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Francijos Darbininkų linuos 
Valosi Nuo Bolševikų

Pusantro Miliono Darbininkų Jau Susigrupavo Kovai — 
Apsivalymo Kovai Vadovauja Senas Unijų Vadas Lccn 
Jouaua (Žuo)—| Kovą Vieningai Stoja Socialistų Partija

Japonai Slėpė Karo 
Žaliavas

Po didžiųjų Francijos 
streikų, kuriuos komunistai 
sukėlė pagal Rusijos Įsaky
mą, francuzų darbininkų' Amerikos kariška vadovy 
unijose prasidėjo aštri kova bė ir japonų valdžios parei 
tarp unijistų ir Maskvos pa- gunai atidengė milžinišku.
kalikų komunistų. Francijos 
unijų sąjungoje (Confede- 
ration Generale du Travail)

slaptus karo žaliavų sandė
lius Japonijoj. Vienoje dirb
tuvėje buvo rasta vien plie-

komunistai buvo pasigrobę no už 50,000,000 jenų, o vi-
vadovavimą ir jų sprendimu 
unijos buvo išvestos į kovą 
prieš Marshall planą, už Ru
sijos užsienių politikos in
teresus. Didieji streikai pa
rodė, kad komunistų partija 
negali vadovauti Francijos 
darbininkams, ji tarnauja 
Rusijos politikai, o todėl

so slaptuose sandėliuose at
rasta už 10 bilionų jenų vi
sokių karo žaliavų.

Slaptus karo sandėlius 
padarė japonų stambieji ka
pitalistai karui baigiantis, 
kada jie jau žinojo, kad ka
ras yra pralaimėtas. Tada 
stambieji kapitalistai pa-

panaudoja unijas tam, kad slėpė Įvairias karo atsargas 
pagelbėjus Rusijai, o ne lir vėliau, kada Amerikos 
Francijos darbininkams. kariuomenės vadovybė davė 

Įsakymą padalyti visų at-

PASIRAŠO PAGALBOS BILIŲ

Senato laikinas pirmininkas, senatorius Arthur Van
denberg, deda savo parašą po biliu, kurs duoda pir
mąją pagalbą Europai, kad ji galėtų apsiginti nuo 
bado šią žiemą.
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Praeitą savaitę Francijos 
unijistai susibūrė Į galingą 
frontą kovai prieš komunis
tų partiją ir suburė visus 
opozicinius darbininkus Į 
atskirą unijų sąjungą, pava
dintą “Force Ouvriere”, ku
rtos priešakyje atsistojo se
nas unijų kovotojas, 37 me
tus vadovavęs Francijos 
unijų kovoms, Leonas Jou- 
aux. Apie L. Jouaux jau su
sispietė pusantro miliono 
unijistų ir jų jėga smarkiai 
auga. “Force Ouvriere’’ sta
to sau tikslu apvalyti unijas Amerikoje per “draugys- 
nuo svetimos valstybės agen tės traukinį” surinktas mai
tų ir nori atkariauti iš ko- stas pasiekė Paryžių ir ten 
munistų bendrosios unijų išdalinamas gyventojams, 
sąjungos (C. G. T.) vadovą- Apie 5,000 tonų maisto bu
vimą. Tos kovos priešakyje Vo atgabenta i Paryžių tro- 
stovi Francijos socialistų kais iš Le Havre uosto.

sargų sąrašus, japonų vadai 
tuos sandėlius užslėpė. Da
bar jie pamažu atrandami.

Tarp japonų kapitalistų 
vis dar tebėra gyva mintis, 
kad Japonija kada nors tu
rės ginkluotis ir turės siekti 
užvaldyti Aziją. Tai busi
mai apsiginklavimo ir “atsi- 
griebimo” dienai japonų 
kai kurie vadai ir ruošiasi.

• ■ Draugystės Dovanos 
Pasiekė Paryžių

partija, kurios senas vadas 
Leonas Hlumas šitaip api
budina einančią kovą: 
“Prieš darbininkų klasę da
bar stovi aiškus ir paprastas 
klausimas: Ar francuzų
darbininkai, kurie buvo res
publikos kūrėjai, nori būti

Tūkstančiai mokyklų vaikų 
išėjo pasitikti trokus su 
maistu, triukšmingai juos 
sveikino ir dėkojo Ameri
kos geraširdžiams žmo
nėms, kurie tą maistą suau- 
kavo ir prisidėjo prie suma- 

skurdozinimo skurdo Francijos 
ištikimi demokratiškai tvar-;didmiesčiuose.
kai? Ar darbininkų visuo-į ___________
meninės organizacijos turi j
būti laisvos ir nepriklauso- G. Marshall Kaltina
mai demokratiškos, ar ne?”

Francijos darbi ni n k a i 
masiniai pasisako už demo-1 
kratiją darbininkų organi
zacijose ir kratosi Maskvos 
diktatūros savo eilėse. Tai 
vra tikriausias kelias atsi-

Sovietų Rusiją
Grįžęs iš nepavykusios 

Londono konferencijos, val
stybės sekretorius G.C. Mar
shall praeitą ketvirtadienį 
davė platų pranešimą prezi
dentui apie Londono dery-

kratyti totalitarizmo ir viso-’bas, o penktadienį vakare 
ie valstybėje. Francijos dar-:G. C. Marshall per radio 
bininkų apsivalymo kova aiškino, kodėl Londono dė
lėms ir pačios Francijos de-: rybos nepavyko. Jis sakė.

kad dėl Londono derybų ne
pasisekimo kalta yra Sovie
tų Rusiia, kuri nori ir vokie
čiams įtikti ir iš vokiečių 
dideles reparacijas pasiimti

Taikos atstatymas dabar 
pareis nuo to, kaip pasi
baigs “šaltasis karas” Euro
poje. Marshall sako, Rusi
jos atstovai nori ne taiką 
daryti, bet kalbas sakyti, 
jie gali kalbėti be galo, va
rydami propagandą, bet jie 
visai nenori tartis ir susi
tarti.

Amerikai teks dar ilgą 
laiką rūpintis Europos rei
kalais ir teks dėti pastangų

mokratijos išlaikymą.

“PATARIA”, KAIP SU
MAŽINTI ANGLIŲ GA

MYBĄ
Japonijos komunistų par

tija pasiuntinėjo savo dar
buotojams unijose patari
mus, kaip veikti, kad Japo
nijos anglių kasyklose ne
galėtų iškasti tiek anglių, 
kiek kraštui reikia. Komu
nistai sako, jei japonai ir la
bai stengsis, tai visviena Ja
ponija bus Amerikos kolo
nija, o todėl siūlo japonams

Palyginimas Kainų Kongresas ir Kova
Rusijoj ir Amerikoj Prieš Brangenybę
New York Times skelbia Kongresas, prieš išsiskirs-Į 

įdomų apskaičiavimą, kiek tydamas poilsiui, priėmė bi- 
Rušijoj kainos yra aukšles- hų "kovai prieš basgeny-j 
nės už amerikoniškas kai- bę”. Tai yra republikonų 
nas. laikraštis padarė ap- įneštas sumanymas, kurs 
skaičiavimą, kiek laiko dar- siūlo, kad vyriausybė ban- 
bininkas turi dirbti Ameri- dytų susitarti su ūkio vado- 
koje ir Rusijoj, kad galėtų vais (didžiosiomis kompani- 
nusipirkti tuos pačius pro- jomis) dėl laisvanorio kai- 
duktus. Rusijoj ir Lietuvoj nų numažinimo. Prezicten- 
darbininkas turi dirbti 31 tas Truman žada tą bilių 
minutę, kad galėtų nusi- pasirašyti, nes jis nors ir vi- 
pirkti kepaliuką duonos, o sai neužtenkamas kovai 
Amerikoje užtenka 7 minu- prieš brangenybę, visgi duo- 
čių darbo. Pieno kvortą už- da vyriausybei teisę dar me- 
dirbti Rusijoj reikia dirbti tus laiko kontroliuoti eks- 
1 valandą ir 18 minučių, o portą, kontroliuoti gelžkelių 
Amerikoj užtenka 10 minu-Transportą ir leidžia prižiu- 
čių darbo. Vieną svarą ar- rėti, kaip javai yra naudo- 
batos užsidirbti Rusijoj rei- jami alkoholiui gaminti.
kia dirbti 11 valandų, o A- --------------
merikoje tiktai 39 minutes;! ~ ~
vyriškas siutas Rusijoj gali- Sovietų ŽOHOJ Nebe~
ma uždirbti per keturias, ra Opozicijos 
darbo savaites, o Amerikoje T> .r . ..

per 25 valandas ir 20 minu- . okupuoto] Vokieti-
~u joj jau senai buvo uždraus-

K tų skaičių matyti, kaip ta socialdemokratų
skurdžiai žmonės j^vena bet d .i mažos kn
Sovietų rojuje. 'sciomskos grupes dar galėjo

______________  veikti ir leisti porą savo

laikraščių. Praeitos savai- 
DARBININKAI RADO tės gale rusai pašalino

AUKSO BAČKĄ į “krikščionių demokratų uni- 
Iš Bogotos, Kolumbijoj jos” pirmininką Jakob Kai- 

praneša tokią naujieną: ser ir išmetė iš darbo tos par 
darbininkai, kasdami kelią tijos laikraščio redaktorių, 
iš Bogotos į naujai pastaty- Rusai, per pulkininką Tiul- 
tą aerodromą, iškasė bačką pa novą, pareikalavo, kad 
su paslėptu senovės auksu, krikščionys demokratai pa
kurto vertė siekia 20,000 tys pašalintų savo pirminin- 
dolerių. Auksą rado penki ką, bet partija nesutiko. Ta- 
darbininkai ir jie pasidalijo, da rusai panaudojo smurtą 
tuo lobiu. Jiems tikrai “ka- ir faktiškai dabar rusų oku- 
lėdinis senukas” įdrėbė do- puotoj zonoj veikia tiktai 
vanų, jei ta žinia nėra pra- viena partija, vadinama 
simanyta laikraščio “Tiem- “socialistinė vienybės parli
po”, kuris pirmas tą žinią ja”, kuri yra ne kas kitas, 
paskelbė. kaip komunistų partija.

Europai Reikia 
17 Bilionų

Prezidentas Truman pa
siuntė kongresui praeitą 
penktadienį pasiūlymą pa
skirti Europos atstatymo 
reikalams 17 bilionų dole-' 
rių pinigų. Iš tų pinigų $6,- 
800,000,000 bųt paskirti per 
15 męnesių, pradedant nuo 
1948 metu balandžio 1 d., o 
visi prašomi pinigai butų iš
leisti per 4 su puse metus.

Prezidentas sako, Mar
shall plano pinigų skirsty
mas atskiroms valstybėms 
Europoje turės būti visai 
naujos įstaigos priežiūroje. 
Prezidentas siūlo įkurti 
“ekonominio kooperavimo 
administraciją” (ECA).

Prezidentas sako, Rusija 
daro visas galimas pastan
gas, kad Marshall planas 
nepasisektų, kad Europos 
ūkis liktų silpnas ir išgriau
tas. Bet, prezidentas per
spėja kongresą, kad nuo 
Europos atstatymo priklau
so taikos išlaikymas. Jei 
Amerika savo pareigas ne- 
išpildys, grės trečias pasau
linis karas.

Kongresas išklausė prezi
dento pranešimo, bet Mar
shall planą pradės svarstyti 
tiktai po naujų metų. kada 
prasidės eilinė kongreso se
sija.

Skelbia Keturioliką Tūkstančių 
Spekuliantų Pavardžių

711 Spekuliantų Vardus Jau Paskelbė — Skelbs Visų 
Vardus — Senato Komisija Norėjo Gauti Vardus Tiktai 

“Savo Žiniai”.

Telegrafo Streikas 
Liko Atidėtas

i Šį pirmadienį žemės ūkio 
sekretorius paskelbė 711 

(vardų spekuliantų, kurie 
Vyriausybės tarpininkai biržoje “uerka ir parduoda” 

praneša, kad telegrafo tar- maisto produktus, nors pa- 
nautojų streikas liko at- tys maisto produktų nega- 
šauktas ir unijos sutiko su mina ir jais neprekiauja, 
darbdaviais bendrai pa- Žemės ūkio sekretorius 
skirti komisiją, kuri ištirs Anderson paskelbs dar apie 
tarnautojų reikalavimus i r 14 tūkstančių vardų visokių 
padarys savo pasiūlymus i biržos spekuliantų, kurie 
dėl algų pritaikymo prie biržoje perka ir parduoda 
gyvenimo pabrangimo. Ty- žemės ūkio produktus. Visi
rinėtojams duota 50 dienų 
laiko padaryti savo pasiū
lymus. Trys A. Darbo Fede
racijos unijos, kurios buvo 
nutarusios skelbti streiką, 
sutiko su taikiu ginčo spren
dimu ir atšaukė savo nutari
mą streikuoti.

Kongresas Išsiskirs
tė Kalėdų Poilsiui
Po 33 dienų posėdžių 

kongresas praeitą penkta
dieni vakare išsiskirstė Ka-

14,000 vardų bus paskelbti 
iki ateinančių metų sausių 
6 dienos, kada susirinks 
kongresas į paprastą sesiją.

Žemės ūkio sekretorius 
skelbia spekuliantų vardus 
todėl, kad kongreso viena 
komisija jam įsakė duoti tai 
komisijai visų spekuliantų 
vardus. Sekretorius Ander- 
son atsakė, kad jis gali duo
ti visų spekuliantų vardus, 
bet su sąlyga, kad jie bus 
paskelbti. Jei komisija nori 
tuos vardus gauti tiktai sa-
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be streikų sumažinti gamy
bą. Tie patarimai yra labaiiir daryti išlaidų, kol Europa 
įdomus. Pavyzdžiui, pataria bus atstatyta ir vėl pradėt 
sugadinti vandens pumpas gyventi normališką gyveni- 
jr paskui “ilgai jas taisyti”., mą.

Sako, Stalinas Bara 
Molotovą

Londono savaitarštis “The 
People” praneša, kad Stali
nas labai išbaręs Molotovą, 
kodėl jis leido taip greitai j 
užbaigti Londono derybas. 
Stalinas norėjo, kad dery
bos ir ilgos rusų propagan- 
gos kalbos butų ėjusios dar 
ilgesnį laiką, nes bolševikai 
mano, kad Molotovų kalbos 
gali sukelti drumstą pasau- 
ly je.

Molotovas Rusijos komu
nistų partijos yra žinomas, 

(kaipo “vyras su akmens už
pakaliu”. Mat, partijoj jis 
visada buvo menkas žmo
gelis ir visi jam spardydavo 

jį užpakalį, bet jis nė krust, 
į Užtat ir sakydavo, kad jo 
užpakalis turi būti iš ak
mens padarytas...

PANAMA NEDUODA 
AMERIKAI BAZIŲ

Panamos parlamentas vie
nu balsu nutarė atmesti vy
riausybės padarytą sutartį 
su J. Amerikos valstybėmis 
dėl davimo Amerikai kariš
kų bazių Panamos teritori
joj. Pagal pasirašytą sutartį 
Panamos vyriausybė gruo
džio 10 d. buvo pažadėjusi 

(išnuomoti Amerikai 14 ka
riškų bazių, tame skaičiuje 
vieną didelę orlaivių bazę. 
Panamos parlamentas tą 
sutartį atmetė ir dabar A- 
merika turės vesti deiybas 
dėl naujos sutarties, arba 
turės palikti be bazių Pana
moje.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams,f
Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkim 
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. ...... . . , vo žiniai, kad komisijos na-ledų poilsiui. .Jis susinnkS|riaigalžtųpasirinkti kai Ru.
riuos spekuliantus ir juos 
apklausinėti, sekretorius at- 

juos duoti. Arba 
visus spekuliantus,

tik po švenčių, po sausio 6 
dienos į paprastą sesiją.

Kongresas, suderindamas sjsa,^®. 
senato ir atstovų rūmų pri
imtus nutarimus dėl pirmo
sios pagalbos Europai, pa
skyrė tam reikalui 540 mi-

skelbti
arba jų vardai paliks vy
riausybės žinioje — sakė 
žemės ūkio sekretorius.

lionu doleriu Europai ir Ki- Kongreso komisija turėjo 
sutikti, kad vardai butų 
skelbiami viešai, nors repu-

nijai, nors vyriausybė prašė 
597 milionų dolerių tiktai . ...
Europai. Kongresas pasky-i ~konai nelabai norėjo, kad 
rė 340 milionų dolerių oku
pacijos armijų išlaikymui 
Europoje ir Azijoje, o vy-
riausybė buvo prašiusi 490 
milionų doleriu.

vardai butųspekuliantų 
kelbiami.

Iš pirmo paskelbto spe- 
, kuliantų sąrašo yra tiktai 
j du vardai vyriausybės na
rių: vienas E. Pauley, ir da- 
bar yra valdžioje, o kitas, 

KIDNAPI- Ralph K. Davis, per karą 
buvo valdžios tarnyboj. Są
raše dar yra Clayton ir Ko.

kurios stambiausias 
:savininkas yra buvęs valsty-

PATRAKĖLIS
NO PENKIUS ŽMONES
Piimadienį iš ryto Law- 

rence į F. Wholev karą įsi- firma, 
prašė pavažiuoti vienas vy
ras. Jis greit išsitraukė re
volverį ir privertė F. Who-
lev važiuoti i Shawsheen«/ *■ 9 
kaimelį. Ten jis Wholey pri
mušė ir išmetė iš karo, o 
pats sulaikė M. Sarkasian, 
kuris su žmona
važiavo kare, 
juos jį vežti į Worcesterį.
Tuo tarpu pasitaikė polici
ninkas, bet patrakėlis ir po
licininką nuginklavo ir visi 
penkiese nuvažiavo prie 
Worcesterio. Ten nežino
mas piktadaris visus palei
do, o pats dingo. F. Wholey 
turėjo atsigulti į ligoninę, 
kur jam buvo susiūtos žaiz
dos galvoje.

bės pase kretorius W. Clay
ton. Gal vėlesniuose speku
liantų sąrašuose bus dau
giau vyriausybės ar kongre
so narių.

Biržos spekuliantų var dų 
ir vaikučiu J paskelbimas nepadės kovoti 

jr privertė jsu aukštomis kainomis, bet 
kongreso viena komisija 
manė, kad ji spekuliantų 
tarpe ras daug demokratų ir 
galės tuos vardus panaudoti 
rinkimams.

IRANO EKSPREMJERAS 
NORĖJO PABĖGTI

Londono Daily Herald 
praneša, kad buvęs Irano 
ministerių pirmininkas, Ah- 
mad Ghavam, buvo suim
tas, kada jis bandė apleisti 
Iraną. Sako. jis norėjo va
žiuoti į Šveicariją ir Ame
riką. A. Ghavam pagarsėjo 
tuo. kad buvo pažadėjęs 
Rusijai duoti Irano aliejų.

NEBLOGA YRA BŪTI 
DIPLOMATU

Amerika pripažino 39 
tautų atstovams prie Jungti
nių Tautų organizacijos pil
nas diplomatines teises. Tie 
atstovai tarp kitko gauna

STALINAS 68 METŲ 
AMŽIAUS

Gruodžio 21 d. Rusijos 
diktatorius Stalinas minėje 
savo 68 metų gimimo su
kaktuves. Kasmet Stalinas 
savo gimtadieniui sukviečia 
senuosius bolševikus į asme
niškas vaišes. Sako, šiai 
metais su juo vaišėse daly 
vavę jo seni draugai: Bu- 
charinas, Rykovas, Zinovje- 
vas, Jenukidze, Kancris,
Trockis, Tuchačevskis, Kre-
stinskis, Radekas, Murkto-(teisę atsigabenti be muitų 
vas, Kamenevas ir daugybė škotų viskės no pusantro do- 
kitų senųjų bolševikų... lerio už butelį. ,
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APŽVALGA
PO LONDONO DERYBŲ rublius reikėjo išimti iš apy-

' ------- vartos...
Londono didžiųjų minis- Tas pasiteisinimas yra ri

terių derybos sugriuvo. Į sai negudrus ir labai pavė- 
tas derybas “didieji” važia- luotas. Vokiečiai okupuo-( 
vo be jokios vilties, o kai tose Rusijos srityse stengėsi 
kurie ir visai be noro susi- žmonėse paskleisti savo pi-
tarti. Prieš pat Londono de
rybas ir laike jų Maskva da
rė dideli bandymą Francu- 
zijoj paklupdvti ten val
džią ir Įlaipdinti Į Paryžiaus 
vyriausybę savo lėliukes iš 
kompartijos. Panašus ban
dymas ėjo ir dar tebeina 
Italijoj. Panašus kruvinas 
bandymas tebeda r o m a s 
Graikijoj, Kinijoj, Korėjoj, 
nekalbant jau apie milionus 
žmonių Rytų Europoje, kur 
Rusijos sunki letena pri
spaudė žmones ir juos lai
ko nelaisvėje.

