮi Pirrna» Paėjus iš 
daržovių. Labai geras vai- darbo reikėdavo sutvarky-
gis.

KALĖDŲ EGLAITE

Sakoma, kad pirmutinė 
Kalėdų eglaitė buvo suruoš
ta 1604 metais Štrasburge, 
Vokietijoj. Amerikoje pir
mutinė eglaitė buvo pa
puošta Kalėdoms 1804 me
tais, Fort Dearborne, Mi- 
chigane.

buvime. Tik naujų metų
tu na c. nrnc------niuo iivvtnv

ŽERIA PER PRIEVARTĄ:
Nors vaiku daug išauklėjai, 
šiandien visi ištekėję;
Likai viena be šeimos.
Lyg tas paukštis ant šakos. 
Kaip uždirbi kur centelį.

pasitinka 
ir vi

sokio šumo kėlimu.
Dovanos čia dalinamos 

per Kalėdas dėlto, kad pir
mieji europiečiai, kurie vy- Tuoj perki sau “Keleivei}’’;
ko čionai ieškodami laisvės, 

i stengėsi nusikratyti ir atsi- 
Į palaidoti nuo visko, kas 
Europoje buvo praktikuo
jama. Dovanų dalinimas 
buvo geras paprotys, nes ir 
gavėjas džiaugiasi, ir davė
jas jaučiasi gerai tokį senti
mentą draugui parodęs, to
dėl visiškai tą paprotį at
mesti pirmieji ateiviai ne
norėjo; jie tačiau pasirinko 
kitokią progą tokiam senti
mentui reikšti — Kalėdas.

Taigi dabartinės Kalėdų 
dovanos turi ilgą ir įdomią 
istoriją. Gimusios iš lauki
nio žmogaus prietaringumo 
ir baimės, jos išsivystė į 

Nešpetna mergaitė šeria , meilės ir draugiškumo sen- 
žąsi. Maistas žąsytei kem- timentą. Kapse,
šamas per prievartą, kad
žąsis nutuktų ir kad jos ke
penys išpurptų. Iš tokių iš
pur pusių kepenų paskui da-

Moterų Skyrių ir Maiką.
Mėgsti skaityt Tėvo “baikas’
“Keleivis“ tave lankys.
Ir žinių daug pasakys—
Tai nuo manęs dovana.
Priimk, drauge mylima.

R. Gurskienė.

Maisto Kainos Pra
dėjo Kristi

Paskutiniais laikais mais
to kainos jau ne tiktai ne
bekyla, bet pradeda kristi. 
Visų pirma atpigo mėsa. 
Bostono krautuvėse jau ne
simato jautienos po $1.50 
svarui (nelabai senai dar 
steikas tiek kainavo). Vidu
tinė kaina už steiką dabar

Bostono arkivyskupas Cu- yra tarp 80 ir 90 centų sva- 
shing pasigyrė išleidęs $50,- ’ rui.
000 agitacijai prieš gimdy-' Atpigo taipgi kiauliena,

romą gardūs valgis, “foie mo kontrolę paskutiniuose * aviena ir kitos mėsos
gras : balsavimuose. Šiomis dienomis krito ir

Sriuba iš arbūzo (pump- 
kino).

Paimk 3 puodukus kenuo- 
to ar šviežio purapkino. Jei
gu imsi šviežią, tai ji reikia 
išvirinti. įdėk šaukštą svies
to ir įpilk pieno. Pasudyk 
ir užvirink. Pridėk bulvinių 
kukulių, kuriuos reikia išvi
rinti atskirai, ir duok val
gyt- ‘

Kaip prikimšti kalakutą 
ar Žąsį

Kepate bakos duonos.
Puoduku c kraus.
3 dide! obuoliai. 
i/* puoduko razinku- 
2 šauk?aį į^king pguderio.
2 šauk rai liesto.
Druskom jr pipirų.
Duoną išmirkyk ir iš-

spausk. Visįęą sumaišyk ir 
sukimėk j ^aukštį, palie
kant apie į etvirtadaty vie
tos trečios, res kepant kem- 
Šalas išbrinks,

Steikas šveicarižka budu.
Paimk apie purtręčio co

lio storumo’ minkštos jau
tienos rėži. Sumaišyk pusę

DIRBO KOMUNISTAMS

ti kambarėlį, užkurti kros
nį (darėme tai pakaito
mis), persirengti. Reikėda
vo skubėti į krautuves nu
sipirkti maisto. Apie 6 va
landą paprastai eidavau į 
kantiną vakarienės. Vaka
rienės metu čia dažniausiai 
susitikdavome visi ir kar
tais kiek ilgiau pasėdėda
vome. Čia grieždavo radi
jas ir kartais būdavo alaus. 
Iš kantinos dažniausiai apie 
7 valandą grįždavau namo, 
nes eiti nebuvo kur. Mies
tas buvo tamsus ir sugriau
tas. Dažniausiai lynodavo

buvo linksmame 
(stovyje — dainavo ir šau- 
j’:ė. Ir mus pavaišino konja
ku... Kai visas šitas triukš
mingas būrys išėjo, mudu 
su T. dviese padarėme sa
vo sutikimą. T. ištraukė 
pusbonkį konjako, paimtą 
iš subombarduoto kaimyno, 
aš— šprotų dėžę, rastą 
griuvėsiuose. Ir taip mes su
tikome naujus 1945 metus, 
keldami tostą:

—Sekančius sutikti nepri
klausomoje Lietuvoje! 

