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Kongrese Eina Kova Del Prez. 
TrumanoProgramos

Prezidentas Siūlo Pažaboti Kainas — Republikonai Sa
ko, Programa ‘Totalitarinė” — Republikonai ir Demo
kratai Sutinka, Kad Europai Reikia Duoti Pagalbą.

Dideli Neramumai 
Visoj Italijoj

Po visą Italiją komunis-

Pirmadieni susirinko kon
gresas j nepaprastą sesiją 
apsvarstyti prezidento pa
siūlymą teikti pagalbą Eu
ropai. Prezidentas Truman 
kreipėsi į kongresą su pa
siūlymu tuoj pat apsvarstyti 
plačią programą, kaip teik
ti pagalbą Europai ir kartu 
išlaikyti pastovias kainas 
krašto viduje.

Prezidentas pasiūlė duoti 
vyriausybei plačius įgalioji
mus, kad ji galėtų:

Racion u o ti 
prekes;

Stabilizuoti uždarbius, 
kainas ir nuomas;

Uždėti kainų “lubas”'ant 
kai kurių prekių;

Sustiprinti ir išlaikyti nuo
mų kontrolę;

Prižiūrėti biržas, bankus 
ir biznio įstaigas, kad jų tei
kiami kreditai nekeltų kai
nų ir nevestų ūkio į infliaci
ją ir krizę.

tai pradėjo kelti neramu
mus, streikus ir riaušes. 
Daugelyje vietų įvyksta su
sirėmimai su policija. Dve
jose vietose nežinomi pikta
dariai jau išsprogdino du 
kariškus ginklų sandėlius. 
Įtarimas puola ant komu
nistų. Italijos komunistų 
vadai grasina, kad jie da
rys “demokratišką revoliu-

trukstam&s ciją”, jeį kitais budais ne
galima bus pašalinti de 
Gasperi valdžią.

Italijos ir Francijos ko
munistai pradėjo neramu
mus tuo metu, kada Ameri
ka pradėjo svarstyti Mar
shailo planą. Rusija mano, 
kad neramumai tose šalyse 
atbaidys amerikiečius nuo 
davimo pašalpos Europai.

rrezicremas numan sanu, 
kad bė tokių įgaliojimų vy
riausybė negalės ir Europai 
pagalbą duoti ir kartu išlai
kyti krašte pastovias kai
nas. Todėl vyriausybė pra-

Francuzai Išvalė 
Sovietų Lizdą

Francijos valdžia pasiun
tė 2,000 policininkų ir 5 
tankus į Sovietų Rusijos už
laikomą “pabėgėlių stovyk

lą” Francijoj ir padarė tenšo, kad butų atstatyti per * ___ w
karą veikusieji įgaliojimai;kratą. Stovykloje rusai lai- 
vyriausybei tvarkyti ūkio tuos “piliečius”, ku- 
gyvenimą. iriuos jie sugaudavo Franci-

Kongresas išklausė prezi- '3°j \r iš tos stovyklos ga- 
dento pasiūlymą, bet repub- bendavo juos į Rusiją, 
likonų vadai tuoj po pirmo Francuzų policija ieškojo 
posėdžio pradėjo preziden- stovykloje trijų neteisėtai
to programą kritikuoti. Re- - . ., , x. . _ ..
publikonų vadas, senato- norėjo išgabenti į Rusiją

SEPTYNIŲ AUTOMOBILIŲ IR BUŠŲ NELAIMĖS

Per vieną dieną Stocktone, Calif. įvyko eilė nelaimių ant kelių. Du busai ir 
penki automobiliai pateko į visokias nelaimes ir čia matyti, kad iš jų bepaliko 
tik išdegę griaučiai. Nelaimėse žuvo du žmonės, o 17 žmonių buvo sunkiai su
žeisti. Nelaimės ištikti karai ir busai buvo suvilkti į šitą “džionkjardą”.

Bevin Už Taikos Generolas Meyers 200,000 Vokiečių Yra
Sudarymą Pelnėsi iš Karo Konclageriuose

Anglijos užsienių reikalų Senato komisijoj liudijo Rusų okupuotoj Vokieti- 
ministeris E. Bevin perspė- B. H. Lamarre, Aviation joj rusai turi kelioliką didė
jo Rusiją, kad Anglija yra Electric Co. pirmininkas, lių ir daug mažesnių kon-
nusistačiusi sudaryti taikos 
sutartį su Vokietija, dargi 
jei rusai ir trukdys tokios 
sutarties surašymą. Bevin 
sako, taikos sutartį gal pri
sieis surašyti be Rusijos, jei 
Sovietų atstovai ir toliau 
trukdys taikos sutarties su
rašymą, kaip jie trukdė iki 
šiolei.

Lapkričio 25 d. Londone 
susirinks “keturi didieji” ir 
vėl bandys surašyti taikos 
sutartį Vokietijai ir Austri
jai. Bevin dėl to ir darė 
perspėjimą, kad Rusija ži-s notyjog iig£u vilkinti Ui-

Vaikai buvo atrasti ir išva
duoti. Bedarant kratą rasta 
nemažai ginklų. Francijos 
valdžia skelbia, kad ji da
bar uždarys sovietų stovyk
lą Francijoj ir nebeleis gin
kluotiems Rusijos agentams 
gaudyti po Franci ją 
piliečius”.

rius R. A. Taft, sako, prezi
dento programa yra “totali
tarinė’’ ir “policinė”. Re- 
publikonai pradeda gąsdin
ti žmones su “OPA atstaty
mu” ir kongrese eis karšta 
kova dėl prezidento progra
mos pravedimo. Republiko
nų ir demokratų vadai ly
giai pripažįsta, kad Euro
pai reikia duoti greita pa-j 500 DP ŽYDŲ PATEKO 
galba, bet dėl tos pagalbos PALESTINON

kos sutarties surašymą ne
bebus galima.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLT

Kepresents over 75.000 Lithuanians ta 
Nee England. and about 1,000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS 
656 Broadeay, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 42 METAI

'Keturi Didieji’ Jau Pasiruošę 
Londono Konferencijai

Daromas Dar Vienas Bandymas Surašyti Taiką — Prie
šingumai Tarp Didžiųjų Nesumažėjo, Bet Padidėjo — 
Jei Londono Konferencija Iširs, Kas Tada?

Areštavo 1,500 Strei- T " A „P

, . . kncio 2o d. Londone, Ang-
Kienų riijoje, pradeda posėdžiauti

Francuzų policija padarė “keturių didžiųjų” valsty-
dideles kratas ir suareštavo 
virš pusantro tūkstančio 
streikuojančių uosto darbi
ninkų, kurie po praeitos sa
vaitės komunistų neramumų 
Marsellės mieste stojo Į 
streiką. Vyriausybė davė 
Įsakymą karo jurininkams 
iškrauti uoste laivus su 
maistu ir gendamomis pre
kėmis.

Streikininkai Marsellėj 
sako, jei vyriausybė ir to
liau norės sulaužyti streiką, 
tai jie paskelbs generalini 
streiką visuose Pietų Fran
cijos uostuose, bet vyriau
sybė yra griežtai nusistačiu
si komunistų maištą nura
minti ir neleisti, kad mais
tas, kurio kraštui trūksta, 
gestų pakrautas laivuose.

Haverhille Mirė 
JJnknlnjį MdtOPA^
Praeitą šeštadieni, lap-

kad jis 1941 metais gavęs centracijos stovyklų, kurio- 
algos 31,000 dolerių, bet iš se yra laikoma ne mažiau, 
tos algos jis išmokėjęs gene- kaip 200 tūkstančių vokie- 
rolui Bennett E. Meyers 28 j čių. Dideli koncentracijos ... 
tūkstančius dolerių. Jis sa- lageriai yra visur ten, kur “fj^io 15 d. išryto Haver- 
kė, jo vedama kompanija ir prie nacių buvo lageriai, i*}“*e mirč Mykolas Matonis, 
buvo suorganizuota genero- kaip Buchenwalde, Sach-'žymus vietos lietuvių kolo- 
lo pinigais ir jis buvo pasta-'senhause, Oranienburge ir nUos veikėjas. Laidotuvės

būdų eis kova ir partijų va
dai tą kovą žada vesti atsi
žvelgdami į ateinančių me
tų prezidento rinkimus, kad 
kaip nors užtikrinus sau 
daugiau balsų rinkimuose.

Rinkimai Kinijoj
Kinijos vyriausybė pa-

Penki šimtai nelegališkų 
imigrantų iš žydų stovyklų 
Europoje atvyko nelegaliai 
į Palestiną ir sekmadienio 
nakčia išlipo iš laivo ir pa
siskirstė po visą Palestiną. 
Anglų karo laivai nepagavo 
to laivo su išvietintaisiais 
žmonėmis, o dabar juos jau 
sunku išgaudyti po visą Pa-

Philadelphijoj Mirė
K. Dambrauskas
Lapkričio 9 d. Philadel- 

phijoj mirė draugas Kazys 
0; Dambrauskas, LSS pirmas 

•kuopos narys ir senas “Ke
leivio” skaitytojas. Mirė jis 
širdies liga, staiga, visai ne
sirgęs. Prieš du mėnesius 
drg. K. Dambrauskas buvo 
palaidojęs savo žmoną. Jis 
paliko dideliame nuliudime 
du sūnūs, Kazimierą ir An
taną, marčią Marijoną 
Dambrauskienę i r vieną 
anūką.

Drg. Kazimieras buvo

tytas tai kompanijai vado
vauti, bet tikrasis bosas bu
vo generolas Meyers.

Generolas Meyers buvo 
karo aviacijos užpirkimų 
viršininkas ir todėl galėjo 
užpirkimus ir užsakymus 
duoti toms kompanijoms, 
kurioms jis norėjo. B. H. 
Lamarre pareiškimas ir kiti 
liudijimai senato komisijoj 
privers justicijos departa- 
tamentą traukti buvusį ge
nerolą į teismą už pasipel
nymus karo laike.

kitose vietose.
Rusai laiko koncentraci

jos stovyklose daug buvusių 
nacių, kurie nepersimetė

įvyko antradienį. I laidotu
ves išvyko nemažai bosto- 
niškių draugų, jų skaičiuje 
ir drg. S. Michelsonas

pas komunistus, bet į lage-į Mykolas Matonis per il- 
rius siunčiami ir visų kituj^J13 metus buvo Lietuvių So- 
pažiurų vokiečiai, kurie ne- cialistų Sąjungos narys ir
pritaria komunistų diktatū
rai. Visi lagerių kaliniai turi 
dirbti sunkius darbus.

MYKOLAIČYKAS AP
ŠAUKTAS ŠALIES 

IŠDAVIKU
Lenkijos parlamentas nu- 

nutarė pašalinti S. Mikolai- 
čyką iš parlamento, kaipo 
“šalies išdaviką”. Tas par
lamentas buvo sudarytas statymu 
per suktus rinkimus, kuriuo-’" 
se tiktai bolševikai ir su bol
ševikais einančios partijos 
turėjo teisę varyti agitaciją 
ir kuriuose balsų skaitymas

laisvų pažiūrų, tad ir palai- buvo atliekamas politinės

Siūlo Statyt Laivų
už $M0fl00,000
Prezidento patariamoji 

j komisija, kuri svarstė pre
kybos laivyno tvarkymo 
reikalus, pasiūlė preziden-Į vėliau, 
tui pastatyti per 4 metus 46 
didelius keleivinius laivus 
600 milionų dolerių vertės.
Du laivai butų didžiuliai, 
po 50,000 tonų talpumo.

Komisija siūlo, kad laivų 
rūpintųsi vyriau

sybė, nes jei kiltų karas tai 
vyriausybė labiausiai butų 
reikalinga didelių keleivi
nių laivų kareiviams ga
benti.

veiklus darbuotojas. Jis už 
ėmė vadovaujamą vietą ir 
visose kitose Haverhill lie
tuvių organizacijose, veikė 
vietiniame kliube, daug dil

bių, Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir Rusijos užsie
nių politikos vadovai. Jie 
dar kartą bandys surašyti 
taikos sutartį Vokietijai ir 
Austrijai ir nustatyti arti- 
miausiems metams Europos 
tvarką.

Musų valstybės sekreto
rius G. C. Marshall į Londo
ną išvyksta su 80 ekspertų 
ir patarėjų. Su juo važiuoja 
abejų partijų patarėjai ir 
žymiausieji ekspertai Euro
pos klausimais.

Visi bandymai susitarti 
su Sovietų Rusija dėl Vo
kietijos ir Austrijos ateities 
iki šiolei nedavė jokių pa
sekmių. Priešingumai dėl tų 
valstybių dabar nėra suma
žėję, bet jie dar net padidė
jo. Dabar ne tik dėl Vokie
tijos ir Austrijos eina bar
niai ir peštynės, bet Sovietų 
Rusija bando ir Vakarų Eu
ropoje, Francijoj ir Italijoj, 
prie valdžios pastatyti savo 
lėles iš komunistų partijų. 
Visoj Italijoj ir dalyje Fran
cijos komunistai kelia riau
šes ir atvirai ruošiasi prie 
ginkluoto perversmo.

Anglija ir Amerika jau 
yra pareiškusios, kad jei 
Londone nebus galima susi
tarti su Rusija, tai bus da
roma taika su Vokietija at
skirai, be Rusijos. Tas reik
štų, kad Vokietija ir Austri
ja butų padalytos į dvi da
lis. Prieš Londono derybas 
diplomatai sakosi “turį vil-

ba BALF organizacijoj ir j ties” susitarti, bet iš tikrųjų 
visur savo darbe parodė . tos vilties mažai tėra. 
daug nuoširdumo ir pašiau-' jeį Londono konferencija 
kojimo. Plačiau apie jo vei- iširtų nieko nenutarusi, tai 
klą ir gyvenimą parašysime: daugelis žmonių pranašau

ja, kad tokiame atsitikime 
tiktai karas galės išspręsti 
Europos mazgą ir pašalinti 
iš Europos rasų imperializ

Kongresas Svarstys 
DP Klausimą

Atstovų ramų užsienių 
reikalų pakomisija, kuri ra- cr,MAc Dncf- 
pinasi išvietintųjų žmonių į
likimų, praeitos savaitės ga-i DŽIAUS EUROPOJE 
le pasisakė už greitą įsilei- Jungtinių Tautų 
dimą į Ameriką tam tikro

mo pavojų.

skelbė rinkimus į krašto' lestiną. Kitas laivas su 794
karlamentą, kurie vyks lap
kričio 21, 22 ir 23 dienas.
Bet iš tų rinkimų netenka 
laukti, kad Kinijoj bus įves
ta demokratiška tvarka. Ki
nijoj veikia tiktai viena po
litinė partija, Kuomintang. 
Valdančioji partija nėra to
talitarinė, nes ji yra pasida
lijusi į visą eilę grupių ir 
srovių, bet visvien politinių 
laisvių krašte nėra ir nese
nai ten buvo uždaryta “De
mokratų Lyga”, liberališka IT 
vidurio partija, nes ji vai-iLausman 
džiai atrodė per daug kairi.

Kinijos vyriausybė aiški
na, kad einant pilietiniam

imigrantais pakliuvo į anglų 
rankas ir visi keleiviai bus 
išgabenti į Kipro salą.

FIERLINGER PAŠALIN
TAS IŠ VADOVYBĖS
Čechoslovakijos socialde

mokratų partija savo meti
niame kongrese Brno mies
te išrinko partijos pirminin
ku Bohumil Laušmaną į vie
tą pagarsėjusio Maskvos 
klapčiuko Fierlingerio B.

griežtai stovi už 
tai, kad socialdemokratų 
partija liktų nepriklausoma 
nuo komunistų. Pats Lauš-

doiome lapkričio 14 d. lais
vai, be jokių bažnytinių ap
eigų.

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos pirmos kuopos ir 
savo vardu reiškiu giliau
sios užuojautos jo artimie
siems ir draugams liūdesio 
valandoje. A. Garlian.

policijos ir komunistų par
tijos.

AMERIKA SUMAŽINA 
MUITUS PREKĖMS

Šį pirmadienį 23 valsty
bės pasirašė sutartį dėl mui
tų sumažinimo. Derybos dėl 
tarptautinės prekybos tvar
kymo ėjo Ženevoje, Šveica
rijoj, per kelis mėnesius. 
Pagal susitarimą Amerika 
numuš muitus daugumai į- 
vežamų prekių ir Amerikos 
muitai bus žemiausi, negu 

Ta

BAUS KRUPO DIRBTU
VIŲ BOSUS

Amerikos kariškas teis
mas vėl pradės svarstyti 12 
Krupo dirbtuvių direktorių jie kada nors yra buvę.
ir patį savininką, Krupp von
Bohlen. Krapo dirbtuvės 
buvo didžiausios ginklų 
dirbtuvės

pat padarys ir 23 pasirašiu
sios valstybės. Susitarimas 
turi tikslo palengvinti ir pa- 

visoje Europoie. gyvinti tarptautine prekybą.
veikti

STIPRUS PROTESTAS
STIPRIAI ATMESTAS
Sovietų Rusija įteikė 

Francijos valdžiai stipru 
protestą dėl francuzų poli
cijos padalytos kratos so
vietų stovykloje Franci joje. 
Francijos valdžia tą protes
tą atmetė, kaip nepamatuo
tą. Francija sakosi turinti 
teisę savo teritorijoje daly
ti kratas be Rusijos leidimo, 
o rusai Francijoj ateitvje 
nebeturės teisės gaudyti 
“savo piliečius” ir juos lai
kyti uždarytus stovykloje.
PIERRE DE GAULLE PA

RYŽIAUS BOSAS
Paryžiaus miesto taiybos

skaičiaus išvietintųjų žmo 
nių. Komisija sako, kongre-

seimas
nubalsavo, kad kitas to sei
mo posėdis bus sukviestas 
Europoje. Taip nubalsavo

sas'turi greitai tą klausimą seimo dauguma 32 balsais 
apsvarstyti, nes jei reikalas; PŲ63 Bet vėliau Kinija 
bus tęsiamas, tai pasaulio i Ų^elė reikalavimą, kad
akyse Amerika pasiliks at- 
sakominga už išvietintųjų 
žmonių klausimo neišspren
dimą. Dabar veik visos val-

Jungtinių Tautų biudžeto 
komisija paskirtų tam rei
kalui pinigų dviem trečda
liais balsų. Todėl galutinai

stybės sutinka priimti išvie- dar nežinoma, ar atsiras>^du 
tintųjų žmonių dali, jei A- 
merika sutinka priimti savo 
dalį. Bet Amerika tyli. o to
dėl tūkstančiai žmonių ne
žino, kas jų laukia.“

trečdaliai balsų, kad seimo 
posėdis 1948 metais butų 
laikomas Europoj.

KARALIŠKOS VESTUVĖS

Šį ketvirtadienį, lapkričio 
20 d. Anglijos karaliaus 
duktė Elizabeth išteka už

PASITRAUKĖ ANGLŲ 
FINANSŲ MINISTERIS

Hugh Dalton, Anglijos 
finansų ministeris, buvo pri
verstas pasitraukti iš val
džios todėl, kad jis per ne- 
apsigalvojimą pranešė spau-

man buvo pramonės minis- Tų dirbtuvių direktoriai 1 Susitarimas pradės 
karui negalima yra įgyven-j teriu valdžioje, bet jis pasi- kaltinami, kad per karą jie nuo naujų metų.
dinti demokratijos ir tenka traukė iš valdžios protes- naudojo vergų darbą savo]-------------------------
palaukti, kol krašte bus at- tuodamas prieš komunistų dirbtuvėse ir plėšė okupuo- Kreipkitės pas tuos, kurie 
statyta tAika ir ramybė. i vedamą politiką. tus kraštus. Į skelbiasi “Keleivyje.”

leitenanto Philip Mounbat
ten. Ta proga visa Anglija dai iš anksto žinias apie at
gyvena vestuvių nuotaiką, einančių metų biudžetą. To- 

daugumą dabar sudaro de|Jaunoii vestuvių proga ga- kios žinios yra slaptos ir 
Gaulle partijos žmonės ir vo tiek dovanu, kad, sako, 1 ats ministeris prisipažino, 
tarvbos pirmininku tano iš- galima butų atidaryti nema- kad iis padaręs klaidą, o už 
rinktas Pierre de Gaulle, ža krautuvę. I vestuves su- klaida turėjo trauktis iš 
generolo brolis. plaukė svečių iš visų kraštų, valdžios.
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TURI AR NETURI? okupacijos, atrodė lygu iš
davystei. Tų pašalintųjų va-

Molotovas išdidžiai pasi- du vietą užėmė komunistai, 
gyrė kad atominių bombų Dabar iš Francijos ateina 
sekretas jau senai nebėra žinių, kad Francijos unijų 
joks sekretas. Iš to prasidė- tarpe iškilo stiprus judėji- 
jo spėliojimai, ar Rusija jau mas prieš unijų naudojimą 
turi pasigaminusi atominę Į politiniams tikslams, lo ju- 
bcmbą, ar dar tik giriasi į dėjimo priešakyje stovi 
turinti “sekretą”? ,TilAri Iniiaiiv spnasį Leon Jouaux, senas unijų 

vadas ir socialistas, kurs 
per karą griežtai stovėjo už 
krašto gynimą. Su juo kartu 
jau pasisakė 200 Įtakingų 
unijų vadų, kurie sutarė:

“Imtis visų reikalingų prie
monių, kad CGT (Francijos 
unijų susivienijimas) nebūtų 
naudojamas politiniams tiks
lams”.

Praeitą savaitę vienas
Paryžiaus laikraštis, *TIn- 
transigeant”, paskelbė, kad 
rusai praeitą vasarą, birže
lio 15 d. darė pirmą bandy
mą su atomine bomba prie 
“Atomgrado”, kur tai Uch- 
toje, šiauriniame Sibire, kur 
dirba keli šimtai vokiečių ir 
rusų mokslininkų.

Vėliau atėjo žinių iš Ang
lijos, kad ten “kariški sluok
sniai” tiki, jog Rusija jau 
gali turėti atominę bombą, 
bet mokslininkai mano, kad 
rusai per anksti pasigyrė.
Amerikos mokslininkai irgi 
mano, kad rusai dar vargu 
galėjo suspėti pasigaminti 
atominę bombą.