Kas gi bus po Londono 
derybų sugriuvimo? Ar jau 
karas? — klausia eilinis pi
lietis. Dar ne. Po Londono 
derybų bus bandoma “išsi
aiškinti”, kas yra stipresnis 
Vakarų Europoje ir ar gali
ma ten atstatyti ūkišką gy
venimą. Jei rusai nusvils na
gus Francuzijoj ir Italijoj, 
jei vakarinė Vokietijos dalis 
pradės gyventi maždaug 
normališką gyvenimą, tada 
Rusija gal pasirodys sukal- 
bamesnė. Tuo tarpu Rusija 
bandys galutinai Įsistiprinti 
Rytų Europoje, kad ateities 
susikirtime galėtų išvesti 
prieš Ameriką ir prieš va
karinę Europą 120 milionų 
lytinės Europos žmonių.

Londonas dar labiau iš-

nigus ir neturėjo jokio rei
kalo padirbinėt Stalino rub
lius, o virš to, jei vokiečiai 
ir butų spausdinę stalininius 
rublius, tai kodėl tris metus 
tie Hitlerio padirbti rubliai 
buvo skaitomi geri?

Kitas diktatūros melas 
yra dėl kainų sumažinimo. 
Tiesa, kaip kurioms pre
kėms kainos liko sumažin
tos nuo 1 iki 12 nuošimčių, 
bet daugeliui prekių kainos 
liko pakeltos, o rubliai buvo 
nuvertinti...

Stalino pinigų “reforma” 
galima buvo pravesti tiktai 
diktatūros sąlygose, kur 
žmonės neturi jokio balso 
krašto tvarkyme. Jei Ame
rikoje kas pabandytų TAIP 
kovoti prieš infliaciją, tai 
žmonės čia pakeltų baisiau
sias riaušes. Rusijoje betgi 
diktatūros spauda šneka, 
kad žmonės “džiaugiasi”, 
kada diktatorius Stalinas 
juos apvagia.

Rusijos žmonių gyveni
mas yra be galo skurdus ir 
liks toks. Kalbame apie 
“laisvų’’ Rusijos gyventojų’ 
skurdą. Apie 14 milionų 
vergų koncentracijos stovy
klose, kurie gyvena negir
dėtai baisiose sąlygose, ne
tenka nė kalbėti. Jie yra pa-l 

'smerkti begailestingai mir-

KELEIVIS, ŽO. BOSTON

GERHARD EISLER IR BOMBOS DETROITE

Vokiečių komunistas Gerhard Eisler (kairėj), kurs yra žinomas, kaip vyliau
sias Kominterno agentas Amerikoje, buvo nuteistas teismo už pasporto suklas- 
tavimą. Bet kol aukštesnis teismas je bylą persvarstys, G. Eisler važinėjasi po 
Ameriką ir sako prakalbas. Jam bekalbant Detroite, kas tai metė i klausytojų 
minią dvokiančias bombas. Policija tuoj suėmė tris studentus, kurie buvo Įtar
ti, kad metę tas “bombas”. Paveikslo dešinėj matyti, kaip policininkas veda 
tris jauniklius- D’>k MacKenzie, Al. Atuell ir Herman Burkard. Pas juos 
buk tai atrasta mažiukių dvokančių bombų.

Stalinas - kišenių valytojas

Kas Savaite
r,. . . r i v- Generolai PolitikojeD.h ta on aus Galybe į R vfeur generolai

’ Stalinas vienu savo galin- garbiįamii kaip tėvy- 
•gu Įsakymu pa' ’« h j
Įjos žmonių 90

pavogė iš Rusi- Yia gelbėtojai.’Vokiečiai po 
jos žmonių JO nuošimčių v - « pasaulinio karo iškėlė
sų jų pinigų. Tas pute Stoh-! Įį suvaikėjusį fa
nas vienu savo pararti su- Hi„.

‘ ' nukniaukė 'lenbH'Amei P™e‘- tyje irgi buvo pohtikuojan-
mažino
lygiai per pusę n 

t žmonėms virš trečdalio 
sutaupų bankuose.

Galingas yra Stalinas, 
dėlto ir kalbos negali būti.
Jei iis nebutu toks galingas.
Jis negalėtų taip lengvai kandidatas 
šluoti pavergtų Rusijos zmo 
nių kišenes.

»u n'"1 ,J * čių generolų.

I Bet juo galingesni 
diktatorius, juo daugiau 
iš žmonių ir vagia.

Kažin ar musų lietuviški darv^j

Besiartinant rinkimams 
Amerikoje kalbama, kad 
generolas D. D. Eisenhower 
butų puikus republikonų 

Jis tikrai lai
mėtų...

Bet vra ir daugiau gene-vra ,
■jis 7‘y- 

J stato

bolševikai irgi atiduos Sta- thur, 
linui 90 nuošimčiu savo do
lerių . 

•>

u nuošimčių sa\o uo- meįiės 
Ką sakote, stalinavy-. yaduk

Jei gen. Eisenhovver 
savo kandidatūrą į 

prezidentus, tą pat rengiasi 
ir generolas McAr- 

kurs neturi didelės 
Europos karo frontų

ryškino pasaulio pasidaliji- ciaJL' .- . . , _- - - Rusijos gyvenimo steoe-

tojai sako. pinigų “refor
ma” ten nenuvers valdžią, 

sėdi ant tankų 
žmonių sukilimo

mą į dvi priešingas stovyk
las ir tuo pačiu paskubina
ruošimąsi busimam karui.___
Bet šiuo tarpu Londono kon- ulKtaiPra 
ferencija iš esmės nieko ne- StlPnai 11
pakeitė didžiųjų valstybių 
santykiuose. Bus" kiek dau
giau ir piktesnės propagan
dos. Dažniau gii-dėsime gin
klų žvangėjimą. Gal Ameri
kos kongresas supras reika
lą Įvesti čia karišką jaunuo
menės apmokymą. Gal A-

gali nebijoti. Dar gali.

SOCIALISTŲ KONFE
RENCIJA

Antverpene, Belgijoje, po
sėdžiavo socialistinių parti
jų konferencija. Partijų at-

merikos visuomenė ir kon-'stovai kalbėjosi, tarėsi, bet 
gresas supras būtiną reika-į jokių nutarimų nepajėgė 
lą priimti Marshall planą ir'padaryti. Viskas baigėsi pa- 
sustiprinti Vakarų Europą.įsikalbėjimais ir bespalviais 
Maža vilties, bet gal kon?-Į pareiškimais.
resas imsis kokių nors prie-. Pasikartojo tas pats, kas 
monių ir prieš infliaciją, • buvo atsitikę su viena So-
nes

O jei republikonai išeitų 
i su generoliškais kandida
tais, tai demokratai žada 
mobilizuoti generolą G. C.

nai
Nemokšos Džiaugsmas

į Poetas Maironis parašė 
maldingas eiles: “Kur bėga

kur Nemunas te- Marshall, kurs per karą bu- 
Sasnauskas toms ei- vo visų vyriausias karo pla-

Rusijoj didesnių piniginių 
sutaupų neturi. Tarnautojai 
irgi jų nedaug teturi. Kari
ninkai ir aukšti valdžios pa-

Šešupė 
ka..., o
lėms sukurė muziką ir šian-.nuotojas ir vadas!
dien lietuviai visur tą dainą Įdomu butų išgirsti, kaip 
dainuoja. Dainavo pirmąjį i generoliški kandidatai vieni 
tos dainos posmą ir bolševi- kitiems šonus akėtų per rin-

_____  __ _ kų “meno bestivalis” Brook-kįmu? QaĮ į§ jų pačių lupų
Rusijos valdžia pa-į pinigus maino iki 3,000 rub-! lyne. išgirstume tiesą, kad gene-

-• ---- ų. ivg}Ornis 0 aukščiau tikį Rojus Mizara, žinomas poliškas cinas

karo, kur sos Sovietų imperijos garan- reigunai savo pinigus laiko 
kareiviai, tija. 5 pasidėję bankuose, užtat jų
pirmiau- Kartu su ta pinigine “re-Į valdžia neskriaudžia ir jų

Per karą ir po 
tik atėjo sovietų 
vietiniai žmonės 
šiai _
ti mamas ir du žodžiu: “da- naikino racicnavimą 
vai časy”, kas reiškia, ati
duok laikrodi. Mat, rusų ka
reiviai labiausiai mėgo vog- mą ir saKo: Likit į 
ti -iš žmonių laikrodukus, ves ir pirkit, ką tik norite... 
Rusų kareiviai plėšė viską,'Kartu valdžia nustatė vi- 
bet laikrodėliai jiems la- soms prekėms naujas kal
biausiai tiko, nes Rusijoj nas. Kai kurių prekių kai- 
laikrodukų yra labai mažai nos buvo trupučiuką suma- 
ir juos lengva gabentis. Už- žintos, kitų pakeltos, o ben- 
tat “davai časy” yra žino- drai kainos mažai ką tepa
mas ir Lietuvoje, ir Suomi- sikeitė. Pavyzdžiui, paduo- 
joj, ir Bulgarijoj, ir Rumu- sime kokias kainas Rusijos 

L-i_ nvvpntn iai Turi mnlcpti už

išmoko rusiškai garbin- forma’

nmi

Pirma

chozu statė maisto produk- šio isteriją, susuko "Lais-

I _^nbi imimi -x_r j
rusai žmones “išva-

tus į miestus, tie turi susi
taupę pinigų ir tuos pinigus 
laikė pas save, nes už juos 
nieko negalima buvo pirkti, 
o Stalino bankams valstie
čiai nepasitiki. Dabar Stali
nas iš tų valstiečių jų pini
gus ir atima. Nauja pinigų

ve j e :
“Graži, žavi, galinga mu

sų liaudies tDina. Ji gali ne 
tik klausovą žmogų visaip 
giliai nuteikti, o ir pragaro 
sienas subraškinti...’

Iš tiesų, musų Rojus yra

Amerika, ar ji nori arįcialisti n i o 
nenori, turės gyventi karui konferencija 
pasiruošimo laiką, kas rei- Tada partijų 
kalaus didelių išlaidų ir di-'žiavo, bet irgi nieko nenu- 
dins infliaciją, jei nebusitarė. Tais laikais burnas 
nieko daroma kainoms sta- j jiems užčiaupė Hitlerio dik-

Internacionalo 
1939 metais, 

atstovai suva-

tur, kur 
davo”.

Stalinas, kaipo senas 
Kaukazo bankų “specialis
tas”, perkėlė “davai časy” 
politiką i pačią Rusiją ir. 
ištiesęs diktatūros

!• ‘“iT >'»!>• Moteriškas vilnonis gyventojų atiduoti rublius. kostiumas kainuoja 510 
Stalinas patvarkė kad ve; rubli Gž majsto
U > Pln’ga‘- tUn- •bUtl Rusijos žmonės turi mokėti 
.perkeisti i naujus pinigus. į tokiiį kaina3: 
įSeniej! nustoja vertes. Se- Ruginfe duonos
nuosius rublius.galimai mai- 24 centai (išvertus rublius ii 
nyti j naujus, bet uz 10 se- do!ei ius 19 centu už ,.ub;i

; #>• €ukrus gabaliukuose už vym senieji rubliai ema į syarą kainugja v}enas do)e.,

ris 12 centų. Veršiena mėsai 
už svarą 2 doleriai, valgo

bilizuoti.

PASKUTINĖ AUKA’

Sovietų valdžia staiga nu
mušė rublio vertę ir labai 
giliai Įleido savo ranką Į iš
vargintų Rusijos (ir Lietu
vos) gyventojų kišenius. Bet 
Sovietų valdžia turi drąsos 
sakyti, kad tai yra “paskuti
nė auka”, nes racionavimas 
panaikintas, kainos suma
žintos ir, bendrai, diktatūra 
ir apvogdama žmones vėl 
žada laimingą ir sotų gyve
nimą.

Bet gyvenimo tikrovėj pi
nigų “reforma” visai nepa
daugins prekių skaičiaus ir 
visai nepalengvins žmonių 
gyvenimo, žmonių piniginės 
atsargos liko sumažintos, 
bet šiaip jau išgveręs gamy
bos aparatas ir toliau bus, 
koks buvęs, o visa Rusijos 
energija ir toliau bus krei
piama Į karo gamybą, Į poli
cinio aparato penėjimą ir Į 
milžiniškos kariuom e n ė s 
laikymą.

Įdomu, kad Sovietų dik
tatūra rado

reikalingiausius dalykus.
Vyriškas kostiumas (siu-' 

tas) kainuoja miestuose 
1,400 rublių. o kaimuose 
tas pats kostiumas kainuo- 

. ja vieną tūkstantį ir penkius 
rpX0!^e"į šimtus rublių. (Naujų rub-

“draugo, tėvo ir mokytojo’ 
'Stalino kišenę. Taip, vienu 
.plunksnos pabraukimu, Juo

įtatura: Danijos, Švedijos, 
Norvegijos, Šveicarijos, Bel
gijos, Olandijos ir Liuksem
burgo socialistai tada bijo
jo užtraukti ant savo kraštų 
Hitlerio rūstybę...

Dabar yra tas pats: Len
kijos, Suomijos, Čechoslo
vakijos, Vengrijos ir kitų 
Europos tautų socialistai, 
kurie dar gali turėti savo 
atskiras partijas, turi pa
grindo bijoti, kad jų aiškes
nis pasisakymas prieš dik
tatūras reikš jų partijų iš
naikinimą, o jiems patiems 
už tai gręs neišvengiama 
mirtis. Pačiuptas ūž gerklės 
žmogus negali pareikšti sa
vo nuomonę, jei jis žino, 
kad už tai jį laikanti ranka 
suspaus jo gerklę.

Rytų Europos socialisti
nės partijos, kurios dar nė
ra baigtos sunaikinti, TURI 
vesti Maskvai priimtiną po
litiką. Tų partijų priešaky
je rusiškas durtuvas pastatė 
lėles be nugarkaulio. Todėl 
iš jų netenka laukti jokio 
socialistiško pasisakymo, 
kurs galėtų nepatikti Mask
vai.

O nepasisakius dėl bolše 
diktatūros šunybių,

;zas Stalinas apvalė 190 mi- 
. lionų žmonių kišenes. Jei 
.savo jaunose dienose Stali- 
:nas tik vieną kitą banką 
; apiplėšdavo, tai dabar, ta
pęs diktatorių, jis valo kiše- 

įnes milionams žmonių. 
Rusijoj šita “davai

reikalo žmo
nėms kaž kaip pasiteisinti vikų 
dėl rublio nuvertinimo. Ji nepasmerkus Sovietų žiau- 
sako, naciai per karą palei- rūmų, laisvių naikinimo ir 
do Rusijoj galybę falšyvų pavergtų tautų plėšimo, ką 
rublių ir todėl tuos naciškus gi iš viso galima kalbėti so-

Laikraščiai pranešė trum
pą žinutę, kad Šanchajaus 
mieste, Kinijoj, policija per 
48 valandas surankiojo 140 
“nežinomų lavonų”, jų skai
čiuje 130 kūdikių lavonų. 
Visi tie “nežinomi” žmonės 
mirė iš bado.

Tiek žmonių miršta vie- 
Kinijos mieste iš ba-giliai’ ignorantas name

Anksčiausias u _ ___ i__i j za i________ ao per vaianaas. v? KieK
nu” 10 - tokių miestų ir kiek tų lavo-

, .... Pra?a_ nu vra po visą Kiniją?sienų subrasKmimo . '
o ei ji- Kinija kariauja jau vie-
Spekuliacijos Skandalai inuoliktus metus. Kai Ame-

Haiold E. Stassen įskėlė rįka karjav0 prieš Japoniją,

visaip
vra Ta<n spn ns;“Ar suinank“reforma”

.bolševikų kovos prieš Rūsi
uos valstiečius, bet ŠĮ kartą 
Stalinas skaudžiai užvažia
vo ir visiems kitiems gyven-

mi lietuvišką 
balamutu 
ro

dainą 
ir nuo to

tojams, kurie, savo nelai
mei, kišenėj turėjo šiek tiek d;dįTi Vkandala anie turtuo-' Kai?av0. pnes Japoniją,niniffu iPįV?? ,ą J , - , į tada dabartinė Kinijos val-

t ■ i • c* r v P? E- XV- Pauley, kad jis bu- lži atrodė Vera ir
Iki šiolei Stalinas buvo valdžias viršūnėse i- -u ,S ,°ae sera 11

vadinamas “tėvu mokvtoiu <lan?a\. Vd-(tzĮos vl? jai buvo duodama pagalba,yaamamas tėvu, mokytoju 5pekuliavo birz0Je ir įs Ky- G b k i ta nati Kimios 
ir draugu , o dabar, po pas-’^nčių javų kainų didino sa-< kai \a. ?atl Kini.J0?
kutinės pinigų reformos,; vo [r tai dideli turtą H. E. 
rusai turėtų jį vadinti di- 

kišenių valytojų.! džiuoju

Užrašė “Keleivį 
Kalėdoms

valdžia sunkiai grumiasi 
o , ; \UI.5?; į prieš Rusijos remiamus ko-
Stassen sako. to.,ių piešiiU'munistus, jai pagalba duo- 

• asE?n^t?noidama tiktai trupiniais. O
. hm fovTYi'i Iror

ne is žmonių bado ir skurdo

insideriu”• v - • i • -j i viumu viupiniaic. vz
\irsunęse >įa daugiau, ku-Įįu0 tarpU karas ten siaučia 
ne žmonių bado n skuidodr tukstančiai žmonių miršta 
Europoje kraunasi sau mi-ibadu ir nUQ Hgu ‘ 
lionus ir pabrangina duona

Jurgis Kropas iš So. Bos
tono užsakė “Keleivi” me
tams savo svainiui Jonui i a, 

Shevickiui, Maspeth, N. Y

mas aliejus—$2, šviežia žu
vis už svarą 99 centus, kvor
ta pieno kainuoja nuo 45 iki 
63 centų. Panašiai aukštos
yra ir visų kitų prekių kai- woodo užsakė “Keleivi” me-

Italijos Eilė
„ ... . „ Francuzijos streikai bai-
E W. Pauley paaiškino , gėsi ir darbininkai grįžo Į 

:kad io spekuliacijos esan- dirbtuves, bet Italijoj"bolše- 
geras amerikoniškas vikų bandymas pagrobti 

būdas bizni varyti! Is tik-;Vaidžią tęsiamas su dideliu 
užsispyrimu.

Po ‘

Amerikos žmonėms.

J. \ iiginskienė is Nor-;rpja būdas yra JAM
. . ,r .iras, bet Amerikos žmonėms nos, o racionavimas yra pa-{tams savo motinai, Marei 

naikintas. Dabar darbinin- Milės, Nonvood, M;Dabar
kas jau nebegaus pagal kor 
teles nieko nusipirkti pi- 

valiutos giau. Jis turės mokėti tas
1AIO

politika vadinasi 
konsolidacija”, o 
gyventojams Juozas Stali- darbininkų uždarbiai paliko 
nas ir jo žvalgybininkai lie- tie patys, 
pia d ė 1 tos plėšikystės Labai gerai uždirbantis 
“džiaugtis”. Ir ką gi turi darbininkas Maskvoje gau- 
daryti Rusijos žmonės? Jie na apie 800 rublių per mė- 
“džiaugiasi”, nes toki yra nesL o vienas vyriškas siu- 
diktatoriaus valia. Žinoma, tas kainuoja 1,400 rublių, 
jie džiaugiasi taip pat, kaip Tai iš to galima spėti, kiek 
Lietuvos ūkininkas džiau- laiko ims darbininkui susi ! 
giasi, kada jam bolševikų taupyti 
policininkai išveda iš kūtės tui nusipirkti! Paprasta 
paskutinę karvę ar arklį. darbininkų uždarbiai Rusi- 

siekia nuo 300 iki 500

Mass.

Miss S. Augustus iš Broo
klyno užsakė “Keleivi” me
tams savo motinai, Mrs. A.

I jis visai nėra geras.
Rotomskio Bičiuliai

“Tarybų” Lietuva turi

visą

“valiutos giau. Jis turės mokėti tas tams savo motinai, Mrs. ? 
Rusijos pašėlusiai aukštas kainas, oi Augustus, Brooklyn, N. Y.

Ci I’Iy IKI 1 n lz ii 11 L” .

Pagal Stalino dekretą už 1 
10 senų rublių valdžiauluo- ll^
da vieną “naują” rubli. Už

Frank Smilger iš Chica
gos užsakė “Keleivį” me
tams ir kalendorių farme
riams A. Silvers, Knox, Ind.

L. Janulionis iš Brookly
no užsakė “Keleivi” metams 
savo svainiui Pranui Brau- 
manui New York City, N.Y., 

kalendorių savo draugui

Italiją eina “ne- 
— streikai, susi

rėmimai su policija ir ko
munistų paskelbta medžiok
lė prieš fašistus.