Aliarmai.
Anksčiau aprašiau papra

stą dienos tvarką, kokia ji 
gurėtų būti, bet kokia ji be
veik niekad nebūdavo... 
Pradėjus staugti sirenoms, 
reikėdavo staiga viską mes
ti ir bėgti. Aliarmai iš pra
džių būdavo palyginti retai,

ar krisdavo šlapias sniegas. vėliau jie pasidarė kas
dieninis reiškinys, o į galą

Mrs. Marion Bachrach iš 
New Yorko liudijo šnipų 
gaudymo komisijoj. Ji sa
kosi dirbusi komunistams, 
kada jie ją pasamdydavo. 
Šnipų gaudymo komisija 
jos teiravosi, ar ji nežino, 
kur dingo ta rašomoji maši
nėlė, kuria slaptieji Valsty
bės departamento doku
mentai buvo perrašomi 
pirm siuntimo jų į Maskvą...

Taigi, iki 10 valandos, 
kada paprastai eidavau gul
ti, atrodo butų trys valan
dos laisvo laiko. Bet iš tik
rųjų tas laikas būdavo taip 
pat užimtas: reikėdavo šį 
tą susitvarkyti, reikėdavo 
pasiruošti antrąją vakarie
nę... Taip kad iš tikrųjų 
laisvo laiko telikdavo Ke
liosdešimts minučių laikraš
čiui perskaityti.

Vienok, kad ir kaip laiko 
spaudžiamas, stengiausi ne
pasiduoti —lankydavau ki- 
pus, skaitydavau knygas ir 
pet šį tą parašydavau (ir šie 
atsiminimai pradėti Salz- 
burge). Mano didžiausias 
džiaugsmas buvo, kai Salz- 
burgo studijų bibliotekoje 
yadau angliškų knygų ir 
tarp jų—mano mėgiamų 
kriminalinių romanų!

Iš tikrųjų laisvo laiko te
būdavo šventadieniais. Jais, 
ypač pavasariop, po pietų 
mėgdavau ęasivalkioti Salz
burgu, ypač jo sveiku prie- 
piiesčiu Maks Glan ir apy-

—kartojosi net po kelis kar
tus į dieną.

Paprastai sirenos pradė
davo staugti apie 11-12 va
landą. Tai pasidarė taip 
įprasta, kad jau prieš vie
nuoliktą senesni žmonės ir 
moterys, su kuprinėmis ant 
pečių, pradėdavo traukti 
slėptuvių link, nelaukdami 
aliarmo...

Staugdavo sirenos dvejo
pai. Trumpas staugimas — 
paprastai vadinamas pries- 
aliarminis—reikšdavo, kad 
lėktuvai įskrido i vokiečių 
teritoriją, bet tai vietai tie
sioginis puolimas negręsia, 
o antras — ilgesnis ir klai
kesnis, — kad gręsia tiesio
ginis puolimo pavojus ir 
.yia apie 15 minučių laiko 
pasislėpti.

Tiesa, paskui buvo įves
tas dar trečias signalas — 
tankų puolimo pavojaus, 
bet šio signalo man Salz- 
burge neteko išgirsti.

(Bus daugiau}
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De Gaulle ir Darbininkai Šveicarijos Prezidentas
Kandidatas i Prancūzijos šveicaru respublikos pre į 

“gelbėtojus”, generolas de zidentu 1949 metams iš- 
Gaulle, pradėjo plačią kam- rinktas pirmą kartą sočiai-į 
paniją už Įtraukimą darbi- demokratas, Ernst Nobs.; 
ninku i de Gaulle partiją. Šveicarai prezidentą per-j 
Masiniame darbininkų mi- renka kasmet iš septynių 
tinge Paryžiuje gen. de “Federalinės Tarybos“ na- 
Gaulle išdėstė savo pažiu- rių. Šveicarija yra seniau- 
ras i darbininkų būvio pa- šia Europos demokratija, 
gerinimą. L'e Gaulle perša kur taikiai gyvena keturių 
darbininkams “asociaciją“, tautų žmonės.
arba darbininkų dalyvavi- --------
mą pelnų skirstyme. Ispanijos Franko Bėdos

--------  Ispanijos diktatorius ge-
, Vargo Vargai Maskvoje nerolas Fianko nors ir siu- 

Žinomas komunistų eko- lo parduoti savo pagalbą 
nomistas, Evgienij Varga, Amerikai už riebią pasko-į 
susilaukė labai griežtos kri- lą, bet iki šiolei paskolos 
tikos iš bolševikų žurnalo nesulaukė ir dabar skatina; 
“Planovoje Choziajstvo” i visomis išgalėmis ekspor- 
už tai, kad “prasilenkė su tą, nes dolerių trūksta. Is 
Lenino-Sta 1 i n o mokslu“, nanų pezetos vertė nukrito, j 
Varga sakė, kad šiuo tarpu buvo 11 už doleri, o dabar 
nekils karas tarp “imperia- jau moka 34 pezetas už 1 
listinių šalių”, o pagal tą doleri.
“mokslą” toks karas turėtu 
kilti...

PALESTINOS TARPININKAS

Amerikos diplomatas Dr. Ralph J. bunche (dešinė
je). kalbasi Tel Aviv mieste su Ben Gunor. Izraelio 
valstybės ministeriu pirmininku apie Izraeio įstoji
mą i Jung. Tautų organizaciją. Dr. Bunche pavaduo
ja žydų nužudytą UN tarpininką Bernadotie.

komisijai Washingtone ar 
kitoms čia išvardytoms or
ganizacijoms, malonėkite 

į apie tai pranešti BALFo; 
centrui (United Lithuanian ( 

1 Relief Fund of America,! 
į Ine., 105 Grand st., Brook-j 
lyn 11, N. Y.), kad mes ir 
musų atstovai Europoje ga
lėtų sekti tų bylų eigą ir, 
reikalui esant, padėti.

Ligi šiol visos užpildytos 
garantijų blankos yra geros 
ir jų keisti nei papildyti ne- 
įeikia.

Garantiją galima siųsti 
tiktai vienai šalpos organi
zacijai arba DP komisijai.