Klausimas, ar Rusija jau 
turi ar dar neturi atominę 
bombą, lieka atviras. Bet 
nėra nė vieno protingo žmo
gaus, kurs abejoja, jog Ru
sija turės atominių bombų.
Ką galėjo padaryti ameri
kiečiai, sutelkę savo ir kitų 
tautų mokslininkus, tą gali 
padaryti ir rusai, sutelkę vo
kiečius ir kitų tautų moksli
ninkus. Smegenys nėra 
amerikoniškas monopolis ir partijos, 
tik lengvatikiai mano
atominė bomba liks amzi—Į 7* J - tni® firfyjiniyiipinp veiklaeina didelis bruzdėjimas uz Lais’ organizacinę veiKią 

'nutraukimą tos politikos, tremtyje ir pan.

GENEROLAS G. C. MARSHALL AIŠKINA SAVO PLANĄ

Valstybės sekretorius G. C. Marshall senato ir atstovų rūmų komisijoms iš
dėstė* savo planą Europai gelbėti nuo ado ir nuo Rusijos imperializmo. Mar
shall sėdi dešinėj prie stalo (iešmas), o io klausosi visi Įtakingieji kongreso 
politikieriai, kurie dabar pradeda svarstyti Marshallo patiektą planą.

Kas Savaite

nai amerikiečių rankose. 
Amerikos atominis mono

polis yra pereinamas ir dar- 
ed erana trumDO laiko dalv------- --------X" - ---------- --------!<•
kas. Kada rusai tikrai turės

Tas judėjimas prieš iš 
naudojimą unijų komunistų 
tikslams eina stipryn ir vie-' 
na iš priemonių to tikslo pa
siekti yra Įvesti slaptus bal
savimus unijose renkant pa
reigūnus. Socialistai mano, 
kad komunistai vargu galė
tų vesti ir 20 nuošimčių uni
jų narių, jei jie nevartotų 
dirbtuvėse ir unijose teroro 
ir grąsinimų.

Italijoj demokratijos jėgų 
susigrupavimas pareina nuo 
socialistų partijos atsipei
kėjimo ir atsimetimo nuo

Lietuvos Socialdemokratų 
Suvažiavimas

piname. Turėjome stovėti 
apie valandą laiko, paskui 

(lauksime kito traukinio i 
kuri teks persėsti, taigi prieš

i bei socializmo idealų Įgy-
Rugsėjo 14-ją dieną pra-: rūpintis. kiek leidžiasidejo Lietuvos Socialdemo-; I leidimu

kratų Partijos užsienių or-į^YJ a . & k,

gamzacijos suvaziav i m a s. b “
Čia šitame suvažiavime da- 4, Įj lį9ti -Ateities Ke-

,Pj suaktyvinti; ' 
palaikyti gyvą kontak-

politika padarė iš Nenni ye-Drft°je bei Amerikoje, patie-

RAŠO J. BUTAUTAS

pragaištingos “vienybės” su;P*U. J™kti atsto\ ai, jaunųjų 
komunistais. ••Vienvbės”|socialdemokratų . deegatai! 
rtzaiuibo is i-o. ' ir paskirti vietovių tikrieji V -

icrnolb ir partijos. Dešimts mėne-'P1^“““- ~ bui” medžiagos;X kad PO “vienybės pakto” su- ^‘Tietlva okupaS mt 6> ,Užme?s:i 881 
iks anS-fet *»»°J S.

medžiagos;
santykius su 

ocialdemokr; 
tų organizacijomis, panau

De Gaulle Siūlymas duoda savo patarimus filmų
Fraficijos genercjas de gamintojams, o jei pro tų

Gaulle, kurs pirmas po karo savanorių cenzorių budrią 
sudarė su Rusija d^augin- aki prasprunka koks nors 
gumo sutarti ir išdavinėjo lilmas, kurs jiems, atrodo 
Stalinui “Sovietų piliečius”, trefnas, “Legijonas” ^skelbia 
praeitą savaitę padarė siu- boikotą ir kviečia 25 milio- 
lymą, * kad Anglija, Ameri- nūs katalikų filmą boiko- 
ka ir Francija sudarytų ka- tuoti. Legijono boikotą re- 
ro sąjungą prieš Rusiją ir, mia vyskupai per bažnyčias, 
reikalui esant, bendrai at- Hollyvoodo filmų gamin- 
remtų rusiško imperializmo tojai su ”Legijonu”_ labai 
puolimus. skaitosi, nes "dorybės legi-

Dabar de Gaulle yra pri- joniertai” moka mušti Į ka- 
vatus asmuo, nors ir įtakin- pitalistų skaudžiausią vietą 
gas politikoje, bet visgi jis —kišenę. Bet musų laimei 
nėra valdžioje. Bet jis tei- už “Dorybės Legijono” cen- 
singai atvaizduoja tą per- zorių nestovi žandaras, o 
mainą, kuri Įvyko Europoje, todėl ir vyskupai su savo 
Ten žmonės jau atvirai dorybės legijonieriais daž- 
skaito karą “galimu” ir nai pasirodo be dantų, 
kviečia Ameriką vadovauti Rusaį Žvejoja
Vakarų koalicijai prieš Ma- Maskva giriasi turinti 
skvą. atominių bombų “paslaptį”.
Kruvina Gimnastika Amerikos ekspertai sako,

Marselės mieste francuzų rusų pasigyrimai turi dvejo-
akis varžybos dėl vietos. komunistai pereitą savaitę po tikslo: Vienas yra pa- 

v- darė mažutę revoliuciją. Jie žvejoti kariškų informacijų 
Įsiveržė Į miesto valdžios apie kitų kraštų pasiruoši- 
rumus, primušė naujai iš- mus, ir kitas tikslas yra “su
rinktą majorą ir kelis mies-stiprinti dvasią” savo šali- 
to tarybos narius ir šiaip ninku užsieniuose ir Rusijos 
pridarė nuostolių. Komunis-viduje.
tai darė tą revoliuciją iš Atominė bomba yra svar- 

pievų. Kai kur jose ganosi j keršto, nes Marselės gyven- bus ginklas ir jei rusiški 
raguočių būreliai. Jei prie tojai juos išbalsavo iš mies- kvislingai jaustų, kad Rusi- 
tų raguočių butų pristatytas į to valdžios. ja tą bombą turi, jų pasiti-
piemenukas, vilkis tėvo i Policija tą bolševikišką kėjimas savimi butų sustip-

maištą greit nuramino ir, rintas. Rusai tiek daug kal-
jei Francijos valdžia tikrai ba apie karą. kad ir žmonės
nori apsivalyti, Marselės Rusijos viduje pradeda
Įvykiai jai duos progos išva- baukštytis ir jiems nura-
lvti po visą Francija komu- minti Molotovas skelbia tu-
nistų ginklų sandėlius ir jų ris “paslaptį” savo kelnių
slaptuosius lizdus. Tai butų kišenėj.

ne musų i pirmoji priemonė sustiprinti Kalendorius Gatavas
Keleivio” kalendorius 

prastumu gražesnė, kur oras Pakilimas Milžiniškas 1948 metams jau yra at-
geresnis ir sveikesnis,_ kur, Mizara surado, kad Rusi- spausdintas ir šią savaitę ji 
žinai Koaei ir Kam išrytoJ joj įvyko “pakilimas milži- pradedame siuntinėti vi- 
an£Sti atsikelti. ~ niškas” ūkiškame krašto siems užsisakiusiems. Ka-

Didelės sudaužytos sto- atsistatyme. Yra anglių, yra lendoriuje yra sudėta daug 
ties peronuose laukiame i piįeno * įr “maisto užtenka- svarbių raštų ir Įdomių pa
traukimo. žmonių nedaug maf’ siskaitymų, viso yra šimtas
ir jei mums tą traukini pri-! get pernai, minint lapkri- puslapių skaitymo ir infor- 
stumtų, mes gautumėme sė-'či0 7 d. revoliucijos sukak- macijų.
dimas vietas. Po trijų va-Įtuves, Molotovas ir kiti va-į Kalendorių musų laikraš- 
landų traukini duoda, bet (]ai žadėjo panaikinti mais- tis leidžia jau nuo 1912 me- 
zmonių labai daug. Ryztin-jto racionavimą, o šiais me- tų ir per 35 metus jis, su 
gai ir su strateginėmis gud-;tais apie tuos pažadus ir maža pertrauka karo metu,

Važiuojame greit ir be 
sustojimo. Iš vagono aikšte
lės gerai matosi visa aplin
kuma : kalneliai, pakalnės, 
miškeliai, atrodo, lyg ir 
Lietuvos vaizdai. Čia saus
ros nesunaikino ganyklų ir

švarką su užmaukšlinta ant 
akių didele brolio kepure, 
atrodytų, kad čia musų kra
štas. Bet tokio piemenuko 
nėra, čia kaimai ir bažnyt
kaimiai raudonuoja stogais 
ir baltuoja savo pastatų sie
nomis, taigi čia

Suvažia\i- ^jan® tuQg Įje_ kraštas, kur gamta savo pa-,Francijoj demokratiją.
kuri yra kenksminga visai i m8s Pataria Partijos Dele- ,uvcs k]alLdr-f, kėlimui; 
italų tautai. Ypač tai reiš-!|aturos žygiams ir priima. - skatinti profesini pasi- 
Kiasi socialistų nusistaty-į i ruošima, turint galvoie Lie-
me dėl Marshallo plano. Pa- nu^aiyno vienoj, tuvog 3^^ ynao uždavinius;

dalyje, kur kalbama apie g remtj lsd Jaunimą ir 
LSDP santykiavimą su kito-j 'mti ,, veikl fin^si. 
mis grupėmis, sakoma: — niai*
paraginti kitas politines gru-! “ 9)’ neto]eruoti imtiniu 
peš deklaruoti savo pilta- benįllloITenėS politinio g>< 
ma. programines gaires... . |venimo neger07; ir 

Šitoks nutarimas yra vi-|demOkratii(Ž priešai trem-
monopolis pasibaigs -. ,. igjurti elitiniu mupb? bt!įinių bendruomenėje užim-

kartu CU atominiu monnnn Francuos unijos ir Itah-,1?™011 ponumų grupią, ne tu vadovaujančias ir repre-
liu Amerikoj Xtvbė" vv' S08 - P8^08 yra ^dangstančią gražiais ^''-Įzžntacines vietas. ItyMmis bekovodami, gau- Molotovas
rai iau praleido virš dveiuisvarblas organizacijos ko-d?.1? 1! netunnc.ų sa.ojo Suvažiavimas išrinko LS- "ame sėdimas vietas. Ir vėl
rai jau praleido virs dvejų ,„^vaiskaus nusistatymo. , Dp centro komite.

atominių bombų ir prisiga-, nitį ™ ra
mins jį užtektinai daug, S8’ pianą Italuos litas ga 
tada jie pasakys, kaip tvar- gauti žymios pagalbos įs 
kvti pasauli. Nuo praėjusio Amenkos, o Ita įjos sočiai- 
karo iki dabar ir dar ku- 8tai. “darni ant komunistų 
ri laiką artimoj ateityje A. Pavadžio, veda kovą f™* 
merika buvo ir lieka pasau-i* P>a"S- Rus,Uai ta politika
lio reikalų tvarkytoja, bet «ah b“tl nau.d!"ga; ką te
tas monnntai. “ gali gauti Italija?

rai jau praleido virs dvejų • ~ demokratiia todėTa^aus nusistatymo,
metų laiko begalvodami,' °^e uz ?em<>Kratiją, todėl, - LSDP T’ž- z • -kokio pasaulio jie nori. Pir-hjl organizacijų likimas pa- Deiegatura oaskelbs— 11 V1SUS va^ovaulan
ma jie'tikėio į Jaltos nelem-^ 'r tU ‘‘Svos TocTJdeXtalttt
tą palikimą, paskui pradėjo! atei_____________  Partijos programines gai- Iskla“« mm

‘tvirtai ’ kalbėti, bet pašau-; res”- Jh tekstas buvo išsiun-
lio reikalų tvarkymas ir;D£L RINKIMŲ ANGLIJOJ
šiandien tebėra ten, kur jis 
buvo paskutiniam karo šū
viui nuaidėjus. Amerika ne
norėjo ir nemokėjo savo ga- nos 
lios panaudoti ir net neiš
drįso savo paskelbtų karo

rnų, suv
... , pusės atskirais nutarimais|tmetas nanams ir gana pla-isve5kina Amerikos Lietuvių

tikslų Įvykinti. O galią ir 
galimybę turėjo ir dar da
bar turi!

Kada nors, ir gal jau ne 
po ilgo laiko, istorija galės 
pasakyti apie dabartinius 
Amerikos vadus: Turėjo 
progą, bet ją pražiopsojo. 

FRANCIJOJ IR ITALIJOJ

Francija ir Italija dabar
tiniu laiku yra tos šalys, ku
rių režimai ir ateitis yra 
svarstyklėse. Amerikos pa
galba gali sustiprinti demo
kratinius tų kraštų režimus, 
bet jų išlaikymas priklauso 
galų gale nuo pačių tų kraš
tų žmonių. Todėl taip svar
bu sekti tų kraštų žmonių 
kovą už savo laisvę ir nepri
klausomą ateitį.

Francijoj ir Italijoj dikta
tūros režimo šalininkų jėga 
yra tame, kad jie vadovau
ja darbin inkų unijoms. 
Francijoj komunistai unijas 
užgrobė karo pabaigoje, 
kada pacifistiniai socialis
tai, kurie iki tol unijoms va

Dėl Anglij'os «avivaldv- -stas tremtyje. g p Sąjungą, Kanados He
bių rinkimu išdavu^ Nauiie I ° b S“ aziavimas tas gai- tuvius SOcialdemokr alus, 
n£’™ k™ų ^“J’^res svarstė ir jas patvirtino, ..Keleivio ’ kolektvvą, dr

[kreipdamas demesj j tai, p. Grigaiti ir “Naujienas” 
“Miestų savivaldybių rinki-'kad gairės skiriamos perei-

mai Anglijoje ir Škotijoje iš-;namajam laikui ir traktuo- Suvažiavimo darbų tvar- 
šaukė Amerikos spaudoj daug'jamos, kaipo programa mi- ka išsemta. Pirmininkau- 

nimum. jantis taria trumpą, bet gra-
Tais pačiais 1946 m. Par- žų žodį ir pripažįsta, kad 

tijos Deiegatura sudarė už- šios musų dienos ir darbai 
tų taryboje, tai iš to daugelis sienių organizacijos statutą, sukėlusios gražių vilčių ir 
nadarė išvadą, jogei Britanijos; pagal kurį susidarė Partijos Savimi pasitikėjimo. Pasa- 

ės pasisakė prieš socialis-; Užsienių organizacija. Da- kyta tikriausia teisybė,

nepalankių Darbo partijai ko
mentarų. Kadangi darbiečiai 
prakišo žymią dalį vietų mies-

ir kiti “užmir-
.... u ? ,— . Derlius užderėjo, mais-
keliaujame namų” link.1, to yra, bet racionavimo pa-Įkiamas svečias. Kalendo- 
Juo toliau 1 v akarus, tuo, nąikinti negalima, krautu- riaus kaina yra 50 centų, 
skurdesnės saulės kaitrų Vėse drapanų nėra, su ava- SLA Rinkimai 

?ęs Įvairių sveikini-»išdegintos pievos ir ganyk-Jyne baisiai sunku. Tai kuri Visose Susivienijimo Lie- 
.ažiavimas iš savo!į°s» rneĮ1ęai. atrodo daržai, tas “pakilimas” eiliniam tuviu Amerikoje kuopose 

bus sunki žiema. Sovietų nevalninkui? [prasideda nominacijos kan-
Amerikos Darbo depar-.didatų Į Pildomąją Tarybą, 

tamento oficialus praneši-; Kai kurios kuopos jau
Tremtis, 47. 10. 7.

.so
lanko kasmet daugeli musų 
skaitytojų ir visada yra lau-

AR ZfNflTF KAD mas’ kad Rusii°s darbinin-yra pasisakiusios ir norėtu 
' įkas gyvena dešimtį kartų permainų SLA vadovybėje’

Baltimorė buvo nir™Jblogi?u’ kaip Amerikos dar-.Ypač daug kritikos sušilau-
Junįitau Valstliu '“dnas faktas kė. adv. W Laukaitis. Jam

jokie Mizaros dziugavi- primetama, kad jis ir Įsta- 
mai to fakto neįveikia. tymų nežino ir Susivieniji- 
Dr. Maniu Likimas mo reikaluose neužtenka-

kuris pastatė Washingto- 
nui paminklą

Rumunijos valstiečių va-,mai nusimano.
buvo nukaltas’ 1685 meUis das Dr‘ Maniu’ 75 metll se-[ , Bolšerikai irgi pradeda 
iš gryno vario. Jis svėrė net nelis’ liko Pasmerktas kalė-, dūmoti, kaip geriau Susivie- 

jime “iki 25 metų”. Bolsevi- nijimui pakenkus ir siūlosi 
kų dikUtura ji nuteisė, kaip Susivienijimo nariams Į 
“išdaviką”. * .“gelbėtojus”. Jų “sleiUs”

Dr. Maniu ir jo draugai Jau iškeptas.
nuėjo Petkovo keliu. Tuo! Dėl bolševikų piršimosi 
keliu eina visa Rytų Euro-'&alima tik tiek pasakyti: 
pos demokratija, kur komu- Tik patys kvailiausieji ver- 
nistų diktatūros budeliai šiai patys pasirenka savo 
žiauriausiomis priemonė- skerdikus ir tik patys ne- 
mis naikina visus demokra-[protingiausieji SLA nariai 
tiško nusisUtymo žmones.; dairytis Susivienijimui 
“Keturios laisvės”, Atlanto 'vadų tarpe bolševikų. 
Čarterio pažadai, garsus'Kongresas Susirinko 
obalsiai skelbti per karą,! Kongresas jau susirinko Į 
viskas tas Rytų Europoje nepaprastą posėdį ir prade- 
liko paminta į purvą, ap-'da svarstyti svarbų klausi- 
spiaudyta ir šiandien dikta-[mą, kaip Amerika gali pa- 
turos budeliai ten vykdo dėti Europai nugalėti poka- 
dar šlykštesnį terorą, negu rinius sunkumus.
Hitlerio budeliai. Toki yra j Amerika gali ir turi pa- 
“demokratijų pergalė” Ry- dėti Europai.
tų Europos žmonėms. Taip galvoja milžiniška
“Dorybės Legijonas” Amerikos žmonių daugu-

Amerikos katalikai turi ma. Už pagalbos teikimą 
įkūrę “Dorybės Legijoną”, R.urP.Pa? pasisakė ir visos 
arba tokią organizaciją, ku- didžiosios Amerikos darbi- 
ri pasišovė cenzumoti fil- ninku organizacijos. Reikia

Didžiausis švedų pinigas
padarė išvadą, jogei Britanijos į pagal kurį susidarė Partijos savimi pasitikėjimo. Paša 
žmonės pasisakė prieš socialis-1 Užsienių organizacija. Da- kyta tikriausia teisybė, nes 
tinęs reformas; kurias vykdo bar ir šį statutą suvažiavi- taip tikrai buvo.
Attlee valdžia. imas turėjo patvirtinti, pa- Vieną popietį buvome sa-

“Eet rinkimų kampanijos, pildydamas statutą naujais .M? h\ apžiūrėjome karališ- 
' punktais, nusakančiais par- kąją pili. Joje daug marmu- 

tijos santykius su LSD ro> porceliano, tapybos ir 
Jaunimu, šis suvažiavimas aukso, bet nėra joje tikrojo 

manyti, kad balsuotojai paro-l nustatė Įstojamąjį ir nario 1?}eno jr grožio. Už sudėtą Karvė yra nebloga plau
dė savo nepasitenkinimą sočia-; mokesčius. čia auksą galima butų atsta- kikė. Užrekorduota, kur ji
listiniu Darbo partijos progra-i Ir Partijos suvažiavimas kelis apskritis. Ši pilis yra nuplaukus po kelis šim- 
mu. Kaip visiems žinoma, Bri- svarstė savo uždavinius Fra tikriausias karališkos tus sieksnių, 
tanijos ekonominė padėtis! tremtyje. Išdiskutavus šį tuštybės ir kvailybės muzie- 
šiandien yra sunki, bet prie to. klausimą buvo priimtas nu- Jus’ kaštavęs daug, labai 
privedė ne socializmas. Britą-j tarimas, nusakąs tuos uždą- milionų.
niją nugvvendino karas, kuris!vinius, kurių svarbesnieji| Po penkių parų stovykla-

metu kova ėjo ne dėl tų refor
mų...

“Todėl nėra rimto pagrindo

45 svarus.

Šįmet Anglijos moterys 
minėjo 25 metų sukakti nuo 
to laiko, kada joms buvo 
pripažinta balsavimo teisė.

ne tiktai surijo jos kapitalo;bus šie:
sutaupąs, bet ir įklampino ją 
j skolas. Jeigu valdžia dabar 
butų konservatorių rankose, ji 
turėtų grumtis su tais pačiais 
keblumais, kaip ir darbiečiai.”

Ekonominiai sunkumai 
paveikė balsuotojus. Žmo-

. ,vimo ir bendro darbo, dalis
1) rūpintis Partijos kad- išvyksta, bet likusieji sekan

rų paruosimu;
2) nuolatos sekti socializ

mo laimėjimus Vakaruose

čią dieną darys ekskursiją Į 
kalnus, Į gražias vietas ir 
žada aplankyti druskos ka

Daugiausia bulvių užau
ginama Rusijoj. 1939 me
tais ten gauta 2,175,000,000 

'tonų bulvių. Antroj vietoj 
stovi Vokietija.