Italijos komunistai vargu 
užkars kraštui “sovietu reži-

ramumai”

“užsienių reikalų ministerį” 
Rotomskį, kurio visas “džia- 
bas” vra rašvmas rutėnišku
straipsniu i “Laisvę” ir “Vii-imą”, bet kraštą tikrai nusu-
niDabar tas ministeris!sins iki tokio laipsnio, kad 
gavo tris jo širdžiai artimus*fašistų eros laikai žmonėms 

rojus.bendradarbius. Iš Schwein- pradės rodytis tikras
furto lietuvių stovyklos Vo
kietijoje į Lietuvą grįžo trys 
kriminalistai ir padeda Ro-

Tada ateis laikas 
kapo Mussolinio ‘ 
su ricinos aliejumi

keltis įs 
dvasiai” 
ir kon-

tomskiui agituoti prieš lie- centracijos stovyklomis, 
tuvius pabėgėlius. Jie vadi-'Karalius Bėdoje 
naši: Aleksas Jokūbaitis,) Jaunas Rumunijos kara- 

Liepa ir Donatas,Įjus, paskutinis vainikuotas 
žmogus anapus geležinės

ir Kalendorių savo ___ _
pimgų \ įen.am siu- juozui česaičiui, Brooklyn, mirkti ' Punroefai N Y v ’

L. Balakonienė iš Lisbon
I Falls, Maine, užsakė “Ke

pei menes,. į leivį metams savo seseriai
Rusijos pinigų “reforma” į Onai Gurgdaunienei, Sabat-

Bronius 
Sirvydas.

Mes gavome iš Schwein- 
furto ištrauką iš Amerikos 
kariuomenės teismo spren
dimo, pagal kurį A. Joku

užlaidos, atvyko į Londoną 
dalyvauti karališkose vestu
vėse. Dabar jis “važiuojatus, Me.

Chas. Pangonis iš Ernest, 
Pa. užsakė “Keleivį” ir ka
lendorių Augustui Petro- 
niui, Lucernemines, Pa.

Valeria Schmidt iš Gob
ies, Mich., užsakė “Keleivį” 
savo tėvui, Izidoriui Sudei- 
kiui, Gobies, Mich.

D. J. Kasperka iš Detroito 
A. Urbai-

indėlius bankuose už pirmus arba razbajus turėjo vieną 
tris tuksiančius valdžia duo- tikslą: patuštinti piliečių 
da tris tūkstančius, o kas tu- kišenes, kad jie negalėtu 

prekių pirkti. Tas daroma 
todėl, kad tų prekių yra la
bai mažai. Patuštinus kiše
nes ir nustačius labai aukš
tas kainas, Rusijos krautu
vėse bus prekių, bet pirkėjų 
nebus. Racionavimas bus

: . namo”, bet niekaip toliau
baitis buvo nuteistas trims Šveicarijos negali nuke-

ri daugiau pinigų, jų vertė 
sumažinama. Sumažinama 
vertė valstybės pop i e r ų 
(bondsų), po kuriais yra 
paties Stalino parašas ir vi-

metams kalėjimo, o B. Lie
pa ir D. Sirvydas gavo po 
du metu kalėjimo už vagys-

liauti.
Iš tiesų, jaunas 

lyra bėdoje: ar jam

icialistu suvažiavime?i Socialistų Internacionalas;panaikintas, o Rusijos žmo-južsakė “Keleivį” ... 
dar nepajėgia prisikelti iš nės skurs, kaip jie skurdo jtienei, Brooklyn, N. Y.
nebuities. Kaipo tarptauti- iki šiolei 
nė pajėga jis nieko nesve- Rusijos pinigų 
ria. Tą patvirtino Antver- skaudžiausiai muša per vai-.v, 
peno konferencija. stiečių kišenių. Darbininkai Greenpoint, N. Y.

Green-

karalius
,.v. . .. . ----- ... _ . važiuoti

tes, piešimus ir panašius j ?avo sostą, kurį Maskvos 
prasižengimus. (pastatytas Groza gali kartu

Tie vyrukai iš amerikoniš- su pačiu karalių nutrenkti į 
ko kalėjimo grižo tiesiai į kalėjimą, ar vesti gražią 
Rotomskio glėbį ir dabar žmoną ir likti be sosto lais- 
meldžiasi prie papos Stalino v°.ie Šveicarijoje? 
ir spiaudosi į likusius pabė-'. Išeina, kaip tam Kalvari-I I^alinsuskHS is ~ —_____ ___ __ _____ _

reforma” i point, N. Y., užsakė “Kelei- gelius. Jų nešvarus balsai j?s elgetai: čia atlaidai, o 
val-ivį” Raimonui šaučiunui, pasiekė ir lietuvių bolševi- čia turgus, nors pasiusk ne

žinai kur eiti... J. D.kų spaudą Amerikoje.



a'ii. GtUG&«.*0 1 tl. * *Vv KELEIVIS^ SO. BOSTON Puslapi* Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Apie Kitonių Šeimą cijos stovyklas, kur jos ir
“Keleivyje” Moterų Sky- kankinasi, 

riuje buvo rašyta apie Kito- Tų lietuvaičių giminės dė- 
nių šeimą ir buvo paabejo- jo ir dar deda visas pastan- 
ta, ar jie tik nėra lietuviai, gas jas išvaduoti. Amerikos 
Ta moteris, Kitonienė, yra vyriausybė irgi stengiasi 
švedų kilmės, bet buvo išt?- jas išvaduoti iš vergijos, neš 
kėjusi už lietuvio, Vlado Ki- jos yra musų galingos šalie? 
tonio. Kuomet Vladas išėjo pilietės. Bet viskas veltui. ( 
j kariuomenę, tai paliko trys Pastaruoju laiku apie jas. 
vaikučiai, o kada grižo iš visai mažai žinių besigirdi.
kariuomenės, tai nerado .---------
nei žmonos nei vaikų. Tag-Ddy Išdavia

Woreesterio lietuvių kolo-

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Dorothy Kitonienė, pasi
likusi be vyro, vedė gana 
palaidą gyvenimą, turėjo 
“nesusipratimų” su policija 
ir buvo paleista į laisvę po 
$1,000 užstato. Tada ji pa 
bėgo iš Worcesterio net i
Alabamos valstiją, kur gy- Atrūkstamus 
veno ir maitinosi, kaip įs- pukejtį

Kas Nauja BrooklyneANGLŲ SUBMARINAS SUMUŠĖ REKORDĄ

žinoma, tas reikmenis gali
ma nusipirkti, bet kadangi 
jas gamina kapitalistinės 

metinis susirinkimas. 1948 kompanijos, tai perkant bu- 
metams išrinkta vaidyba iš tų kapitalistams parama, 
šių draugų: B. Spudkr.ė Sakoma,

j pirmininkė, R. Čerkeliunie- pas rusus, 
nė vice pirmininkė, protoko-Į] 
lų sekr. —
finans _
iždininku V. Kalvelis. naudojami ir pardavimui

nėra. Tad padarytas abla- 
jvas, kad visi viernieji suneš- 

p- • !tų iš savo namų. Na ir neša 
1 Mečių vjenas ne:a puodą, kitas ke

lias šakutes, trečias lėkštes

Iš LSS 19 k 2. Susirinkime
Gruodžio 12 d. buvo LS- 

S-jos 19-os kuopos prieš-

ersigabenti

buvo teirautasi 
ar nebutų galima 

°ovietijou,is
;kr. — A. Buivydienė, bet patirta, kad tik Maskvos 
įsu sek. — J. Swinele,‘Kremliuje tokie dalykai

Vasario 28 d. bus LSS 
19-os kuopos bankietas A- 
merikos Lietuvių 
Kliube. Bilietas $3.00. Ti
kietų galite gauti pas kiek
vieną kuopos narį.

Sausio 18, 1948 metais
19 kuopa rengia prakalbas

nija atlaikė Savo barą įer 
didžiąją viešą aukų rinklia
vą nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams šelpti. Rinki
mų dieną sukelta virš 9,000 

T dolerių, o kadangi pasimo- 
Jįjome sukelti 10,000, tai 

pinigus pasiėmė 
musu gen biznie

ir tt. ,: :
Lietuvių Piliečių kliube 

apie tai kalbant vienas pi-
Amerikos Lietuvių Piliečių i lietis komunistams patarė 
Kliube, kaip 2 valanda po kreiptis į Maikio Tėvą u

visgi sugebėjo 
susilaukti dar

poros vaikučių. Išėjo, kaip A Dud j Neyfe j Dva 
toj kaimo dainelėj: Kad reck M civinskas j Dil..
ir be vyro, bet vaikų yra . _ jr kiti Girdžjau> kad tie

Grįžęs iš kariuomenės;biznieriai papildys auku su
vyrąs greitai gavo divoi'są ir mą, kad galėtume duoti 
išvyko iš čia į Detroitą, kur tremtinių šelpimui visą de- 
ir dirba. Išimtį tūkstančių.

\Vorcesterio policija nu- Mums , k/fc fa. „ to. 
vyko parsivežta K,ton,enę ,s'kad 8 mes pra|enfome

manė. Bet ji 
per tą laiką

šoblę, sako tai bus 
kad ir didžiau-

riai, kaip Jonas Bačinskas, 
S. Kaleckis, Ignas Pigaga,

pietų. Kalbėtojai bus Rima; gauti jo 
Čerkeliunienė - Pakalkaitė,!»ei^s l,ei‘ls .

A. Devenienė, J. Pajaujis ir si duonos kepalą piaustytb 
•J. Buivydas.

s, bet vie- *5Alabamos v 
tinė valdžia jos neišdavė, o 
vaikučius policija pargabe
no čionai. Tėvas savo tns 
vaikus pasiėmė ir išsivežė Į 
Detroitą, o likusius du pa
ėmė globoti musų valstijos 
vaikų prieglauda.

Kitonienė dabar traukia 
į teismą Worcesterio polici
ją už jos vaikų “kidnapini-
mą”. Kaip ta byla baigsis, :tre£įjc
riai* n zirzi tyki v v

Anglų submarinas “Alliance” grįžo į Portsmouth uostą po to, kai jis sumušė 
rekordą buvimo po vandens. Submarinas išbuvo panėręs po vandens kelias 
savaites. Per tą laiką tam tikrais prietaisais oras submarine buvo apvalomas. 
Per karą vokiečiai naudojo panašius prietaisus, vadinamus “šnirkel” oro va
lymo aparatus, o dabar anglai tuos prietaisus ištobulino. Paveikslo viršuj ma
tyti submarinas “Alliance”, o apačioje matyti keli to submarino jurininkai, ku
rie sako, kad didžiausias nepatogumas po vandeniu buvo baisus nuobudumas.

daugelį didmiesčių, bet ką 
padarysi? Tegu tie didmies
čiai pasimoko ateityje is 
Worcesterio ir neleidžia sa
ve pralenkti. Mes džiaugia- ' 
mės, kad galėjome rimtai jlams’ 
prisidėti prie šalpos darbo' 
ir tikime, kad musų sukel
tos lėšos padės nušluostyti 
ašaras ne vienam musų 
vargst a n č i a m tautiečiui

giau, bet susirinkusieji sma- 35 centus į mėnesį. Dar gau- ras iš Philadelphijos, vado- 
giai laiką praleido, o iš pa- na dykai išsigerti kas mėne- vaujant Dr. St. Sawchuk, 
rengimo palikę $72 eis mu-'sį, kada būna susirinkimas, turėjo didelį pasisekimą, 
sų visuomeniniams reika- Tai kurie dar neprigulit, ne- Programos vedėjo praneši- 

L. Paulauskas, pamirškit ateinantį susirin- mas, kad numatyta progra-
-------- {kimą ateiti ir prisirašyti ir moję lietuvių šokėjų grupė

'kitiems pasakyti. Jeigu jau iš Philadelphijos neatvyko,HAVERHILL, MASS. esat tėvai seni ir negalit pri-.publikos buvo sutiktas
gulėti, tai paragink it savo dideliu apgailestavimu.

: voil-no Vari iie* _____________________

H ai 
\ictx

Man teko Kitonių šeimą 
gerai pažinti, Vladas Kito
ms yra ramaus budo žmo
gus.

K h“®** yaWyį.ą . į vaikus, kad jie prisirašytų.
i Musų kliubas yra demokra-

?° yeinn^P S*"'tiškas nevaržo žmogaus isi-
oą metams ts siu na- tikinimŲ> tikėt, kaip
nų. pnminmkas Juozas į jug gau norįt, arĮja vjsaj ne.
Belskys, vice pirmmmkas tjkgtj tai ne kliubo reika- 

las. Kliubas tik rūpinasi, 
kad

SLA 57 Kuopos Valdyba
Musų miesto didžiosios 

SLA kuopos valdybon atei-;Jonas Jasevičius, finansų 
nantiems metams išrinkti į raštininkas — Stasys Dzin- 
šie asmenys: Pirm.—N. Že-Į gelevičius, iždininkas —Jo-Musų Lietuvaitės Vergijoj

Trys musų miesto lietu
vaitės dabartiniu laiku yra 
laikomos Rusijos koncent
racijos stovyklose. Jos yra: ... Hobėia^
Eleonora Carnėėkienė-gal-jJurgjs Gibavičius>

muitaitis, vice pirm. — J. 
Glavickas, sekr.—A. Kriau
čialis, fin. rašt.—Ona Zin- 

" kiutė, ižd.—J. Dvareckas, 
— V. Jankau-

tenytė. Ji buvo musų žino
ma dainininkė, gera artistė.
Ištekėjo už Lietuvos diplo
mato Čarneckio ir dabar 
kartu su savo penkiais vai
kais yra laikoma Rusijos 
vergų stovykloje.

Kita yra Ona Migauckai
tė - KairiukŠtienė, irgi gerai 
žinoma vietos lietuviams.
Onos brolis, leitenantas Mi- . • a n .__kovodamas lleP’a aP« A DTa"lht i 

jos pastangas paKelb e 11

marš. — Jokūbas Jankaus
kas.

gauckas, žuvo 
už Ameriką pirmame pasau
liniame kare. Dabar Wor- 
cesteiyje turime jo vardu 
pavadintą vieną 
prie Providence ir 
gatvių

Trečia musų 
Rusijos vergijoj yra

HARTFORDO 
tai m

IR
I IFTIIVIII 
MĖSIUI

Kas 
stolv

Taip pat 19 kuopa atei
nančią vasarą rengia išva-J 
žiavimą. Išvažiavimo komi
sija išrinkta iš J. Buivydo ir 
P. Kriaučiuko. Kuopietis.j

Komunistai tuomi įsižeidė 
ir vis neįvyko razbajus.

Nupirktas komunistų na
mas atrodo panašus į bra
vorą. Bimbalaitis.

Iš Siuvėjų Susirinkimo
Gruodžio 10 d. buvo siu

vėjų 54 skyriaus priešmeti- 
nis narių susirinkimas, ku
riame buvo perrenkama lo- 
kalo valdyba. Lokalo pirmi
ninku išrinktas — J. Gla
veskas, protokolų rašt.—J.
Jegaila, finansų rašt. — P. 
Montvila: Į joint board’ą iš
rinkti—J. Vaitukaitis ir J. 

sujPeterson; I direktorių komi
siją—Ch. Kundrotas; Į ama rymui, 
to komisiją (trade board) i užtai ir 

BRIS- I išrinkti—D. J. A veika ir G. i 
nę-. R, Puidokas: F. Milas iš

Naujų Metų Laukimas
šiais metais Brooklyno 

lietuviai rengiasi Naujus 
Metus laukti Kerai prisiren
gę. Lauktuvės bus Piliečių 
Kliube, Atletų Kliulie ir pas 
privačius biznierius. Visur 
bus muzika, dainos ir Šo
kiai.

Man geriausiai patinka 
lauktuvės Atletu Kliube, 
168 Marcy avė. Jie lauktu
ves rengia ne pelno pasida- 

bet draugiškumui, 
vaišės yra geros.

Grįžo J. Butėnas
i rinktas atstovu į jungtinę' žinomas daininikas Jo-

--------- i amato vykdomąją komisiją Butėnas jau New Yorke sry-
turi Hartforde ar Bri-'(joint trade exe c u t i v e vena pas savo dukterį. Te- 

kambarių butą iš-'board), o Pildomosios Ta- ko su iuo pasimatyti ir iš- 
rybos nariais išrinkti—J. girsti įdomių papasakojimų 
Ambrazaitis ir J. Kivvta. apie komunistu elgėsi Lietu- 

Reikia pasakyti, kad lo- voie. Komunistams atgal 
k.alo valdybos sąstatas ma- grįžtant į Lietuvą, p. Butė- 
žai tepasikeitė. J ją įėjo tik nas buvo pabėgęs i Vokieti- 
du nauji žmonės — J. Je- ja, nes nuo komunistų bėga 
gaila ir G. B Puidokas, o ki- visi, kurie tik turi sveikas 
ti liko tie patys. kojas. Rep.

dar ---------------

4-5panptirijkus nelaimei, nuomoį arba nama parduot, 
pagelbėtų Musų kliubas yra - ' -ras- - prašomas pranešti šiuo ad-

uninsas — rraiiK v e. bic-' turt?n2'a“slaa geresnes resu; s Michelsonas, 636
kas, knygų peraiuretojai - kiti lietu; ių kliub< Amen”;™™ y’ ’
Po\Ą,late Malįsvitis ii Joku- k°je arba vįsarne pasaulyje. *
jSLvJ;Kliubo priešakyje visuomet 

\stovėjo ir stovi žmonės pa
tyrę ir teisingi.

Frank Verbickas.

nas Raugelė, nutarimų 
tininkas — Frank Verbic-

išrinkti: Mike Benkus, Ma- 
teušas Kuliešus ir Jonas Ku- 
liešus. Gaspadoriais — Pet
ras Jankauskas ir Vincas

Skaitytojų Balsai
Įvairios Žinios • Bakanauskas. Valdyboj yra j

Musų miesto kai kurie 3 čia gimę, pavyzdžiui, Juc
lietuviai gavo laiškų iš trem 
tiniu, kur kalba apie p-nios 
A. Devenienės atsilankymą 
tarpe tremtinių. Laiškuose 
tremtiniai labai šiltai atsi-

tremtiniams.

Musų
nis veikimas dabar yra ne
įmanomas, nes musų L. P. 

HptnvuitP Kliubo svetainė yra taiso- 
Izabelė ma nuo aPačios iki viršau- 

Avietinaitė - Gustainienė Ji
vra sesuo žinomos zurnalis- , , . . ';bus baigtas iki vasario me

nesio, o kol kas po svetimas 
svetaines nenorime daužy- 

Tos visos lietuvaitės yra tis, tai ir musu veikimas yra
Worcestere gimusios ir au- kiek apmiręs/J. Krasinskas
gusios, visos buvo nuošir- __________
džios lietuvaitės, o kai ište- LOWELL, MASS.
kėjo už Lietuvos piliečių ir ______
buvo Lietuvoje laike pirmo- Amerikos Lietuviu TaiT- 
sios rusų okupacijos, tai bol- bos vietinis skyrius buvo su- 
ševikai jas su šeimomis is- rengęs balių, kurs gerai pa- 
gabeno į Sovietų koncentra- risekė. Už tai priklauso kre

ditas musų darbščioms mo
terims, o ypač reikia pami
nėti E. Ramanauskienę ir 
O. Saulifenienę.

Daug prisidėjo ir musų 
biznieriai: D. L. K. Vytau
to Kliubas, Beston Baking 
Co., J. Saladka, M. Jankevi-! 
čius, S. Kriaučiūnas, V. 
Paulauskas, Marvin’s Cafe, 
Beston Open Air Market, 
Jurgis Baumila, Gray’s Fur
niture Co., Super Cash Mar- 

1 ket, T. D. S., J. Balkus, Mrs. 
Dubinskas, Mrs. Nedzveckas 

Į ir kiti.
Į Publikos galėjo būti dau

tės ir diplomatės 
nos Avietinaitės.

MILLV1LLE, N. J.

aikštelę
Harrison

Maedale-

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vak 

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

žąs Belskvs, chemijos mzi- 
nierius, Jonas Jasevičius ir 
Jonas Kuliešus. Visi 3 geri 
lietuviai. Iš
bos narių sesi yra 
vio” skaitytojai.

Paskutiniu laiku pradėjo 
čia gimę lietuviai prie kliu
bo rašytis. Jau, Kaip girdė- 

mieste joks gyves-iti, tai pralenkė senus, atva
žiavusius iš Lietuvos. Mažai 
jau liko tokių musų mieste, 
kurie nepriguli, bet, kaip

Tarptautinis Bazaras
Miesto šviesuomenė High i ra 

dešimties valdy- School akto salėje gruodžio 
Kelei--11 d. suruošė tarptautinę 

parodą ir muzikalini vaka*!