Pastaba: Jeigu viena ar 
kita pagelbstinti organiza
cija atsisakys padėti tremti
niui atvykti dėl kokių nors 
priežasčių, tai tik tokiu at
veju galima kreiptis i kitą 
organizaciją, prašant už
vestą bylą paimti iš vienos 
ir perduoti kitai organiza 
cijai.

BALF Valdyba ir BALF 
Imigracijos Komitetas.

Mont Blanc Tunelis
Tarp Prancūzijos ir Itali- 

Vengrija Konfiskuoja jos greitu laiku bus prade* 
Vengrijos bolševikiška tas kasti 7 su puse mylių il- 

diktaturos valdžia skelbia, gurno tunelis po aukščiau- 
kad ji konfiskuos ameriko-j siu Europos kalnu, Mont

Liet. Tremtiniai Kanadoj

nų turtą tame krašte, kaipo 
“atlyginimą už Amerikos 
valdžios padarytus Vengri
jai nuostolius”. Taip prane
šė vengiu valdžia Ameri
kos pasiuntinybei Buda
pešte.

Branc. Iš italų pusės jau 
viena mylia tunelio yra iš
kasta. Apie to tunelio kasi
mą Prancūzija ir Italija 
kalba jau 50 metų, bet da
bar bus pradėtas ir tunelio 
kasimas.

Likvidavo Uni jotus Dar Vienas Perversmas
Rumunijos bolševikų vai- EI Salvador

džia visiškai panaikino vi- je, centralinėj
soj Rumunijoj unijotų baž- susibaudę karininkai
nyčią. Tos bažnyčios kuni- tą savaitę nuvertė
gai buvo priversti “grįžti i. Prezidentas, generolas Sa!-
pravoslaviją“, arba buvoįvador Cataneda Castro, pa-
pašalinti iš savo vietų. Vi-įsitraukė iš valdžios ir užlei-
sos unijotų cerkvės perleis- dą savo vietą perversmi-
tos pravosla viams. Uni jotai ninkams. Perversmas tame

kražtplvjp iwkn nn o-anu — ——tw—~ —
smarkaus susišaudvmo kul-

i~:i----lamusi rwox’z\ciat’i0L’ii orini- |7i av
Romosgų, bet pripažįsta 

popiežiaus vadovavimą. Už
tat jie ir išnaikinti Galicijo
je, Prikarpačio Rusijoj ir 
Rumunijoj.

kosvaidžiais. Šiais metais 
valdžios jau nuvirto Kosta- 
Rikoje, Paragvajuje, Peru, 
ir Venecuelos respublikose

Skaitytoją Balsai

(Ištraukos iš Straipsnio)
Lietuvių tremtinių skai

čius Kanadoje laipsniškai 
daugėja. Daugiausia čia at
vyksta viengungiai —- vyrai 
ir merginos. Atvykusių tar- be
pe yra apie 25G vyrų, ku
rių žmonos ir šeimynos pa
siliko laikinai Vokietijoje. 
Iki šiol darbams i Kanadą

Gerbiamieji, i Prisiunčiu $3.50
Siunčiu 3 dcl. už prenu- atsiųsti kalendorių 1949 m. 

meratą, 50 centų už kalen-Su pagarba
dorių ii- 50 centų Maikio Al. Gervickas
Tėvui, kad jis, mokytas vy- Amherst, Mass.
čių generolas, tegu nusiper

bus, uždirba 
$1.25 Į valandą Pragyveni
mui jie išleidži; apie pusę

Kalėdoms Dovana
Išmokit gaidas (notas) be kito pa

galbos. Dainavimo ir muzikos 8 lek-
liin iiri ! cPų kny*a su Pasiuntimu 41.50.

o-Jt. ii\i ; Gaunama pas muzikos kompozitorių:
G. A. Baronas, (51)

10059 Dodge Rd. 2, V’an Dyke, Mich.

savo uždaibio. Pastebėta,, Reikalinga 
kud bGVClk Vl£ tremtiniai Lietuvis našlys, be vaikų, ieško 

išimties, iš avo UŽdar- ?au. Kaspadinės. Visi patogumai. Jei
kuri nori gerų namų, vietoj didelės 
algos, tegul parašo šiuo adresu:

draugams ir pžįstamiems.Į ,, coij^s'^hton. mS’ 
likusiems Europje, maisto P---- ------------------------------

Be NAUDINGOS KNYGOS

bio siunčia sav< giminėms,

ir drabužiu siutimus.
yra atvykę apie 4,000 lietu- jokių išteklių ątykusiems
vių, kurių 75% viengungiai Kanadą lietuviais nauja-'kai, angliškai ir įotiniskai. Paaiški

tarpe yra daug. Lietuviai' kad jie, nežiūri: to,, dva- 
vyrai, reikia pastebėti, dau- šioje stiprus ir fziskai ener- 
giausia veda lietuvaites — —4 noeim,™,, Vavak
apie 99' k, o lietuvaitės taip
pat stengiasi ištekėti už lie
tuvių. Gaila, kad lietuvai
čių ten yra permaža, dėlto 
patartina kanadiečiams vy
rams atvykti į Jungtines A-

gingi, su pasiryimu kovoja 
už savo būvį.

Susirgusiems r darbo ne
tekusiems nėr: jokios ap-
SdUgUS II JTFT-nį įa'/uaiiii^u
ištaigų,- kurios .iems pagel
bėtų, todėl jitAnet iš savo

nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina SI; apdaryta, 41.25 
Dainos surinktos iš visos Lietuvos,
kaina .................................................... 35c.
Greičiausis Anglo 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, 42.00. Atski
rai, pilna kaina. (52)

PAUL MIKALAUSKAS 
184 Gold Street,

South Boston 27, Mass.