Iki 1922 metų Amerikos 
pilietė, ištekėjusi už nepi- 

syklas. Tenai dar bus skai- Hečio, prarasdavo savo pi-
Bet kaip Anglijos žmonės tomas referatas apie “Pan- 

europos teorijas”. Taip baig 
sis šitoji iškila ir musų dar
bai.

vertina jau padarytas refor- 
nėms jgryso visokie truku- mas ir bendrą Darbo Parti- 

, „ , mai, racionavimai ir suvar-jos politiką, Us paaiškės
novavo, buvo iššluoti is dar- žymai, o ypatingai Į rinki- tikUi visuotiniuose parla-
oininkų organizacijų už jų mus paveikė prieš pat rinki- mento rinkimuose, kada Iš rvto mus palydi draugų
jaiKymąsi karo metu. Jie mus išleistas patvarkymas rinkikai turės pasirinkti j būrelis. Traukiny jokių lais^ 
duvo išmesti is unijų už pa- taupyti aliejų. Žmonių ne- Urp konservatorių kapiU-,vų vietų nėra. žmonių pil-
ciiizmą, Kurs franeuzams, pasitenkinimas pasireiškė listinės programos ir Urp1 nos atvirosios vagonų aikš-
paragaVUS l e m S vokiškos nėr halflAvimna darbiam n valdcrina t^loc Kai ♦airfc anoifol.vokiškos per balsavimus. darbiečių valdžios. I teles. Šiaip bei Uip susiUl-

lietybę, ir jeigu po 1922 
metų jos vyras tapdavo pi
liečiu, ji savo pilietybės jau 
nebeat^audavo, bet turėda
vo reikalauti sau atskirų
pilietybės popierų. .-- r---------- --------------- -- ... .. .
---------------------------------- j mus, kad juose nebūtų nie- . “k palinkėti, kad ir kongre-

“Kelehris” visada yra gera ko, kas nepatinka kuni- sas tą klausimą svarstytų 
dovana draugams ir pažfsta- gams. pigaus politikieriavimo.
miems. Užsakykit jf savo arti- “Legijonas” cenzūruoja, J. D.
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KAS MEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO BOSTON rusiapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos)
Pradėjome Šalpos Vajų vo susirinkime lapkričio 2d. 
Musų kolonija ilgai ati- taip pat skyrė iš iždo $25 

dėliojo viešosios rinkliavos BALF vajui ir paskyrė du 
ruošimą (tag-day) šalpos savo narius, P. Miliauską ir 
darbui paremti. Laukėme J. Krasinską, telkti aukų 
geresnių laikų. Dabar lai- rinkėjus. _ . i
kas rinkliavai jau paskirtas Sandariečių kuopa išrin- 
ir visa musų kolonija jau ko į savo apskričio suvažia-' 
įsitraukė j darbą. Rinkliava vimą So. Bostone 10 dele-, 
gatvėse ir po namus Įvyks gatų nuo kuopos. Suvažia- 
lapkričio 22~d. Bet nuo lap- vimas įvyks lapkričio 23 d. 
kričio 9 d. rinkliava jau; —o
vykdoma ir lietuviškos or
ganizacijos ir
menys jau skiria savo au- bar turime du lietuvius: 
kas/ Juozą Grigaitį — aldermo-

Pradžiai buvo padarytas nu ir Vincą Veraitį — mo- 
viešas lietuviu susirinkimas kyklų komiteto nariu. Abu 
lapkričio 9 d/ šv. Kazimie- išrinktieji yra geri lietuviai, 
ro parapijos svetainėj. Pri- J. *Krasinskas.
sirinko pilna svetainė žmo
nių. Aukų susirinkime su
kelta $1,131.00.

Pirmininkavo tame susi-; 
linkime Mrs. Mack-Našu- . . .
kaitytė ir Mrs. Pauliukonis. nis susirinkimas įvyks gruo- 
Kalbėjo naujai išrinktas į ^zio 10 dieną Amenkos 
miesto aldermonus Juozas Lietuvių Piliečių Kliube. 
Grigaitis angliškai ir lietu- Kodėl jis įvyks taip anksti? 
viškai. Kalbėjo nesenai at- Ogi todėl, kad musų loka- 
vvkęs iš Europos prof. J. las. nelaiko lapkričio mėne- 
Kuodis apie tremtiniu pa- syje susirinkimo, tad būna 
dėti. [laikomas pradžioje gruo-

Susirinkime buvo ir meno ožio. Toki tvarka yra jau 
programa, kūną išpildė nuo 1924 metų įvesta į mu- 
varg. Žemaičio vedamas SV l°kalą ir ji taip eina. ir 
moterų choras ir J. Dirvelio ois. Lokalo valdybos isrin- 
vedamas “Aušrelės” vyru ganias yra labai svarbus da

Kaip jau buvo rašyta, 
pavieniai as- musų miesto valdžioje da-

BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Atydai
Siuvėjų unijos priešmeti-

KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

NELAIMINGAS ŽVEJYS IŠSIMAUDĖ IKI AUSŲ
U --

Domingo Loyza iš San Pedro, Calif. nuėjo žvejoti į pajūrį ir per neatsargu
mą persidūrė pirštą su kabliuku. Išsigandęs jis įkrito nuo tilto į jurą ir butų 
prigėręs, jei jo draugas Oscar Morales nebūtų jo išgelbėjęs. Kairėje' matyti, 
kaip tas žuvautojas gelbėjasi su saugumo juosta ir draugo padedamas, o de
šinėj pusėj matyti tą nelaimingą žuvautoją pakraštyje, kaip jis susiviniojo i 
antklodę ir dreba.

BELLEVILLE, N. J.

Detroito Padangėje
“Kankiniai” Pinigu Prašo vadukai turi savo tarpe pa- 

Musų komų-naciai verda ieškoti tų kenkėjų, 
smalą ir rėkia visam pašau- Bolševikai giriasi nesyie- 
liui, kad jie esą dideli kan- tiškai, kad jų parengime 
kiniai. Kaipo kankiniai už buvo masės (gal Masys, 
stalinizmo vierą švenčiau- o ne masės?). Žinant bolše- 
sią, musų komų-naciai pra- vikų aritmetiką, kur 2 ir 2 
šo iš savo parapijonų aukų. yra 8, nesunku atspėti, kiek 

.Sako, doleriai jų kentėji- tos publikos ten galėjo bu
mus sušvelnins... ti ir kaip ten sienos plišinė-

! Kaitų tie bloznai nori su- jo nuo publikos susikimši- 
sikrauti sau ir politinio ka- mo. Pats parengimas buvo 
pitalo, persistatydami kan- baisiai kultūringas, jo yy- 
kiniais ir apjuodindami kitų riausias čyfas paskui visą 
pažiūrų žmones, kad jiems savaitę vaikščiojo užkimu- 
kas tai'norįs pakenkti. siu balsu ir sutinusiais plau-

kais. Krasnadamskis.Reikalas tas: Detroito 
lietuvių radio kliubas, arba, 
aiškiau pasakius, maskvinių
fašistų kliubas, surengė me-i --------
tini to savo kliubo koncertą Kviečiame į Bankietą 
ir per kelias savaites garsi- LSS 4-ta kuopa rengia 
no triubijo per savo radio, šaunų bankietą, kurs įvyks 
kad dalyvaus iš Toronto šį šeštadieni, lapkričio 22 d. 
“Bangos” choras su viso- Lietuvių Auditorijoj, 2133 
kiais instrumentais, šoki- So. Halsted si., pradžia 7 
kais, muzikais ir panašiais vai. vakare, 
stebukladariais. Rengimo komisija sako,

Kai Toronto choras pri- bankieto tikslas nėra pel- 
buvo į Windsor, prie Dėt- nas, bet norima sutraukti 
roito, ir norėjo pereiti i J. draugus ir visus pažangiuo- 
A. Valstybių teritoriją, imi- sius žmones Į draugišką po- 
gracijos valdininkai nutarė būvi ir i geras vaišes, 
juos apklausinėti, ko jie čia Bankietui prirengti reikia 
važiuoja, kaip ilgai bus, ar idėti nemažai darbo. Musų 
vra buvę Amerikoje R tt. bankieto šeimininkės yra 
Apklausinėjimas užsitęsė, o prityrusios ir darbš č i o s 
Toronto giedoriai sakėsi esą draugės, kurios visada su- 

pr.! alkani, tai imigracijos vai- geba svečius gerai ir gar-

CHICAGO, ILL.

I1

Farmerių atsiliepimai apie Atvyko 32 Lietuviai 
iu naujuosius dainininkus ....

Tremtiniai
darbininkus ‘

Mirė Kazimieras Pečiukonis yra geri. Jie dirba gerai ir
Spalių 31 d. čia mirė se- užsilaiko padoriai. Nauji ---------

nas “Keleivio” skaitytojas darbininkai, pagal laikraš- Lapkričio 10 d. laivu Ma-
Kazimieras Pečiukonis. Ve- čio pranešimą, irgi jaučiasi line Flasher iš Vokietijos 
lionis iš Lietuvos paėjo iš gerai, išskyrus žmones su atvyko 32 lietuviai tremti- 
Miškinų kaimo, Kučiūnų šeimomis, kurie atvyko vie- niai pas gimines bei pažįs-

______  _______ . valsčiaus, Seinų apskričio, ni ir paliko šeimas Vokieti- tarnus
choras. Susirinkime daly- 'b'kas, o todėl visi siuvėjai ; j Ameriką atvyko 1906 me- joj. Tie yra neramus dėl sa- 
vavo ir kalbėjo konsulas /?1} koskaitlingiausiai atei-j tais ir čia 10 metų dirbo vo šeimų likimo.

mainose, o nuo 1915 metų Anglų laikraštis 
apsigyveno Newarke, N. J. apra§0 apįe pp pergyven- 
Buvo vedęs su Justina Gied-:tug vargrUS Vokietijos dirb- ... 
raityte 1909 metais. Jo zmo- tu vėse ir apie kai kurių pa- Milaknis su žmona Halina re.
na mirė ',no£J ;------- - -- - f I;
kutinius

Atvyko:
Jurgis Augustaitis:

Daužvardis iš Chicagos ir tį i. viršminėtą susirinkimą. 
Dr. Trimakas ka tik atvykęs Susirinkimas kaip papras- 
iš Europos. tai» prasidės 7:30 vakare.

Pradžia rinkliavai pada- ______Kriaučius.
D^t1.'-tikLreik-'aJ^i Pa«CTbž dr«- Kriianamku. 

darbą, telkti aukų rinkėjus,, T on.kl.;z;z7 7 a---------------------------------------iyr— —'. . — .
išdirbti planus, kaip ge u draugų surengė draugų Kri- 
pneiti prie vietos visuome- 2anaUgkų, Uršulės ir Charprieiti prie 
nės ir baigti sėkmingai di
delį šalpos darbą.

—o—
Lietuvai Remti Draugijos

Bet vėliau dalis tų gie- nė, o prie valgių pagamini-

veno pas savo vyresnę uuk- hame, g 180 žmonių 29 vra vna Pareigiai---------- ......... ... , . . v , . . c
terj, Mrs. Helen Reynolds, lietuviai rraeitvie iie dirbo ra Danute; Joana Paulikai- vikuojantieji giedonai pabi- brauskiene, Kuchin ir Su- 
Belleville, N. J. vS daSldsu Antanina Švarcienė;'jojo imigracijos valdininkų vaizdienė. Geros šeiminin-

- - f “ ., v e c A_.—.— ------ kės užtikrina tikrai gerą valės 20 metų vedybinio gy-} Velionis paliko nuliudi- ukjo 
venimo sukaktuves. Susirin-|me tris dukteris, vieną sūnų qU<?iDažine 
ko į tą iškilmę net 200 sve-!ir 7 anukus. Kol sveikata " Nanioi 

draugų ir giminių ir............................... * aui01

Antanina Švarcaitė su bro- apklausinėjimo, aš nežinau
Stasvs ir Julita'Jie tik patys galėtų pasaky- karienę.

----- „hhhh v,™„ -----------------------  ui dukra Aukse;A kodėl jie pasiliko Wind-j Visus svečius maloniai
leido velionis dalyvavo .... «,
suomeniniame gyve n i m e, svarblaušiafikri^oKs^kal- rė Šneideraitienė; Bronisla-' Dalis choristų sugrįžo galima anksčiau, ir tariu iki 
priklausė prie kebų lietuvis- ^os be kurios žmonės iau- va Jagelienė; Ona Jagelie- prie sienos ir po apklausinė- pasimatymo šį šeštadienį 
kų organizacijų ir tarp kit- čiasi visai izoliuoti nuo vie su sunum Adolfu; Kazys'.limo imigracijos valdinin- vakare, Lietuvių Auditori- 

evvenimn. Keblis su sunum' Romu; Į kai jiems leido atvykti į joj. J. J. P.
Vladas Kasinskas; Jonas

darbais visi vra

liavos proga skyrė įs savo 
iždo $50 nuo karo nukentė
jusiems lietuviams šelpti ir
paskyrė du savo narius, A. Križanauską kuopa dar ti- jos nariu buvo Kearnv lie- t

organizuoti aukų rinkėjus ^aįč?u Abu d^^ , dar sako: j Ralis JAV pilietis; Benja
rinkliavos Hienai snaicių aou draugai Kn- ilgą laiką ėjo sekretoriausi ffavau Amprikns lie minas Germanas, ir Marijannkliavos dienai. zanauskai yra veiklus irj pareigas “Palangos Juzės” i tuvi„ ?Keleivf ‘ I'j'aeevičiutė.

širdingi žmones, užtat ir;draugystėj Newarke. galvoju ir esu išitikines. kadi Be giminių ir draugu at-
Velionis mirė sulaukęs 6/ 

metų amžiaus. Tebūnie len
gva jam Amerikos žemelė.

H. R.

Draugė Lrsulė Knzanau- 
skienė yra LSS 19-tos kuo
pos veikli narė, o Charli

Sandariečių 16 kuopa sa-

O. D. DISKEVlClUS

’ 7 --------------------- —

jiems pagerbti pribuvo toks 
gražus skaičius prietelių su 
dovanomis ir linkėjimais.

Frenta*.

ko buvo sv. Jurgio draugi- tO3 gyvenimo.
savo laiške

LINKSMOS ŽINIOS
Su Maldomis ir Giesmėmis. Įžansra 

Liuosa Sekmad. 2:30 po pietų, Res- 
cue
st..

F. Milatauska Bankieto 
Dalyviams

F. Milui-Milašauskui pa
gerbti bankietas įvyks lap- 
kričio-Nov. 23 dieną Ap
reiškimo parapijos svetai-!

Lietuviai Anglijoje
Iš “Keleivio” skaitytojų 

draugų Anšiurų šeimos Do- 
ver-Foxcroft, Me. gavome 

nėję. Pradžia kaiD 4 valan- L Grbono laišką iš Anglijos

i tuvių laikrašti
'galvoju ir esu įsitikinęs, kad . .
tik Jus jį galėjote užsakyti, yyk.usl?s pasitiko 
todėl už jį turiu Jums pa- <aiLene, kuri pag 
reikšti nuoširdų dėkui... i
Man teko praeityje matyti1 
‘L. Žinias’ ir ‘Laisvę’, be;
‘Keleivis’ man labiau patin
ka”.

Lietuviai, kurie dabar iš-

formalumais.

Ona Va- 
elbėi'o

L. G.

Detroitą ir jie dalyvavo;
Maskvos fašistų parengime,' Mirė Juozas Pocius 
bet nedainavo ir kazoko Spalių 27 d. čia mirė Juo- 
nešoko, nes, sako, choras zas Pocius, dar pusamžis, 
nebuvo pilname sąstate. Palaidotas spalių 31 d. da-

' . . , ,, , gyvaujant dideliam buriui
su, Toki buvo Bangos cho- gjmjnjy j,, draugų, 
v- 10 lstcnJą lf u jau buvo pa-( Netekome vieno sero He-K.

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS
Vainauskienė (Želnienė)- Tautkiu- 

tė Joana iš Šiaulių ap.
Venckunas Juozas ir Vincas, «ryv.

vyksta įs Europos stovvklu -viahan°y City, kilę iS Gudelių vai.
4 j . 7 Venclovas Motiejus, sunus Jurgio,i Angliją ar i Kanadą, visi -

dos po pietų. Visi dalyvau
kite laiku. Ir kas svarbiau-

ir kariu ištraukų iš anglų 
laikraščio, kurs aprašo lie-

iš Suvalkijos.
norma- Vitkauskas Stasys gimęs Ameriko- 

T. . . je, lankėsi Lietuvoje, grįžo AmerikonJie malti-; 1940 metais su seserimi Vanda, Bos-

sįa, tai visi kurie neatsily-i D- p- gyvenimą Ang-_ y i a v . 11Aginote už bilietus, prašomi 
atsilyginti.

Rengimo Komitetas.

HART, MICH.

Mirė Agn. Kompikienė
Lapkričio 2 d. sekmadie-

__ nį, Oceana ligoninėj mirė
Mission Svetainėje. Šoutlibridge sulaukusi 62 metu amŽiaUS 

d,wSro’'n. tH£v'iS£"ym5ata. Agnieška Komrikienė. Gi-
kreiptis šiuo adresu: 122 White st.. mUSl ii bllVO Lietuvoje, at- 
AVestfield, Mass. Treėiad. 17 -- - — - -- - J ’
Ketvirtad.
Giesmės.

7 vai. vak.
7 vai. vak.
Maldos ir 
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WORCESTER, MASS.

CHESTNEYS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Releivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREE1 

WOKCESTER. MASS.

važiavo į šią šalį kartu su 
savo tėvais, čia ištekėjo už 
James Kompik ir mirdama 
paliko nuliudime 5 sunus ir 
dvi dukteris. Du jos sūnus 
per karą buvo apie tris me
tus kariuomenei.

Palaidota lapkričio 5 d. 
Paskui jos karstą ėjo visi 
ios penki sūnus ir dukterys. 
Palaidota

lijoje.
Į Angliją jau išsikėlė apie 

5,000 lietuvių. Jie dirba že
mės ūkyje ir dirbtuvėse. J. 
Urbonas yra vienas iš tų lie
tuvių. Jis savo laiške sako: į

“Aš patsai dabar gyvenu 
patenkintas ir dienos bėga 
gana greitai. Anglų žmonės, 
gana simpatiški ir malonus, [ 
tik gaila, kad labai sunku 
susikalbėti, o mes daug ką 
jiems galėtume papasakoti, 
kas jiems yra dar nežino
ma. Aš įdedu iš vieno angių 
laikraščio iškarpą apie mus. 
Jums perskaičius paaiškės 
visas dabartinis musų gyve
nimas”.

Laikraščio “Northern Di- 
spatch” iškarpa aprašo pla
čiau, kaip 180 žmonių gru
pė, — latvių, lietuvių, estų 
ir ukrainiečiu — atvyko 

farmas ir

pasijunta patekę 
liškas” sąlygas.
naši žmoniškai ir pasijunta i t0^.?r C1hicar°j<?- 
vėl esą žmonėmis, O ne be-i Žukauskas Pranas lankai Kaune, 
teisiais DP, ant kurio ir vo- *y,v‘.)Krookiyne- - ’ ,
Kieciai 11’ Visokie aliantų ji maloniai prašomi atsiliepti į: 
pareigūnai gali Šilelio Consulate General of Lithuani
karstyti.

1

visus sunis
J. J.

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

duota “Keleivyje” 45 nr. 
Jei choras negalėjo pasiro- tuvio, malonaus budo žmo-
•JCi cntn as negaiejo pasi*v- gau? fr gerQ }^iniyno> jį 
dyri Detroite, tai kalti yra piktoji vėžio ilga. Ve- 
patys choristai kūne issi-1 yon|g kuvo načivs j0 žmona 
gando imigracijos valdinin- buv0 mirasj ieš į meti.s ir 
kų apklausinėjimo. Bet tūli 3 mėnesius Velionis buvo 
bolševikai dėl to įvykio nori kj, iš Kvėdarnos vals.
apkaltinti vietinius lietu 
vius, kuriems jie primeta sejnju apskrityj'e 
norą pakenkti bolševikiškai ie j^yveno 36J m

Harto kapinėse
šalia jos vyro. Ant kapo dirbti į Durham 
kalbėjo baptistu kunigas ir j pasiskirsto grupėmis po į- 
drg. Martinaitis. Tebūnie | vairius ukius. Už darbą far- 
iai lene^a ilsėtis Amerikos mose DP gauna tą patį atly- 
žemelėj. M. Dundulienė.1 ginimą, kaip ir anglų darfii-

----------------- ininkai. Jie apsigyveno lai-
Remkit biznierius, kurie kinai YMCA išlaikomuose 

skelbiasi “Keleivyje.'* • bendrabučiuose.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašaipa sąvaitė j e $3.00 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 i Centrą adre
suodamas :

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

ciaus, Pažvvrių kaimo, Ra- 
Ameriko-

.. ... ..j... -.o metu?. Pali-
Zmoma, bolše- gaminių, dėdę

A. Stanišauską ir jo šeima.
... .. , , ,Taip pat paliko savo sužie-

vo kvailų parapijonų dole- duotinę Nellie Prokup, su 
nu ir apjuodinti kitų pa-^urja tikėjosi apsivesti ir

hetuvius. pradėti nauja gyvenimo
Bolševikai jau garima, tar. bet nelen;toji liga nu.

kad gen žmones Jiems jau p.aukė visa? svajones ir vil- 
nesa dolerius užmokėti uz tjs
Toionto bolševikiškų daino- Velionis žinojo prieš mir- 
į įų bailumą. Jie giriasi, kad ^ad jam jau nebėra vil- 
vienas švento Juigio para-ties išsigydyti, todėl sukvie- 
pijonas jau davęs auką oO savo gimines, paskirstė 
centų tai intencijai, o kitas turta ir gražiai Slltvarkė vi- 
sako, net visą dolennę pa- sus kitug ?aVQ reikalus. 
klojęs. Kad yra kvailų avi-į Ramiai ilsėkis, Juozai, 
nelių, kurie save duoda šaltojoj žemelei, o velionies 
kirpti visokiems giasiagau-sužieduotinei Nellei reiškiu 
dziams, tai tą visas svietas širdingos užuojautos.

kultūrai 
vikų dejavimai turi tik vie 
no tikslo — ištraukti iš sa-

žino ir bolševikai nėra pir
mieji, kurie iš žmonių tam
sumo dolerius gaudo.