Gerbiama “Keleivio” re
dakcija,

Aš gavau vieną kalendo
rių iš “Keleivio”, tai yra la
bai geras kalendorius. Tik- 

lietuviška knyga su daug
skaitymų ir visokių žinių. 
Tai aš noriu nusiųsti į užjū
ri draugams tą kalendorių li

rą. Teko stebėtis, kaip pui- prisiunčiu vieną dolerį, kad 
man atsiųstumet dar du sa
vo kalendorius. Su pagarba, 

Zina Zongaila, 
Chicago, III.

kiai komitetas, vadovau
jant J. M. Connell, suorga
nizavo tą vakarą ir pritrau
kė net 25 tautas. Franeuzai 
parodėlei demonstruoti at
siuntė konsulo dukterį iš

matyti, tai prigulės visi. Bu-į Philadelphijos. Pati įdo- 
tų apsileidimas neprigulėti i minusia buvo Lietuvos paro

dėlė, kurią suruošė, demon 
stravo ir aiškino 
Budrienė, Angelė ir Alek
sandra Kašubo? tautiniuose 
kostiumuose, kurie sukėlė 
sensaciją. Ukrainiečių cho-

prie tokios turtingos organi
zacijos, kuri apsaugoja na
rius iškilus nelaimei, ligoje 
ar numirus. Moka nariui 
ligoje $10 per šešis mėne
sius ir mirus $300. Tai u':

Tikra Teisybė »

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway.

Šiuo tarpu siuvėjai 
dirba neblogai. Nuo gino-i 
džio 15 visi siuvėjai gaus 
pakelti algos po 12 ir pusę 
cento valandai, arba pen
kius dolerius į savaitę.

Tiesa prieš šiuos rinki- 
lietu visk i ruskiai ,

Didysis

SAPNININKAS 
Su Salemono Galva- ’ z *

Gražiais mėlynais vilteliais,
mus musų lietuviški rusKiai parankaus formato, daugiau 
norėjo sudemoralizuoti uni- kaip 300 pusjapįu, kuriuose su
jos narius, bet jiems tas ne- ra-vta apje j 500 visokiu sapnu, 
pavyko. Siuvėjai šaukė savo Kaina $2 -Keleivio” skai- 
susirinkimą, kaip paprastai,; tytojams tik $1.00.
Amerikos Lietuvių Piliečių Į Gaunamas “Keleivio” knygy-

Gerbiama redakcija, 
Gavau žinią, kad man vėl 

laikas atnaujinti prenume
ratą. Aš todėl skubiai pa- 

Regina siunčiu tris dorelius ir pra- 
šau siuntinėti “Keleivį” to
liau. Tėvas ir Maikis mus 
daug prajuokina, bet kar
tais ir gaila senio tėvo, kad 
sulaukė žilos senatvės. Vė
linu, kad mano prenumera
tos mokestis tėvą biskį pra
džiugintų ir kad jis

KELEIVIS”
So. Boston 27, Mass.

Kliube, o “Laisvė” paskelbė! 
tris ar keturias dienas anks
čiau, kad kriaučių susirinki
mas esąs šaukiamas pas 
kun. N. Pakalnį. Tuo pa
skelbimu aiškiai pasirodė, 
kad lietuviškiems ruskiarrts 
tik ir rupi demoralizuoti lie
tuvius, bet gerai, kad musų 
lietuviai juos gerai pažįsta.

Vyt. Katilius.

ne. “KELEIVIS”
636 Broadway, S. Boston, Mass.

Lietuviško Kremliaus 
Įrengimas

Brooklyno kom u n i s t ų 
nusi- Kremlius dalinai jau apva- 

pirktų sau samogonkės. , lytas. Brudą išvežus pasida-
pagarba,

Zuzana Petraitienė,
Baltimore, Md.

Su paerarba. rė didelė tuštuma, kurios
užpildymui reikalinga bal
du, o ypatingai reikalingos 
lėkštės, peiliai ir šakutės.

Gerbiamas redaktoriau, '-----------------------------------
Aš prisiunčiu $2.50 ir pra- lyn, N. Y. užsakė man tam- 

šau atsiųsti man kalendorių stų laikraštį ištisiems me- 
1948 metams, o likusius du tams. “Keleivį” aš labai 
doleriu prašau pasilaikyti mėgstu ir su nekantrumu 
Kalėdoms už trumpą apra- laukiu, nes pas mus Angli- 
šymą musų gyvenimo girio- joj lietuviškas laikraštis la
se ir mano “baksuvkos”. bai retas svečias. O kada 
Linkiu visa gera. koksai patenka pas mus, tai

George Šeškauskas, yra visų grobstyte grobsto- 
E. Millinocket, Me. mas ir po keletą sykių galas!

-------------- - ‘.nuo taio visas perskaito-
Gerbiama redakcija, ;mas. Su pagarba.
Pranešu, kad mano sesuo,! J. Sirutis,

Mrs. Eva Alvanja iš Brook-

SKAIT YKITE
Informacijos Centro 

Leidinius!
LITHUANIA’R F1GHT FOR 
FREEDOM By-

E. J. HarriMB.
Kaina 50c.

GHILLEBERT TE LANNOY 
IN MEDIF.VA1. LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a eollectivc •nrk 
Kaina $1.00

Užsakymus siuskite:
Lithnsnian American Information 

Center.
233 Brnadwav, New York 7, N. V.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

nejs i steigs Dievo Karalystė. 
ALIK ARMIN.

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

DAUG ĮVAIRUMO

Už $1.00 per visą 
nesi 32-jų puslapių 
suokit:

Bude, Ensland.' 332

metų kožna taė- 
žumalas. Adre-(t-481

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
N. fith at, Philadelphia S, Pa.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tčvu

300b rublių senais pini

Krikščionybė ir 
Budizmas

Tikybas pažįstantieji žmc- Visai kiu vaizdą mato- 
nės netiki, kad tokia asme- me Azijos tikybose. Indijoj 
nybė, vadinama Kristaus ir Kinijoj buvo tikybų kurė- 

į vardu, butų kada buvusi, jų, kuriuos neperdedant ga- 
kad ji butų is nekaltos mer- Įima vadinti išminčiais_ mumine ič toil'AC 1

li

po mirties iš taikos kūrėjais. Buda, Kon- 
numuusiu prisikėlusi ir į fucijus, Laoi.se buvo aukšto 
dangų Įžengusi. Vargiai mokslo išminčiai, filosofai, 
toms pasakoms ir patys savo laikų mokslo žinovai, 
krikščiones tiki. Buda, kaip ir Konfucijus

Prileidus, kad tokia asme- paliko daug rištų, kuriuose 
nybė tikrai buvo, tai patys j išdėstė savo pažiūras į žino
tos asmenybės garbinto ai nių sugyve inio taisykles 
pripažįsta, kad tai buvo (moralę).
vargingos šeimos vaikas, ra- Reikia pridėti, kad A ;i- 
svti visai nemokėjo, o ska:- jos išminčiai nesiskeibė e ą 
tyti gal buvo kiek pramokęs dievais, ne- i mokė s$e. ti 
aramaiškai. Jo išmokslini-pomirtinio gyvenimo. . ų 
mas lvginasi su i ranašo Ma- mokslas mokė, kaip r-i ia 
gometo išmokslinimu, kur’S padoriai, taikiai ir tvarkiai 
irgi ne pats surašė savo ti- gyventi čia ant žemes, 
kybos dėsnius, bet tą kiti

gimusi.

už ji padarė.
Krikščionių pranašas Kri

stus, apart daugelio kitų 
vardų, dar yra ir “taikos 
karaliumi’’ vadinamas. Kuo 
jau kuo, bet kryžiaus garbi
nimo šalys savo taikingumu 
ko mažiausia turėtų girtis. 
Nuo pat

Nr. 52. Gruzdžio 21 d., 1917 m.

DABAR RIAUŠĖS ITALIJOJ

Jų tikybos sekėjai yra; 
vieni iš taikiausių pasauly
je. Tačiau krikščionims mi
sionieriams bliaunantis i jų 
žemes su savo tikybos skel
bimais, skaldant jų tikybą, į
ir pas juos pasėta nesantai-Į----------------------
kos ir kovų sėkla. Indija ir;sakysime skaičius,

Pagal Įsakymą iš Rusijos, italų komunistai kelia po visą Italiją riaušes, strei
kus ir neramumus. Paveiksle matvti, kaip Romoje policininkai pešasi su komu
nistų demonstrantais. Šitame susirėmime vienas komunistų atstovas, Giuliemo 
Paletta, gavo paragauti policininkų lazdų, o paskui komunistų vadas Palmiro 
Togliatti griežtai protestavo, kaip policija išdrįso mušti su lazdomis komuni
stų atstovą. Togliatti, tur būt, mano, kad policija turėtų mušti tiktai paprastus 
darbininkus, o neužkabinti aukštųjų riaušininkų.

tad turė- ninkai nebalsuotų už tuos Į fro^^ę^Pauim^^aiu-' iš 
i .-i ”• ua Kinija buvo taikiausios ša-'sime sakvti skaičinė. 0 jei- kongresmonus ir senatorius,'Šeduvos vai.

iki lvs» iki kryžiaus garbintojai į gu sakysime skaitlius, tada t kurie balsavo už Taft-Hart- SSSnikie^uv^^ ’̂i^Tau
(1Z10S IRI aaDanmių laikų ; ivlian aišku turšimo cakvti1 Uv hiliii • iėnu vai. gvv. Brooklyne.
krikščioniškos tautos ka-, - - • r irčti

—Tegul bus pagarbintas, Kas turėjo pasidėjęs Į ban- riauja, piaunasi, kaip vilkai įsavo 11 - F
su rainiais, pasirengę vienas1 Palyginus krikščionių ti-Maike! Meri krismus!

—Tėvas išrodai labai
linksmas. Turbut gavai ge
rų dovanų Kalėdoms.

—Ne, vaike, šįmet mano 
frentai užmiršo mane. Be 
aš nekėrinu, ba turiu susi- 
eėdinęs dešimtį dolerių. 
Kaip tu man anąsyk pata
rei čėdyt, tai aš paklausiau 
tavo rodos. Dėlto ir links
ma, kad kišenius netuščias.

—Tėvas esi laimingas, 
kad gyveni Amerikoje. Jei
gu gyventum Rusijoj, tai iš 
tos dešimties dolerių šian
dien turėtum tiktai vieną 
doleriuką.

—Ką tu nori pasakyt?
—Aš noriu pasakyt, tėve,

k a
tam bankas išmokės kitą apgalėti, pavergti arba kybos šalis su Konfucijaus 
rublių naujais pini-, išžudyti. Godumas ir plėši-į ir Budos sekėių šalimis, ma

gais,
30o0
gaiš. Todėl 
spekuliantai
buvo sudėję savo pinigus į! ....... . . -
bankus. Bei Rusijos darbi- ,kana^a
ninkai. kurie laikė pinigus!1* Prles kįtas tautas jų ua 

dabai- gavo už,Sr?bl,m0- tlks‘u: kaiP

komisarai ir t'ravimas pas krikščioniškas 
jau iš anksto'tautas yra didžiausias.

ne
už-

lys, iki kryžiaus garbintojai į gu sakysime skaitlius, tada: kurie balsavo už 
nepradėjo* į jas briautis ir; jau aišku turėsime „ sakyti ley bilių.

skaitlinė. CIO unijos turi “Politi-
Na ir kuris žodis gražiau nės Akcijos Komitetą”, ku- 

skamba? i ris, rengiasi prie ateinančių
—o— metų rinkimų, kaip jis tą

Kaip teko patirti ‘‘Kelei- darė ir praeityje. CIO uni
to” redakcija ant korės-j jos nori sukelti rinkimų 

uizino senėjai inunrt ‘į pOncjentų raštų daro “steri-j kampanijai 6 milionus dole- 
fy, k?',Įy?^;b’l,.^" lįzacijos^ operaciją. Netik' '

tome dideli skirtumą. Bu-|y. 
dizmo sekėjai moka ramiai'

kėjais ir dėl tikybinių skir
tumų nešaukia savo sekėjus 
į karą. Pakantrumas (tole-

ublį tik 10 kapeikų. -T t^vfirancija) yra vienas iš gra-
—Palauk, vaike, bet Jei-; jūrine'1"!a’pįftu"(menka’! šiaušių Azijos didžiųjų ti- 

u už gryviną dabar masko- ® krikščionys vra k-vbų P0^^- TokbJ tik>- 
Š , ™°nk°rvPri P-W , šaVas°n(UktS bini, žudvriu, . kokias per-

dS-n^rJir’u^ĮĮŠ.vieni kitus niekina ir -

ną snapso reikėdavo mokėti ’ . . . ..• j * * ’1233 metais popiežius!
Gregoras Įvedė

pne savęs, kai darė

dalimis rašto nukerta, bet ii 
savų frazių gausiai priker
gia. Kas, žinoma, nėra leis
tina.

Mes žinome kad redakci- 
a turi turėti savo “konstitu

ciją”. Bet reikia neužmiršti, 
kad ir reporteriai turi

nų.
Gelžkeiiečių unijos (18 į 

brolijų) visada laikėsi nuo-į 
šaliai nuo politikos, bet at
einančiais metais ir jos išei
na į politiką ir žada agituo- 
i savo narių ir prijaučian

čiųjų tarpe, kad rinkimai

jėnų vai. gyv.
Butlreckis Jonas iš Tauragės ap.
Bullis Jonas iš JJoniškio.
Bunys Julius iš Šiaulėnų vai.
Burbulevičius Pranas iš Alytaus a.
Buškauskas-Bush Mykolas ir jo 

brolis iš Alyatus.
Busilavičiutė iš Rokiškio m.
Butvilas Juozas, Elena ir Johanu 

išvykę iš Šiaulių.
Bylytė Marusė ir Rozalija iš Tau

ragės a p.
Girtautas Pranciškus iš Telšių ap.
Civinckas Juozas, Mahanoy City. 
ėepukas Juozas iš Kamajų. 
Černauskaitė - Mykolienė Katari

na iš Gižų vai.
Dakinevičius Anupras Vacius ir 

Zigmas, New Yorke.
Dakinevičiutė Marija.
Davidonis Jonas iš Strošiunų km.
Dzekonskas Albinas iš Alytaus ap.
Dzekonskas Alfonsas ir sesuo Salo- 

mėje iš Alytaus ap. 
i Endriukaitis Antanas ir Ona kilusi 
iš Šakių vai.

Fergis-Fergusson gyv. Bostone.
Freierįs Ernestas ir Valęrijonas iš 

Plungės vai.
Gabalis Antanas iš Leckavos km. 

Mažeikių ap.
Lazauskas Adomas ir -Jonas, gyv. 

New Yorke.
Lazdauskaitė iš Jurbarko.
J/ekaviėius Vladas, Chicagoje.
Lcnauskas Pranas ir Stasys iš Kė

dainių ap.. Vasiliškio parap.
I>eonaviėienė - Pečiulytė iš Mako- 

lų vai. x
Lingaitytės < Morlencienė ir Oren- 

tienė) iš Eržvilko vai.
Linkis Vladas gyv. Detroite.
Linkys Vladas gyv. Newarke.
Mačiulis Anupras ir .Jonas iš Ute

nos ap. « ♦
Marcinkevičienė - V asiliauskaitė 

Marijona vyras Juozas ir vaikai,
Matukaitis Vincas iš Vilkaviškio.
Mazleveckas .Jonas iš Alvito vai.
Mickevičius Juozas iš Baluškių k.
Milašauskas Andrius iš Šilavoto v. 

J Miliauskas .Jonas iš Rietavo parap.
Mincienė Lionė našlė Mykolo, 

i Mišeikis 1‘ranas ir sesuo Petrė.
Navickas Ignas ir Leonas iš Pa

nevėžio ap.
Navickas Stasys iš Anykščių.

Vl'a • Nekrašas Aleksas, prašo atsiliepti 
• ’ jo mirusio senesio Vilikavičiaus gi-po- | minės ir pažįstamus.

Norkus Stasys sun. -Juozo ir Kot
rynos Butkytės iš Eržvilko vai.

Oleika Jonas ir Juozas iš Vilkaviš
kio ap.

j Palekas Kazimieras.
Paliliunai prano broliai iš Ramy

galos vai. ir jų vaikai.
Paškevičius Juozas ir duktė Olė iš 

Kauno.
Patlaba Juozas, Cleveland.
Paulušis Stepas, Newark.
Petronis Bronius.
Piliuvienė Ona iš Kalvarijos vai.
Poškus Jonas, daktaras.
Pugačiauskas Stasys iš Stakliškių 

vaisė.

savo j duotų geresnį kongresą.
. _ ______ ___ . ? talmuda. J Nuo A. D. Federacijos

s|niekacfa nepu\o.^i~uo žvug5-Į “Keleivio” administracija’:atsiskyrusi mašinistų unija,
Ispani;oj‘Plu (aczl0į1.0;. 1 *č|da prie gerb. MichelsonoĮsu 600,000 nariu, irgi stoiaH J bos stovi daug aukščiau uz* r &

ną snaj 
visą rublį.

—Jeigu ištikrųjų taip bu- . , . . ..
Ui skirtumo nebūtų, tė- m ,ve. liet taip nėra. Už 10 ka-! , 12|2 PaIern° mie-

1 [ste, Sicilijoj, po šventų pa
tu,

kad devynis dolerius Stali- peikų rusas degtinės ne-;
nas butų pasiėmęs.

—Kokiu spasabu?
—Diktatorišku patvarky

mu.
—Aš to nesuprantu. Mai

ke.
—Ar tai tėvas da negir

dėjai, ką dabar Stalinas pa
darė?

—Jes, Maike, girdėjau, 
kad Rusijoj dabar bus nauji 
rubliai. Vienas komunistas 
saliune rodė Bimbos gazie- 
tą ir aiškino, kad nauji pi
nigai busią daug gražesni. 
Ant senųjų Stalinas buvo be 
pypkės, o dabar busiąs su 
pypke.

—Pypkė čia nesvarbus 
dalykas, tėve. Svarbu t-s 
kad senieji rubliai dabar tu
ri būt iškeisti į nau uosius, 
ir už vieną naują reikia Jun
ti dešimtį senųjų. Todėl a? 
ir sakau, kad jeigu tėvas 
gyventum Stalino rojuje, 
tai vietoj dešimtinės šian
dien turėtum tiktai vien- 
dolerį.

—Aš, Maike. visada ?-j 
kau, kad vilkas savo noturo 
nepakeis. Nors tu jam pvra 
go padėk ir medaus užteik
is vistiek tau ožką pa 

smaugs. Taip yra ir su St - 
linu. Kaip priprato ari 
Kaukazo bankus rubavot 
'ai ir dabar negali susival- 
dyt. Bet tas komunistas r - 
kuoja, kad dabar Staline* 
padaręs teisingai, ba šnap 
so praisą nupiginęs, o k. 
bankuose turtuolių uinig • 
konfiskavęs, tai darbin’n- 
kams skriaudos nebusią.

—Tas komunistas nečir.c 
ką šneka, tėve. Rublio nu
vertinimas kaip tik skau
džiausia palietė Rusi os 
darbininkus, kurie bankuo
se pinigų neturėjo.

—Kodėl?
—Todėl, tėve, kad l an

kus, kur komisarai savo pi
nigus laiko, šitas Stalino pa
tvarkymas gudriai apeina.

maldų išskerdžiama tuksenus, nes kvorta vodkos Ru-! .. . ,
-i oi dabar kainuos lygiai i ia^c.uz^- .$15.00 Amerikos pinigais.! 1-^ljneta.s Anglijoj pra- 

1 s . įdėta raganų deginimas , 

" kurs persimetė į Ameriką ir

.mane perkrikštino į masko- 
i liūs. Persitikrini mui pa-

k 4 n 4 cirr 4 one žveigkite I “Keleivio” siun-I A&l Atinėjimo adresų juostelę, 
kur iš Juozo padarė Osipą.

krikščionis. Arimantas.

Kiti daiktai taipgi neipei 
barni. Pavyzdžiui, jeigu Ru-i 

i ios darbininkas norės nu-l 
irirkti svarą kavos, tai jis 
urės dirbti dvi dienas, kai 
uo tarpu Amerikos darbi- 
ainkas uždirba svarą kavos 
)?r 22 minutes.

—Ale tas komunistas po
rino, vaike, kad Sovietuose 
labar viską galima pirkti 
be kortelių. Stalinas jas pa- 
kasa vojęs.

—Tas nieko nereiškia, 
tėve, nes ar kortelės panai
kintos, ar ne, Sovietų krau
tuvėse vistiek negalima nie
ko gauti. Dėlto ir kainos 
r asakiškos.

—Olrait, Maike, dabar 
au bus aišku.