PAIEŠKOJISIAI

ka gerą cigarą ant Kalėdų. Gerbiama redakcija.
Su pagarba, linkiu visam Įdedu money orderi $6 ir 
“Keleivio“ štabui gero pasi- prašau prisiųsti knygą “Ti- 
sekimo. Joe Baker kra teisybė apie Sovietų

Hartford, Conn., Rusiją“, Kaukazo Razbai-
-------- ninką, Keleivio kalendorių

ir “ '

KNYGŲ MĖGĖJŲ 
DĖMESIUI

Siūlome įsigyti tremtyje išleistų! 
šių įdomių knygų: i

1. Koesilerio: -Nulis ir Begalybė”, 
romanas iš Sovietų Sąjungos vadų 
likimo, 1S>6 p. Kaina

2. V. Krėvės: -Raganius”, aprašy
mas iš prieškarinių laikų Lietuvos 
sodžiaus gyvenimo, premijuota kny
ga, lt>2 p. Kaina 82 centai.

3. N. Mažalaitės - Krūminienės: 
"Apversta Valtis,” novelės. 200 psl. 
Kaina 70c.

4. V. Minkuno: "Anglų kalbos 
Skaitymai,” su tarimu ir žodynėliu, 
Įsi psl. Kaina 8Uc.

5. Dipl. inž. Pr. Drąsučio: “Elekt
ros Insieliatoriaus Vadovėlis,” lito p. 
su 154 braižiniais. Kaina $1.50.

6. Pulgio Andriušiaus verstas 
"Doakichotas,” kelionės humoristi
niai nuotykiai, 128 psl. Kaina 50c.

7. Vinco Pietario: "Algimantas", 
II L, istorinė apysaka, 306 psl. Kai
na >1.00.

Norintieji sigyti šių knygų, kreip
kitės:

A. M AČIOMS,
58-67 Krėsk Poad Rd..

Maspeth, X. Y.

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 6dc.
Vyriškumo pataisymui ............ 41.25
Nuo užsisenėjusio kataro, Hey-fea-

ver ar rose catharh ................41-25
Sunkių mėnesinių sureguliavimas 75c 
Pailių arbata 85c. Mostis .... 41.25 
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo, 

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

Nesišlapyk bemiegant ................. 60c.
Trajanlios šaknys dėl arielkos 41.00 
Valnija vidurius gera arbata 60c. 
Nuo sutukimo eik kudyn .... 85c.
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 85c. 
Nuo užsiaenėjusio bronkaitis .. 75c. 
Nuo visokių išbėrimų pimples 41.0o 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų ap

saugoja pražilintą ir slinkimą 00c. 
Nuo surūgusio pilvo heart-burn 85c. 
Nuo nemalonio kvapo iš burnos 85c. 
Nuo vandeninė ir širdies ligų 60c. 
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų

Knašių, šita arbata netik užeina 
lią šioms ligoms, bet ištarpina 

susuktus guzus ant sąnarių var
tojant per kokį laiką ............ 41-75

Tyra mostis stabdo bile kokį nie
žulį ir galima vartot bile kur 41.25 

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių 60 
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 

15 skirtingų pasveikinimų. Tu
zinas 40c. 3 už 41.00.

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

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

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis maldų knyga pa
veiksluotas mišių maldos celuloi- 
dos gražiais viršais. Tilžės spau- į 
dos ............ 41.75

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

Biblija su 379 paveikslais, su išaiš
kinimu ką jie ženklina, su ap
skaitymu ką jie reiškia .... 42.25

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

jų kelione vienos aplink kitą 50c.
Celibatas, neženotų kunigų ______30c.
Sawizloras didis klasterius .. 36c.
Radinis gražios pasakos ............ 35c.
Dainų apie 120 įvairiausių ______ 75c.
Jonas ir Alenutė,gražios pasakos 25c 
Laimė ir planetų nuburimai .. 25c. 
Naujausia didelė sapnų knyga 41.76 
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 ..................... 25e.
Lengvas būdas išmokt angliškos

kalbos be kito pagalbos   36c.
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimą 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 j šventą žemę Jeruz. 35c. 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugot 35c 
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

žmogų priveda .......................... 25c.
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti 23c. 
Patarimai vyrams ir moterims apie 

lyties dalykus su paveikslais 42.50 
Praloto Olšausko gyvenimas su 

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

linga su kankinimo paveikslais 35c 
Raktas į laimingesnį gyvenimą 41.00 
Ragana, gražios apysakos .... 35c. 
Rymo Popiežius ar jis yra tikras

Kristaus jpėdinis ..................... 41.50
Velnias kapitonas 3-jų tomų 41.50 
Kabalas laimių nuburimas .... 15c. 
Lietuviška gaspadinė su 450 re

ceptų ............................................ 41.00

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

(52)

PRAŠAL1NKIM KARUS!
Mokinkimės Tarptautinės Anglų 

Kalbos ir sykiu JJ. S. A. pilietybės, 
skaitydamas “Lietuvių Naujienas” 
kožn^ mėnesį. Kaina tik $l.»xi me
tams. (52)

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

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą 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 pastoriui kaip 
atneš vaistus.