Kas dėl to “noro” paken
kti bolševikų parengimui, 
tai tenka pasakyti, kad bol
ševikai jokio įrodymo dėl 
jo nepatiekia. Jie negali pa
sakyti, kas jiems norėjo pa
kenkti ar kenkė. Jie tik ste-i 
na ir dejuoja, verkia ir vai
toja ir vis prašo 
dolerių iš savo parapijonų. 
Jei kas tikrai tam parengi

Barbora Gurskisnė.

DAUG ĮVAIRUMO
Už $1.00 per visa meta kožna mė

nesi 32-jų puslapių žurnalas. Adre
suokit: (9-49)

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th st„ Philadelpbia 6. Fa.

mui kenkė, tai bolševikų į tuvių.

Pakalbink biznierius pa
daužiau siskelbti “Keleivyje,” pa

garsinti mvo biznį tarp He
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—Eik šen, 
velnių.

—Ar tėvas daug jų turi?

Kaip Mes Gyvename 
Australijoje

ir apsigyventume. Ypač 
Australijos vyriausybė pa
geidauja tų amerikiečių, ku
rie jau turi vedę Australi
jos moteris. O tokių yra 
apie 10,000. Ir beveik visi 
jie turi jau po vaiką, o kai0

Yra taipgi žvėriukų, kurie kurie ir po du. Taigi Austra- 
susideda beveik iš vienų vii- lija nenori šitą prieauglį

Keli žodžiai apie tą šalį, 
žmones ir gamtą.

Prieš karą Australijoj bu- nų ir nieko neėda, bet gy- prarasti 
vo tik keli lietuviai; dabar vena drėgme, kurią semia! Bet amerikiečiai yra jau 
jų atsiranda daugiau iš bu- iš žolės ir lapų. Jie išauga išsiilgę namų. Pergyvenę 
vusių Amerikos kareivių iki 25 svaru ir juos čia va- karo pragarą, jie nori kuo 
Pacifike. Aš esu vienas iš dina “teddy bear” vardu. • greičiausia grįžti į savųjų 
jų. Manau, kad “Keleivio”: Yra taipgi skruzdžiaėdė j tarpą, į savo pastogę, kur 
skaitytojams bus įdomu iš-1 kiaulaitė, (kurią, evoliucijos! jie augo rūpestingos moti- 
girsti’ kaip mes čia gyvena- žvilgsniu, mokslininkai skai- nos globoje, kur jiems buvo 

Bet visų pirma noriu į to tiltu tarp paukščių *“me.
pasakyti keletą žodžių apie. pienžindžių gyvūnų, nes ji 
pačią Australiją, nes musų 1 J— J=J - "veisiasi dar dėdama kiauši-!ir vaikais

taip šilta ir malonu. Ir jie 
grįžta. Grįžta su moterimis

žmonės nedaug apie šį kraš 
tą žino, o jis įdomus, nes 
visai kitoks, negu Lietuva 
ar Amerika.

nius, tačiau vaikus maitina 
jau savo pienu.

Baltieji žmonės Australi
joj gyvena da nesenai. Pir- 

čia apsigy veno

Dabartiniu laiku Austra
lijoj yra belikę tik apie 
2,000 amerikiečių. Australi
jos vyriausybė todėl sumanė 
kviesti iš Amerikos buvu
sius kareivius. Tuo tikslu 
imigracijos ministeris, Ar-

Australija yra atskiras mutiniai jų 
žemynas Ramiojo Vandeny-1 vos tik apie 155 metus at- 
no pietuose. Jos plotas turi gal. Dabartinė tvarka čia 
2,974,580 keturkampių my- pusiau sopialistinė. Parla-įthur Calwell, nesenai buvo 
lių, taigi beveik lygus su mente darbiečiai yra stam- : nuvykęs į Jungtines Valsti-

biausia panija, bet valdžia'jas ir paskelbė, kad Austra-
__________ ___  paprastai yra sudaroma ko-i lija yra pasiruošusi priimti

Prieš' "pat karą Australija'alicijos pagrindais, vadina-'1,000,000 buvusių Amerikos 
turėjo tik 6,997,300 žmonių, si, dalyvauja visos partijos, i kareivių. Jie gali važiuoti 
kai tuo tarpu Jungtinėse’ Australija vra Britu Im- su šeimynomis. Australijos 
Valstijose buvo 131,669,- peri jos dominija, kaip Ka- vyriausybė sutinka apmokė- 
300 gyventojų. Australijos nada, todėl ir oficiali kalba ti jiems 40 nuoš. kelionės 
vidury ir šiaurėj beveik nė- yra anglų. Pinigų forma l išlaidų, padės išmokti bet 
ra balto žmogaus, išskyrus taipgi angliška — vienetu • kokio amato, duos darbo irj 
vieną kitą uostuose. Žymiau- vadinasi “svaras”, beveik I primokės po $50 už kiekvie- * 
si miestai yra pietuose, kur į lygus trim Amerikos dole- į gimusį kūdikį, 
klimatas vidutinis. (Šiaurė- riam. •’ - i Ir šių metų rugsėjo mėne-
je klimatas karštas, nes ne-Į Didelių fabrikų Australi- ?y tuo pasiulymu Australi- 
toli nuo ekvatoriaus.) i ja neturi. Firmoj vietoj ji

Australijos šiaurėj, kur yra žemės ūkio kraštas.

Jungtinėmis Valstijomis, 
bet apgyventas labai retai.
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HOWAD HUGHES IR VĖL LIUDIJA

Maike, gausi vucdegų. Tada mudu sube-
čincm. Jis uždėjo penkinę, w ______  _____ z ____________ _________ _
o aš užstačiau savo šoblę. toli nuo ekvatoriaus.) į ja neturi. Pirmoj vietoj ji jon atvyko jau 46 amerikie-

—Nevermai, kiek aš jų šakom, jeigu pasirodys, kad Australijos šiaurėj, kur yra žemės ūkio kraštas, čiai su savo moterimis ir 
turiu; tu vistiek gali gautlmonkės šiur neturi vuode-,oras karštas, gyvena lauki- Svarbiausi jos produktai į vaikais.
per nosį. |?ų, tai mano šoblė prapuo-įniai čiabuviai. Jie neturi yra: vilnos, kviečiai, mėsa’ Vidutinė alga__ $20 per

la; o jeigu bus prirodyta,!namų nei drapanų. Gyvena sviestas, odos. į savaite,
kad monkės J ’ ' ' ” .................. .

Milionierius orlaivių statytojas ir filmų gamintojas,,, 
Hovvard Hughes, atrodo labai linksmas, kada jis iš • 
antro karto liudijo senato vienoje komisijoj apie gau
tus per karą valdžios užsakymus. H. Hughes liudijo,* 
kad vienas aukštas generolas norėjo iš jo gauti rie-* 
bią paskolą pinigais ir dėl to jo liudijimo pakilo di-' 
delis skandalas. • > ’ ;

MARGUMYNAI
—Už ką?
—Ogi už tai, kad me

luoji.
—O ką aš pamelavau?
—Tu man sakei, kad 

žmogus neturi dūšios.
—Bet kaip tėvas gali įro

dyt, kad tai melas? Juk dū
šios niekas nematė.

—Dac orait, kad nematė, 
ale aš išbečinau penkis do
lerius.

—Kokiu budu?
—Aš tau pasakysiu. Mai

ke, kaip tas man pasitaikė. 
Musų Sčeslyvos Smerties 
Susaidės maršalka šventė 
14 metų jubiliejų nuo savo 
uošvės smerties. Per tą ba
lių aš ir sučiupau penkinę.

—Kad tokių jubiliejų
niekas nešvenčia, tėve.

—Kodėl ne? Ar tu negir
di, kaip lietuviškas radiju- 
šas kas nedėldienį skelbia 
visokius jubiliejus. Vienam 
suėjo 7 metai nuo apsiženi- 
jimo, kitam 9 metai nuo ko
jos išsisukimo—ir vis jubi
liejai.

—Tai yra ne jubiliejai, 
tėve, bet žmonių juokini- 
mas. Visų pirma, jubiliejus 
reiškia džiaugsmą. Taigi 
mirčiai ar kitokiai nelaimei 
minėti jubiliejų niekas ne
švenčia. Paskui, jubiliejus 
yra priimta ruošti tik kas 
*100, kas 500 ar kas 1000 
metų. Taigi aišku, kad 7 ar 
9 metai jubiliejui netinka.

—Nu, tai kas, kad netin 
ka, bet pasilinksminti vis
tiek galima. Juk į džėlą nie 
kas už tai nepasodins. O jei
gu lauksi pilno šimto ar 500 
metų, tai galėsi tokios šven
tės ir nesusilaukti. Taip ir 
musų susaidės maršalka ro- 
kuoja. Sako, kokio čia bie- 
so laukti? Sukako 14 metų 
kaip uošvė kojas pakratė, 
tai ir ruoškim jubiliejų. Na, 
ir suruošė. Sukvietė visus 
savo frentus ir pradėjom 
linksmintis. Ot, taip sau, 
lietuviškai: po lašiuką nuo 
trejų devynerių, nuo devil- 
drekio ir nuo kitokių lie- 
karstvų. O kaip jau visiems1 
pasidarė linksma, tada pra
dėjom moksliškas diskusijas 
apie tai, ar žmogus iš mon
kės išsivystė, ar jį ponas 
Dievas sutvėrė. Atsirado 
vienas užsispyręs besti .a i<: 
pradėjo sporvt, kad iš mon
kės. Aš jam sakau, kad ne
galėjo būt iš monkės, ba 
monkė turi vuodegą, o žmo
gus neturi. O jis sako, kad 
esą ir monkių, ką neturi

su vuodegom, daugiausia iš medžioklės.: Darbininkai čia gerai ap-> Darbininkų algas Austrą 
_ _ . . Medžioja laukinius gyvu-; rūpinti. Jie yra apdrausti lijoj nustato unijos. Viduti

bečinom, vaike, ir išrinkom, liūs ir paukščius, kurių Au-,nuo nedarbo, ligoje ar susi- nė alga dabar yra $20 per 
kumitetą, kad nuvažiuotų irįstralijoj labai daug. Ugnį žeidus gauna pašalpą, o se- savaitę. Tiek gauna ir ame- 
raidavei ištirtų, ar monkės sukuria primityviu budu, gatvėj turi pensiją. Motina rikiečiai. Pragyvenimui to 
su vuodegom, ar ne. Taigi trindami sausą lazdelę į gauna paramą kiekvienam
tas monkių vuodegų kurni- {lazdelę. Medžioklei vartoja t kūdikiui iki jis užauga ir 
tetas susėdo į armobilą irųesmus, ilgas nusmailintas! pradeda pats užsidirbti,
nuvažiavo į Franklin Parką,! lazdas. Geriausia mėgsta Mokslas yra nemokamas 
kur yra visokių žvėrių Ne-ikengurieną. Kengūrų tai
trukus parvežė raportą, kad ypatingas Australijos gy- 
visos monkės su vuodegom. Įvunas, kuris turi žiurkės 
Tai šitokiu spasabu, Maike,
aš išgrajinau penkinę.

—Tai laimė, tėve, kad ru nešiojasi krepšy, kuris 
taip pasitaikė. Bet aš visgi randasi po krutinę*. Kadan- 
nematau, kur čia yra mano gi priešakinės kojos labai 
melas, dėl kurio tėvas žade- trumpos, tai vaikščiot visom 
ai man duoti “velnių”. i keturiom ji negali, bet

—Tavo melas, vaike, čia:straksi stačia, pasiremdama 
labai aiškus. Tu sakei, kadjpasturgalinėmis kojomis ir; inu een * Mae Arthur'žmogus neturi dūšios, kitaip uodega. Pastebėję krumuo- buvo sukamos

amerikiečių papėdės karui

tai jo penkinei gudbai. Su-

užtenka, nes maistas čia pi
gus, bet apie automobilius

Užteks 3,000 Metų i tobulino
Columbia universiteto 

kasyklų mokyklos vedėjas,
Dr. Thomas M. Read, sako,
Amerikai nėra ko rūpintis 
dėl aliejaus trukumo. Tiesa, 
natūralinis aliejus čia jau

mašinas durpėms 
išspausti. Jo mašina iš dur
pių išspaudžia vandenį ir 
jas suspaudžia į plytas, ku
rias patogu gabenti ir kū
renti. Tas inžinierius sako, 
kad Amerikos durpės, ypač

baigiamas iškasti iš žemės Minnesota valstijoj, greit 
gelmių. Po 20 ar 30 metų: bus plačiai naudojamos ge-

įr
visiems privalomas.

Amerikiečiai Australijoj.
, i r • -i , ,, •! Australijai labai reikalin-galvą, labai ilgą kaklą ir darbo--rankos taigi ios 

uodegą. Savo vaikus kengu- g0S fl iankos’ taigi jos

“fordas” kainuoja apie 
$2,500, o drapanos irgi ne
pigios.

Amerikiečiai čia dalijasi į 
vyriausybė pradėjo kviesti i • studentus, darbi-
apsigyvenimui vyrus, kurie. ^inkus ir biznierius. Stu

dentams yra geriausia, nes 
karo veteranams, kurie lan-

paliuosuojąmi iš Amerikos 
armijos. Karo metu per Au
straliją perėjo milionai A- 
merikos kareivių. Visų pir
ma čionai atvyko pabėgęs

se šitą žvėrelį, laukiniai čia 
būviai apstoja jį ir užmuša 
savo iešmais. Paskui kepa

o žmogus neturi. Dėl to aš iri ir valgo. Duona, draska, J^loT’iT'nradžios^Aurtraiiia 
bet, išgrajinau. _ . bulvės pienas fiestas

jiems nežinomi dalykai. :x.,, • * ; i.

pasakius,* monkės brolis, o 
čia pasirodė, kad taip nė
ra, ba monkė turi vuodegą,

—Ištiktųjų tėvas šitų la
žybų nelaimėjai, tik tėvui 
pasitaikė pinigus paimti.

—O kaip tas gali būt?
—Tas yra taip, tėve, kad 

beždžionių yra visokių: 
vienos su vuodegom, kitos 
be vuodegų. Bevuodeges 
beždžiones mokslas vadina 
antropoidais, kas reiškia 
žmogaus pavidalą. Taigi 
šitos beždžionės ir yra lai
komos esant bendros kilmės 
su žmogumi. Matyt, tasai 
vyras, iš kurio tėvas gavai 
oenkinę, šito fakto nežino- 
o. Kitaip tėvas nebūtum iš 

io tų pinigų paėmęs. Prie
šingai, šiandien butum nu
ginkluotas generolas.

—Ar tu šiur, Maike, kad 
vra tokių monkių, ką vuode- 
cų neturi?

—Aš tai žinau kuotik- 
riausia, tėve, nes mokykloje 
aš turėjau jas studijuoti.

—Jeigu taip, Maike, tai 
iš einu raidavei tą penkine 
praspend.vt, ba jis gali ją iš 
manęs atimti. Gudbai!

MIKOLAIČYKO DRAU
GAI PABĖGO

Trys Lenkijos valstiečių 
partiios vadai, kurie kartu 
su Mikolaičyku sutarė bėg- 
*i į užsienius nuo bolševikų 
budelių, atvyko į Angliją.

enkiioj eina valstiečių par
tijos likvidacija ir daugu
mas tes parti jos vadų jau iš
gaudyti ir laikomi kalėji
muose. •

su japonais. Iš čia buvo 
puolamos japonų užimtos

išrodė, kad japonai galės ją 
pasiekti. Turėdama mažai 
gyventojų, ji pati nebūtų 
galėjusi jiems atsispirti. 
Todėl i amerikiečius Aus
tralija žiurėjo kaip į kokius 
dievus. Maršuojant musų 
kareiviams miestų gatvė
mis, australiečiai nusiimda
vo kepures, o jų merginos

Yra Australijos šiaurėj 
viena sritis, kur tie lauki
niai valgo ir žmogieną. Ta 
sritis vadinasi “Never Ne
ver”, kas reiškia, niekad 
niekad tenai neik.

Kadangi Australija ma
žai apgyventa, o klimatas 
šiltas, tai visokių paukščių 
ir žvėrių pilnos girios. Viso- mėtydavo gėles mums pc
kiaspalvės papūgos skraido 
didžiausiais pulkais

kojų.
Tiesa, kai Koralų Juro 

kauja keisčiausiais balsais, amerikiečiai sunaikino ja
ir re-

Ežeruose ir balose pilna 
laukinių žąsų ir ančių. Miš
kuose ganosi daugybė lau-

ponų laivyną ir pavojus Au 
stralijai išnyko, ta austra 
liečiu meilė mums jau tra

kinių galvijų, panašių į A- pūtį atšalo; vis dėlto jie no- 
merikos bizonus (buffalos). ri, kad mes čia pasilinkume

Kalendorius .lau Gatavas
“Keleivis” jau išleido didelį Kalendorių 1948 me

tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingu 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Kalendorius turi 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. 
Užsakymus prašome siųsti,

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

u kuokią amerikonišką pra-{naturaiinio aliejaus atsar-jležiai gaminti. Reikalas tas, 
banga netenka svajoti, nes gos ,. butj iįsemtos. Bet!kad Minnesota geležies ra- 

Amerika turi milžiniškas Į dų kasyklose jau yra iškąs- 
ten

ko čia universitetus, Amen 
kos valdžia moka po $90 į 
mėnesį, taigi daugiau negu 
darbininkas gauna. Gi $90 
Australijoj reiškia tiek, 
kiek $150 Amerikoj, nes čia 
viskas pigiau, išskyrus pra
bangos dalykus. Pavyz
džiui, Sydney mieste plaukų 
nukirpimas kainuoja 25c.; 
kotlietas restorane — 8 cen
tai. Geriausia mėsa kainuo- 
a tik pusę to, ką Ameriko

je. Todėl daugelis Ameri
kos karo veteranų pameta 
darbus ir eina mokytis, nes 
sėdėdami mokyklos suole i 
jie gauna daugiau pinigų.

Mažiausia amerikiečių ei
na į žemės ūkį, o šita sritis 
-ia turi geriausių progų, nes 
'ėmės Australijoj yra labai 
!aug ir ii laukia kad kas ei- 
.ų ją dirbti.

Biznieriams Australija ne- 
abai patinka, nes socialisti- 
lė santvarka privatiniam 
bizniui nepataikauja. Aš da 
nesusitikau amerikiečio, ku
ls užsidėjęs čia biznį butų 

viskuo patenkintas. Ėeveft 
kiekvienas skundžiasi. Bet 
kai įsižiūri, tai ir jiems nė
ra taip jau bloga, štai, vie
nas brooklynietis. Per karą, 
iis susidėjo pinigų ir susidė
jęs su kitu uždėjo valgyklą 
Jis įnešė 200 svarų, kas A- 
merikos pinigais reiškia 
apie $600. Po kelių mėnesių 

’jis gavo jau 300 svarų pel- 
ir atmokėjo savo pusi-

atsargas aliejinio akmens, j tos turtingesnės rados 
natūralinių dujų žemėje ir paliko tiktai neturtingos ru- 
tiek anglių, kad ji gali ga- dos, kurias “neapsimoka” 
minti dirbtinį ar sintetinį gabenti į geležies liejyklas, 
aliejų ii-jo gali užtekti trims Neapsimoka nė anglių ga- 
tukstančiams metų. Tiek benti prie tų geležies rudų 
aliejaus Amerika gali pasi- kasyklų. Bet jei geležiai lie- 
gaminti iš turimų žemės gel-ti butų naudojamos durpės, 
mėse natūralinių dujų. alie- kurios randasi prie pat ge

ležies rudų kasyklų, tada ir 
neturtingos rudos apsimo
kėtų ir galima butų turėti 
geležies su pigiu durpių 
kuru. Tas inžinierius mano, 
kad stoka turtingų geležies 
rudų priveis ir turtingą Ar 

du

jmio akmens (shales) ir 
anglių. Bet tai nėra viskas.

Karui baigiantis žmonės 
išmoko naudoti atominę
energiją ir dabar daromi
labai rimti bandymai tą
energiją pritaikinti taikos -i.“ _praktiškiems reikalams. Po naudot>
metų kitų atominės energi-. __________ j
jos naudojimas pasidarys!
kasdieninis dalykas ir tada: Arabų Raštas
“energijos klausimas' bus! Arabai davė žmonijai di- 
galutinai išspręstas. džiausią išradimą — ara-

--------- įbiškus skaičius, kuriuos da-
Užmirštas Turtas bar visas pasaulis vartoja.

Amerikoje visai mažai Kas netiki, kad tas išradi- 
tėra naudojamos durpės. J mas yra vienas iš didžiau* 
Durpynų čia yra didžiau- šių pasaulyje, tegu tas pa- 
sieji plotai. Sako, durpių {bando sudėti romėnų rašy- 
žemėje čia yra apie 14 bi- ba parašytus skaičius, pa- 
lionų tonų! Vien Floridos'vyzdžiui. MDCCCLXXIV 
balose yra apie 4 milionus! (1874) ir MDCCXL <1740). 
akių durpynių žemių, o pla- 'Kaip galima sudėti šitaip 
tųs durpynai tęsiasi M in n e- parašytus skaičius? 
sota, Michigan, VVisconsin, . , . ............................
Colorado ir Montana valsti-i , ^.la )a,\ ,h’nie žmonijai 
joge ,dave genialiską skaičių ra-

Durpės yra geras kuras. savo kalbos rašyboje
Iš durpių galima gaminti
koksą, mineralinį aliej
kreozotą, parafiną, asfaltą, 
amoniją, metilinį alkoholį ir 
daug kitų dalykų. Bet Ame-

savo
ir šiandien dar yra labai at
silikę. Jų alfabetas yra be
galiniai painus, sunkiai Iš
mokstamas ir sunkiai skai
tomas. Tiesa, jis vra labai

rikoje tas turtas guli žemėje Fiuz-us. bet nesvietiškai pai- 
visar nenaudojamas. nus*

Dabar vienas amerikie-Priežastis vra ta, ka i dir -
pės yra neturtingų kraštų čių mokykloj išauklėtas ara- 
kuras. Kur yra malku, an~- bas iš Libanono pasiūlė 
lies. aliejaus ir kitų gerybių arabams rašto alfabetą iš 
žemėje, ten žmonės į dur- 40 raidžių. Jo raidės vra 
peš žiuri, k?ip i “neturim- gražios ir pilniausiai išreiš- 
gą giminaitį” ir užmirkta kia visus arabu kalbos gar- 
jas naudoti. Tuo tarnu Ru- sus. Visi šviesesnieji arabai

šiandien; gali nusipirkti sau ĄHnkas,??.et s;inaU(1()ian?a pasisakė už tos rašybos pri-
ir Jmnnal ,kl 60 milionų tonu dur ių ėmimą.ir savo žmonai laivakortę ,r up.-,---- _________Amerikon ir gali da apie ku,?J1 1 ., ltj

.•...L.. . r c Amerikos vienas mzinie-

no
ninkui. Dabar jam siūlo už 
tą biznį $4,000, bet jis pra- 

išo $6,800. Taigi, jis gali 
! parduoti savo biznį kad ir

$3,000 parsivežti kišeniuie.
ts * nūs, Oliver Edward Baris šito pavyzdžio matom, th k T)^ižvmėio kaino 
d ialietina inei» Kurs pasižymėjo Kaipokad socialistinė santvarka 

(Pabaiga 5 pusi.)