ITALIJOJ BAIBĖSI MAIŠ
TININKŲ STREIKAS
Italijoj maisto krautuvių 

tarnautojai buvo paskelbę 
streiką po visą kraštą. Po 
dvejų dienų streiko valdžia 
paskelbė, kad maištininkai 
sutiko su vyriausybės pasiū
lytomis darbo sąlygomis ir 
uždarbių pakėlimu ir todėl 
larbininkai ir tarnautojai 
nutraukė streiką. Streikavo 
100,000 žmonių.

Žiuriu ir laukiu, kada tie 
lietuviai profesionalai, ku
rių po kelius kas savaitę at
vyksta iš Europos, patieks 
ką naujo ' musų lietuvių 
spaudai, bet veltui, nieko 
neįžiuriu.

Tiesa, vienas kitas straip-Į 
snis jau pasirodė musų spau 
doje, bet, jei ne klystu, i5 
užjūrio atėjęs, o ne čia apsi
gyvenusių parašytas. Gal iš 
viso jie ir n e n o r 1 čia 
prie lietuvių dėtis? Nema-

J. D. T.

čia tęsėsi iki 19-įo amžiaus.
1546 metais Škotijoj pro- 

testonų žudymas.
1572 metais Francijoje 

vyksta garsiosios hugenotų 
(kalvinistų reformatų) žu
dynės.

1618 metais Čechijoj pra
sidėjo didelis tikybinis ka
ras, kurs tęsėsi per 30 metų 
ir išgriovė didelę Europos
dalį. įnyčiau. Tad, vyrai, uz

O kiek mokslo vyrų ir pa-'plunksnos! Papasakokite 
čių ' 
su 
gai
ginta ant laužų!

Sąrašą krikščionių karų ir Musų filologai arba re- 
žudynių, daromų vardan dakcijų personalai kartais 
Kristaus mokslo platinimo nukala naujus lietuvių kal- 
ar išlaikymo, galima butų bos žodžius, kurių prasmė 
tęsti iki begalybės. gaunasi iškreipta.

Akivaizdoje to visa, ar Pavyzdžiui, kai kurių pra
garima sakyti, kad “Kristus dėta rašvti: “pakrovė” vie- 
—taikos karalius”? Ar ne- toje prikrovė. Sutrikimas 
butų tinkamiau sakvti, kad vietoje pakrikimas. Skaičia
is yra “karo dievas”? vietoje skaitlius ir tt. Jeigu

DARBO LAUKE

i rinkimų kovą ir nori su
kelti tam reikalui vieną mi- 
rioną dolerių.

—o—
Amerikos darbininkų uni

ios išeina į politinę kovą 
Jviem frontais. Iš vienos 
pusės unijos valosi nuo bol
ševikų, raketietių ir panašių 
gaivalų, kad organizuotų 
darbininkų eilėse nesipai
niotų nei svetimų valstybių 
agentai, nei pelnagaudžiai 
aketieriai.

Iš kitos pusės unijos vis 
’abiau veržiasi į politinę ko
vą, nes darbininkų kova už 
savo būvio pagerinimą 
ne tik ekonominė, bet ii 
ritinė kova. Aožv

ŠUNĖS SUKRAMTĖ 
VAIKĄ

Clintono penkių metų ber
iliu k a s, Frank Tokarsz,!
ruodžio 17 d. buvo skau-; 

džiai šunų sukramtytas. Du 
šunės jam įkando 50 kartų 
ir baisiai sužalojo veidą, 
kaktą ir krutinę. Vaikas nu
vežtas į ligoninę. Daktarai 
sako, jis eina geryn ir gali 
pr.cys.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimo* ir pajieškojimus.

Kalendorius Jau Gatavas

“Keleivis” jau išleido didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa- 
s'skaitymų. Yra arti 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus garima 
pr.'siųsti l.artu 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 

aleneoriu, kad jį gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,

Keleivis ’’5
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Taft-Hartley darbo bi
rius, visai prieš to biliaus su
manytojų varią, pastūmėjo 
Amerikos unijas į politiką.
Darbininkai mano, kad ta.- 
įstatymas yra netikęs, o 
kaip jį pakeisti, jei kongre
se sėdi žmonės, kurie tą įs
tatymą priėmė didele balsų 
dauguma?

Vienintelis būdas įstaty
mą pakeisti yra pakeisti pa
ties kongreso sąstatą. Rei
kia į kongresą pravesti dau
giau kongresmonų ir sena
torių. kurie stovėtų už dar
bininkų reikalus.

—o—
Amerikos Darbo Federa- 

ija rimtai ruošiasi prie at
einančių metų rinkimų. Ji 
labar nori sukelti 5 milio- 
ous dolerių rinkimų kam
panijai. Pagal Taft-Hartley 
statymą, unijos negali už- 
lėti ant savo narių “asses- 
nentų” politiniams reika- 
’ams. Todėl unijos pinigu- 
rali sukelti tiktai laisvu na- 
ių apsidėjimu. Jei kuris 

unijos narys nenori, jis gari 
savo įnašo neduoti politinei 
kovai paremti. Bet užtat 
laisva varia duoti pinigai tu
ri daug daugiau svorio. Na
rys, paaukavęs laisva valia 
vieną dolerį rinkimų reika-
lui. daug daugiau rūpinsis. B^,niCTS-. E1„, „
tais rinkimais, kaip is prie- Panevėžio ap. Subačiaus vai., gyveno 
vartos atidavęs savo dolerį. E*£™dMitA
A. D. Federacija sukels pen-' 
kius milionus iš savo narių 
ir tie pinigai prisidės prie 
išrinkimo
so.

TREMTINIAI PAIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ

Adomaitis Antanas, iš Vilkaviškio j 
ap. Žaliosios vai., gyveno Brooklyne. ■

Adomaitis Jonas ir sesuo Pranciš- * 
ka vaikai Alijušo iš Naumiesčio vai. Į

Akstinavičiutė - D.ulskis ir vyras į 
iš Mariampolės ap.

Albrecht - Grundmannaitė Marija, j 
išvykusi iš I>atvijos ir vyras Julius ?

Ambrazas Jonas iš Tauragės ap. 1 Pujržlvs Antanas
, Amsiejus Adomas is Nemunaičio Į \’cw Yorke

*aAndJiiir“ I Kola ' a a • Puokni< Kazys iš Želvos vai.
Andrys,ene Izabele .r A nd nosyte. Radziukynas Antanas is Alytaus

A ena’ I apskr.
| Ragelis Jonas iš Rokiškio ap. 
i Rakauskas Pranas iš Viekšnių.
‘ Ramonas Kazimieras iš Telšių ap.

ir seimą. gyv.

geresnio kongre-

-o-
A. Darbo Federacija įkū

rė “Švietimo ir Politikos Lv- 
gą”, kuri rūpinsis, kad atei
nančiuose rinkimuose darbi-

Anuzaitis Pranas.
Arenhold - Mauer Berta iš Buchtos 

Lietuvoje gyv. New Yorke.
Aris-Baziulienė-Jonkaitė Teklė iš 

tadviliškio vai.
Bacevičius Jonas iš I.ukšių vai.
Bakaitienė - Kažemčkaitė Antani

na iš Sintautų vai. ir vyras Jurgis.
Balabinskas Vincas is Šilavoto vai.
Balčiunicnė - Belch našlė /\ntano, 

ir sūnūs.
Balčiunicnė - Mikdovaitė Marijona 

gyv. Chicagoje.
Balnionis Jonas iš Kupiškio vai.
Balnytė Valerija, iš Ž. Naumiesčio 

vaisė.
Banionienė našlė Jono ir keturios 

dukterys. Velionis buvo kilęs iš Par
šelių kaimo.

Banys - Kvicčaitė Liuda iš Ncva-
rėnų.

Baranauskas Jonas ir Petras iš 
Šiaulių parap.

Paulina iš Viekšnių v. 
Bcišvs Jurgis ir Stasys iš Betyga

los vai.
Benuoriu* Petras is Daugėliškio v. 
Beržinis Vincas iš Kazlų-Rudos v. 

gyv. Chicagoje.
Bidvos Vlado giminės ir pažįstami 

prašomi atsiliepti.
Bišienė - Koženiauskaitė ir vyras 

Juozas kilęs iš Jonavo vai.
B'zevicius Gustavas gyv. New 

Yorke.
Blažewicz Edvvardns iš Vosyliškiu 

parap. gyv. Chicagoje.
Blažytė' Anelė ir Ona iš Troškūnų 

vaisė.

Raudžius Peter ir Stanley iš Za
pyškio.

Raugtytė Elena iš Tauragės ap.
R-'kašiųs du broliai Vlado.
Sa’ aiauskas Jurgis ir j<> sesuo 

Ona is A. Panemunės.
Samkevičius Jonas iš Šeduvos vi.
Samoška Jonas iš Tauragės ap.
Saiapinaitė Zosė iš Laukuvos vai.
Sarapinas Antanas iš I^ukuvos v., 

gyv. Chicagoje.
Šatkauskas .Juozas iš Krakių vai.
Sėesnoteviėius Leonas ir žmona 

Ona Romanaitė.
Sclensas Mykolas, iš Raseinių ap., 

gyv. Chicagoje.
Senkus Juozas ir jo seserys Domi

cėlė, Efrazina. Maryte ir Ona. ir mo
tina Petronė, gyv. Wash. valstijoj.

_ Sksrdžiauskas Julijonas iš Žaga
rės vai., Chicagoje.

Skopas Jonas. sun. Aleksandro, 
gyv. E. St. Louis, III.

Skorupskaitė Juzė, duktė Juozo.
Skuturnė Alfonsas ir Anupras ir 

jų sesuo Elzbieta, gimę Chicagoje.
Smilga Tadas iš Purvių km.
Stačiokas ar Stasiukaitis iš Vilki

jos vai.
Stanevičienė - Statkvtė Ona iš 

Jurbarko vai.
Stasiulis Kristupas ir Martynas iš 

Žigaičių vai.
Ieškomieji arba apie juos žinan- 

tie’i maloniai prašomi atsiliepti į:
Consu’ate General of Lithuania

11 West S2nd Street.
New York 24, N. Y.

«
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KALBOS DAL YKAI Ė'šsekami teisėjai”; “Se- 
dieną visi svečiai iš- 

Isiskirstė”; “Bet aš pasaky-
T . . *. i iu ------------------- 7~ ... , siu, ko jos non fc indrai”;
Lietu\ių kalboje mes tu- mai stabilizavosi). Kontem- nutaria ir pageidauja, 

rime daug svetimų žodžių, pliacija — gilus mąstymas, kad BALF veiktu s kan- 
kurie dėl įvairių priežasčių į galvojimas. Potencija — ga- čiaį”; “...turi gražų' ūki, ku- 
yra patekę į musų kraštą; lia, pajėgumas. O kas kon-'rįs randasi netoli Eatavia 
(geografinė Lietuvos padė-;templiacinė potencija? Gi- miestelio”; “Vadinasi, tau-
tis;
jos,

lauš mąstymo galia? Per tininkų prestižas dėl to nė 
. daug griozdiška ir netikslin- kiek nenukentėjo.” Šiuose

kai kurie yra taip prigiję, tga. Gi daug paprasčiau ir J pavyzdžiuose sekami, sc- 
kad be jų apsieiti arba juos Į aiškiau butų, jeigu tą pačią kančią, sekančiai, bendrai, 
pakeisti savais butų labai'mintį taip isreikštumėm: in- randasi, vadinasi yra visiš- 
sunkiL. Pagaliau, yra daug; ternacionalinės idėjos pa- kai lietuviški žodžiai, tačiau 
ir tokių, kurie mums būtinai į kenkė Rusijos mokslininkų prasme iu vartoti negali- 
reikalingi. Pavyzdžiui, kui-i darbui. Kolosališka* lengvai ma; tai raidinis veikimas iš 
turą, civilizacija, etika, in- pakeičiamas į milžiniškas, rusų kalbos. Jie bus lietuviš- 
tuicija, istorija, Lgika ir didžiulis, o aspiracijos—į ki, jeigu vartosime šitoki:s 
daug daug kitų. Jų vengda- troškimus, viltis. Bus ir lie-
mi, būtumėm priversti ke- tu viską ir sklandu ir dau- 
liais žodžiais, o dažnai net giau kam suprantama, 
keliais sakiniais apibudinti, Antros rūšies svetimi žo- 
reikiamą sąvoką. Kartais v i- ežiai musų kalboje yra vi
siškai negalėtumėm tiksliai siškai nereikalingi. Jie lite- 
nusakyti ir išreikšti sr.vo' raturos teorijoj vadinami 
mintis. Didelė jų dauguma barbarizmai, ir jų yra dvi 
yra lotyniškos kilmės: iie'rūšys: žodžio šaknis ir ka- 
yra paplitę visame pasauly- mienas svetimos kalbos, o 
je, todėl dėl savo visuotino galūnė sulietuvinta, pavyz-
pobudžio ir reikšmės yra džiui, locnas, griekas, spa- “Kitą dieną (ryt dieną) visi'kitos valstybė 
vadinami tarptautiniais žo- viednė, spravedlyvas—nuo svečiai išsiskirstė”; “Nutar- sakyti, kad jž
džiais. Mokslo srityje ie ne- savas, nuodėmė, išpažintis, ria ir pageidauja, kad B A- —'---- 'z~ v'
pakeičiami ir neišvengiami, teisingas. Antrieji yra sun- LF veiktų šitaip (taip)...”;
Vartojami jie dažnai ir kas- kiau pastebimi, nes išversti “Turi gražu ūki, kuris yra 
dieninėj ir laikraštinėj kai- iš kitos kalbos, sulietuvinti netoli Batavia 
boj ir literatūroj. Tačiau ne- išsireiškimai: “Tame vy- “Bet aš pasakysiu, 
apgalvotas ir besaikis ių riausiame Lietuvos teisme aplamai, *nori..?’
naudojimas ten, kur galima ------------------------------------------ ------ —________
išvengti, nėra girtinas. Blo-i

rusų, vokiečių okupaci- 
lietuvių-lenkų unija... >

Laiškai iš Tremties• I

Atvažiuoja Pirkliai šelpėme kitus, o šiandien 
Drg. L. Riauba iš (hiea- mes jau laukiame kitų pa-, 

gos mums prisiuntė giminai- šalpos. Jau labai daug esa-! 
čio laišką, kuriame tarp kit- me pasinaudoję brolių ame-Į 
ko sako: rikiečių duosnumu. Labai

Mielieji... esu dėkingas už jiems ačiū. Broliai ameri- 
laikraščius, kurių aš su išsi- kiečiai mums yra labai di- 
ilgimu laukiu ir su dideliu dėlė ir moralė parama, juo- 
malonumu pats skaitau ir se visa musų tremtinių vil-

M EI LĖS PAINIAVA VALDININKAMS GALVOSŪKIS

O. P.

giausia yra tada, kada nesu-. 
prantama jų prasmė: “...bet* 
yra amatininkų, profesiona-i 
lų ir visokio užsiėmimo žmo
nių”. “Bet suprato, kad pro
fesijos asmeniui, apleisti sa-

konstrukcijos sakiniuose:' 
Nusikaltėliai jau 
yra policijos sekami; Pas
kui jį sekančią karvę buvo 
apspitęs didelis spiečius uo
dų: Jie ten;rai (kartu) pra 
dėjo dirbti; Tas miestelis 
vadinasi Tauragnai. Cituo
ti sakiniai turėtų būti taip: 
“Tame vyriausiame Lietu
vos teisme sėdi šie teisėjai

duodu kitiems stovyklos gy- tis. 
ventoiams... Ypatingai su 
dideliu malonumu skaitau 
“Keleivį”. Mano tėvelis., vi
sada skaitydavo “Keleivi”.

...Iš Tamstos atsiųstų laik-
matosi, kad jau ir A-’ Pfullingen, 47. VII, 3 

ilgą laiKą mcrika aįškiai pazjsta bol-, žiburėlio Draugijos Valdy- 
ševizmo klastas. Jie skelbia,iby> 1739 So Halsted Street,

K. Bielinis Apie 
Žiburėlį

kad pas juos ant žemės. tik- chicago 8, Illinois 
ras rojus, bet už geležinės. .
uždangos daro visai kitaip'. ~Į ,zial . „ 5i .ir tikrenybėjesknr.las.! šrandiengavau rašo ei;
ašaros ir žmonių žixlvmas...!me U OH-zeho 10 d. lauką su.

■ maloniu pianeSimu apie Ži- 
Jau po trupučiuką prade- būrelio draugijos Chicagoje1 

jo mus tremtinius įsileisti įsikūrimą. Žiburėlis įsižiebė

POLEMIKA IR KRITIKA

Poslapis Penkias

valstybės. N’egalinV- Lietuvoje sunkiais, be plo
jau prasidėjo švaistės tamsiais spaudos 

emigracija, bet tik atva-j draudimo laikais. Paskes- 
žiuoja iš tų kraštų pirkliai' niais metais, kiek bepajėg- 
ir... žiuri, kad butų jauni, i damas, Žiburėlis rėmė nuo- 

miestelio” ;|visai sveiki, o musų žmonėsjlatos skurdą kentėjusį, pa
ko jos, vargo prikankinti važiuoja.(žangųjį ir besimokinantį 

B. Ž. I nežiūri kokios ten bebūtų; jaunimą. Dabar gi, neįi»a-
-------- 'sąlygos, nors į patį pragarą,įnomai sunkiais tremties lai-

įby tik greičiau iš tos Vokie-Įkais, kada musų pavergtoj 
'tijos, iš tų lentinių kiaurų' tėvynė j laikinai užgeso vi- 
barakų, kad nebereikėtu ai-{sos šviesos, jūsų pastango-i 
kį ir šaltį kęsti... M. L. Į mis tolimam krašte, Chica- 

’gos mieste ir vėl sužibo Ži- 
kad čia tremtyje 

esantieji musų jaunieji ne- 
Keleivio” skaitytoja Mrs.'palūžtų tamsioj be prošvais-

Mrs. Marielle Strauss vokietė karo našlė gavo vizą 
atvažiuoti į Ameriką ir čia ištekėti už Charles Schu- 
maker iš Strong City, Kan. Ji atvažiavo su savo 8 
metų dukrele Helga ir pasisakė valdininkams, kad 
ji nori Ištekėti už chicagiškio Lutz, o ne už Schu- 
makerio. Imigracijos valdininkai nežino ką daryti su 
ta neapsisprendusia moterimi, kuri važiavo ištekėti 
už vieno, o atvažiavusi nori tekėti už kito vyro. Da
bar ji laikoma New Yorke, kol kas nors aukštesnis 
nuspręs, ką su ja daryti.

man pareigas. Tie pinigai, į Du Draugai
be abejonės, yra pas B. B. Į Susitiko du bomeliai ir 

•Dabar, turėdamas rankose;kalbasi. Patas sako:

Laiškas Draugui Tr. R.
Gerb. “Keleivio” Redak

toriau !
Nevisai sutikdamas su 

) Tr. R. “Keleivio” 
nr.

kuriems įdomu 
kad politiniai

įsitikinti,

vo profesiją...
per daug pasišventimo. . .
“Internacionalinės idėjos'^0 nr. iškeltomis mintimis be vyksta, verta pavartyti 
stabilizavo Rusijos intelek- aPie tremtinių spaudą, siun-'svarbesniųjų srovių leidžia-

_ *_ rin vima iškarr»3lę) kuri gal rnus laikraštukus, kaip an-
aiškinimą tai, be Tr. R. paminėtų “At-

reikalaujama’ 
įasišventimo.”i drž

. _ . • , rtubui kaulai žmonės Darosi Žiaurus, Kai • būrelis,
tremtyje dar nesuluzę ir vi- M.i.to Maža Turi 
sų lietuvių srovinis lenktv-
niavimas iki vieno tikslo tė

tualų kontempliacinę poten
ciją.” “Kolosališkame vals
tybių konflikte realizavosi 
komunistų aspiracijos.” Pir
muosiuose dviejuose pavyz
džiuose profesionalas ir 
profesija ne vietoj ir ne vi
sai suprasta, ką tai 
Profesionalas

x v. x -ruw.

yra tas kiek
vienos profesijos, betkokio 
užsiėmimo žmogus, kuris 
gerai žino ir gerai atlieka 
savo darbą; amatininkas ir
gi gali buti profesionales. 
Gi keistokai atrodytų, jeigu 
sakytumėm: “darželyje žy
dėjo įvairios gėlės ir jurgi
nai.” Juokinga, tiesa? O 
taip pat negalima buti pro
fesijos asmeniu ir negalima 
apleisti profesiją. Asmuo 
gali turėti arba neturėti bet- 
kokią profesiją. Jeigu gydy
tojas dieną-kitą sugaišo 
New York’e, tai jis savo 
“profesijos dar neapleido.” 
Žmogus gali savo profesi
niame darbe apsileisti.—ne
tinkamai atlikti tiesiogines 
pareigas, bet apleisti profe
siją... netikslus išsireiški
mas. Trečiojo pavyzdžio au
torius ir pats, tikiu,
pagalvojęs, nesuprastų savo 
“labai moksliško” pasaky
mo. Pirmiausia, kažkas kaž
ką stabilizuoti negali. Įvy
kiai arba reiškiniai patys 
stabilizuojasi (sangrąžinis 
veiksmažodis — nusistovėti, 
apsistoti: pav.. karo veiks-

geriau uz mano 
įtikins, jog tremtinių spau
da nėra jau taip visai be
spalvė. Tiesa, gal joje ne
rasim labai fanatiškų kovų 
dėl politinių įsitikinimų, ne
bus joje ir praeities nuodė
mių (kas jų neturi!) ryš
kinimo bei aiškinimo ir pro- 
kuroriško vienų-kitų kalti
nimo dėl buto ar dažniau 
įsivaizduojamo koliaboravi- 
mo su naciais. Tai—ateities 
ir tam kompetetingų įstaigų 
darbas po Nepriklausomos 
Lietuvos dangumi. Reikia 
taip pat turėti galvoje, kad'

eities Keliu”

nakty. Tamstų iniciaty- 
ir pastangas nuoširdžiai

S. M. iš Chicagos mums at-•tė 
siuntė vienos tremtinės laiš-! vą 
ką iš Vokietijos, kur skai- sveikinu, 
tome:

Brangioji... Aš tik dabar 
vienu rūpinuos, kad liktume 
gyvi po visų baisenybių...