FLORAI. HERB CO.
Dept. 5

Box 305. Dept. 5, Clinton. Indiana

Ramunės

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

stiprina visą kūną,
gerai veikia skilvi, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. SSssę ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Paieškau savo sesutės, Onos Prunc-
■no W£t**r- 
šiuo adre- 

Zarvaitė 
14 Second Row, Frabboch, 
Ayshire, Scotland,

merikos Valstybes susirasti* menko uždarbi) organizuo- kiutės, kuri anksčiau gyv< 
sau žmonas. įja savišalpos As, mokė- £?•

:: i darni desimtu ačPaprastai vykstantieji; ktukafs saE 
darbams į Kanadą sudaro Ulbėti 1
sutartis su kompanijomis, 
pasižadėdami dirbti 10 mė- 

ir prašau nešiu. Šiam terminui pasi
baigus, jie yra laisvi pasi
rinkti sau Kanadoje bet ku
rią gyvenamąją vietą ir dar
bą. Daugumoje tremtiniai 
vyrai dirba miškuose prie 
medžių kirtimo, aukso ka
syklose, žemės ūkyje ir hy-j 
droeiektros stotyse; 
rys tuo tarpu
dirba prie namų ruošos, li
goninėse

ir 
šiem?

gelbėti
Kun. Dr. J

BALF

net’
pa-

Paieškau brolio Jono Urbono, gy- 
Knnriii* I venus‘° Urbonų kaime, Garliavos pa- NOnciUS rapijoj. Jau 7 metai kaip negaunu 

irmininkas nu« jo laiškų iš Lietuvos. Jo vaikai 
randasi Vokietijoj. Gal nors jie atsi
lieptų? (62)

Antanas Urbonas,BALF Pri esimas R- l Bcx 34» Ankeny> iqw»

Dėl Atitraukica 
į Amffi

Garantuotoji
mote-1, ®ALFui blanks

daugiausia • te būtinai par

ir žemes ūkyje, 
už d arba ne

rią organizaci.:

Tremtinių
4

siųsdami 
malonėki- 
ti per ku- 
orit trem-

Paieškau Teofiliaus Sinkevičiaus, 
40 metų amžiaus, gimusio Liepojaus 
mieste, ir Antano Jurdono, gyvenu
sio Skuodo miestely. Juos pačius ar
ba jų šeimos narius prašau atsiliep
ti šiuo adresu:

Jonas Burba,
(16) Hanau a. M.,
Iamboystr. 84, DP Camp,
U. S. Žane, Bermany.

„ . įT4*.’ i ‘ „a-Atlyginimas už darKGerbiamas Teve, ' j senov -j '4 - j vienodas. Dirbantieji miš- ^Įjų
Tu slubas ir as vaisas, tik sistatydavo sau žemę. Tąs kuo5e eauna J7 00 už Jo ya 

ant dvejų kojų ir abu jau doleriai skiriami uz keler-
seni. Jei butume jaunesni, i vį”, o likusius pusantro Ho
lai susigriebtume už čiup- lerio skiriu A. L. Tarybai, 
rynų, ba Tėvas man pir- Prašau juos persiųsti. Butų 
iriau nepranešei, kad Mai- labai nelinksma, jei negau
kis reikalauja atskaitos, o čiau kas savaitę mano laik- 
Tu man nesakei, kada pre- raiščio, kada pavėluoja, tai 
numerata prasideda ir bai- ir laukiu. Su pagarba 
giasi. Taigi, abu atsiprašy-1 Mrs. N. Puzin
kime Maikio už pavėlavimą. ’

landų darbo dieną; už mai

tini atsiimti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidSausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00. .
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

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

NUO UŽSISENfiJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
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 PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilasina 
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., 41.25 ir 
43.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money j 
orderį j: (16-9)

LEGULO, Dept. 2.
6847 W. Hth Street, 

CICERO 50. ILL

Antano Girdžiuno vaikai iš Vokie- 
— .. tijos ieško Jono Girdžiuno ir Barbo-BALF, norėa IBS savan-' ros. Putkalalės; abudu kilę iš Ma

ri Llkvti vi'* žo*’0* Paluknės. Jei kas juos žino, 
‘ malonės pranešti šiuo adresu:Dliau nau- J. Redekas,

|OS P.U?ta-: ~~ W'Rys st-» E- Hartford 8, Conn. 

(forma). Paieškau tremtinės

tekstą r 
siems atvejam? 
dojasi DP koit

stą ir butą išskaito $1.00 Į tytu blankų tėte
dienai, bet maistas labai 
geras, tik butas primityvus. 
Dirbantieji prie geležinke
lio uždirba $5.50 dienai,

merginos ar
ITiima PAT F našlės, tarp 25 ir 35 metų amžiaus,
rvUl le nori. k U DAL.r ųurį neturi Amerikoje giminių, kilu-

siųstų garanti? 
DP komisija W 
ar Church Wor

tie^lO0, i s’os ’S Lietuvos, kad ir nepažjsta- 
(52)

Jieva Valaitienė,
D., Waterbury, Conn.

khingtone. 
Service R- F

bet jie taip pat gauna mals- i (protestonu or nizacija), Paieškau Antano Drapanausko, 
It. ’ pcpijf, and Elzbietos Ragauskienės brolio (jos

/i-v , mergaitinė pavardė Drapanauskaitė). (liberalų Jis kilęs iš Raseinių apskrities ir 
l’nited atvykęs Amerikon prieš Pirmąjį Pa- 

. v * -aulinį Karą. Amžiaus apie 60 metų. American? Izidorius Ragauskas, (51)
iiol turi East -Melartic Minės, Ltd.,

lUH! N’orrie, Que., Canada
(B) ko- -------- -------------------------

tą ir butą (vagonuose), už ar Internacional 
ką atskaito $1.00 dienai.'Relief Commte

Edgevatei , i • > •; Hydroelektros stotyse ir organizacija b 
aukso kasyklose gyvenimo Service for New 
ir darbo sąlygos panašios,, (žydų organiką 
kaip ir miškų darbininkams. • užpildyti po šeši 
Žemės ūkio darbininkai už-į pijąs blankų kie! ienai šei- 
dirba tarp $35—$40 mene-i mab įimant ne<e usius vai
siui su pilnu išlaikymu, kus iki 21 meni s-.— 
Daugiausia lietuvių dirba' Atskirų garan 
miškuose ir aukso kasyk

APSIVEOIMAI
arn^iuiH Malonu butų su.«ipažintizsu rimta 

.. .' ‘ lietuvaite. Pageidaujama iš tremti- U reikia nių. Nesvarbu, kad ir
ir

iose.
Lietuviai, baigę savo dar

bo sutartis, daugiausia vyk
sta apsigyventi ir įsikurti 
į Toronto, Montreal ir Ha- 
milton. Pastebėta, kad ge
riausios gyvenimo ir darbo 
sąlygos yra Ontario provin
cijoje, Toronto ir kituose 
miestuose. Toronte dabar 
vra naujai atvykusių apie 
1.000 lietuvių ir iš seniau 
čia gyvena apie 1,000; Ha
miltone yra apie 500, Mont- 
reale naujai atvykusių apie 
600, o iš seniau apsigyvenu
sių apie 2,000.