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel»išradėjas automobiliu ir or

laivių industrijoj, dabar pa- bimus ir paj ieško j imta.
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GERAS VAISTAS

Iš Plataus Pasaulio
Nobelio Dovana j Anglijo* Gamyba

Šių metų Nobelio litera- Anglijos plieno pramonė 
turos dovana liko pripažin- šiais metais perviršys vy
ta francuzų rašytojui Andre riausybės numatytą gamy- 
Gide (Andre Žid) už jo 40 bos kiekį. Vyriausybė buvo 
metų kūrybą. Andre Gide numačiusi pagaminti per 
pagarsėjo ir politikoje po metus 12,500,000 tonų plie- 
to, kai atsimetęs nuo komu- no, bet bus pagaminta dau- 
nizmo, jis parašė atvirą ir giau. Plieno gamyba, nežiu- 
—’--A- jojiką Stalino ve- rint į anglių ir kitokius tru

kumus, vis dar plečiama. 
Unijos ir Politika

Jums labai už tas dideles nesitvėrėme piktumu, bet J ra*
dovanas, kurios mums taip musų mokytojas mus rami-Į ’ A ’ X I\ T 
labai buvo reikalingos ir no, sakė neflBsiminkim, gali .1 V aa.
taip daug mums padėjo sun- sulauksime ir laisvesnių
kiame tremtinių gyvenime, laikų.
Nemoku čia išreikšti musų Dabar šis visų mylimas ir

kaitis, Jurgis Lapašinskas, Vytas 
Kurmaitis ir Tamošius Matiniukas— 
(197 Boston Road Hostel, Sleaford 
Line., Great Britain.

es politikos Rusijoje.

Propaganda Berlyne

Noriu susipažinti su lietuviu iš 
Kanados, švariu, nerūkančiu ir ne- 

i girtuokliu, 26-40 metų. Aš esu gra- 
... ..... j ži, lėto budo, švari, moku siūti, virti

. . . . . - j i t * , i Nusideginus reikia pamirkyti ske- Lr i^pti, išėjau aukštesnį mokslą,dėkingumo, bet jeigu jus savo darbą su atsidavimu peliukę i vaistą ir kloti ant skauda- galiu biznj varyti ar ant farmos ?y. 
žinotumėt, kiek džiaugsmo dirbęs liaudies švietėjas Dideli L*£aU$2k°inazesnė Ilso". venti 
suteikėte ir galėtumėt pati yra išvežtas į Sibiro prie- No 2 šis vaisUs ger*s nuo pa
matyti džiaugsmu ir tiesiog VailOS darbUS. Jį išvežė TO-' Lojančių žaizdą. Turint puliojančių 
laime spindinčius veidus, sai 1941 metais, kaipo “liau-:i-AzriV S“s,USi’r ištepu ža^cSį;
tikrai suprastumėt musų dė- dies priešą”. Luckienė. kas turi kiauras blauzdas tai toji 1 - r ~» mostis geriausia pagelba. Didele dė

žutė $2, mažesnė $1.50. Siųskite ap
mokėtus užsakymus šiuo adresu:

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

dien po 6 vai. vak. (5-8)

kingumą. Siuntinius gavo-i
me pilnoje tvarkoje..

Ne vieną kaitą pagalvo
jame, kad mes taip galėtu-; 
me kaip nors atsidurti už

Kanada Priima 
15,000 lšvietintų

unijos ir v j i vandenynų, toj ramioj siau-l Kanados valdžia skelbia. 
Amerikiečių okupuotoje' . Ąmenkos gelžkelių dar- ^ jr baimėS nemačiusioi'kad ji atidaro duris penkio- 

Berlyno dalyj'e radio stotys ominkų unijos, kurių yra is šalyje, kur nei bombos nei likai tūkstančių išvietintų 
pradėjo stiprią propagandą ?1SO, ,PV,tare . su<,arytl kulipkos nezvimbė ore, kur GSmuinio
Drieš komunizmą Per tas bendrą politikos komitetą, žmonės nematė karo baisy-prieš komunizmą. Per tas , - - .
stotis aiškinama vokie- kurs ves propagandą atei- ^į^ įr fa apSaUgOti nuo tų 
čiams, kad bolševizmas šie- pančių metų prezidento ir ba£gjų dįdyky, kuriuos teko 
kia juos pavergti taip pat, J kongreso rinkimuose. Gelz- ĘurOpOje matyti. Bet, tur 
kaip jie buvo pavergti prie keheaų unijos nepriklauso tas jjks g^į Sva- 
Hitlerio. Propaganda veda- nel pi?e Darbo Federacijos, jonė Reiškiame padėką 
ma, kad atrėmus rusų užsi- P®1.?™®: Pirm^ ^al" jūsų žemaitukės,
puldinėjimus ir melus. tą išeis į politiką.

Kinija ir Amerika
G. C. Marshall, Amerikos

No. 1. šis vaistas geras nuo 
nudegimo

PAIEŠKOJIMAI

Gyvenu apylinkėje kur nėra 
lietuvių todėl ir dedu šį skelbimą. 
Prisiųskit su pirmu laišku paveikslą 
ir pastos ženklą atsakymui. Prašau 
rašyti šiuo adresu: (47)

Miss E. Ambrose,
Route 1, Swanwick, 111.

ATSARGIEM 1NVESTORIAM

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
AUK ARMIN,

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

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne
miela. Užtat turit rūpintis, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge
riausias vaistas yra M. J. Švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rusių vaistai; 'kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko- 
se. Aš parduodu tiesiog ligo
niams.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų.

(PRIVATUS PINIGAI 
IŠTAIGŲ PINIGAI 
(BENDROVIŲ PINIGAI 
IKI STŲ PINIGAI 

Vėliausia Mokėti
Aš Marė Karaliūtė Stausiukevi- > Dividentai 

čiene kilimo iš Jurgežerių kaimo,]
Kalvarijos valsčiaus, Mariampolėsžmonių Euroęoje. Bus pri

imta 2,000 žmonių dirbti 
Ontario elektros gamyklo-,

.. . . se, j krykiąs - 2,301, prie a Amerikoj. Pra-
Europoje matyti. Bet, tur gelžkelių — 705, girių dar- ***" ūki
v -X x._ XII------x: bamg — 4,200. į geležies

apskričio, duktė Kazio Karaliaus pa 
ieškau savo dėdžių Karalių Vinco, 

,Juozo ir Antano kilusių iš Janaukos

padedant į
E E DEK ALI AI A I’ DR A L STĄ

Valė, Ada ir Lionė.

Rumunijos Karalius ......... ..
Bolševikų valdoma Rumu- valstybės sekretoriaus pa-
3o^ai karah? Mvko- sįuiymas, kad Amerika duo-

lą, 26 metų vyrą kurs da- tų Kinijai 300 milionų dole- --------
bar atvažiavo { Londoną i rįų pagalbos, sukėlė spėlio- Mokytojas Mečyslovas 
anglų karaliaus dukters ves- jįmų, kad dabar Amerika černavičius kelioliką metų 
tuves. Daug kas spėja, kad priešinsis rusų imperializ- « - - ' - T'-1
Rumunijos karalius nebe- muį y. Azijoj. Bet Amerikos
grjs namo, bet pasiliks Lon- politika Kinijoj dar nėra 
done. Pats karalius tuos gaiutinai paaiškėjusi, 
gandus užginčijo. '

“LIAUDIES
PRIEŠAS’’

Į
liejyklos — 114, i plieno 
dirbtuves — 375, prie staty
bos — 500, prie namų dar
bų—2,000, į drabužių siu
vyklas — 200. prie žemės 
darbų—100 ir tekstilės fab
rikuose dirbs 200 išvietin
tųjų.

šau atsišaukti šiuo antrašu: (48)
Marė Karaliutė-Stasiukevičienė 

(20) Wolterdingen, (Han) 
bei Soltau. D. P. Baltic Camp 

Germany, British Zone.

Kanada jau įsileido 3535

Lietuvis 41 m. amž., nevedęs, amat 
ninkas-batsiuvys, palių _ dirbti savis
toviai, ieškau susirašinėti su Ameri
koje gyvenančiais lietuviais, galin
čiais, likusiam be tėviškės padėti, 
rekomenduoti į atatinkamą dirbtu
vę arba kuris pats galėtų suteikti 
panašų darbą, (kurs) sudarytų su
tartį ir išsiųstų afidavitą. Mano ad-

Savings & Loan Associations 
Asmenims: Ar jūsų sutaupos neša 
3% ? Ar bus $500 ar $100,000, mes' 
patalpiname ją federaliniai apdraus
ta nešti 3%. Pilna protekcija nuo rin-!NuO muskulų ir sąnarių skaUS- 
kos nepastovumo. imu. Persišaldymo ir aštraus
Trustistams: Legalu trustams, Pen- kosulio. Nr, 3 nuo visokių odos sijoms, Endowmentams. .

. . _. ... .lligų; nuo išbėnmų-rasn; nuoAdvokatams: Legalu Globėjams, Vyk .vočių; nuo trūkio; nuo zaizdų

Ukraina Išrinktą 
Mikolaičykas į Ameriką Jungtinių Tautų seimas, 
Lenkijos valstiečių vadas, po labai ilgų ginčų ir balsa- 

Stanislovas Mikolaičykas, vimų, praeitą savaitę išrin- 
kuriam pasisekė pabėgti ko Ukrainą, kaipo 11-ą 
nuo bolševikų budelių, žada “saugumo tarybos” narį. 
atvykti greitu laiku Į Ame- Ukraina liko išrinkta susi-1 •• 1 « • j — t • j TY ••• m v • « •

mokė Parausių kaime, Pil 
viškių valsčiuje. Jis buvo 
mylimas ne tik savo vaikų, 
bet ir visos apielinkės gy
ventojų. Pas jį visi gaudavo 
visokių patarimų. Jo vaikai 
buvo išmokomi ne tiktai 
skaityti ir rašyti, bet ir kitų 
visokių darbų darbelių. Mo
kytojas mokėjo vaikus su
dominti, kad jie imtųsi ko-

žmones ir daugumas iš iau 
atvykusiųjų dirba miškų 
darbuose.

Kaip Mes Gyvenam
Australijoje

(Atkelta iš 4 pusi.) 
nėra tokia jau bloga ir biz
nieriams.

Sydney mieste Amerikos
rika kur iis ketina dėtis tarus Rusiiai su fašistine ki°, nors ?b° -ir daug€į^ į ex-kareiviai turi savo kliubąnRą, Kur jis keuna dėtis taius Rusijai su įasisune vaiky mokesi rožes ciepyti, Drie Elizabeth gatvėm Su-
pne išaiškinimo Amerikos Argentina - Rusija reme vaisinius medelius ar dar-, Ltvakariais čfa susirenka
visuomenei, kaip komunis- Argentiną, o Pietų Ameri- 
tai valdo ir terorizuoja len- kos valstybės balsavo už 
kų tautą. Ukrainą.

Laiškai iš Vokietiios

Muenchen 22 Pilotystr 6-II 
U. S. Zone, Germany.

dy to jams, Estate Trustams.
Vartok musų pilnai apsaugotą pla
ną; transakcijos vykdomos asmeniš
kai arba paštu per šį ofisą ar tiesiai 
per musų bendradarbius,—kaip Tam
stai parankiau.
Klausk pilnos informacijos: jokių 
mokesčių už patarnavimą. Paminėji
mas sumos investmentui užtikrins 
pasiūlymą pritaikytą Jūsų reikalavi
mams. (1)

Vincas Bučys, sūnūs Felikso kilęs, 
iš Mažeikių aps., Ylakių valsčiaus, i 
Kalčių kaimo ir dabar esantis Švedi-; 
joj, paieško Amerikoje ir kitur savo 
žmonos Almos Bučienės ir dukterų 
Mildutės ir Genovaitės. Taipogi pa-; 
ieško savo pusbrolių Amerikoje Do- 
miniko ir Prano Klavų. Paieškomie
ji asmenis arba kas apie juos žino į 
maloniai prašomi parašyti šiuo adre
su: V. Bucys (49) •

c-o Nilsson Kriebson Gat 18 
Eskilstuna, Sweden.

INSURED ASSOCIATES
INVESTMENT

176 W. Adams st., Chicago 3, 111.

GERA MOSTIS

’SKTIANA’
Iteg. U. S. Pat. Office 

SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS 
■Sixtiana” mostis. atsparumo vais-

žoves auginti. Jo pastango-, 49 ar amerikiečių su
mis visoj apielinkėj žmonės savo žmonortris. Nueinu ir 
pradėjo auginti tomeites a§ yra pianas, baras ir vi- 
(pomidorus), o tą jis pada- sokių žaidimų. Už baro sto
re per vaikus. Jo mokyklos vj senas mano draugas, bu- 

; vaikai stengėsi viens .uz kitą Vęg Detroito bartenderis. Iš 
geildU pasiivuj vi J • pradžios JI5 DLIVO ggvęS Uttf-

Paieškoma Viktoriją Klibavičiutė, ■ 
gimusi Kaune. Išvažiavo Amerikon , 
apie 1931 metus. Siuvėja. Ji pati ar-Į tas. tuoj palengvina raumenų, kojų 
ba kas apie ją žino. maloniai prašo- i rankų, nugaros, krutinės, gerklės ir 
mi parašyti šiuo adresu: galvos skausmus nuo peršalimo, ro-

Eleonora Mulokienč, mato. vabzdžių įkandimo ir kitokius
PCIRO Area 1049 skausmus. Reikalaukit **Sixtiana”
D. P. Camp 91-261 mosties aptiekose, arba rašykit j:

(13a) Seligenstadt near M'uerzburg, "SINTIANA OINTMENT CO.. 2319 
U. S. Zone, Germany. W. Charleston st., Chicago 47, III.

--------------------------------------------------- į Kaina. $2.00 už puodelį.
Paieškau Konstantino Gedminto j TEMYK: "Sixtiana” mostį galite 

kilusio iš Švėkšnos vals., Gailaičių t siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj, 
kaimo. išvykęs Amerikon prieš pa- (4)
saulinį karą. Taipogi paieškau Mar ---------------------------------------------—•
cijonos Pupšaitės kil. iš Mataičiųai-ilmn įcuv.

“Keleivio” skaitytojas Jo-'švarką, kurį Jus mums čia 
nas Zaks iš Quincy, Mass. pas kryžiokus vargstan- 
mums pridavė Įdomų laišką tiems per BALF-ą pasiun- 
iš savo jauno giminaičio tėte. Tai tikrai geras švar- 
Vokietijoj. Laiške tarp kit- kas — pats geriausias iš vi- 
ko sako: sos didelės krūvos. Aš juo

Brangioji... 1943 metais labai džiaugiuosi ir radęs simokyti. 
vokiečiai sugavę mane iš- kišenėje adresą, rašau Jums 
vežė į Vokietiją darbams.'ir nuoširdžiai dėkoju.

darbais ir kartais 8-9 metų General Motore dirbtu-vrciieicu mriiuis unoiu menis ama Kas apie juos žino mai
vaikai geriau išaugindavo yg-j Svdnev mieste Dirbo'n’a* prašomi parašyti šiuo adresu, tomeites, kaip jų mamos.^p a^Sbiiių dažytojas n3., s,,«en.u
Kiti vaikai perindavo vis-jjr uždirbdavo po $20 Į sa-
čiukus ir taip rūpestingai Vaitę, bet pučiami dažai 
prižiūrėdavo tą reikalą, kad.^^^g jo sveikatai ir jis tą 
ir mamos galėdavo įs jų pa- darį>ą pametė. Jis nuėjo pa

bandyt laimės ant arklių 
lenktynių, kurias čia palai-

kusi prieš Didijį karą. Paieškomi as
menis arba kas apie juos žino malo-

Gabesnius vaikus mokyto
jas kartais apdovanodavo

Aš tada turėjau tik 15 me-i Esu studentas, studijuoju mažomis dovanėlėmis už
tų amžiaus. -chemiją vokiškame univer-

Atskyrė nuo tėvelių, pa- sitete... Čia dar gyvena ke- 
žjstamų, giminių. Atsidu-|]iolika lietuvių studentų... 
riau už tūkstančio kilomet-J Gyvename lentinėse pašiū
ru nuo savo tėvynės. Atve- 
•žėj fabriką, pristatė dirbti 
f5rie sunkaus darb'o, o ne- 
tnakėdamas kalbos ir nesu-, 
prasdamas, ką man sako, 
gaudavau mušti ar uždary
davo į kalėjimą ir laikyda
vo, pakol kokį žodį išmok
davau. Tai taip ir vargau. 
1945 metais išgirdęs, kad 
amerikiečiai peržengė vo
kiečių sieną, bandžiau pa
bėgti ir patekti pas ameri
kiečius. Bet tas nepavyko.

rėse. Jei prisimenate iš Lie
tuvos, tai tokiose, kuriose 
ūkininkas malkas ar šiau-

gerai atliktą kokį darbą. 
Kartą, paleisdamas vaikus 
Velykų atostogoms, moky
tojas pažadėjo duoti dova
na tam, kas atneš po Vely
kų gražiausiai numargintą 
margutį. Dovanai jis paža

dus kraudavo, o pas mus i dėjo naujai įčiepytą vaisinį 
tai dar durys ir langai yra, medelį. Is musų namų mo- 
tik jie neužsidaro. Bet ir ne-i^yklon ėjo trys maži vaikai, 
reikia, nes vėjas perpučia Baigiantis šventėms ma- 
per visas keturias sienas, žiausias vaikas atbėgo prie
sniegti ir lija taip pat kiau
rai per visur.

Per grindis ir lubas lan
džioja žiurkės, palaksto, 
pažaidžia, užkanda musų 
duonos ir vėl kaž kur išbė-

manęs ir per asaras prašė 
pamokyti, kaip numarginti 
margutį, kad butų gražus; 
sako, mergaitės jau numar
gino, o man vis neišeina ir 
aš niekaip nesugalvoju. Aš

Sugavo vokiečių žandaras'ga. Praeitą žiemą turėjome: jam parodžiau, kaip greitai 
bėgant prie fronto Į ameri- gerokų šalčių. Musų barake; .salima ant kiaušinio nupai- 
kiečių pusę. Kai sugavo, ga- rašalas kai užšalo per Ka-‘šyti Gedimino Pilį ir vaiku- 
vau skaudžiai mušti, po to ledas, tai taip ir perstovėjo;tis paskubom numargino 
gulėjau dvi savaites ligoni- ledo gabale iki Velykų, savo kiaušinį.
nėj, buvo sudaužyta galva ...Degtinės mums neduoda/ Po švenčių vaikas parbė-

genstadt
bei Wuerzburg, D. P. Camp
U. S. Zone, Germany.
Kinčaitė (po vyru pavardes neži

nau) kilusi iš Mataičių kaimo, Švėkš
nos vai.. Tauragės aps., prašoma pa
rašyti žemiau nurodytu adresu, su
teiksiu žinių apie jos gimines.
Juozas Gedmintas (13a) Seligenstadt

bei Wuerzburg. D. P. Camp
ko valstybė. Jis uždėjo pa-; u- s- Z0™’ <^rm»ny-________

r Paieškau pusbrolio Prano Budrio,
Iflimpin Kitnt; ampri-'ki,usio iš Kadainių apskr. Pašuiviolaimėjo q>auv. rvitas amei 1 , vals Paberžių kaimo. Paieško Anto-
skutinę savo algą ir už $20
laimėjo $300.
kietis, sakoma,
rius metus pač
lių lenktynių net $100,000. įar ^as aP'? ii žino valomai prašomi • i x 1 • i • atsiliepti šiuo adresu: (48)

pei* viene-: nina Melešienė-Visockaitė kilusi iš 
rius. metus padaręs iš arit-

nai laukti, mieli amerikie-; tis, tarytum litrą gero “mun- nias džiaugsmu rodė vi
čių kareiviai. Jie atplėšė šaino” ištraukus... Nuo ba- siems gautą mažiuką įčiepy- 
kalėjimo duris ir išleido do atrodome visi prastai. ^4 medelį, o paskui medelį 
mus. Tada buvorrle 4 dienas Kad bent į žmogų panašus pasodino sodo kampe. Po 
visai nieko nevalgę, buvome1 bučiau, man truksta apie poros metų vaikas jau turė- 
taip nusilpę, kad negalėjau 20 svarų svorio. Kai ku-.jo savo sodo kampe apie 
paeiti. Amerikonai mus su- riems draugams dar ir blo- tuziną medelių ir labai ru- 
sodino į mašinas ir nuvežė gįau yra. Tai tain mes čia pestingai juos prižiūrėjo, 
j lagerį, kur davė valgyti... gyvename ir laukiame, kad kaip tikras sodininkas. 
Dabar gyvenu lageryie su Amerika priims Stratton lr vaikai ir tėvai džiau- 
rusais, lenkais ir kitų tautų bilių. Tik bijome, kad kol gėsi, turėdami tokį gerą mo- 
žmonėmis... priims bilių, tai nebebus ko Rytoją. Jaunimą jis moky-

Jus karštai bučiuoju, vežti... davo vaidinti ir ruošti šva-
Antanas. Viso geriausio, rius pasilinksminimus. Atsi-

------------ j V. Bartažka. menu, kaip kartą mokytojo
“Kei.” skaitytoias A. Sa- x --------- padedami kaimo jaunieji iš-

balis iš Richmond Hill, N.Y. “Kei.” skaitvtoja Mrs. A. simokė sulošti vieną veika- 
mums prisiuntė studento .Yatužienė iš Palmyra, N. T. lėlį ir jau rengėmės pradėti 
lietuvio laišką, kuriame sa- mums prisiuntė pluoštą laiš- vaidinimą, kaip atėjo poli-' 
ko: kų iš Vokietiios nuo jaunų cininkas ir Smetonos kokiu

Gerasis Tautieti, Jus ma- lietuvaičių.’ Viename laiške tai parėdymu musų vakarė- 
nęs nepažvstate, kaip ir aš rašo: !lį uždarė. Sako, toks prezi-
Jusų. Bet aš nešioju Jūsų Brangioji... dėk o j a m e dento įsakymas. Mes visi

dėl susižeidimo, nudegimo ir 
nušutimo. Athlets Foot; nuo iš
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy
bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 
nuo Pilės be operacijos.