Pakyrėjo man darbas. 
Nuo lyto šešių per visą die
ną dirbk, dirbk, kaip jautis, 
iki vakaro šešių valandų! 
Koks tai gyvenimas?

—Aš nežinojau, kad tu 
dirbi — atsiliepė Maikis — 
aš maniau, kad tu vis dar 
ieškai darbo. Kada pradėjai

jūsų laišką, žinosiu savo pa
reigas ir darysiu viską, kad 
jūsų pastangos tinkamai re- 
alizuotųsi Europoje.

Sveikinu Chicago Žiburė
lio Draugijos Komitetą ir 
linkiu jam geriausio pasise
kimo. Jūsų K. Bielinis. 

Red. Pastaba: “Žiburė-

Priimu jūsų pageidavimą 
ir sutinku drauge su jūsų 
nurodytais asmenimis įeiti i 
Žiburėlio Europos Komitetą

(s.
dar

d.), “Var- 
ir “Mažąjį! 

Židinį” (k. d.), “Musų Pra
nešimus” (taut.), “Laisvąją 
Lietuvą” (“romuviečių”), o 
ir jaunimo — “Jaunąjį So
cialdemokratą”, “Studentų 
Varpą”, ateitininkų “Atei
tį”, “Spindulius” ir kt. Ne- 
reik abejoti, kad sąlygoms 
atsiradus, nestigs srovinio 
pobūdžio ginčų viešam gy
venime. “Duok, Dieve”, ta
čiau, kad jų nepasidarytų 
per daug ar kad ateityje ne

po” (liaud.)

__v,v. ___išeitų iš kultūringo elgesio
oficialioji DP spauda suvar-D1' tolerancijos ribų, užmirš- 
žvta ne tik cenzūros, bet irį^ami svarbiausią tikslą — 
----- _ .•— — nesuniekinti vu..

Musų gyvenimas Vokietijoj jir rūpintis teisingai paskirs- 
tikrai darosi blogas. Vokie-i tyti tas aukas, kurios ateis 
čiai mus neapkenčia, vis Į iš Žiburėlio Draugijos Chi- 
galvoja ir sako, kad mes cagoj. Ir mano nuomone 
juos ap valgom, nors, iš tik- šalpos turi atitekti 
rųjų, mus Amerika valgydi-J kratiškai nusiteikusiam 
na... tai matote, kokie žmo-. aktingam jaunimui.

osi žiaurus, kada Pasist engsiu paiuošti 
maisto maža turi! Argi mes {trumpą pranešimą apie be- 
kalti, kad mes atsidūrėme simokinančiųjų medžiaginę 
Vokietijoj? Vokiečiai ant būklę, pasiųsti tamstoms ei- 

i savęs kaltės visai nenori lę adresų studentų, kuriems 
prisiimti. Kitas vėl “tėvelis5' ypatingai reikalinga pašai

u_Pa- 
ueinO- lio” valdyba prašo mus pra-(dirbti?

nešti, kad draugai norintieji —Nagi rytoj iš ryto, kaip 
paremti besimokinantį jau- šešios valandos!
nimą, gali pasiųsti savo au- ---------
ką “Žiburėlio” valdybai.
Čekius reikia išrašyti Mr. K.

vis kviečia pas save, bet ir- pa bei parama. Visai prita-
gi ant pakorimo, kad nebūt (riu jūsų sumanymui, kad

August vardu.

Jonukas Matė Kalėdų 
Dieduką.

Kalėdų rytą Jonukas vaik
ščiojo giliai užsimąstęs. Tė- 

'•vas tai patėmijęs paklausė:
-------- i —Jonuk, kas gi tau? Ar
“Tėte, kaip daug į tu nepatenkintas tuo. ką tau

JUOKAI

tiražo, o juk jos tikslas yra 
aptarnauti visus tautiečius 
pirmon eilėn informuojant 
ir skleidžiant musų kultūrą. 
Gi nei pirmas, nei antras 
dalykas negali buti pajung
ti vien partijos naudai. Pa
galiau, degančiam miške 
net plėšriausi žvėrys viens 
kito nenaikina, bet stengia
si išsigelbėti: kodėl žmogus

varžovą kitų 
akyse, bet išsiaiškinti ar sa
vo nuomonėm pasidalyti.

Šiuo prašau priimti mano 
tikros pagarbos pareiškimą.

Liūtas Grinius.
Chicago, 1947. 12. 11.

gyvų liudininkų... Tik viena atskiros šeimos galėtų pasi- 
dar laimė, kad Amerika 
mus užstoja, o apie Ameri
kos lietuvius amerikiečius, 
kiek jie mums padeda, tai 
mes ir dėkoti nebemokami...
Daug linkėjimų, J. M.

! Mrs. Svilas 
Prisiųsta I pridavė mums 

ištrauka yra polemika tarp j iš Vokietijos 
žiburių’ ir tautininkų (tremtinės, kuriame 

“Musų Kelias”, kurs, tauti- ko rašo: 
ninkams Įprastu budu, tvir-’ Aukštai

Red. Pastaba:

j— protingiausias gamtoje— 
trerar ieškotų to, kas jungia

(<o jungia mus labai daug tina. kad jų partija yra ne
kas ir svarbiausia Tėvynės partinė, jų srovė yra nesro- 
nelaimė), turi vien tik įyš-ivinė, o iie patys yra ne jie, 
kinti ir ieškoti to, kas ski-į bet visai nekalti “tiktai lie- 
ria?! Ne, negausi licenzi-Į tuviai”. Be abejonės, tai yra 
juota spauda tremtyje pri-. polemika. Bet ko demokra- 
valo vesti į vieną tikslą ben-įtiškai galvojantis žmogus) 
tiru kovos keliu. O tiems,)jokiu budu negali suprasti.;

tai yra, kaip tremtyje atsi-! 
durę lietuviai iš viso paken
čia tautininkus visokiuose 
‘‘vadavimo veiksniuose” ir 
kodėl laikyti visuomenės 
viršūnėse žmones, kurie Lie- 

Įtuvoje, diktatūros prieglob
styje, tiktai patys save tole
ravo, o kitiems nedavė lais
vės nei veikti, nei kalbėti, 
nei rašyti?

I Kad užbaigus tą polemi
ką norime dar pastebėti, 
kad drg. Tr. R. nekvietė ve
sti spaudoje “fanatiškas ko
vas”. Jis tik siūlė daugiau 
atvirumo ir mažiau 
apgaudinėjimo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

savęs

Pagarsėjęs Amerikos ge 
nerolas, Claire L. Chennault 
kurs per karą vadovavo Ki
nijoj karo aviacijai, gruo
džio 21 d. vedė vieną kinie- 
nę, Anna Chan. buvusio Ki
nijos konsulo San Francisco 
dukterį.

Sūnūs:
imti globoti paskirus asme- anglių įeina į toną?” Kalėdų diedukas paliko?
nis iš sunkiai gyvenančių Tėtis: “Tas priklauso, su-i _Q ,L A- ,abai

studentų tarpo ir tuomi juos neh, nuo to kai reikia jas; patcnkintas Aį tik v 
materialiai ir moraliai pa- iškasti ir kai reikia jas pirk-, Jaiyko nt>o-aiiu iš-ralvoti 
remtų. ti. —Nesirūpink, beabejo

tau galėsiu išaiškinti.
, ,, . —0, tai labai tferai, tėve-

. . t> n- r v į:al1.nys Maine q3j tu man pasakyti,
pasitarti su B. Bieliuku valstijoj atsėdėjo savo bau- kodė, Ralėdu gied£kas įa. 

Prieš porą savaičių B B. smę kalėjime ir atsisakė ap- dėj dovanas po eęla)te
įve man pasirašyti pakvi- leisti kalėjimą. Paklaustas, :i:nd - -

Dėl pasiuntimo jums adre
sų, kuriais geriausiai galėtu- 

So. Bostone mėtė atsiųsti pinigus, teks 
gautą laišką I pasitarti su B
nuo vienos

davtarp kit 

gerbiama... Kaip

leno

as

Jis Skaito
Vienas

Laikraščius
Maine

...... , , . . . , ,. ilindo i lovą pas mama?tavimą dešimčiai dolerių, kodėl jis non geriau būti ______________- ____________________-

kuriuos jis buvo gavęs. Tą kalėjime, kaij» laisvėj, kali-
viskas pasaulyje keičiasi, jo prašymą išpildžiau, bet nys atsakė: Pakalbinkime draugus ir
rodos dar taip nesenai mu- tuomet man dar nebuvo —Ar jus manote, kad aš kaimynus užsisakyti “Ke- 
dvi dirbome labdarybėje,pranešta apie numanytas neskaitau laikraščių? leivj”. Metams $3-00.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ
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LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Šio skyriaus vedėja sveikina visas savo bendndlr- 
les ir skaitytojas, linkėdama joms linksmų Kalė
dų ir visais atžvilgiais laimingų Naujų Metų!

Dar apie moterų valdymą

Keleivy” dažnai kelia- Tai tikrai gamtos apdovano- 
5 visokios mintvs. \ iena tas ' adas. Jo išdidumas 

--- •*' Tai kaip kokio karžygio. Jo
ir plunksnos dai-

mos
ir man Įstrigo galvon, 
apie moterų valdymų pa
saulio. Gal butu geriau žmo
nijai, o gal ir blogiau, jei 
motervs valdytų pasauli. 
Reikia pasakyti, kad vyru 
viešpatavimas nieko gera 
žmonijai neduoda.

Šitame skyriuje motėm 
buvo jau nurodyta, kad mo
terų yra pasižymėjusių viso
kiose mokslo šakose. Gali
mas daiktas, kad jeigu mo
terims butų duota tiek lais
vės ir progų, .kiek vyrai turi, 
tai moterys šiandien stovė
tų da aukščiau tarpe vyrų. 
Bet moteris vis buvo žemi
nama. Juk da nelabai senai 
vyrai abejojo, ar ji turi du
sią.

Man dažnai kyla klausi
mas balsavimo dienoj: ko
dėl mes nebalsuojame už 
moteris, bet vis už vyrus?

Tačiau kai pažvelgi pla
čiai Į visas puses, tai darosi 
kaž kas lyg ir abejotina. 
Juk moterys nėra nei fiziš
kai, nei protiškai galinges
nės už vyrus. Išrodo, kad 
pati gamta padarė jas silp
nesnes. O gamta klaidų ma-1 
žai tepadaro.

Atsimenu, vienas dakta
ras aiškino laikrašty, kodėl 
vyrai nuplinka, o moterys— 
ne? Tai esą dėl to, kad mo
terų smegenys mažiau dir
ba. Mat, ir daktarų yra vi
sokių nuomonių. O gal ir 
teisybę jis sako?

Pažvelgkim Į gyvulių pa
bėga

skiauterė 
liai jj puošia, ko vištelės vi
sai neturi. Ir, kas Įdomiau
sia, gaidelis nežiūri Į laik
rodį, tačiau kaip tik ateina 
dvyHkta valanda nakties, 
jis tuoi ir sušunka savo skar
džiu balsu.

Galima butų nurodyti vi
są eilę pavyzdžių, kurie pa
rodo, kad pati gamta apdo
vanoja vyriškąją lytį dides
ne drąsa, protu ir kitomis 
ypatybėmis, kurios reikalin
gos vadovybei.

Moterys yra jautresnės, 
gailėstinsesnės ir gal jos 
stengtųsi pagerinti žmoni
jos būvi; bet kas jas prileis 
prie to, kuomet jos yra fi-i 
ziškai silpnesnės?

Man rodos, kad pirma į- 
vyks socializmas, negu mo-l 
terys valdys pasauli. Prie. 
socializmo veda pats gyve-Į 
Rimas. Gal tada žmonija įr 
susilauks laimingesnio bū
vio.

JUOKIASI ANT HITLERIO KAPO

Jaunos vokietaitės iš Neukoeln, Berlyno priemiesčio, susirinko prie Vokietijos 
‘“Reicho” kanceliarijos griuvėsių ir krečia juokus šalia tos vietos, kur ‘“fiure
ris Hitleris” ir jo meilužė nusižudė, 1945 metais gegužės 1 d., nenorėdami pa
tekti i bolševikų rankas. Tos jaunos mergaitės ant Hitlerio kapo visai neraudo ja.

Paskutinis Laiškas
(Tęsinys) džiaugsmo jausmai, palikę

-Miegant man su Kęstu- vietą \isam kam, išskyrus 
čiu minėtoj daržinėj ant Tave. Tu per visą laiką bu- 
šieno, nakties metu per mie- vai mano sielos skundo die
gą naiutau, kad kaž-kas pa-įvaitis, i kuri aš savo atdū
linę mano petį. Pašokusi iš sius siunčiau. Nuo pat pir- 
rr.iego j ajutau, l:ąd greta mojo musų susitikimo iki 
manės ant šieno kaž-kas sė- dabar mano meilė Tau išli
eti, o kadangi buvo labai ko tyra ir kaip kūdikis ne-
tamsi naktis, tai nesupratau,' kalta.
ar tai buvo vyriškis, ar mo- '‘Bijodama tau pasakyti, 
tėviškė. Man užklausus, kie- kas Įvyko tą baisią naktį, aš 
no čia esama, stipriu vyriš-* pradėjau tau pasakoti savo 
ku balsu prisistatė man ko- jausmus, lyg tie pasakoji- 
lonai vadovaująs leitenan- mai išdildytų žiaurią praei
tas, pareikšdamas,’ kad jis Bet tai yra žiauri realy- 
pats atvykęs manęs pasiim- kė, ir jau kas įvyko, niekas 
ti, bet esant dar pearanks- nebeatšauks. Taigi, myli- 
tyvam laikui, jis pats nuta- įl^as Ramuti, klausyk, nes 
ręs dar pamiegoti ir pripuo-Ja® tau kalbu iš savo kruvi-

SNAIGĖ.
Lekia snaigė be sparnų.
Aš sakau jai. kad myliu;
Bet jos juokas sidabrinis 
Nuaidėjo man auksinis.

Kitą snaigę pagavau.
Stipriai ją rankose laikau.
Ir kartoju, kad myliu,
Oi myliu, myliu, myliu.

Savo meilę jai sakau.
Snaigę rankose laikau: 
“Nepaspruksi, nors greita. 
Palūkėki tu miela!”

Savo meilę išsakiau.
Leidžiu skristi jai toliau;
Bet... ji tupi sau ramiai—
Ir ji myli. kaip matai!...

EI. Strimaitė.

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA 
GIMDYMO KONTROLĖ
Anglijos Vyriausis Tribu

nolas anądien nusprendė.

V ALGI AI
Blynai ii Korninių Kruopų, i minutM- 

1 puodukas korninių kruo-!

lamai pataikęs ton pačion 
vieton, kur ir aš apsinakvo
jus. Jau iškart man atrodė, 
kad to leitenanto atvykimas 
nakties metu yra išanksto 
apgalvotas planas, ir kad 
čia yra labai pavojingas rei- 

--------- —----------------------- kalas. Bet ką aš galėjau da
lės 30 minutų. Tada sudėk ryti viena moteris nakties 
grybus ir pakepink kitą 30 metu, atsidūrusi daržinėje 

su nepažįstamu vyriškiu, 
kuris aiškiai turėjo tikslą

nes širdies gelmių.
“Kiek ilgai aš buvau be

sąmonės ir kas tuo laiku su 
manimi buvo daryta, aš ne
žinau; tik atgavus sąmonę 
pajutau gulinti toje pačioje 
vietoje, ant šieno. Baisiai 
skaudėjo kairysis šonas ir 
galva. Dešinės rankos visiš
kai negalėjau valdyti, nes ji 
buvo iš peties išsukta. Rū
bai ant mano kūno buvo su
draskyti ir jaučiau, kad iš
niekinta. Plėšiko jau nebu
vo; jis buvo spėjęs pasiša
linti. Šokau iš guolio, bet 
pasikelti negalėjau, nes bai
siai skaudėjo visi sąnariai ir 
jaučiau, kad turiu stipriai 
pakilusią temperatūrą, todėl 
vėl atsigulusi ėmiau svarsty
ti esamą padėti.

“Pirmiausiai šiltyje paju
tau tavo išmėtinėjančią ir 
mane apkaltinančią širdį. 
Atsispirti tam jausmui nera
dau jėgų, nes jaučiausi, kad 
dėl šios nelaimės esu dali-

kėsintis Į mane;
: “Aš tuojau 
norėjau bėgti

pų (corn meal).
Pusė puoduko miltų.
Pusė šaukštuko druskos.
1 šaukštukas cukraus.
2 puodukai rūgusio pieno
2 kiaušiniai. Jduka”, kuri Amerikoj vai- - , . . A ... ..
1 šaukštas ištirpyto sviestoje vadina* “Santa Glaus.” ;$3au.

“SANTA CLAUS” GAVO 
JUODĄ AKĮ. atsikėliau ir 

iš daržinės, 

± .-griuvau Ui ant šieno, ta-

Tai daroma tuo tikslu, kad f įo glėbio ir paklausiau, 
patrauki, motinas su . ai- kvaJtodamas aJakž, kad aš 
kais dovanų pirkti. Vienoj- ,. . , . ’ . .,
krautuvėj toks diedukas pa- negalinti Puti tiek Kvaila,
- - kad nesuprasčiau, ko jiseme motinos atsivestą vaiką kti £ ’
ant ranku ir klausia, ko jis na ties metu pas a e t 
norėtp Kalėdoms. M £
di^lukuJkumščiu į aki: “L k(!koliu . dt'"kj“n!* nai kalta ir aš, kam atsisky-

_ . *įtau, melagi! Pernai tu man Įen3> . an^ kartą atstu-.,jau nuo bendros kolonos;
įdėk baking sodę suplaktą!žadėjai traukinuką atnešti.!™iau jostengimąsi manei bet juk atsiskirdama nie- 
su ragusiu pienu. Pamaišyk bet pamelavai. Dabar vėl glaĮnoneti. Jisai stipnai su-Į.kuomet nepagalvojau, kad 
~ ™ non mane apgauti, še taum*n alkunes F gali įvykti, kas įvyko. Jau-

■ dėtis yra pavojingai rimta, 
i smogiau visa jėga jam vei- 
jdan ir norėjau pabėgti, bet 

— -šis stipriu smugiu i galvą
i pargriovė mane ant šieno.

Metropolitan f)ar vįeną įr antrą skaudų

arba margarino 
1 šaukštas- baking sodės. 
Kornines kruopas, miltus 

ir draską išmaišyk ir viską 
persijok. Išplak kiaušinius, 
sumaišyk juos su rugusiu 
pienu, * ištirpytu sviestu, li
po truputį įmaišyk persijo
tus miltus ir komų kruopas. 
Gerai viską išplak. Dabar

Na, duokim sau, kad mo- kad . vedusieji gali vartoti 
teris ima ir tampa pasaulio “apsisaugojimo priemones
valdytoja. Bet jeigu san
tvarka nepasikeičia, ar gali
ma tikėtis geresnio gyveni
mo? Jeigu žmogus bus taip

ir tai nėra priešinga nei do
rai. nei Įstatymams.

Ir d a daugiau. Tribūno-! 
las pareiškė, kad vaikai nė-i

ir kepk karštoj skauradoj, 
kaip paprastus blynus.

Veršienos Steikas Svečiams.
2 svarai veršienos steiko.
1 puodukas duonos arba 

kiekių trupinių.
1 išplaktas kiaušinis.