Miestuose gyveną lietu
viai, pasirinkę laisvus dar-

tiems vaik-m- ^>ie turi 91 kitur- Bu,iu ^«kin^a!‘ ni paveiksią.Udiia Vdlh.i.ii • tUl i -1 Ra;yt SU|O adresu;

metus arba kui« jau via 
vedę, nors 21 me ų ir netu
ri. Tų blankų dvi (2) kopi 
jas būtinai reik a notari 
zuoti.

. Norintiem? na Klotis Na- ..........
tional • (atholit M/elfaie formato, daugiau
Lonferer.ee ' • ^C) — kaip 300 puslapių, kuriuose su-
katalikų organiz; cijos tai- rašyta apįe 1,500 visokių sapnų, 
pininkavimu. pająnka. uz- Kaina |2, bet “Keleivio” skai- 
Pildyti tik 2 koji įjas ir jų tytojains tik $1.00. 
hotarizunti nelt la- Šiuo ę,aUnamas "Keleivio” knygy- 
atvęju reikia taip! pat nuro- ne “KELEIVIS” 
dyti: 11 savo gyvenamo- Rrnadvray, S. Boeton,
sios vietos katanfų parapi- __________________
jos adre-a ir 2i lebono pa
vardę.

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

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais.

Kurie iau
"Keleivyje“ naudinga yra 

betarpio- daryti viaokiua biznio ritei-
kai pasiuntę ^ijas DP Lirout ir paj

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Bro«dway, South Boston 27, Man.

Lonferer.ee


LIETUVAI REMTI DRAU
GIJA RŪPINASI 

TREMTINIAIS
L. R. Draugijos centro

L. P. DRAUGUOS NAU 
JA VALDYBA

Praeitą ketvirtadienį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 51. Gruodžio 22 d.. 1948 m.

Kyšio ir prisipažino Simu sniegu 
prie kaltės. Kyla klausimas,

Ką Daryti su Ginsbergu? kas su juo bus daroma? 
teismas

rinko naują valdybą. Pir- wicz-Budreck pakliuvo į po- 1S KaieJim<>. 
mininku išrinktas vaistiniu-licijos rankas vienos krau 
kas Vytautas G. Skrinskis, ’ tuvės skiepe, 395 Putnam st. j Ką Daryti su Gii 

1 vice-pirm. — J. P. Kasper, Jis norėjo gintis su revolve- Musų valstijos
i sekretorių — J. Burokas, liu, bet jo revolveris už- turi galvosūkio. Prisieku-V « A • A * . 1 - _ • • • . M * *fin. sekr. — Vincas Vierai- 
tis, jo padėjėju — S. M. Ci- 
vinskas, iždininku — J. J

spnngo ir Budriewicz metė i šiųjų teismas išteisino ap- 
revolverį vienam policinin kaltintus kyšininkavime Re- 
kui į galvą.} Dabar jis kalė- vere miesto “tėvus”, bet 

namas už įsi- vienas iš jų, Leonard Gins-

Keliai Jau Nuvalyti
Nežiūrint į daug sniego 

musų valstijos keliai pirma
dienį po pietų jau buvo nu
valyti. Traukiniai irgi vaik-

REIKALINGA MOTERIS 
I PARTNERIUS.

Reikalinga partneri* prie žuvų 
biznio, tarp 35 ir 45 metų amžiaus. 
Jeigu senesnė kaip 45, tai turi įneš* 
ti savo pinigų j biznį. Turiu vienų 
12 m. vaikų. Gerai moteriai duoaiu 
gerų gyvenimų. f 62)

Steve Milawsks,
Sanford Fish Market

15 Mechanic st., Sanford, Me.

Bostone
ieškoti Amerikos 
tarpe
tremtiniams,
lietuvių _ . ____ r
pasiekti Ameriką. J. J. Romaną; fin. rast. A. Buckley. Namų prižiūrėtoju

Nutarta šaukti valdybos W. Druzdis: kasininku P. į paskirtas J. ‘ Kamandulis. i 
ir visų direktorių posėdį A. Durnas 323 balsais prieš* Susirinkime pirmininkavo, 

J. Dervvallis

pradėtam darbui adv. J. Cuinys 192 balsais gauskas, J. Parulis, V. Tan- 
.merikos lietuvių prieš 149 už F. Razvadaus- kevičius ir J. Gerulis, gas-

sausio 9 d., kada įvyks ir 114 už J. Glineckį; maršal- 
Bostono skyriaus metinė Ra išrinktas V. Paplauskas, 
vakarienė. Posėdis bus So. Į direktorius išrinkti, pa- 
Bostone, Sandaros svetai- gal paduotų balsų skaičių: 
nėję, 12 vai. dieną. J. Lekvs, Dr. A. L. Kapo-

Nutarta kreiptis į Dis- chy. J.* Arlauskas, A. J. Na- 
placed Persons korrisiją maksy, F. A. Zaleskas, P. 
Washingtone, kad butų da- Yankus ir J. W. Casper.
romą palengvinimų ati- --------------
traukti į šią šalį našles su Socialistu Metinė Vakarie- 
vaikučiais. nė Vasario 27 d.