Vartodami šitas mostis gau
nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu 
padėkavonių, — tūkstančiai lai
škų. Patartina visiems bandyti. 
Kaina už dvi uncijas $1., tik 
Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami 
pažymėkit kurio numerio rei
kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. 
tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais. Adre
suokite: M. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford, 6, Conn. 

Vietiniai ateikite: 944 Broad 
Street, Hartford, Conn.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijas, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Pada- 
gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (49)

NORTHHAY PHARMACAL CO. 
439 North Street.

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

Tačiau ne visi tokie laimin- atM,ieptl 
gi-

Kaip išrodo Australijos 
moterys.

Musų moterims Ameriko
je, be abejo, norėtųsi žinoti,
L o j p, pisi tiprne HTTlP- ^a upic juos žino. maloniai pK.aiP čia sekasi uems anie šomj atsiHeptj siuo adresu:
nkieciams, kurie vedė aust
ralietes merginas. Savo pa
tyrimo aš neturiu, nes da 
nevedęs, bet galiu pasakyti, 
kaip einasi mano pažįsta
miems. Jie patenkinti. Ben
drai galima pasakyti, kad 
australietė moteris yra gera 
šeimininkė ir žmona. Tiesa, 
ji nėra tiek išlavinta kaip 
amerikietė ir nesipuošia 
tiek, kiek amerikietė. Pa
matyti moterį su nudažy
tam lupom ar nagais, čia re
tas atsitikimas. Bet už tai 
australietės moterys yra 
daug sveikesnės ir geriau 
išrodo. Vienu žodžiu, aus
tralietė moteris yra daugiau 
natūrali, mažiau iškreipta ir 
mažiau sugadinta, negu 
amerikietė, todėl ji geresnė ūkimo į Angliją nublokšti 4 i tu 
Žmona, geresne seimininke arba Kanados liettivaitčmis. Ta:, ku- 
ir geresnė vaikų motina. Jaiko Jr "orėtų “ŽRi?KS.t’° x » I . . pažint) laiškais, kviečiame ats.liepti.

IveiClVietlS. Rašykite šiuo adresu: Petrai Kalpo-

M. Plusčauskas
162 Jamcson avė.,

Toronto, Ont., Canada.
Paieškau savo brolio Jono Naikaus, 

seserų ir tėvų, paeina iš Šelmių kai
mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur 
jie dabartiniu laiku randasi. Taipogi 

ieškau savo giminių. Jie patys ar- 
ra-

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

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

Paieškau Šimanskių iš Gorainių, j
Kurkliškio parapijos. Jų ieško Anta
nas ir Johana Sakalauskiai iš Bur
biškiu. Pavandenio parapijos. Prašo
me rašyti šiuo adresu: (47)

Helen Urbonawiez,
20 Cleveland avė., Brockton 7, Mass.

Steponas Gervė, sūnūs Simono, ki
lęs iš Ukmergės apskričio, Želvos 
valsčiaus, Norebelio vienkiemio, ieš
ko Amerikoj savo giminių ir pažįs
tamų. Kas man malonėtų atsiliepti, 
rašykite šiuo adresu: (47)

Steponas Gervė
Seligenstadt b-Wucrzburg,
D. P. Camp, U. S. Zone, Germany.

APMVKMBAI
Paieškau lietuvės merginos apsive

dimui; aš esu 34 metų, pasiturintis. 
Kuri norėtų vesti linksmą gyvenimą 
ant ūkės prašau atsišaukti ir prisių
sti paveikslą. Prašau rašyti: (49)

M. J. G., 576 — 16st. West,
Prince Albert, Sask., Canadr.

IEŠKAU KASTANTO 
ZINKEVIČIAUS

Jis yra kilęs nuo Mariampolės, 
Vielkaviškio parapijos, Višlaukio kai
mo. 1946 metų spalių 25, 7 vai. ryto 
jis išėjo į darbą ir negrįžb. Jis yra 
56 metų amžiaus, 5 pėdų 8 colių 
aukščio sveria apie 165 svarus, plau
kai juodi ar apyžili, akys rudos.

Čia yra jo atvaizdas. 
Jis gerai išrodo, tie
sus, bet vaikščioja 
svyroudamas. Savo 
vardą dažnai keičia. 
Kas tokį žmogų paste
bėsite, prašau praneš
ti man kur jis randasi. 
Kas priduos man tik
rą jo adresą, tam duo
siu $25 atlyginimo.

Kastantai, jei esi gyvas, atsiliepk 
pats, tau viskas bus atleista. Kas- 
tantėli, mes visi tavęs laukiam. Sū
nelis vis da nepamiršta tavęs. Atsi
liepk, Kastantėlil Tavo žmona:

Ona Zinkevičienė 146)
3404 So. Union avė., Chicago 16, Iii.

Paragvajų Arbata
Pas mus yra viso
kių žolių, šaknų. 
Lapų, žiedų ir žie
vių, parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam Į jūsų na
rius.

Kumparas 1 uncija..............25
Kanapių sėklas, svaras.. $1.00
Čiobreliai, svaras .......... $1.00
Paragvajų Arbata, svar. $1.25
Sala vi jos, svaras .......... $1.35
Imberas baltas, svaras .. $1.35
Puplaiškis, svaras .......... $2.25
Valerijono šaknys, svaras $2.25 
Ajarų šaknys, svaras .. $2.50 
Apynių žiedai, N. F. sv. $2.75 
Stanauninkas. svaras .. $3.25 
Trukžolių šaknys, svaras $3.50 
Europos Ramunė, žiedai $3.50 
Liepos žiedai, svaras ... $2.75 
Plaukam Tonikas, bonka .50 
šampoo plaut galvai, bonka .50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Ha, matau milijonus besikankinan-

Tel. TRemont 8-4999 Vai. 8 ryt iki 8 vak.
MISS ANNA GREGORY

Viena iš žymiausių
ASTROLOGINIŲ ir psichologinių 

PATARĖJŲ
Ateik *r rašyk į:

Išriša Visas Problemas 1818 PROSPECT AV E.
ir gy do Apartment 1-A

žmones Dta-iškai br«»nx 57, N. Y.

NUO UŽSISEN ĖJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ'

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT !
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« į 
negali ramiai sėdėti ir naktimi, i 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz į 
dos niešti ir skauda. Kad pašalint 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit*
LEGULO Ointment. Jų gydomot 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji | 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak j 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžii į 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjima ligos vadinamos PSORIASIS l ,
Taipgi pašalina perštėjimą ligo Reumatiškuose skausmuose,
vadinamos ATHLETE’S FOOT.su rankų ir kojų gėlimo skausmuose, 
stabdo džiuvimą odos ir perplyšim: 1 Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var *•«’<> " ^?’na71
«O„ „u„ dii.M.noo, i, .kWn£

į elementų ir brangių aliejų, is skir-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 p<« 75c„ $1.25 ir 
$3.56. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money, 
orderį į:

LEGULO. Dept. 2 
1847 W. 14th Street

CICERO 50, ILL.
J

tingų kraštų svieto, šildydama ga- 
j linga šiluma sunaikins minėtus skau- 
|smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, ta: tepk ir vėl j tepk su Deksnio Galinga Mosčia. j Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

: rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
, gumą Deksnio Galingos Mosties. 
1 Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
I oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment

' P. O. Box 666, Neaark, N. J.

FOOT.su


Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterų Skyrius
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Be Tėvynės

jusiu dėl laisvės ir žmoniš
kumo.

Mes ėjome tylėdami siau
rais užmiesčio lauku takais^ 
Nežinau, kokios mintys ją 
slėgė: ji buvo panaši i su
džiūvusias pakelės smilgas, 
kurios, mažo vėjelio sūpuo

jamos, vilnijo lygumų ir 
kalnagūbrių plotuose. Pa
siekėme jauną eglynaiti,' 
kuris jau iš tolo kvepėjo sa-. 
kais ir skujomis. Mažai

(Tęsinys) į čio Trečiojo Reicho teisė, vaikščiojamas takelis vin-
Girdėdavome kažkokiu bu- Todėl reikėjo eiti miškais ir gįavosi i tankumynus. Buvo 

du atklydusias pasakojimų rečiau gyvenamomis vieto-
nuotrupas, kad Aliantų ar-,vėmis.
mijos kasdien slenka i Vo- Tik ketvirtos dienos po- 
kietijos gilumą. Matydavo- pietę pasiekiau vakarinius 
me, kaip paskutiniai kariuo- Prahos priemiesčius. Panika 
menės likučiai būdavo per- didžiausia. Kariai ir civi- 
metami traukiniais iš vienos liai kartu maišėsi, grūdosi, 
pusės i kitą. Kareiviai būda- bėgo, važiavo: į visas puses 
vo šviežiai iš apkasų: su- lakstė, stumdėsi, ir niekas 
dulkėję, purvini, sužeisti,! negalėjo pasakyti, iš kur 
sudraskvtomis uniformomis. ’ žmonės laukia pavojaus ir

Pasklido staiga gąsdi- kurioj pusėj issige.beįimo 
nanti žinia, kad vokiečiai, ieškoti. Bet Kur rast Klan- 
pradėjo masiškai šaudyti,SV • Nežinojau nei pavar- 
karo belaisvius ir kalinius. Pe* nam° numerio; ne- 
Bėgt iš to pragaro! Kuo' žinojau ,ner gatvės pavadi- 
greičiausiai! Visi vyrai die-i nįmo n.e* kvartalo. Atsimi
nę ir naktį apie tai galvoda-i n'au ^ktai Oloys motinos 
va; naktimis nemiegodavo,!adresą. Klausinėjau neita- 
vartvdavos, dūsaudavo. Pa-' riamų praeivių Liepų gat- 
sislėpę svarstydavome dau-A’ėS; "V ienas mosteldavo ran- 
gybes būdų ir galimybių. ■ ka Į vieną, kitas visai į pne- 
bet, kada reikėdavo vieną lsinS^ pusę. Tretieji tintai 
iš jų pasirinkti — pasirody- {nešdavo neramų, skubų 
davo netikusios ir pražu- žvilgsni j mano purvinus, 
tingos. ' sudriskusius rubus—ir nu-

Tačiau pasiryžti reikėjo:ibėgdavo, nei žodžio netarę, 
gyvent laisvam ar mirt iš 'savo keliais. Kain gi, paga- 
karto. Susirikavau vienas ir bau» galėjo rūpėti svetimi 

reikalai, kada tolumoje girpirmutinis. Man pavyko. 
Buvau vėl laisvas po sep-

tynių menesių 
skurdo ir vargo.

dėjosi kanuoiių
nežmoniško mas’ S si.ren°? ka

dundėji-
keliolika

tylu tylu, tartum nė gyvo 
vabalėlio miške nebūta. Tik 
gen^s kažkur miško gilu
moj kapojo medžio kamie
ną ir mažos pilkos paukšty
tės svajingai čirškavo laz
dynų krūmuose. Priėjome 
kirtimus. Ilga, šviesi juosta 
skyrė mišką i dvi dalis.

—Čia—ji atsisukus mes
telėjo ranka ir nuėjo per 
kelmynus i saulės nušviestą' 
aikštelę. Nepersenai sukas
tų smilčių krūva geltonavo 
žalių ir rausvų samanų kili
me. Nei kryžiaus, nei gėlių, 
nei kito kokio ženklo. Bet

82 METŲ JAUNASIS

Aberdeen, Md. turtingas 
senis, 82 metų Frank Maxa, 
vedė jauną 19 metų mergai
tę ir kiek pagyvenęs kreipė-

Motina Pabėgo Nuo 
Savo Vaiko

ir be to kiekvienas praeivis ?i į Miami Fla. teismą pra- 
supras, kokią tragediją įrjsydamas, kad jo vedybos 
paslaptį slepia smilčių kru-!baP* panaikinu*. Cm ma
tos, kuriomis visi Europos^ >jalP J* apleidžia Mta- 
miškai išmarginti. imi teismo ramus kur buvo

Žiurėjau i kapą ir norė-'klausoma 3?
jau Įspėti, kurioj vietoj gu
li Klarisa. Pakraštyje pa-

V»1<ri»n minučių šaukė oro pavojų, žiną meilė... valgiau n is_ I tz_

mačiau vos prasiskleidusią 
mažą melsvą gėlelę. Ten— te ai ne— 
pagalvojau. Išėmiau iš ki
šenės žiedą ir Įbrėžiau Į 
smiltis. Grąžinu tau sužie
duotuvių žiedą, Klarisa.
Amžini sužadėtiniai...

Teisme senis aiškinosi, kad 
jis “nebeatsimena’’ ar jis 
ženijosi su ta jauna mergai-

N. PRAKUPIENEI 
UŽUOJAUTA

Lietuvos komunistų parti
jos sekretorius yra Snieč
kus, kurio motina, Marija j 
Sniečkienė, vargsta trėmi- į 
me, Vokietijoje.

Sniečkus yra neva tai | 
Lietuvos valdytojas, bet jo1 
motina pabėgo nuo savo su
naus valdžios ir nuo to reži
mo, kuri atstovauja jos sū
nūs.

Senutė Sniečkienė sako, 
os didžiausias noras vra 

pamatyti savo kraštą ir nu-i 
mirti tėvynėje, bet kol tenai į 
yra rusų okupantų valdžia, 
kun žmones, kaiD laukinius i 
žvėris gaudo ir tremia i Si- i 
birą, ii nenori grižti Į Lietu
vą. Su Marija Sniečkiene iš 
Lietuvos pasitraukė kitas 
jos sūnūs su savo šeima ir 
nenori grįžti Į Lietuvą, kol 
ten nebus laisvės.

Amerikos komunistai gar
bina mirusį vadą Kapsuką, 
o to Kapsuko tikras brolis 
yra Vokietijoi pabėgėlių 
tarpe ir nenori grižti i Lie
tuvą.

Pabėgėlių tarpe randasi 
ir vieno Amerikos bolševi
ko, Leono Pruseikos tikra 
sesuo, kuri irgi atsisako 
grižti į Lietuvą. Leonas gi
ria bolševikų režimą Lietu
voje jo nematęs, o jo sesuo, 
kuri patyrė tą režimą, griež
tai atsisako grįžti į Lietu
vą, kol ten nėra laisvės.

No. 47. Lapkričio 19. 1S47 m.

DRAUGIŠKUMO TRAUKINYS RENKA MAISTĄ

Iš San Francisco į New Yorką važiuoja “draugišku
mo traukinys” ir pakelyje renka maistą badaujan
tiems Europos žmonėms. Čia matyti kaip Bakers- 
field, Calif. “kaubojai” ir raitos mergaitės renka 
maistą ir visas vagonas suaukuoto maisto buvo pri
kabintas tame mieste prie “draugiškumo traukinio”. 
Apie 200 vagonų dovanoto maisto atvyks tuo trau
kiniu į New Yorką, kur jis bus pakrautas į laivą ir 
pasiųstas į Europą. ,

APIE VALGIUS.

Kai širdį tau spaudžia 
Am- liudėsis gilus,

{mintis tiktai skrenda
Bet galų-gale visiškai iš-J —Ką tu sakai? — pri- į šaltus kapus, 

vargęs atsitiktinai užtikau ’ slinko senutė ir atydžiai kur tavo brangiausis 
ieškomą gatvę. Pasibeldžiau žiurėjo ton vieton. i miega numylėtas,

KO AŠ LABIAUSIA 
TROKŠTU.

Kaip prezervuoti mėsą į plak. Galima pridėti razin- 
taukuose. įkų. Kepink apie 45 minutes

Keptą ar virtą mėsą su- • vidutiniame karšty, 
dėkit į sterilizuotą puodą,1 ______

pas vieną čekoslovaką ūki 
ninką daržovių mišrainę,
godžiai užsikąsdamas juo-,. .. . , - , . , « .
da ragine duona. Iš jo suži-it nedldell°, grasaus name-, —Nieko, motin... man at- ten tavo svajones 
nojau, kad rusai nenerto-l 10 duns- Buvo labai nėra- rodo, kad bent gėlių ant,amžiam sudėtos, 
liausiai Prahos, o amerikie-d,de-,kapo reikia... Ji nepasakei Nors širdis tau verkia, 
čiai ir anglai kai kur ne,jlę nuoskaudą daryti ne vieno žodžio. Paslenku- ,-amink ja daina,
Reina vra narėie. Tad tik i i P.urls Prave.r.' malonaus ,Si įsransė žiedą, Į jį ilgai „riAmti
vakaras. Tiktaften išsiįel- i V“?’ rT3’ *“!’ ^žiurėjo ir atgal “rausė? •1"^^^-- 

.bėjimas nuo mirties. Bet d!1tl ?bells’. ra?tcnske. IsiNeverkė. Mėlynos, išblyško-.^ja'm dainavai 
man dar būtinai reikėjo i akl.1 lr susn-upmusio veido sios akys dar labiau įdubo,,įdaineles,
Prahą. Ne gi galėjau nete?P“ nu^vo"?“ “i,- PTZ,'K"'J° »' o šiandien ant kapo
sėsi paskutinio Olovs nra- jnegino nusųp.o.i 11 pa- klupo kniūbsčia ant kapo. sodinsi gėles 

- ' klausė, kas as toks, ko ies-.Norėjosi verkt, rėkt; nore- ’
kau ir kuo ji galinti man josi bent keletą raminančių1 Neliūdėk, brangute, 
padėti. Nors ilgai buvau ke-; žodžiu pasakyt Genutei. Ta- uiP skirta tau buvo, 
liavęs ir ieškojęs jos, tačiau čiau negalėjau: tartum tos kad tavo lainMŽė 
nebuvau pasiruošęs, apie visos kapo smiltys slogino amžinai pražuvo, 
ką kalbėti, kaip pradėti, i krutinę. O ar jai lengviau Nors šaltoj žemelėj, 
kaip įsiminti. Todėl dabar butų buvę?! Ar motinos tave dar m>’k’ 

nors širdis jo šalta 
ir žodžiai jo tyli.

kampuose kiekvienas pa- Prasn?es- Bei gi, pagaliau,! Buvo jau vėlus laikas.1 Pageltę lapeliai 
! reikėjo ką nors sakyti ................... - ■ ° r

symo.
Praha buvo nepertoliau- 

siai —- vos 80 kilometrų. 
Bet jokiomis susisiekimo 
priemonėmis nei keliais 
naudotis negalėjau. Visur 
pilna buvo karo lauko žan
darmerijos, rudmarškiniu ir zlurejau 1 & sumisęs, nesu-.širdį galima žodžiais ap- 
folkšturmo šnipų. Visuose Prasdamas_ Jos klausimų įgauti?

auglys nešiodavosi karabi
ną ir mažiausiai Įtartiną, 
net neklausęs, galėjo nu
šauti. Tokia buvo griuvan-

MOTINOS AŠAROS

“Keleivio” 45-tame nu
mery p. Ona Kubilienė

užpilkit karštais taukais ir 
pastatykit sausoj, vėsioj 
vietoj. Ji galės stovėti kelis 
mėnesius ir išimta bus kaip 
šviežiai išvirta.

Puodą sterilizuoja taip: 
švariai

klausia, ko mes trokštame 
labiausia. Aš pasakysiu, ko 
aš trokštu. Aš trokštu da 
tiek
čiau
Lietuvą ir nuvežti tenai tai, 
ką aš pradėjau dirbti da
karui einant. Aš tada tikė- styti, bet kuogreičiausia šu

verčia
pagyventi, kad galė-jskauradą, į kurią pripila 
parvažiuoti į laisvą aplinkui vandens ir paviri

na 35 minučių. Puodo ne
reikia nei džiovinti nei šluo-

jau, kad karui pasibaigus dėti mėsą ir užpilti taukais, 
mes galėsime laisvai kėliau- Prezervuoti galima keps- 
ti į savo gimtinę; aš kirpau nius, pork čapsus, steikus,t .-iš laikraščių Amerikos vei- maltos mėsos kotletus ir 
kėjus ir lipdžiau juos į kny-{ kitką. Nuėmus nuo ugnies 
gą, kurią tikėjausi nuvežti mės

tų.

Vokiškas pyragas prie 
kavos.

2 puodukai su kaupu mil-

šaukštukas druskos, 
jį nuplauna ir ap-j 2 šaukštukai baking pau- 
dugnu aukštyn į; derio.