SKURDAS DIDINA 
MIRTINGUMĄ.

pat išnaudojamas kaip da-;ra santuokos tikslas. Todėl,• o šaukštai taukų, 
bar, tai vistiek jis nieko ne-Jeigu . vyras dori vaikų, o 9 šaukštai sviesto.
laimės. Kaip buvo vargas ir moteris nenori, tai vyras ne- 
skurdas pasauly, taip ir bus.
Mes matome, kad ir šian- __
dien moterys nieko nedaro ■ krikščionybė reikalauja kad]

gali reikalauti divorso. 
Teismas pripažįsta, jog

Pusė puoduko rūgščios 
Smetonos,.

Pusė svaro šviežių grybų. 
Draskos ir pipirų

Chicagos
Housing Council paskelbė i srnugj pajutau krintant ant 
savo raportą, kuris parodo, mano galvos, kol netekau 
kad skurdžių gyvenamose
vietose (siums) mirtingu-' 
mas yra 6-šiais nuošimčiais

sąmones...
“Ramuti, mano mvlirhas,

jantj jausmą, galvon puolė 
vienintelė išsigelbėjimo min- 
tis—nusižudyti! Lyg kas 
butų pakūręs gaisrą mano 
galvoje, taip skubiai apsi
sprendžiau nusižudyti, tuo
jau, čia pat. Taip pat greitai 
prisiminiau, kad čia pat 
daržinėje prie išeinamųjų 
durelių yra virvė, su kuria 
iš vakaro norėjau užrišti du-

didesnis, negu geresnėse i brangus Ramuti! Ar tu su- ris, bet kadangi ji buvo pe;

sauli. Karvutė bėga namo , 
galvą nulenkus, o bulius _ 
mauroja galvą iškėlęs, lyg 
Mussolinis — kas prieš ma
ne, visus išbadysiu! i

Panašiai yra ir su paukš-f 
čiais. Patinai turi gražesnes 
plunksnas, drąsesni ir jie* 
vadovauja. Liaudies daina! Washingtono valstija duo- 
sako: “Plaukia žąselės per da daugiausia obuolių ir 
ežerėli—ir žasinėlis: Kir- miško medžiagos; Idaho, 
ga-ga, kir-ga-ga, ir žąsine- daugiausia bulvių: Florida, 
lis...” Reiškia, žasinėlis ve- daugiausia citrinių vaisių; 
da žąseles namo. Pennsylvanija,

Arba paimkime gaidį, anglies ir plieno.

pasaulio pagerinimui. Ame- vedę turėtų vaikų. Bet žiu-,
rikoje jos turi lygų balsą susint Į šį klausimą bešališkai, porcijų, kiek bus valgytojų. pymas ^skurdži'u ciTstrikVuo- kur?.aš pergyvenau nuo 

ir jų yra tiek pat, vaikai gali gimti lygiai san- Apibarstyk druska ir pipi- se prašoka nef 25 nuošim- ’t0 prakeikto Įvykio iki nuo-

Supiaustyk mėsą Į tiek apylinkėse. Kūdikių mirtin-11-iasl mąno kančią ir skaus-

kiek vyrų, tačiau jos nieko ‘tuokoj, kaip ir be santuo-;rais, pavilgyk išplaktam ėiart "kitus distriktvs*. į du taurės? Ištikrųjų tai nuo-
•dų taurė buvo išgerta tą 
, naktį, kuomet mane užpuolė

•Keleivyje” naudinga y,, Yužvėrėjęs vokietys. Nuo 
" *— ~ mano gyveni-

nedaro, kad pašalinti ašaras į kos, todėl vaikai nėra svar- kiaušiny, apibarstyk trupi- 
ir bada iš šio pasaulio. ! birusis santuokos tiksiąs,;niais ir sudėk i karšta kep-;pasaulio

P. Kapickas, sako aukščiausis teisės 
Providence, R. i/tdritetas.
_________ _____ . Šis opus klausimas Vy-

daugiausia į •

NENAIKINKIME GERŲJŲ GYVAČIŲ!

opus
iriausiajam Anglijos Teis
mui teko spręsti dėlto, kad 
tūlas Frederick Baxter iš 
Londono priemiesčio krei
pėsi Į teismą prašydamas 
panaikinti jo santuoką, nes 

(jauna jo žmona atsisako tu
rėti su juo lytinių santykių, 
jeigu jis nevartoja apsisau
gojimo priemenių.

Žemesnieji teismai du 
kartu Baxterio prašymą at
metė. Tuomet jis kreipėsi Į 
Vyriaus} Tribunolą. Ir da
bar tribunolas žemesniųjų 
teismų sprendimą patvirti
no, kad vyras negali reika
lauti iš moteries vaikų, jei
gu ji jų nenori. Anglijoj yra 
užlaikomos net tam tikros 
klinikos, kur jaunos poros 
gali gauti patarimų, kaip iš
vengti vaikų.

i karštą kep- 
au-įtuvę su sviestu ir taukais. 

Gerai apspirgink mėsą, už
pilk Smetona ir uždengus daryti visokius biznio skel-
kepink ant labai lėtos Ugne- bimus ir pai ieškojimus.

tos valandos 
me dingo gi-ažusis svajų pa 

1 saulis, ilgesio, grožio ir

a KELEIVIS U

YkA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

Lvi jaunos mergaitės, Anita Spencer (kairėj) ir Son- 
dra Montressor iš Sarasota. Fla. yra “Gyvačių kliu
bo” narės ir rodo, kaip galima su gyvatėmis taikiai 
sugyventi. Tiesa, tos gyvatės yra nepavojingos ir tos 
mergaitės sako, žmonės turėtų išmokti atskirti nuo
dingas gyvates nuo paprastųjų, kurios nieko blogo 
žbiogui nedaro. Jos rodo, kad gyvates galima ant 
kaklo užsikabinti ir glostyti, kaip katukus...

NAMAS LĖk£ PIRMĄ 
KARTĄ

Iš Miami, Fla. Į Rio de 
Janeiro Brazili joje aną 
savaitę buvo orlaiviu nuga
bentas visas gyvenamas na-( 
mas iš keturių kambarių ir į 
maudynės. Namas buvo pa-j 
dirbtas Birmingham, Ala., 
iš ten jis buvo nuvežtas Į i 
Miami, pakrautas Į didelį! 
transporto orlaivį ir išga
bentas oru Į Braziliją. Ten 
namas buvo sudėliotas ir 
jau yra gyvenamas.

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1948 metus.

"KELEIVIS”
Rroadway, So. Boston 27, Mass.

stora, tai negalėjau panau
doti. Sukaupusi paskutines 
jėgas ir kantrybę, pasikė
liau -ir į nusvyravau prie tos 
virvės, ir paėmus ją ren
giausi ktlikti paskutinį šios 
žemės žygį.

“Bet tuo momentu mano 
širdį pervėrė Kęstutėlio 
graudingas balselis:

, “Skirmante, Skirmante! 
.Kur tu? Aš bijau! Skirman- 
įte!

“Neišlaikė mano širdis ir 
pargriuvusi aš garsiai pra
dėjau raudoti. Kęstutėlis, 
paliktas ir pamirštas musų 
gulėtame bendrame nelai
mingame guolyje, irgi ėmė 
garsiai verkti. Kai aš prie jo 
priėjau, jis apkabino ranko
mis mano kaklą ir {>risi- 
glaudęs prie manęs pradėjo 
prašyti, kad daugiau aš jo 
vieno nepalikčiau.

“Kai išaušo diena, vaiku
tis pradėjo prašyt valgyt. 
Nuėjau pas šeimininkę pa
klausti, ar neturi ko nors 
vaikui užvalgyt. Pamačiusi 
mane ji nusigando. Kas at
sitiko? Kai paaiškinau, ji 
nuvedė mane pas daktarą.

“Gydytojas, smulkiai ma
ne apžiūrėjęs, paklausė, 
kas man atsitiko, kad esu 
esu taip sumušta. Man pa
aiškinus, kad policijos kari
ninkas mane išniekino, o 
primušė todėl, kad prieši
nausi jo žvėriškumui, gydy
tojas griežtai užprotestavo. 
Girdi, policijos karininkas 
niekuomet taip nepadarys; 
aš tai sąmoningai tą sugal
vojusi; ištikrųjų tai bus pa
daręs koks pabėgėlis.

(Bus daugiau)
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Anglijos Duona Kaltina Maskvą
Anglijos vyriausybė susi-! Anglijos užsienių reikalų 

tarė su Australija ir užpir-Į ministeris, Ernest Bevin, 
ko ten 80 milionų bušelių • kalbėjo parlamente ir sakė, 
kviečiu po $1.75 už bušeli, kad Rusija “davė Įsakymą”
Anglija tikisi užpirkti sau J savo kaimynams nesidėti

s karalystę. Maskvos'
’ agentai perša, giria Rusijos 
’rojų ir Stalino rublį, bet pa
ltys i tą rojų ne tik nevažiuo
ja, bet baisiai bijo, kad jų 
kas ten nepasiųstų. Jei pa
sitaiko kokiam bolševikui 
pakliūti Į policijos rankas ir 
jam gresia pavojus, kad ji 
išsiųs Į Rusiją, tai toks bol

ševikas samdosi advokatą’
reikalingą duoną Australi-j prie Marshall plano ir tuoj ir spiriasi, kiek tik drūtas, 

1 - 1 ---*•- pamynė po kojų tųjkad ji paliktų čia Ameri-
“nepriklausomy- koje.

bę ir suverenumą”. E. Be-! Km- ėb 
vin sako, tiktai Rusija vra 
kalta, kad taikos derybos 
Londone nedavė rezultatu.

joj, Kanadoj ir savo koloni- budu p; 
jose, kad nereikėtų pirkti ’ kaimynų 
Amerikoj, nes Anglijai la 
bai truksta dolerių.

Stalinas Washingtone?
Prezidentas Truman pa

reiškė spaudos atstovams, 
kad jis sutinka pasimatyti 
su Juozu Stalinu, bet Rusi-

Atomas Nejuda
Visų užmiršta atominės 

energijos “tarptautinė kont- 
• ... . - -- i . rolė” vėl pateko i spaudą.
ifvvVt’ ^— Jungtiniu Tautų vienoj ko-
atvykti ! Washmnoną, jei misSAi 4Rllsii4 r.,.r,į,vk-„ 
jis norės tartis su preziden
tu. Tuoj po Potsdamo pasi
matymo prezidentas Tru
man sakė, kad kitas pasi
matymas, jei jis bus, galės 
būti tik Amerikoje.

Karas Palestinoj
Žydų šaltiniai praneša, 

kad i Palestiną grižo arabų 
partizanų vadas Hassan Sa- 
lameh, buvęs per karą vo
kiečių armijoj, Jis dabar or
ganizuoja Palestinos arabų 
kovotojus i kariškus burius. 
Sako, jis bus arabų armijos 
vadas Palestinoje kare prieš 
žydus. Arabai tvirtina, kad 
karas prieš žydus yra neiš
vengiamas.

misijoj Rusijos Gromyko 
sakė, kad “reikia susitarti”, 
bet jo manymu, Amerikoje 
yra žmonių ir “Įtakingų 
sluoksnių”, kurie neleidžia 
susitarti. Kaip matyt, Gro
myko tik turavojo Molotovo 
propagandai.

Kur čia logika? Bet iš iš
davikų ir parsidavėlių jo
kios logikos negalima ir rei
kalauti. Mes lietuviai turime 
juos pažinti ir žinoti, kam 
jie tarnauja ir kad musų 
tautai jie yra tas pats, kaip 
tie lietuviai, kurie Valan- 
čausko laikais ėjo pas uriad- 
ninką ir krikštijosi i pravos
lavų tikybą.

J. P. Trakimas,
Woodbury Heights, N. J.

Koki Bus Socialistinė 
Tvarka?

Mano vienas draugas, ku
ris žino, kad aš esu socialis
tas, mane dažnai klausia: 
Sakyk, Jonai, koki bus so
cialistinė tvarka? Aš jam

Irano Valdžia
Irano (Persijos) parla

mentas pašalino iš valdžios ................................ ....  .x .
ministeriu pirmininką. Ah- aiškinu ir vienaip ir kitaip,

Francijos Darbininkai
Pusantro miliono francu

zų unijų narių jau nutarė

mad Ghavam Sultaneh, ku
ris buvo pažadėjęs Rusijai 
duoti Irano aliejų, o i jo 
vietą išrinko ministeriu pir
mininku Rėza H. Sardar, 
kurs iki šiolei buvo parla
mento pirmininkas.

Vokietijos Sostinė
Amerika ir Anglija taria- 

|si apie sujungimą savo “zo
nų” Vokietijoj ir kartu kal-

PAULEY PASAKOJA APIE SPEKULIACIJAS i PARSIDUODA FARMA ATSARGIEM
1 Parsiduoda 24 akerių vištų ir dar
žovių farma. Graži vieta prie gero 
kelio. Eina autobusai
nuo Caro, Mich. kur galima 
darbo, o gyventi ant farmos 
lui esant galima gauti Kerų nevrdu- 

: sį vyrų dirbti iš puses. Prašau rašy- 
įti šiuo adresu: J. birmeitis.

Kt. 3, Box 208, Caro, Mich.

INVESTORIAM
ta prie gero. ^<1/ (PRIVATI S PINIGAI 

irnios. Reika- (RFNI>RO\lt PIN1G
IRISTi

! Vėliausia Mokėti 
biv identai

PiNIG U
U

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda bizniavus namas 

Irooming house su 16 kambarių.
'garu apšildomas, bizniškoje 'ie-J 
toje, niekada nebūna tuščias,-kos nepastovumo, 
yra visi patogumai. Parsiduoda 
iš priežasties partnerių išsisky-is,Joms’ 
rimo. Yra mažas morgečius 
lengvai išmokamas. Dėl platės

padedant į
FEDERA1.1A1 APDRAUSTĄ
Savings & Loan Association*

\smenims; Ar jūsų sutaupos nesą 
7 Ar bus $50o ar «l<W>.i»0»>, mes 

federaliniai apdraus- 
protekcija nuo rin-

Irustistams: Legalu trustams, Pen- 
Endowmentams.

A Advokatams: Legalu Globėjam;, \ yk 
Idytojams, Estate Trustams.
Vartok musų pilnai apsaugotą pla- 

nių Žinių prašome rašyti ar at- nų; transakcijos vykdomos asmeniš
kai arba paštu per šį ofisų ar tiesiai 
per musų bendradarbius,—kaip lam
stai parankiau.
Klausk pilnos informacijos: jokią

eiti šiuo adresu: (2-8
Antoir.etta Shirmults 

143 Lafayette st..
Schenectady 5, N. Y. 

Telefonas 49882.

mokesčių už patarnavimų. Panrr.nėji- 
I mas sumos investmentui užtikrins 
' pasiūlymų pritaikytą Jūsų reikalavi
mams. (1)

Kalifornijos turtuolis, Edwin W. Pauley, aukštas val
džios pareigūnas, buvo pakviestas Į senato komisiją 
pasiaiškinti dėl jo spekuliacijų biržoje. E. W. Pau
ley sako, kad, Įstojęs Į valdžią, jis pardavęs biržoje 
savo turimus javus ir turėjęs nuostolių apie $100,000. 
Paveiksle matyti, kaip E. W. Pauley (dešinėj) kalba
si su senatorių H. Ferguson.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

o jis vis "abejoja
lietuvis, kilęs nuo Obe- Keleivio 1948 metų ka-n. * „nckritips

Tragingai Mirę Lietuviai i paminėsiu tik pirmom rai- 
Spalių mėnesio 28 d. is.dėm. Tai tūlas M. S. Jis ka- 

~~ daise tarnavo Lietuvos ka
riuomenėj ir kažkokiu budu 
jis, jo žirgas ir kamanėlės

ryto Jonas Kirstukas, 32 
5 nuo <

Rokiškio apskrities,

PAIEŠKOJIMAI INSURED žsASSOCIATES 
ESTMENT

Paieškoma Dilienė Snapaitytė ki- 176 M. Adams st., < hicago 
lusi iš Raseinių ap., Šimkaičių vai., —
DeKimo kaimo. Prašoma atsiliepti, 
šiuo adresu:

Anė Maciulaitienė
Flensburg-Murwik (24b)
Lithuanian Camp Mutzelburg
Germany, British Zone.

Paieškomas Petras švedas, kilęs is

III.

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, j» 

ramiai sėdėti ir naktimisRadiškių kaimo, Mockavos valsčiaus, I negali _____ ____
Seinų ap. Paieško Ievos Lapinskienės miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 
gimusios Švedaitės sūnūs. Prašau at- dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
siliepti šiuo adresu:

Pijus I^pinskas 
Goettingen, Luettich Kaseme 
British Zone, Germany.------------------------------------ i
Paieškomas Antanas Užbalis kilęs 

iš Joniškio vai. Šiaulių ap. ir l‘.».;5 i 
metais išvykęs i Kanada. Prašomas

tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atviru ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Varto'- it - jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS.

ligos 
80-

perplyšimų
var- 

uskilusioe

Augsburg Hochfeld,
U. S. Zone, Germany.

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

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

< K ERO 5«». Il.L.

siziureti.
—Kaip tai Į paštą?—klau- 

basi, kur bus vakarinės Vo- šia mano draugas.
—Labai paprastai, — są- 

kau aš — Amerikos paštas 
yra valdžios įkurtas, vai-Į

trauktis is bendros, unijų są-Jkietijos sostinė. Daugumas 
jungos (C. G. T.) ir sudary-1 vokiečių norėtų, kad sostinė
ti unijų sąjungą be komuni- butų Frankforte prie Mai 
stų. Francuzų darbininkai' 
sako, komunistai iš unijų

no. Bet Bavarija norėtų, 
kad sostinė butų Miunche- 

... ne. Iš tų dvejų miestų oku- 
litikos Įrankį, o todėl nuo jų pantai ir turės pasirinkti bu- 
reikia apsivalyti. ‘simą sostinę.

padarė Rusijos užsienių po-

KAS MUMS RAŠOMA

Skiriu Bolševikams
Vieną kaitą Vilniaus gu

bernatorius kur tai susitiko 
vyskupą Valančauską

vadintis lietuviais, 
čausko laikais, jei 
persikrikštydavo i pravosla- 
viją, tai jis imdavo rusiškai 

pradėjo jam girtis, kad švebeldžioti ir visada buvo 
“musų tikėjimas platinasi”, j rusų policijos šnipas, skųs- 
Mat, tais laikais rusų vai-'davo savo brolius ir už tai 
džia Lietuvoje katalikus gaudavo judošiaus ?ra=ius--- ir .-Z ----- .•xJ. ar .... -

ir

pasipiauti, bet nepavyko. 
Jis buvo nugabentas Į vieną 
vietos ligoninę, o vėliau,

Dabar jis sako, kad socia
listai nėra geri patriotai. Aš 
nesiginčysiu dėl socialistų Povylas Kaveckas iš Urugvajaus 

paieško savo sesers Antaninos Ka-
l»itas i įsfehiatrine iieoninę .Pat™®kum0 tai buto

siuntinėja gelžkeliais ir or- 4 , ’T*„L,.-!?, tie ?aug zema\ B.et s0.claiujt’i £,E«i s",kXrS«
. : Lankučio menesio 23 (ue-,tornp mes turime žmonių, pranešti šiuo adresu.

džios tvarkomas . ir atlieka | kiek pragijęs, buvo nuvež- 
milžimską biznp Paštas — *

laiviais laiškus, pakietus nbute 
daro bilionus apyvartos.1

tarpe mes turime žmonių, 
buvo atrastas kurie kovojo visas Lietuvos

pašto
(Nugi, aš, tu ir visi Ameri- 

Valan-'^os piliečiai. Tai yra musų 
liptnvi- biznis, mums tarnauja, o jo- 

L1 1 kio kapitalisto pono jame
nėra.

Iš tikrųjų, jei paštas gali 
puikiai dirbti be kapitalisto 
savininko, tai kodėl negalė
tų visos didžiosios kompani
jos panašiai dirbti? Paga
liau ka reiškia savininkas

čius, apie 50 metų amžiaus. 
Velionis atvyko Į Urugvajų 
prieš kokį 20 metų, o Vilni
joj jis paliko savo žmoną ir 
vaikus. Čia dirbo, kaipo 

. mechanikas.
Lapkričio pabaigoje iš 

labiausiai lietuviais 
vento Montevideo priemies-

pasislėpti nuo bolševikų ai 
lenkų kulipkų.

Ta pati “Kultūros draugi-

Mrs. A. Kropas,
4 Hardy st., So. Boston 27, Mass.