Iš Vokietijos gauname šiais metais Bostono lie- 
daugybę nusiskundimų mu- tuvjų socialistų vakarienę

Klubo nariai patenkinti 
išrinkę naują pirmininką, 
kuris visų worcesteriečių 
skaitomas rimtu veikėju ir 
geni šeimininku. Nariai ti
ki, kad nauja valdyba ves 

Į klubo reikalus atsargiai ir 
į pakels lietuvių vardą musų 
, mieste. Joe Klubietis!

★
Avalynės Dirbtuvės Ren

_ _ e .. . ___ _ _______ . ( giasi Streikuoti
sų tautiečių, kad jie negali rengia LSS 60 kuopa South 19 000 avalynės dirbtuvių 
ištrukti iš tremties vargų. Bostone, Lietuvių Piliečių1 darbininkų vra nutarę išei- 
Tunme susnupinti, kaip sa- Draugijos svetainėje, vasa- ti j streiką/Valstijos tarpi-’
viškiams padėti

L. R. Draugijos Bostono
skyrius jau gavo tris darbo 
ir buto garantijas tremtyje

rio 27 d. Pranešame tą visų Į ninkavimo ištaiga sukvietė 
draugų ir organizacijų zi- Į giniodžio 22 d. darbininkų 
niai. jr darbdavių pasitarimą,

kaipo paskutinį bandymąPrie bostoniškių vakarie-
esančioms našlėms su vai- n& d4sfa ;r Cambridge LSS išvSmtfstreiko. 
kuciais. Garantijas davė 71.0S kuopos draugai, todėl & 
bostomškiai Jonas Gudoms, i ui bus visų Bostono ir apie- 
Walter Jakštas ir Silver Za- jjnkių pažangiųjų lietuvių 
vadskas. Jie pirmieji paro- srnagus subuvimas. Rep. 
dė gerą širdį ir duoda pa- _________
vyzdį. Reikia daugiau paža- žmona Prisipažino Nušo* 
du dėl darbo ir buto. Y isi vu4į Vyrą
Lietuvai Remti Draugijos; WUma

Pirmas Sniegas Storai 
Pasirodė

Sekmadienį pavakarėje 
Bostonas susilaukė pirmo 
sniego. Jo privertė 10 co
lių. Dėl slydžių kelių viso-

nortoi ir cL-vriot tm-i snįim- -’1' is kiose nelaimėse ant kelių"fntt it sur^'i dlmriau Ue-;J?alden’ Jauna mote- žuvo 7 žmonžs. Pirmadienį
Civili kurie nežadėtu nri- ns’ -n’a ieisiama amerinie', rt tą visąs miestas kasė šnie- tuvių kurie pasižadėtų pri ~ teisme Vokietijoj už ga_ - 
imti tremtinius, neturinčius vo- nušovimą. Jauna
Amarilzm onminm Qr T)xĮ-, ± • • •o.F. moteris teisme prisipažino, 

kad ji trimis šūviais nužudė
Amerikoj giminių ar pa 
žįstamų. Kviečiame į Statyba Padidėjo

Musų valstijos Darbo de-darbą visus Amerikos lietų- savQ jj kad

V1 Praeitame I R Draugi io« ras ža^ėJ?s j3 užmušti, o i parlamentas praneša, kad 
..Ji kada vyras buvęs sužeistas per lapkričio mėnesį čia bu

vo išduota leidimų statybai 
vertės 16,288,000 dolerių, 
arba 82,300,000 daugiau,

seime buvo nutarta sukelti - - mirties iauna mo-2,000 dolerių tremtinių ati-: vinies, jaunamo
. i • • *11 t> * Lcns jam stnc^u^i h t.traukimo reikalams. Pasi-. - • -, . . , t j - siserti vandens 11 jis pnesskirta kvota dar nėra su- J H
kelta.
ir rėmėjams.

Vokietijoj. Marburge.J lapkričio mėnesį.

. - mirti jai dovanojęs jos pa-i negu spalių mėnesį, bet pus-Primename nanams ^,^ J- J P anfr0 ^n0 doleriu ma
kalui dar reikia pimpL Jaunos naMės teismas ei_1?iaU’ kaip pemai metais

Tremtinių atitraukimo / - , • . •, .1turi priduoti m^lreikalais, ka: 
našlių su vaikais adresu ir 
žinių, arba gali duoti ga
rantijas, prašome kreiptis į 
J. P. Tuinilą, 540 E. 7-th st., 
So. Boston 27, Mass

Kyšininkų Byloje Visi 
Išteisinti

Revere kyšininkų byloje 
L. R._Djos" Valdyba. v.isi dar likusieji penki kal- 

_________ įtinamieji, 4 Revere miesto
Dorchesterio Klubo Nauja tarybos,nariai ir Brookline 

Valdyba realesteitinmkas Seigel, bu-
Dorchesterio Lietuviu Pi- v0 ,i?eisintiį Prisiekusieji, 

liečiu Klubas ateinantiems P° 30 blandų svarstymų ir
nemigo, juos atrado nekal
tais ir visi kaltinamieji pa
leisti. Bylos eigoje trys ap
kaltinti advokatai dar ank
sčiau buvo atrasti nekalti.

metams turi tokią valdybą:
Pirm.—A. J. Namaksy, vi
ce pirm.—J. Stonis, sekre
torius — V. Klemka, fin. 
sekr. — P. Brazaitis, iždi-;m , , . . .ninkas — B. Palbv ir direk- T”?. budu V1S1 Pasirode ne
toliai: P. Žukas, H. Olsen,! %/*. . , ...
J. Auškelis, P. Trečiokas ir: ..Pasiekusieji svarstė “kai- 
Ed. Brazaitis

★

M

BOSTON EDISON COMPANY
ATVYKSTA 89 LIETU

VIAI
Šį antradienį į New Yor

ką atvyko laivas “Marine 
Flasher” su tretiniais. Ja
me atvyko 63 lietuviai, o šį 
ketvirtadienį atvyksta kitas 
laivas. “Marine Marlin” į 
Nevv Yorką ir jame atplau
kia 26 lietuviai.