2 šaukštai cukraus.
Kiaušinis.
Puodukas ir trečdalis 

pieno.
Šaukštas sutirpinto svie

sto.
Cinamono ir cukraus pa- 

barstyt ant viršaus.
Miltus persijok kartu su

?ą reikia tuojaus dėti į*druska ir baking pauderiu: 
šta sterilizuotą puodą ir jdėk cukrų, išplak kiaušinį

į Saulė greitais šuoliais smi- jo kapą apklos,
—Pažinau jūsų sūnų O-!g? j purpurinius debesis. II- o jis apie‘tave 

loys — kažkaip labai nevv- gl s®S€aai driekėsi per kirti- svajos ir svajos, 
kušiai pradėjau. Bet kodėl;m pranykdavo tankumy-. Praeis keli metai, 
pasakiau “pažinau”, o ne{n^. . smese- Kviečiau ją at-t-visi ten keliausim:
“pažistu”—šmėkštelėjo ne-;S. - namus.^ Glosčiau, bu- pasibaigs liūdesiai, 
rami‘mintis. Dėl to dar la- i ciavau_ jos žilą galvą bet ji vien karstą tik gausim, 
biau sumišau ir paraudau.!ne^V r °* , man laikas bu-; Barbora Gurskienė.T. . i- . VA tnliaii lzohonb 'Ji, atrodė, suprato mano su
mišimo priežastį: lupos su-

Lietuvon. karštą sterilizuotą puodą
Be to, aš turiu parašius užleisti taukais.

daug dainelių ir apysakai- Vartojant mėsą, kuri ši- 
čių: dabar dar baigiu rašyti taip prezervuota, reikia iš- 
vieną vaidinimą. Visa tai imti ją iš taukų, nuskusti 
norėjau parvežti Lietuvon ir aplipusius taukus ir atke- 
tenai jei bus tinkami at- pinti.
spausdinti, kad parodžius Šitokį patarimą duoda r° ,minutes vidutiniame, kar

šu pienu ir sumaišyk minkš
tą tešlą. Gerai ją išplak ir 
išversk į taukuotą blėtą. Iš
lygink vienodai, patepk 
sviestu, pabarstyk cinamo
nu su cukrum ir kepink apie

vo toliau keliauti, nes arti 
nosi naktis ir raudonasis 
siaubas iš rytų. Pasukau ’ 

sakvti ir žengė žingsni at- ’m^ska^ P1 n šiaurinę Prahos į 
gal. Bet tuoj vėl grįžo, pra-.P11^ J vakarus. Kažkokia

kvietė vidun ' (lomai
O„ kaip nesmagiai jau-{nuo ^os skausmo vietos.

čiaus pasakodamas, kad jos! 
sūnūs gyvas, sveikas, kad ir

judėjo — mėgino kažką pa

vėrę plačiau duris ir pa- gaivaĮin&a jėga nenumal-', 
trauke tolyn tolyn;

Saulė leidosi didelė ir 
raudona. Tolumoje nepa
liaujamai griovė patrankos. 
Sustojau pamiškėje ant 
aukštos kalvos paskutinį 
kartą pažiūrėti į Prahą. Ji 
buvo panaši i skęstantį lai
vą.

Praha.. Oloys.. Klarisa..
Bronius Ž.

8 spalių, 1947.

Dvokimą sulaikantieji 
bandažai

jis, kaip aš, rengiasi pabėgti 
ir už keletos dienų grįš pas 
ją. Ji verkė, džiūgavo, bet 
kartu ir nerimavo: kad tik 
jam kas nors blogo neatsi
tiktų... Nagaiėjau jai tą 
baisią žinią pranešti. Man 
širdis neleido.

—Bet vargšas Oloys—ji 
aimanavo — kaip reikės 
pasakyti, kas su Klarisa at
sitiko... Kraujas man ūžte
lėjo į galvą. Nujaučiau. 
Verkiau kartu su senute, 
ašaros temdė akis, degino 
smegenis. Ji glostė mano 
ranką ir maldavo patarimo, 
kaip nuslėpt teisybę nuo

Mrs. Abe Gluskoter iš sunaus. Nelaiminga motina! 
Santa Ana, Calif. graudžiai Nejaugi ji nenujautė, kad 
verkia, kada ji atpažino sa- aš taip pat šiurpią teisybę 
vo šešių metų dukrelės ru- slepiu nuo jos. Gi ant mano 
bus, kurie buvo rasti kartu rūbų dar buvo žymės jos 
su kaulų griaučiais dykioje'sunaus kraujo!... 
vietoje. Jos dukrelė dingo Ji mielu noru sutiko nu- 
1946 m. vasario 15 d. ir po vesti mane ton vieton, kur 
to jokios žinios apie ją ne- buvo palaidota Klarisa ir 
buvo. Buvo spėjama, kad keliasdešimts kitų Prahos 
vaiką kas nors nužudė.

Kanadoje vienas armijos 
mokslininkas darė bandy
mus su bandažais. Jam rū
pėjo surast tokį cheminį 
skysti, kuris galėtų sulaikyt 
žaizdos dvokimą. Ir jam pa
vyko padalyti tokį skystį, 
kuriuo sumirkomi bandažai 
prieš dedant juos ant žaiz
dų. Tokiais bandažais ap
rišta žaizda neturi jokio 
dvokimo. '

JAI TIK JUOKAI

Jauna 13 metų chicagiškė 
mergaitė, Evelyn Fisher, iš 
dvejų kartų pakliuvo į teis
mą už visokius prasižengi
mus. Policija ją žino, kaipo 
“sweater giri” plėšikę, kuri 
su kitais latrais dalyvavo 
visokiuose apiplėšimuose

Lietuvos žmonėms ką mes Culinary Arts Institutas, 
čia Amerikoj gy5vendami 
veikiam ir apie ką galvo
jam; kiek mes čia turim 
veikėjų, kokią spaudą, ir tt.

Norėčiau taipgi parvežti 
Lietuvon ir Amerikos lietu
vių laikraščių kompletus, 
kurių aš turiu iš 1916-1917- 
1919 metų. Turiu ir net ir

Nebrangus, bet geras 
pyragas.

2 puodukai miltų. 
Puodukas cukraus. 
Kiaušinis.
2 šaukštai sviesto. 
Puodukas pieno.
2 šaukštukai baking pau

tuos leidinius, kurie jau vraį^e9O’, . . 
mirę. I Saukstukas

Taigi aš už viską labiau-' Ištrink kiaušini

stvje.

Kiaušinienė su tomeitem.
2 šaukštai sviesto.
1 šaukštas supiaustyto

svogūno.
1 puodukas tomeičių.
6 kiaušiniai.
Druskos ir pipirų.
Paspirgink svogūną ant 

sviesto, suversk tomeites ir 
pasudyk. Dabar sudėk tru-

vanilės.
su cuk-

sia trokštu, kad ' LietuvasuPdk pieną, ištirpintą puti suplaktus kiaušinius, iš
taptų laisva ir kad ant Ge- *r vanilę. Miltus su kept ir duok valgyt ant

baking pauderiu persijok spirgintos duonos. Jei pa
du kartu, supilk į juos su- tinka, pabarstyk truputi 
maišytą skistimą ir gerai iš- pipirais.

dimino kalno Vilniuje vėl 
užplevėsuotų trispalvė mu
sų respublikos vėliava.

Barbora Gurskienė.

Liūdesio metai nuo mano 
vyro mirties.

Buvo skaudi valanda ne
tekti savo mylimo vyro, Jo
no Petraičio.

Nuo tos dienos mano šir
dis negali nusiramint ir ma
no mintis negali sutikti, kad 
taip staiga mirtis išplėšė 
mano mylimą gyvenimo 
draugą iš gyvųjų tarpo.

Jonas mirė susilaukęs 60 
metų amžiaus, palikdamas 
mane ir su jo šeima.

Nors metai praslinko kaip 
šiltas kapas atskyrė tave, 
bet mano širdyje tu esi gy 
vas ir amžinai neužmiršta 
mas.

Ilsėkis, mielas, šaltame
Žodis Honolulu susideda Dabar ji pakliuvo į policijos kape, o aš liūdesiu tavęs ne-! 

iš dviejų žodžių: “Hono”— rankas už suviliojimą vieno tekusi. Tavo žmona, 
prieplauka, ir “lulu” — ra- turtingo jaunikaičio, su ku- Ieva Petraitienė į

universiteto studentų, kovo- mu. , __ i riuo policija ją ir pačiupo. ir tunus Stasys.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį. 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Broadw«y, So. Boston 27, Mass.
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Laiškai iš Lietuvos
“Gyvena Netoliese Vyto” ;no šio laiškelio ir yra tiks- 
“Keleivio” skaitytoja las paprašyti Jūsų, kad ga- 

Mrs. L. iš Hartfordo pri- lėtumet man, kaipo auką, 
siuntė mums laišką iš Lie- siuntinėti 1 ekz. “Keleivio” j 
tuvos gautą nuo artimos gi- mano paduotu antrašu. Lai-i 
minaitės. Laiškas trumpu- krašti skaitysiu ne aš vie-' 
tis, bet žinant aplinkybes, nas, bet visa musu grupė.} 
jis pasako labai daug. Laiš-,Taipgi gal galėtumėt pri-į 
ke sako: _ įsiusti vieną ar kitą lietuvis-į

Brangioji, sveikini ~
ir tavo vyrą. Labai 
kad musu neužmirštate. Aš Gal kada vėliaus galėtume 
sveika ii gyvenu gerai vyro iš tokių knygų sudaryti čia 
tėviškėj. Vytukas gyvas, su- šiokį toki knygynėli. Gal

V Išliek C4I 11VLU V1C-]
Tave-ką knygą pasiskaityti, nes j 
ačiū,‘mes neturime jokių knygų.’

sirasinejam. Tėvai ir Regi
na gyvena netoliese Vyto, 
tik mama spalių 30 d. jau 
bus du metai, kaip mirė.l 
Vyro giminės visi sveiki, 
gyvi, gyvena gerai ir siun
čia Jonui daug linkėjimų. 
Juozas viskuo pilnai aprū
pintas, gauna valdišką bu
tą, maistą ir gyvena svei
kas. Tuom kart sudieu ir 
labai prašau vėl parašyti. 
Labai lauksiu.

Viso geriausio linkiu Tau 
ir Tavo vyrui. Bučiuoju...

kas ir iš skaitytojų galėtų 
prisiųsti kokią knygutę ma
no adresu:

Alfons Kolesinski 
w. Romaniuki 
poezta Szypliszki 
powiat Suvalki, 
woj. Bialostockie, Poland.

KELEIVIS, 5O. BOSTON

BOLŠEVIKV DIKTATŪRAI 30 METU Šalpos Darbas Vo
kietijoj

Juokai

IŠalpos darbą Vokietiioje Kaip Atsidėkoti? , Barbeiys labai nudžiugo,

tvarko Lietuvos Raudona- Daktaras pagydė ligoni ir Jis sake. kad niekaip nega-
!sis Kryžius. Tcs organizaci- tas reiškė daktarui savo di • —..... .. ”
įjos skyriai yra kiekvienoje delį dėkingumą tokiais zo
!didesnėje stovykloje. Sky- džiais: w nią.
riaus nariai, jie moka per' Daktare, as nežinau. —Taip. 
metus 25 markes nario mo- kaip Tamstai ir atsidėkoti, jums vieną doleri — atša

kesnio,"" savo skyrių valdy-jTamsta mane išgelbėjai nuo kė kostumeris. 
bas išsirenka patys. Gi Lie- mirties.
tuvos Raudonojo Krvžiaus —Mano mielas — atsi

liepė daktaras — po to. kai 
žmonės išrado pinigus, atsi
dėkojimo klausimas yra la
bai lengvai išsprendžiamas!

lįs musėlių išnaikinti ir 
prašė jam duoti tą patari- 

bet tas kainuos

Skaitant “kiška atrodo,' “kraščio 
kad viskas “gerai”, visi 
sveiki, visi lyg ir patenkin
ti. “Tėvai ir Regina gyvena 
netoliese Vyto”, o tas ne
laimingas Vytas 
metais išvežtas į Sibirą!

Skaitytojų Balsai
Gerbiama “Keleivio” admini

stracija,
Labai ačiū, kad nesulaikėte 

Iki šiol
aš dirbau gilumoj Kanados miš
kų iš kur nebuvo jokios gali
mybės atnaujinti prenumeratą. 

Dabar aš ir vėl grįžau Į savo
7 seną darbo vietą. Tokiu budu ašciar ly-ii • -i jir vei daug arčiau civihzacijos. 

Aš čia prisiunčiu S10. Prašau

Maskvoje lapkričio 7 d. buvo iškilmingai atšvęsta 
bolševikų revoliucijos 30 metų sukaktuvės. Demon
strantų minia neša iškėlusi į viršų daug ikonų, kurių 
skaičiuje matosi Lenino, Stalino, Molotovo ir kitų 
bolševikų vadų paveikslai. Trockio, Kamenevo, Zi- 
novjevo, Bucharino ir kitų lapkričio 7 d. perversmo 
vadų paveikslai nebuvo nešami. Juos Stalinas sušau
dė, kaip “šnipus” ir “svetimų valstybių agentus”.

POLEMIKA IR KRITIKA
VIENYBĖ SU KUO?

“Juozas viskuo pilnai ap- paskirstyti sekamai: dvejų me- 
rūpintas, gauna valdišką; tų “K.” prenumerata — $7. 
butą, maistą ir gyvena svei- kalendoriai 1947 ir 1948 me- 
kas”, bet jis “gyvena” ka-j tams — $i, “Keleivio” namui 
Įėjime, kur “viskuo pilnai'—S2. Visa gero V. Zinaitis, 

Central Patricia. Ont.aprūpintas”.
Iš to laiško matyti, kad’ 

tėvai ir duktė išvežti Į Sibi
rą jau prie antros rusų oku
pacijos
pači ją 
bu\’
tolimą šiaurę. tau “Keleivi” ir aš myliu jį

Tas Juozas, kurs “pilnai skaityti. Užsisakau kalendorių 
vigknn anrunįntas” turėjo 'ir heku- su Pagarba, 
mažą ūkelį ir jame dirbo, Lmkev.eh, Chicago. Iii.
bet okupantai už ką tai jį Į
padėjo į kalėjimą.

Mažas laiškelis,

Gerbiamieji,

Amerikos Lietuvių Tary
bos paskutiniame posėdyje 
New Yorke, kiek teko iš da
lyvių patirti, buvo kalbama
si su musų tautininkais dėl 
jų prisidėjimo prie Tarybos 
“ketvirtadalio teisėmis”.

Kalbant apie prisidėji- 
Įmą “rimtai ir be fanaberi
jos’” Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariai pasiinformavo, 
ką gi atstovauja tos garsiais

Tautininkų vadai siūlosi, 
kad jie butų priimti į A. L. 
Tarybą nuogi, kaip ką tik 
gimę kūdikėliai — be krai
čio, be organizacijų, be nu
sistatymo ir be jokios ga
rantijos, kad jie neneš į A. 
L. Tarybos darbą savo am
bicijų, savo fašistuojančios 
praeities, savo “vadistinių” 
palinkimų ir liguistos fana- 
berikos, kuri yra vyriausias 
tų ambicingų žmonių požy
mis.

A T. Tnrvbn<

vyriausioji valdyba nėra 
renkama, bet yra paskirta 
vadovaujančiųjų veiksnių. 
Visos BALF-o pašalpos 
tremtiniams eina per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. Tarp 
BALF-o ir kryžiaus yra 
tarpininkais taip vadinami 
BALF-o įgaliotiniai, kurie 
pačio BALF-o yra paskirti. 
Dėl tų įgaliotinių skyrimo, 
bet ne rinkimo čia daugiau
siai ir kalbama. Niekas čia 
nežino, prieš ką tie įgalioti
niai yra atsakingi. Gautas 
BALF-o siuntas L. R. K. vy
riausioji valdyba išskirsto 
savo apygardoms, o tos jau 
L. R. K. skyriams, kurie ir 
išdalina gautąsias gėrybes 
tremtiniams. Tremtiniams 
už gautąją šalpą belieka tik 
padėkoti, bet jie neturi įta
kos į šalpos paskirstymą. 
Taip anglų zonos tremtiniai 
skundžiasi, kad jie gauna 
mažiau už amerikiečių zonos 
tremtinius, o tie vėl skun
džiasi, kad gauna mažiau 
už franeuzų zonoje gyve
nančius tremtinius. Kaip 
ten iš tikrųjų yra ant grei
tųjų sunku pasakyti, bet 
svarbiausia butų tas, kad 
gautų pirmoje eilėje visi

Barbervs pasiraukė ir la- 
bai nenorėdamas sumokėjo 
dolerį. Tada kostumieris, 
prisiartinęs prie durų. jam 
davė tokį patarimą:

—Jei nori musėles išnai-
---------- Skinti, tai pagauk vieną mu-

Susipažino i^ėlę, išmuilyk jai snukį, nu-
Pirmasis advokatas: “Ta- skųsk barzdą ir paskui pa

mišta esi žemiausios rūšies čeržyk tiek. kiek man čer- 
apgavikas!” ; žinai. Tada visos musėlės

Antrasis advokatas: “0 tavo baroemę lenKS iš tolo.
tamista esi begailestingas • __________
melagis!”

Teisėjas: “Dabar, kai ad
vokatai apsireiškė kuom 
esa, eisime toliau prie by
los”.

Keistas Kapas 
Vienas farmerys nuva

žiavo į miestą ir neturėda
mas ką veikti nuėjo Į kapi
nes. Ten jis užtiko vieną 
kapą. ant kurio buvo dar iš
skaitomas toks užrašas:

“Čia ilsisi amžinu miegu
Pasikalbėjimas Barbemėj

Eastono miestelyj vienas 
žmogus iėjo i barberne bar-, , ,
zdą nusiskusti. Barbeiys advokatas ir teisingas zmo-
barzdą nuskuto ir pareika-• S11® • , >jL_ .. . ..
lavo už tai pusę dolerio.! Farmeiys skaitė įs kelių 

Kostumeris pasiraukė ir la-‘kąrtų tą užrašą, paskui ap- 
bai nenorėdamas sumokėjo -ėjo kapą įs visų šonų n ai-

• vardais na si vadinusios tan-

bet ko
kius liūdnus dalykus jis pa
sako giminėms, kurie žino 
šeimos padėtį.

Prašo Spaudos
Iš Ramonų, lenkų oku

puotos Lietuvos, gavome 
sekanti laišką:

Didžiai gerbiama Redak
cija,

Aš gyvenu Lenkijoj, kaip 
ir daugelis kitų lietuvių 
kuriems likimas 
venti čionai. Gyvenu ne 
vienas, bet su daugeliu sa-

yra kokios nors organizaci- ryba, “kaip lygus su lygiu”, 
jos užuomazgos, tai jos yra bet kada atėjo pasikalbėji- 
pakrykusios, nariai jokių imo ir pasiaiškir.imo laikas. 
duoklių nemoka ir patys va-’tai pasirodė, kad tautinin- " 
dai nežino, ar jie turi ko- ’ kai neturi kuo lygintis su 

.. . kias organizacijas, ar nieko' kitomis musų visuomenės
sirc ingai j neturj. ; organizacij o m i s. Žiūrint

iaikra>t:o| pasjrodė, kad tautininkų praktiškai, kaip galima už-
, . . .. . . . . , r\s ma!1,yra tiktai organizacijų var-į leisti tokioms “organizaci-
labai patinka ir, jeigu kada nors,dai yra “Misija”, kurią su-1 joms” ketvirtadalio
tapsiu savistoviu žmogumi, tai - - -- ■
su juo nesiskirsiu niekuomet.
Reiškiu pagarbos, S. Draski nis.

Vokietijoj.

Gerbiamieji,
Ta proga noriu 

Jums padėkoti už 
pavyzdingą vedimą.

CEILONAS GAVO NE
PRIKLAUSOMYBĘ

Anglų valdoma Ceilono 
sala prie Indijos gavo pilną 

lėmė gy- nepriklausomybę ir dabar 
yra pilnateisis Britų imperi
jos narys, kaip. ir kiti domi- 
nijonai. Iki šiolei Ceilonas 

karūnos kolonija”.

Bemokėdamas pinigus u_ PrieJ£s aty <*ziai apziun- 
kostumeris sugalvojo, kaip nėjo kapo paminklą. Paga- 
savo pinigus atsiimti atgal. ll,au J° priėjo vienas
Jis sako: j žmogus ir klausia:

—Jūsų barbernė yra la-' —Radai savo seną pa- 
bai graži. jus mokate gerai žįstamą palaidotą? 
skusti, tik musėlių pas jus' —Ne,— atsakė farmerys, 
baisiai daug. Tas negerai/—aš tik stebiuosi, kaip jie 
Jei norit, aš jums duosiu galėjo tuos du žmones palai- 
patarimą, kaip nuo jų atsi- doti į tokį kapą, kur tik vie

nam tėra vietos.namai iš-!tie.’ kurie. yra daugiausiai į kratyti ?
reikalingi ir kad nebūtų be-! _____ 
reikalingų užmetimų ir daž-1 
nai nepagrįstų kaltinimų.