Vienas laivas su tremti
niais turėjo atvykti ir į Bos
toną dar prieš Kalėdas, bet 
atplaukiančio laivo atvyki
mas dar nėra paskelbtas. 
Šiais metais daugiau laivų 
su tremtiniais nebeatvyks.

NAUJŲ METŲ PASITIKI
MAS DORCHESTERE
Dorchesterio Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia Naujų Metų 
pasitikimą savo klubo patalpo
se, 1810 Dorehester avė.

Bus. vakarienė, pagaminta 
Į ekspertų gaspadinių su steam 
clams desertu, bus muzikantai.

RADUO GRAMA

ir
Lietuvių Radlc Korpora

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

1. Muzika.
2. Birutės Radi ) Choras.
3. Magdutė.

Tel. GEneva 6-7516
RONAN fPHOLSTERING CO

Taisoną senus forničius ir darom 
naujus. Nemokamas apskaičiavi
mas. Gvarantuotas darbas.

Joseph Cidievich, Manageris
112 Pleasant Street, 

llorchester, Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

Linki visiems savo kostumeriams, draugams 
pažystamiems

SILVER CAFE, Ine.
324 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Savininkas Silvestras

ti” ar “nekalti” per 30 va-
Klubas verčiasi gerai, tu- land5 ir 2£??inu^ Jie sū

ri savo svetainę susirinki- ™s,e Pasėdžio ilgumo rė
mams ir parengimams ir k°.rd^’ vOLsHiad° aP^a^in' 
turi gražiai įrengtą barą. j nekaltybę.
Naujų Metą pasilikimui . Mirė Ona Židonienė 
klubas rengia I^ksmųva-, Pereitos savaitės antra-

_ l*n» jdienį buvo palaidota Ona. iš Wkų. ]ian.
Zulonienė, sena South Bos . u- vakarjenę įr šokius $1.50.

karą.

“Daina” Ruošiasi Koncertui Velionė“Dainos” drantriio<5 : l?n° »jnui c Kur kitur gausite toki bargeną
narnos diaugijos susi ĮSirg0 iabai trumpai, is ryto«N : Metu suiauktuvė9e’

rinkimui, kuris aną vakarą siinegalėio o sekančia nak- - ų ‘u,auKluves€;ivvko D-ro Pilkos namuose .®Hųe5ai®Jy’ ° segančią nan Kviečiame nesiveluoti ir >si-jvyKo n io riikos namuose, t} Jau atsiskyrė su šiuo pa- ti tikipt..s t h lioniečiai
choro vedeja p-le Tataro-i^uiJu t; buvo 62 metu am-1 1 , Soi'thl>st(^,ecmnvtė ranortavo kad ii rno- 1 °UV° ? . . ; tikietų gali gauti Petro Ketvir-nyte^ raportavo, kad Ji ruo- ziaus. Vyras mirė jau pora krautuvėj< Broadway, o 

!?e.^^fa.,;3:Lko 2 duk d-’rchcs‘"«iai įsigyti«.
' kietus pas musų klubo gaspa-

Po programos parašykite 
S8V0 fspudžhN ir nusiųskit;Uz >12 per metus gausi Ii-
šiuo adresu; W0RL Sta- S°ię S25 paialpo. savaitei 
tion, Lithuanian Program, isais insurance reikalais)
216 Tremont st, Boston, kreipkitės į (nuo35)'f

pranešdami savo įs- BRONIS KONTRIM
598 East Broadvray,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 Eas* Broad- 

Boston 27. Mass.
Minkus

way, So

šia savo grupės dainininkes 
koncertui netolimoj ateity.
Pavasariop busianti stato- ------ . •
ma operetė “Stebuklinga- “Laisvė* Traukinys” Grįš donų S. Petruli, arba pas komi-
Dudelė” ir tam tikslui rei- j Bostoną 'tet0 nanus-
kia vyriškų balsų. Todėl; Sausio 3 d. į Bostoną v,sus širdingai kviečiame 
jauni vyrai, kurie norėtų-gris “Laisvės Traukinys” Komitetas

ir vienas sūnūs.

Linksmų Kalėdų įr Laimingų Naujų Metų!

^iriems musų L - nieriams, prieteliams ir geros 
valios lietuviam>

Linki

International Cafe, Ine.
315 E. Broadway, South Boston, Mass.

Linki visiems savo kostumeriams, draugams ir 
prieteliams—

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

Linki

SOUTH BOSTON CAFE
258*260 E. Broadsvay, So. Boston, Mass.

Savininkas Vincas Balukonis

M

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Visiem* Kostumeriams ir Rčmejem* Linki

toj operetėj dalyvauti, pra-i su istoriniais Amerikos do- 
šomi pranešti apie tai p-lei,kumentais. Traukinys išbus 
Tataronytei šiuo adresu:Į čia 5 dienas ir bus lanko- 
Three Arts Studio. 480;mas mokyklų vaikų ir šiaip. 
Boylston st, Boston, Mass. publikos.

“Keleivio kalendorius 1940 

metams jau išėjo. Kama 90 
centų. Laikas jį užsisakyti.

Juozas•r*
Savininkai

t4us Pranas Razvadauskas

CHAS. POCIUS J. TAUTVAISHA
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti 

Visokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.
SOUTH BOSTON.374 BROADWAY,