Šitas mano reportažas ’ 
bus paskutinis iš Vokieti-j 
jos, nes poryt jau išskrendu! 
Amerikon. Galimas daiktas,! 
kad Ameriką pasieksiu grei
čiau negu šios eilutės. Ketu
rių mėnesių darbas Europo
je davė man daug žinių ir 
daug kas paaiškėjo. Esu 
tikra, kad grįžusi tas savo 
žinias galėsiu panaudoti 
per musų organizacijas. Ti
kiu, kad tos organizacijos 
ir pavieniai asmenys pa- Į 
rems taip pat ir tolimesnį j

teises.
daro Olis, Tysliava, Žiuris,'jei jos neatstovauja nė šim- 
Karpius ir k. Yra “Lietuvos tosios musų visuomenės da- 
vadavimo sąjunga”, kurią lies?
sudaro Karpius, Olis, Žiu- Jei tautininkai butu pri
ris, Tysliava ir k. Yra “Tau- imti, tai kur garantija? kad 
tininkų centras”, kurį ir vėl vėliau kokie nors ambicingi 
sudaro tie patys Žiuris, Tys- asmens nepriperės dar ke- 
liava, Karpius, Olis ir k. lias garsiais vardais pava- 

Išeina, kaip tame garsia- dintas organizacijas ir vėl 
jame kvartete, kur muzi- nepasiūlys ketvirtadalio, ar 
kantai, kitaip susėdę, jau gal jau" penktadalio teisė- 

kitokį ir orkestrą mis dėtis “į vienybę”?
Tuo tarpu gyveni-į Sako, tautininkai turi 
pustuzinis ar kiek spaudą. Sako. vra “Dirva”, 

daugiau ambicingų asmenų, Vra “Vienybė" ir “A. Lietu- 
knr,P “garsias orga- vis”, šitoks tvirtinimas vra

manėsi 

sudarą, 
me yra 
daugiai 
kurie sukurė 
nizacijas’

vo draugų, kurių yra ne vie
nas šimtas. Gyventi nėra'buvo
lengva, nes gyvenimui visa- --------------
ko trūksta, 'bet už vis di- GEN. SPAATZ APIE RU- 

džiausias musų ruoestis yra, J SIJOS A VIECI JĄ 

kad neturime lietuviškos i Amerikos karo aviacijos 
spaudos, lietuviškų laikraš-į viršininkas, generolas Carl
čių ir knygų, be kurių mes Spaatz, sako, kad jo žinio- šią ir kalbos negali buti, nes rastis “A Lietuvis”
nežinome, kaip musų bro- mis Rusija turi 14.000 ka-'~T —-----” x- *’ ’ ’
liai gyvena plačiame pašau- riškų orlaivių tarnyboje ir
lyje. Mes be lietuviškos tame skaičiuje yra daug di- 
spaudos trokštame, kaip žu- džiųjų bomberiu. padirbtų 
velės be vandens. Taigi ma- pagal Amerikos B29 modelį.

bet užmiršo neteisingas. Tautininkai jo-
toms organizacijoms duoti kios spaudos neturi, 
nors koki kūną, o apie du- nybė” yra Tysliavos

“Vie-
laik-

darbą tremtinių sunkiai 
būklei palengvinti ir juos 
žmoniškai kur nors įkurti. ' 
Tikiu, kad bendromis visų 
musų Amerikos lietuvių pa
stangomis ir gera valia 
daug, labai daug šioje sri-1 
tvje galėsime pasiekti.

Alena Devenienš 
Frankfurt a. M.
1947 m. Lapkričio 11 d.

Bandymai Šiaurėje

AR JUS 
ŽINOTE

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

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
iumalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščia “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne- 
imonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halated Street, Chicago 8, HL

•••

Lapkričio 9 d. 12 tukstan- 
visaiicių Amerikos marinų darė 

kariškus bandymus New- 
foundlando saloje, prie Ar- 
gentia. 41 laivas atvežė ma
rinus prie tos salos pakraš
čių ir jie išsikėlė į salą, 
kaip tikro karo sąlygose. 
Bandymas buvo daromas 
“mokymo” tikslu, jei kada 
nrisieitų išsikelti kur nors

ne vienas iš tautininkų vadų neturi jokios politinės lini- 
negalejo paaiškinti, kokiais jos ir 'vra vedamas, “kaip 
principais ar nusistatymu raštai ateina”, o ne kaip re- 
tautinmkų organizacijos, ar dakcija ar leidėjai galvoja 
jų vadai, vadovaujasi. • 0 “Dirva” yrą Karpiaus

Iškilo ir kitas idomus da- laikraštis, kur? ir prisidėjus 
lykas. Tautininkų vadai bu- tautininkams į A. L. Tary- 
vo paklausti, ką jie mano bą galės savo papratimu 
daryti ar jau padarė su tais puldinėti ir šmeižti “ben-
pinigais, kuriuos jie, ardy- dro darbo” talkininkus. Jo- karo metu šalto klimato są- 
dami Amerikos Lietuviu kios spaudos tautininkai ne- lygose.darni Amerikos Lietuvių kios spaudos 
Tarybos vajų, surinko į sa- ga^ atsinešt;, nes jie tos 
vo visokius fondus. Tauti- spaudos neturi. Jei jau bu- 
ninkai į tai atsakė, kad jie reikalas kalbėti apie 
jokių pinigų neturi. Ką su- “spaudos talką", tai galima 
rinko, tą ir praleido. Jie jo- be tautininkų pasikalbėti su 
kio “vajaus kraičio” į A. L. neva tos srovės laikraščių 
Tarybą nenori ir negali at- savininkais ir su ,jais reikalą 
sinešti, nes, sako kasos tuš- sutarti, visai r.esibaderiuo- 
čios, fondų pinigai kur tai jant su šešėlinėmis organi- 
išgaravo, o kur—tai jau jų žarijomis, kurios nič nieko 
reikalas. Jie tik ateina pri-'neatstovauja, nieko neturi 
žiūrėti, kad A. L. Taryba ir peršasi Į bendrą dar- 
savo sukeltus pinigus pagal bą todėl, kad tų organizaci-
jų gerus patarimus leistų, o 
savo indėlio į A. L. Tarybos 
iždą jie negali įdėti, 

visgi, pinigai

jų pravadvriams jau paky
rėjo fanaberijas rodyti ir 
vieniems po platų svietą zi-

Pranešimai sako, kad 
bandymas pavyko labai ge
rai, bet vadai apgailestau
ja, kad oras pasitaikė labai 
geras, koks šiaurėje labai 
retai tebūna. Bet šiaip jau 
bandymai davė geras pa
sekmes. Buvo išmėginti išsi- 
kėlimo į pakraštį budai ir 
buvo išbandyti visokie gink
lai ir aparatai.

AMERIKIEČIAI APLEI
DŽIA ITALIJĄ

Gruodžio 3 d. nė vieno 
Amerikos kareivio nebebusBet visgi, pinigai buvo1 boti. 

renkami. Buvo ruošiami mi- Mano išvada po šitų visų Italijoj. Pagal taikos sutar
tingai, kalbėtojai ragino samprotavimų yra toki: Pa- tį visi svetimi kareiviai turi 
žmones dėti pinigus “Lietu- bkim tautinink is vienus ra- apleisti Italiją iki gruodžio 
vai vaduoti”, bet kur tie su- lybėje tegu jie sau ramiai 3 d. Amerikos kareiviai ap-- • • _J ą. • « . • y. ••• j • Vkelti pinigai dingo, žinios 
nėra ir pačių pinigų nėra.

džiaugiasi savo medaliais ir leis Italiją dar 
puikybe. Taryfominkas. džio 3 d.

pnes gruo-

APIE NAUJĄ 
Telefono 

Numerių Planą?

Sukit dvi raides 
ir penkis skaičius

Kai gausi Bostono ir A- 
pylinkės Telefono Kny
gą. pradėk vartot nau
ją telefono numerių 
planą.

Štai pavyzdis kaip tas lengva:
HANcock 9981 bus HAnccck 6-9981.

TAIGI VARTOK: HA 6 9981
Vietoj trečios raidės prie centralinės 
vardo dek numeri.

SAKYK TAI!’: “Hancock "Sis—Nine, Nine 
Eight, One”. Pridėk tik numerį 
prie centralinio ofiso.

Peržiūrėk visus numerius, nes tas liečia kiek
vieną centralinės vardą Didžiajame Bostone.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktu 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. J; 
vis.” Nors Sovietu Rusija gyvuoja jau nuo 
čiau tikros teisybės apie ją

išleido “Kelei-
1917 metų. ta- 
užsienv nežinobeveik niekas

—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:

636 Broadway.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.
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Vietines Žinios
UŽMIRŠTI PINIGAI

Vestuves “Keleivio” skai
tytojų šeimoje.

Lidija Žukaitė, duktė il
gamečių “Keleivio'' skaity
tojų Liudgardos ir Petro 
Žukų iš Dorchesterio, tik 
praeitą mėnesi baigusi biz
nio kolegiją, lapkričio 8 d. 
ištekėjo už Alfredo Adei-

Bostono bankai skelbia t Viktorijos ir Stanislovo 
“užmirštus pinigus”, kurie [Adeikių sunaus iš Brook- 

lyn. N. Y. Povestuvine ke
lionę atlikę jaunavedžiai

Michelsonienė Ligoninėj ; Persikėlė j Savo Butą
Pranešam, kad d. Mi- Petras Remeikis, apie ku- 

chelsonienė, “Keleivio” Mo- rio nelaimę buvome rašę,
terų Skyriaus vedėja, dabar 
randasi ligoninėj, kur šio 
pirmadienio rvtą jai buvo 
padaryta nesunki operacija. 
Vėliau reikės daryt da ir ki
tą operaciją. Ligoninėn ji 
buvo nuvežta praėjusi sek
madienį tiesiai iš salės, kur 
buvo p-lės Tataronytės cho
rų koncertas. Manoma, kad

žada apsigyventi Ne\v Yor- ligonei teks išbūti ligoninėj 
ke. Laimingo gyvenimo. , apie 3 savaites 

Rep.

dabar persikėlė gyventi Į 
savo butą 415 E. Fifth st., 
So. Bostone. Jis jau gali su 
kriukiais paeiti ir buvo už
ėjęs Į musų ofisą. Ligonis 
taria ačiū L. Masilioniui li
jo žmonai už laikiną prie
glaudą ir J. Ruseckui bei 
Mr. ir Mrs. Lockhard 
malonų jo lankymą.

Plėšikai Pavogė $5,090
Harold E. Ropes, Somer

villės didelės krautuvės ve-
LDD Centro Komiteto 

Posėdis
Sekmadienį, lapkričio 23,‘dejas, pirmadienio vakare

Šį Trečiadienį BALF
Susirinkirras uvnmauiciu, mynuviu 4.0, puuiduiciiiu vatiaie

Šį trečiadieni, lapkričio įvyks LDD Centro Komiteto'pasipasakojo policijai, kaip
19 d. įvyksta vietinio B A- posėdis “Keleivio' name, 
LF skyriaus narių susirinki-. 636 Broadway. Pradžia 11 
mas L. Piliečių Draugijos, vai. dieną. Visi komiteto 
svetainėj So. Bostone. Pra- nariai yra prašomi dalyvau
džia 8 vai. vak.

Susirinkime bus padaryti
pranešimai apie Įvykusi 
New Yorke B ALF seimą ir

ti. Sekretorius.

du plėšikai jį pagavo Med- 
forde ir dvi valandas pri
vertė jį važinėti su jais jo 

aties mašinoje, tuo tarpupaties i 
kai kiti

Nušovė Vaiką
Pereitą šeštadienį trys 

vaikai iš Somervillės nuėjo 
miškan mokytis šaudyt. Be- 
šaudant į taikinį buvo nu
šautas Charles Caplis, 15 
metų amžiaus vaikėzas.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora- 

už cij°s programa ateinantį ne- 
.dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Armonistas Richard 
Barris iš Dedham.

2. Birutės Radio Choras.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,

jo vedamą krautuvę ir įs- 
Dėl Pen-Tavem Pardavimo ėmė iš seifo 5 tuksiančius

Žinia apie Pen-Tavern

susirinkimą. Valdyba. cobson ir S. Chase.

THREE ARTS STUDIO
KONCERTAS GERAI 

PAVYKO
, j- - , guli padėti tuose bankuose.Praeita sekmadieni para- P fcuriuos au 20 me. 

kaiej Mumcipal svetaine ty njnesiteilįuja ir ku.
South Bostone piisipi e savininkai, matomai,
dainos mėgėjais, kurie ture- « vjsaj užmiršo Raj
jo retą progą pasiklausytisavininkai „ai jau yra 
tikrai rimto koncerto P-les j ipėdiniai tų pi-Į
A. Tataromutes vedami neleikaiavo. 
chorai, Cambridge kliubo, Į-'žmil^tu ini savinin. 
nusnisis ir Dainos , gi upes, s^u„įe1' užtinkarae ir 
otaippat nsolodainin.n- J pavardžių. Pa
kęs bei dainininkai išpildė d ž į * j/ Bostono Five 
plačią ir labai įdomią pro- Savings banke yra

j - j • ■ • !.š užmiršti pinigai: AstromskvSolo dainavo damininkes Frank_$K9 55; Bizelewicįį 
ir dainininkai: Helęn Jack- Joe_$28.74. Domaski Sta_
Henry S’mE. An“’ nisiovas-$26.83: Januso-

chas, I 
dys 
mon
naitė ir Frances B. Wild-
man. Boston Penny Savings

Jei man iš daug skambių banke yra užmiršti pinigai: 
dainų ir gražių balsų butų Downey John — $76.32, 
reikėję pasirinkti geriausiai Brightono Five Cents banke 
patikusias, aš balsuočiau už yra Streminckus Toni ir Ju- 
“Tykiai, tykiai, Nemunėlis lis pinigai S208.85. Broliai 
teka...” ir “Oi greičiau, Streminckai prieš 20 metų 
greičiau”. gyveno Brightone, 77 Wa-

Cambridge kliubo choras,! ve^Y st: f *
gerai išlavintas ir jau susi- „ Charlestmvn Five Cente 
giedojęs, labai gražiai iš- Savings banke yra užmiršti
pildė Šimkaus -‘Kad noriu į>lnl?al įoBJįd“kcvich Stan,s- 
verkiu, kad noriu dainuo- lov^s 8—~. <8. 
ju”, Sasnausko “Kur bėga , Bostono Home Savmgs 
Šešupė...” ir kitas dainas, banke yra pinigai: Anms
“Dainos” choras Įspudin- J°^n ^a’
gai sudainavo trims balsams $2o.67. South Boston
pritaikintą “Kur bakūžė sa- Savings banke yra Adolfo šeštadieni BALF Whist
manota”, “Plaukia sau lai- gngo užmiršti pinigai - *1 Sestad.en. BA^r Wh,st
velis” ir kelias naujai išsi- ir ^aisnov Anme
mokytas dainas. * Kada

Rado Nuogą Moteries 
Lavoną.

New Hampshire valstijos 
girioje, apie 200 pėdų nuo 
kelio, buvo atrastas nuogas 
moteries lavonas. Wolfboro 
miestelio policija mano, kad SOs 
tai bus* Miss Marie Lysle, 
Pittsfieldo mokytoja, kuri 
prapuolė apie 2 mėnesiai 
atgal. Policija mano, kad ji 
buvo pasmaugta kur nors 
kitur, tik lavonas atvežtas 
girion ir čia išmestas.

dolerių._____

Dėl 26 Dolerių Užmušė 
Žmogų

Pirmadienį Į Nathan Bin- 
der krautuvę ant Columbus 
avė. įėjo plėšikas ir nušovė:
krautuvininką, iš kurio ka-

Šalia dainų kelios jaunos 
muzikantės jautriai išpildė 
ant piano eilę kurinių. 
Skambino Rita Stashis Mo-

pinigai bankuose
išguli 20 metų ir niekas 
apie juos nesirūpina, nepa
siskelbia ir šiaip neduoda 
bankui jokios žinios, tai

zarto menuetą, Lorraine apie juos skelbiama viešai.
Zupsnis — Debussv, Helen p0 5 metų vėl daromas vie- 
Yaneliunas — Massenet. šas skelbimas, o po 30 me- 
Irene Kengris — Rachmani- tų tie pinigai pereina į val- 
novą, Myra Alajian—Cho- stijos iždą.
pin ir jaunutė, 8 metų Ann Savininkai al. ^įninku 
Queen Alajian paskambino įpėdiniai gali visada tokius'?®“™"1 
Mozarto sonatą u . \ eliau „žmipštus pinigus atsiimti iš

Party
Šeštadienį, lapkričio 22 d. 

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo vietinis skyrius ren
gia AVhiSt parę. kuri Įvyk© 
parapijos svetainėj, 492 E. 
7-th st., So. Bostone. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visas 
parengimo pelnas eis šal
pos reikalams.

Parengime bus išdalinta

i du plėšikai apiplėšė! tremom su, 
ama krantu™ ir id“3®? pranesdarm savo js- 

pudzius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus
Išsinomuoja Kambarys
Vyrui ar moteriai, norint galima J 

vartoti virtuvę savo reikalams. Aš| 
turiu 5 kambarių butą su šiluma iri 
esu vienas. Petras Remeika,
415 E. Fifth st., So. Boston, Mass.

Telephone CIT 4905.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

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

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st., Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų

Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad way

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

jis pasigavo tiktai 26 
dolerius. Policija spėja, kad 
N. Binder pažino plėšiką ir 
todėl plėšikas jį nušovė, kad 
jis nepraneštų policijai kas 
jį apiplėšė. Senas krautuvi
ninkas, jau 64 metų am
žiaus, nebegalėjo priešintis 
gikluotam plėšikui. Nušau
tasis krautuvininkas buvo 
žinomas visoje apylinkėje, “ ”
kaipo labai gero budo ir ge- T* d O 1 O
ros širdies žmogus. Plėšiko JL i d JL JL t? O 1 III d lO
žiaurumas sukėlė didžiausio _________
pasipiktinimo tarp vietos| Malonu man pranešti, kad nuo gruodžio 1 d., 1947 m., 

' aš parduodu ir perduodu šaVO iiiSuranee biZni ponui
orvvon tiri iiig J V VUVA/JM.

Community Fund Vajus 
Dar Eina

Pirmadienio vakare Com
munity Fund vajaus vado
vai pranešė, kad Bostono 

daug dovanų ir bus gardus į miestas dar turi sukelti $1,-

padainavo. Jaunutei artis- S’tupdyti, kad 
tei publika ypatingai kars- i t„«c i

užkandžiai. Todėl prašome 
neužmiršti šį šeštadienį va-

Rengėjai.

058,111 tam vajui, kad mu
sų miesto vajaus kvota butų

ADOLFUI J. NAMAKSIUI, kurio ofisas randasi po nu 
merių 409 W. Broadway, South Boston, Mass. Jo telefo
nas: ŠOU 0948.

Priežastis, dėl kurios aš šitą darau, yra ta, kad aš pra- 
plečiu savo real estate reikalus, kuriems turėsiu pašvęsti 
visą savo laiką.

Aš patariu visiems buvusiems savo klientams kreiptis 
visais insurance reikalais į p. Namaksio ofisą. Aš užtikri
nu, kad p. Namaksy yra puikus biznierius, turi ilgo paty-

tai plojo ir už jos muziką ir 
už tai, kad ji toki mažutė, 
kaip žirniukas, drąsiai sce
noje pasirodė.

jie turi teisę į tuos pinigus. Miestas Globoja 1,500 
Vaikų

Bostono miesto globoje 
randasi 1500 vaikų. Didelė 
dauguma tų vaikų yra gir-

Jau Turime Kalendorių 
1948 Metams

“Keleivio” ofise jau turi- 
Per tris valandas publika me 1948 metų kalendorių, tuoklių tėvų vaikai. Iš kiek 

su dideliu malonumu klausė Prašome užeiti į musų ofi- --
labai įdomią prog r a m ą. są darbo valandomis jį nu- 
Skirstantis žmonės linkėjo, sipirkti. Kalendorius turi 
kad ir daugiau tokiu gerų apie 100 puslapių visokių

L'Pildv ta. Bostono miestas: rjmo insurance biznyje ir sutvarkys tamstų apdraudos 
buvo pa.'imojęs sukelti 6jreikaĮus geriausia. Ir jis padarys viską, kad padėti 

tūkstančių clo- į tamstoms išrišti bet kokios apdraudos klausimą. Visus 
nuostolius, jei kokių turėsite ateity, prašau raportuot jam.

Šia proga aš nuoširdžiai tamstoms dėkoju už pasitikė
jimą manimi praeity, ir turiu vilties, kad ateity tamstos 
kooperuosite su p. Namaksiu.

Su pagarba, w. A. AMSIE.

milionus 600 
leriu.

koncertų butų.

vieno šimto globojamų vai-

“Nematoma* Svečias” 
Padėkos Vaišėse

Šiais metais Padėkos šven
tė bus lapkričio 27 d. Gu
bernatorius Brandford ragi-

Rep. skaitymų ir kainuoja 50c. kami vaikams auklėti

kų 85 yra paimti miesto glo- na į vaišes pakviesti “nema- 
bon todėl, kad girtuokliai tomus svečius”, badaujan- 
tėvai buvo pripažinti netin- čius Europoje ir skirti jiems

maisto auką.

MENO VAKARAS
Ruošia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupe

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 30, 1947
PATRICK GAVIN MOKYKLOS AUDITORIJOJ 

Kampas F ir 7th Street, South Boston, Mass.

Pradžia 3 vai. po pietų.

Pagarsėjęs įvairių tautų šokių žinovas, Vytautas F. Be- 
liajus iš Chicago, III. pašoks: Lietuvių, Arabų, Žydų, Ha- 
vvajiečių ir Indusų šokius; talentinga lietuvaitė Charlottc 
Shork-Šarkiutė lyrinis sopranas padainuos; tautininių 
Šokių Grupė iš apie 70 dalyvių, vadovybėje Onos IVaškie
nės išpildys įdomią programą. Bus gražus vaizdelis Lie
tuva Vergijos Pančiuose. Grupės dalis kuri yra šokusi 
gražiuosius lietuvių tautinius šakius kitataučiams ne tik 
Bostone, bet Philadelphijoj, Clevelande ir St. Louis, Mo. 
be kitko pašoks: Lenciūgėlį, Malūnėlį, Rugučius, Žąselę, 
Blezdingėlę, Jonkelį, Kepurinę, Kalvelį, Kubilą ir Žemai

čių Mikštą. Maloniai visus kviečia.

Vytautas F. Beliajus

Sutvarkymui Mirusių Palaikų
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir 

pažystamų sekančių nesenai mirusių lietuvių:
ANTHONY LUSKAUSKAS

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

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

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

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

ADV. F. J. B AG OGIUS 
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

A LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

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

South Boston 27. Mass.

(52)

B. L. Tautinių Šokių Grupė.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diamonds
Radios - Electrical Appliancea•

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu-
vėma į namus ir sales. 

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Tėl. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Tgį Rą_ Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rorbury, Mana.
Tel. Parkway 1238-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nuo I ild 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820 i

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6;8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU arto Central H.

CAMBRIDGE, MASS.

TaL ŠOU 280$
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 4ien«

447 Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimba! Buiiding 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayetto 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

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

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

LEPIE’S
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

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

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL SOUth Boston 4818

i