Sesuo Vokietijoj paieško savo bro
liu Juozo ir Antano Balsių, kilusių iš 
žemulių kaimo. Kulių parapijos. A- 
merikoje jie gyvena apie 40 metų. 
Jie patys ar kas juos žino malonėki
te pranešti šiuo adresu:

Mrs. A. Kropas,
4 Hardy st., So. Boston 27, Mass. i

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
įyojnns sydrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusiu nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai-
pogi sreras nuo du-

ir dėl
... • , . , J a.w w jį m i i i . u 1^1010(131 IT

ta socialistų ir kitų to de- žinau. Esu rašęs ja^n laiškų bet n«- Knreiipėiai turtuoliai ir varir- ___ r___ -f____  ________ ' o-avan atsakymo. Oai nor« iŠ, rvorenei iai turtuoliai ir v<ug

ja , kurioje tas ponas sme-i Paieškau brolį Juozą BukaveckąJ i- y <nknrr-i irpras ii
tonlaižiauja, irgi vra sukur-'^™ Lu^rnei. , ’ . , , i Pa. m nuo to laiko ne-ko apie j> ne- akmenėlių varymo, Kiniecl

persekiojo ir stengėsi juos iš caro iždo. Mūsiškiai rus-
privilioti Į pravoslavų tiky-Į keliai rusiškai dar nekalba, !iau. *4 reiskJa. savininkas 
bą. Atsirasdavo tokių, kurie o apie jų tarnavimą Stalino kapitalistas tokioj Amerikosurną

policijai, tai abejonių mažai 
tegali būti. Užtenka pasi

sėtuos gubernatoriaus pasi-,klausyti su kokia neapykan- 
gyrimus atsakė šitaip: “Ju- ta jie keikia tuos lietuvius, 
sų tikėjimas platinasi, o mu- kurie kovoja už savo šalies 
sų tikėjimas švarinasi, nes,laisvę.
visi vagys, niekšai ir suk-- Tie patys Maskvos agen
tai ima jūsų krikštą . tai, kurie taip ištikimai tar- 

Taip ir čia Amerikoje yra į nauja Lietuvos okupantams,

krikštijosi.
Vyskupas Valančauskas i

lietuvių, kurie persikrikštijo 
i dabartini rusišką tikėjimą 
—stalinizmą ir ištikimai tar
nauja Lietuvos okupantams. 
Bet tie Amerikos lietuviai, 
kurie persikrikštija i stali
nizmą, vis dar nesigėdija

kunigus mėgsta vadinti Ro
mos agentais. Kunigėliai, 
kaip žinoma, perša žmo
nėms dangaus karalystę, bet 
kai juos ištinka liga, jie 
skubiai šaukiasi daktaro, 
visai nesiskubindami i ta

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

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, jnra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie non su Ju
mis susižinoti, susirašyti. __ . . , ,

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku- 
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščia “liaudies seimo" rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku-
PaC,,Skait^Iim?'NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kūne 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.
i, SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halrted Street, Chicago 8, HL

•••

telefonų kompanijoj, kuri 
turi bene 700,000 šėrininkų- 
savininkų? Juk tie šimtai 
tūkstančių šėrininkų tikrai 
tos kompanijos nevaldo, o 
ją veda pastatyti tarnauto
jai. Taigi jei tokių šėrinin
kų butų ne 700,000, bet 140 
milionų (visi piliečiai), tai 
kas čia pasikeistų?

Aš nesu didelis socializ
mo žinovas, bet manau, kad 
dėl socializmo Amerikoje 
yra galybė visokių prietai-ų. 
Butų gerai, kad kas imtų 
aiškinti žmonėms supranta
ma kalba, kaip galima nuo 
kapitalistų atsikratyti ir mu
sų gyvenimą pagerinti.

J. Kovelių. 
Nevv York, N. Y.

gavau atsakymo. Gal kas nors iš.
oTsmr - i i • , tt' • . i“Keleivio” skaitytojų žino apie ji’idieniai šitas šaknis vartoja perir, bendrai, kas Urugvajų je. JH^tį ^ie jį žino magniai šimtmečius kaipo koki stebuk

~ . -buvo gera sumanyta ar pa- prašau ^kaveckt ‘ -
cio Cerro, buvo is\ezti į vie- daryta, tai vis buvo daroma 2026 s. Union avė., chicago ie, 
tos psichiatrinę ligoninę net sociajjstų pastangomis, 
keturi lietuviai, iš kurių vie-Į “ _____ _

zertyro nekenčiamų asmenų ..KeIeivio„ skaitytojų žino apie Jf

nas, Jonas Pilipavičius, ki
lęs nuo Varėnos, Alytaus 
apskr. jau mirė.

Gruodžio 1 d. vietos džio-'organą “Darbas”, kurs če-

lingą vaistą arba apsauga nuo
___________ visokių ligų ir jaunystės palai-
Paieškau savo brolio-.Jono Naikaus, Rymo, Gir.seng šaknų nereikia

seserų ir tėvų, paeina iš Šelmių kai- * . , , . .. . _____
mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur kei kept nei Virti JOS lengva SU- 

__ jie dabartiniu laiku randasi. Taipogi kramtvti ir nuryti kaip saldai-Urugvajaus lietuviai bol- Poškau savo gimimų. Jie patys ar-
v ., . , . . ba kas apie juos žino, maloniai pra-serikai leidžia liūdna savo aomi atsiliepti Šiuo adresu: (2-8)

Pasakė Teisybę

vininkų sanatorijoj, po ke- 
letos metų sunkios ligos, mi
rė Kazytė Kaušinaitė, prieš 
keletą metų atvykusi i ši 
kraštą iš Kauno.

Trumpai paminiu tas mu- jumą pasisako patys, 
sų gyvenimo tragedijas. eSą gtaj viename nūn 
Kiekviena toki tragedija tu
ri savo priežastys ir apie kai 
kurias tokias priežastis esu 
minėjęs viename straipsny
je “Keleivyje”, kur kalbė
jau apie “politiką, girtuok
liavimą ir ištvirkimą”, kai
po musų didžiausias nelai
mes.

batlaižiavimu prieš Staliną1 
bando neatsilikti nuo J. A. 
Valstybėse einančių bolševi
kų laikraščių. Bet kartais! 
ir “D.“ redaktoriai per kvai-

m.1

Joseph Naikus, c-o Arch Hotel. 
1288 Clinton avė. N.

Rochester 5, N. Y.

APSIVEDIMAI
Paieškau sau gyvenimo draugo nc- 

į-uc 1 jaunesnio kaip 55 metai kuris mylėtų 
n . gvvenimą ant ūkės. Turi būti ne numeryje girtuoklių aš esu našlė, pasiturinti

matau didelėm raidėm pa- Laiškus r£,;,uo adr7^)
R. D. 2, Greenfield Center, N. Y.

rii; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00, pusė sva
ro S 10.00, kvoteris svaro $5.00, 

į šitos šaknys niekad nebuvo pi- 
i gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam i 

1 namus.

AEXANDER’S CO.
411 W. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

rašytą antgalvi: “Visi pad 3- 
rųs lietuviai Grįžta Į tėvy
nę”. Tuoj pat pasiteiravau, 
ar “Darbo” redaktoriai grį
žta Į tėvynę ir išgirdau at
sakymą, kad iie ir nemano 
grįžti. Vadinasi, tie bernu
žėliai yra visai nepadorus.

Vienas iš musų bolševikų 
vadų atvyko Į Pietų Ameri
ką po to, kai jo dėdė staiga 
ir visai nelaiku mirė. Kai 
policija pradėjo dėdės mirti 
aiškinti, tas Stalino garbin
tojas atsidūrė čia. Kitas, be- 
simokyd amas leninizmo- 
stalinizmo praktikos, sunai
kino vienos koperatvvinės

... .. . . , - • bendrovės kapitalą ir neno-centro. Kinų kohiutnsto! gi- ir nę w jai vadovauju o,jei rtdamas ,lėlt0 ,.eikaI() ai;.
kintis, atvyko čia. Apie tre-

Bijosi Tarybos Vardo
Urugvajaus lietuviai sme- 

KIN1JOS KOMUNISTAI tonininkai kažkodėl bijo 
BRIAUNASI J MUKDENĄ1 “tarybos”, kuri čia susikūrė

--------- ir bando jungti lietuvius ko-
Iš Kinijos praneša, kad vai už musų gimtojo krašto 

kinų komunistai smarkiai laisvės atgavimą. Tiesa, gal 
puola didžiausią Mandžuri- tautininkai tui i pagrindo 
jos miestą Mukdeną ir jau pykti. Mat, ne jie Urugva- 
esą 10 mylių nuo miesto jaus lietuvių tarybą sukurėi TZ • 1 . • » • •• •• 2 • 1 -i XV i
riasi, kad jie iki vasario mė- tautininkui neleisi būti dik- 
nesio užims visą Mandžuri- tatoriu, tai jis jau mano, 

atims iš Kinijos jos kad kas nors yra negera...J4 h* 
turtingiausią 
giausią sritį

ir pramonin-, Turime mes čia vieną tokį 
karštą smetonininką, kuri

A. LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

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

South Boston 27. Mass.

(52)

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. 1. Sis vaistas geras nuo 

nudegimo
NusiiToginus reikia pamirkyti ske- 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skauda
mos vietos. Kartoti kol sustos skau
dėti. Didelė bonka $2. mažesnė $1.50.

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

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

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

Ha, matau milijonus besikankinan- 
■ čius Reumatiškuose skausmuose, 
į rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
! Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nes skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 

I elementų ir brangių aliejų, iš skir- 
i tingų kraštų svieto, šildydama ga-

................ . , I linga šiluma sunaikins minėtus skau-
S,xtu»na mostis. a.s|»nim« GmusI Sena ir teisinga patarle «a- 

tas ir važiuoja, tai

GERA MOSTIS

’SKTIANA’čią sako dar puikesnių špo 
sų, bet, atrodo, kad jis var
gu galėjo taip “pasižymėti”, 
nes išrodo per daug negud- 
ras.

Tie tai vyrai ir šaukia, 
kad “padorus grįžta”, o pa
tys, kaipo nepadorus, ne-. L „ L a .
gl'Įzta pas I aleckį-staliną. mosties aptiekose. arba rašykit j 
Jiems geriau patinka musu w,xA,A?*A. o,*™e>t (<>-. »i9, ai az- . , ” M. ( harleston st, ( hi<
padange. M. Ivrasmsos. Kaina. $2.00 už puodelį.
Mnnt^vidpn TEMYK: “Sistiaua” mostį galite

, siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj.1947 m. Rinodzio 7 d. <4>

Reg. U. S. Pat. Office 
SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS

tas, tuoj palengvina raumenų. &<»)»•'įę0: ' |įas tepa
rankų, nugaros, krutinės, gerklės ir 
galvos skausmus nuo peršalimo, ro jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 

tepk su Deksnio Galinga Mosčia.mato, vabzdžių įkandimo ir kitokius Turjmt. daug laišku nuo žmonių, ku- 
asekn

st, Chicago 47, III. 7z* $5.90.

rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumų lieksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-

(6-8
Reikalaukit tik

Deken’s O’ntment
P. O. Box 666. Nebark, N. J.

i
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WILLIAM V. SHIMKUS 
PASITRAUKIA IŠ 

POLICIJOS
ši Po 24 metų tarnybos, po- 

svarbias licijos kapitonas W. V. 
kuriose kalbės Šimkus, Massachusetts val- 

ą tik grįžusi iš Europos stijos uniformuotos policijos 
p-nia Devenienė, kurios ido- viršininkas iš Nev/ton, nuo

ŠĮ SEKMADIENI BUS
PRAKALBOS IR VA

KARIENĖ
Bostono sandariečiai 

sekmadieni 
prakalbas,

rengia

mus aprašymai is kelionės 
po Europą buvo skelbiami 
“Keleivyje”. Ji papasakos 
apie lietuvių tremtinių pa
dėti, kaip ji pati savo aki
mis patyrė ir matė.

Kalbės dar adv. Kazys 
Kalinauskas ir Lietuvos gar
bės konsulas adv. A. Šalna.

Prakalbos Įvyks P. Gavin 
mokyklos svetainėje South 
Bostone, F ir Tos gatvių 
kampas 2 vai. po pietų.

Tą pačią dieną, kaip še
šios valandos vakare, Įvyks
ta sandariečių rengiama va
karienė poniai A. Devenie- 
nei pagelbti. Vakarienė į- 
vyks L. Piliečių Draugijos 
svetainėj ant E st.

Įdomu bus pasiklausyti, 
ką ponia Devenienė matė ir 
Girdėjo Europoje, kur ji iš
buvo 4 mėnesius, ir visą lai
ką važinėjosi po lietuvių 
stovyklas.
SO. BOSTONO L PILIE

ČIŲ DR-JOS VALDYBA
Praeitą ketvirtadieni Lie-! 

tuvių Piliečių Draugija So.j 
Bostone turėjo metini nariui• • 1 • v • y . ?

Nubalsavo {vesti Parkinimo Gubernatorius už 
Skaitliukus ! Planą

ši pirmadieni Bostono Massaehus tts gubernato-
miesto taryba nutarė ĮvesM rius Bradford sako, Europos 
rausų mieste parki nimo atstatymas via reikalingąs 
skaitliukus. Pirmieji 2,000 palaikymui Amerikos ger- 
skaitiiukų bus Įvesti laike būvio, todėl musų guberna 
vieno mėnesio, o iš viso mu- torius griežtai

mieste žadama j astatyti Marshall plar.ą. Bet jis ma-

Marskall turėtų būti paskiriama kas
met, o ne iš karto daugeliui 
metų.

NAUDINGOS KNYGOS

Naujų Metų pasitraukia ant 
pensijos. Jam pripažinta 
S2,400 metinės pensijos. Jo " J

sų
5,000 paikinimo metelius. 

Miesto taryba priėmė
“bendrą nutarimą”, bet kur 
skaitliukai (meteriai) bus 
statomi ir kiek bus imama 
už automobilių paikinimą 
gatvėse, tą viską spręs mu- 

,sų miesto susisiekimo komi-

vietą policijos priešakyje 
užima John P. Sullivan, ku
ris kaitų su Šimkum

no, kad pagalba Europai

Daugelyje miestų paikini-i

Įvesti. Paprastai tokiuose
. » , . . , 'miestuose už nikeli leidžia-

metais ištolo j valstijos poli-;ma stovėti eatvčjc paskirtų
. .. i laiką, o jei kas laiko savo

Nuo 1942 metų kapitonas auto’mobiIi ilgiau į,. nėra už-imlzno C't/AV’A m vmion iro loti e . 1 *1 *simokėjęs uz teisę laikytiŠimkus stovėjo musų valsti
jos policijos priešakyje ir 
vargu rasime bent vieną! 

Imusų valstijos lietuvi, kurs' 
to mandagaus policijos pa
reigūno nebūtų pažinęs, 
ypatingai musų automobilis
tai...

Kapitonas W. V. Šimkus, 
pasitraukęs iš policijos, sto
ja dirbti Į Rytinės Massa
chusetts Gatvėkarių kom pa

RADUO PROGRAMA

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

Sveikata ligoniams, gydymas lipi 
_ šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuvis-

paSlSako UŽ angliškai ir lotiniškai. Paaiški-'
niniai lietuviškai. Kaina ............. $1.00 į

Audimo apdarais ...................... $1.251
Sapnininkas d. 252 p...............................75 .
Naujas deklamacijos ir dainos

96 pusi................ •.................................. 25 •
Audimo apdarais ................................40'

Kortom lošimo paslaptis.....................25 ■
laimės spėjimas, planetos................20

Jei imsi visas apdarytas, tai busi 
$2.45. Imant po vieną, mokasi pilna 
kaina. • 1
Sapnininkas atskirai ................. $1.00

Paul Mikalauskas (52)
184 Gold Street,

South Boston 27, Mass.

NAMAS PARDAVIMUI
Brightone parsiduoda dvejų 

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

mo skaitliukai iau senai yra 1. Armonistas Silvestras 
Šatas iš Huoson, Mass.

2. “Birutės” Radio kvar-

kąrą gatvėje, tai moka pa
baudą.

Po 35 Metu “Sąžinė 
Prabilo”

Lawrence viena krautuvė, 
kuri jau užsidarė 1913 me
tais, prieš Kalėdas gavo lai-j 
šką iš nežinomo žmogaus ir’į . 1 1 f 1 -x J -

tetas.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

Steponas Minkus

PARSIDUODA PEČIUS
Beveik naujas virtuvės “kom- 

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

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcoa- 
Cay Rekorderio. Nauji Crųųsley 
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
632 E. Broad*a.v

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broaduay. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148 ‘

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
tVatches - Jeweiry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broaduay. So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

tame laiške buvo idėtas de-
niją, kaip vyriausias “tyri- šimtukas. Laiško rašėjas sa- MUZIKA
nėtojas” (investigator). ko, jis prieš 35 metus toje . . : .

Kapitonas W. V. Šim- krautuvėje buvo pavogęs už. Dainavima* ir Pianas 
kus, čia gimęs ir augęs, pui-tdu nikelius prekių... ! Geriausias pamokas šitoj sin
kiai kalba lietuviškai ir daž-1 . . . (ty duoda profesionali muzikos
nai pasirodo lietuvių partn- , ' !skas butų^ gerai,^jeilais-< mokytoja p-lė Amelia Tataro-
guriuose, o jo žmona yra 
veikti lietuvių šalpos darbe.

IŠ BALF POSĖDŽIO
.... , . - , -. Praeita savaitę antradienįsusirinkimą kuriame buvo vakare f k gA

išrinkta 1948 metams valdv
ba. Liko išrinkti šie parei
gūnai: pirm. — adv. J. Cu- 
nys, vice pirm. — S. Moc
kus, protokolų rašt. — A. P. 
Neviera, finansų rašt. — A. 
W. Druzdis, iždininku—P. 
A. Durnas, maršalka — V. 
Paplauskas ir direktoriais, 
pagal balsų daugumą, iš
rinkti — adv. J. J. Grigalus. 
Dr. A. L. Kapochy, J. Ar
lauskas, F. A Zaleskas, J. 
Lekys, adv. C. J. Kalinaus-i 
kas ir A. J. Namaksy.

Rinkimuose dalyvavo 445 
nariai. Balsų skaitymas už
sitęsė gana ilgai, o paskel
bus rinkimų rezultatus arch. 
T. P. Grevis pareikalavo, 
kad balsai paduoti už 
mininką butų pers 
Tas buvo padaryta, bet re
zultatai liko tie patys: už 
adv. J. Cunj 224 balsai ir 
už arch. T. P. Grevį—216 
balsų. Rep.

LF skyriaus valdybos, komi-|

ko ri šėjas nebūtų laukęs 35 
metus su ta savo skola. Da
bar ir krautuvės nebėra ir 
kainos pakilo. Jei prieš 35 
metus rašėjas pavogė prekių 
už dešimtuką, tai jis dabar 
butu turėjęs grąžinti bent

nis, kuri turi Įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk- 
lą: <-) !.

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

Tel. KENmore 3571
Namų, ELlot 8222

SILVER CAFE, Inc.
Savininkas S. Zavadskas

324 W. Broadnray, So. Boston, Man. B

Visiems musų kostumeriams, draugams ir gerosj 
valios lietuviams linkim

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Turim visokių gėrimų ir valgių. Bile reikalu 
•kreipkitės į mus vietoje ar pašaukit telefonu 
SO 8-5104.

%

Lietuvio kūnas miesto 
lavoninėj

Pirm keliu savaičių So

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

sijų ir direktorių posėdis.• Pus^ dolerio.
Išklausyta pranešimų. Nese-į Tas sąžiningo žmogaus 
nai ruošta whist parė para- dešimtukas ir laiškas dabar 
pijos svetainėje davė gryno Į pateko i “negyvųjų laišku 
pelno šalpos reik a 1 a m s .gurbą” pašte. "
8119.20. Vietinio skyriaus į _____________
surengta vakarienė lapkri- •
čio 30 d. davė pelno $316.-', Praleidome Vieną Pavardę 
55. Ta suma nėra dar galu-' Aprašydami “Keleivio” 
tina, ji gali pora dolerių su-'bankietą ir minėdami dirbu- nigus galėtų nusipi 
mažėti ar pasidėti, kai pa- šių draugių vardus, pralei- Prašoma, turinčių
aiškės visos atskaitos. įdome draugę A. Klimienę ‘..... ‘

SLA jaunuolių kuopa ne-Jiš No. Cambridge, kuri dar- 
senai suruošė Sandaros sve-ibavosi vakarienėj prie sta- 
tainėj BALF naudai whist lų- Už neapsižiūrėjimą atsi- 
parę ir sukėlė tam reikalui, prašome.
pelno $35.17. Pinigai per-1

KAS TURI AKORDIONĄ.
Paskutiniu laiku yra atvažia

vęs Į Bostoną geras akordionis
tas. Savo akordioną jis parda- 
vė Vokietijoje, kad už tuos pi
nigus galėtų nusipirkti duonos.

akordioną,
tautiečių nors laikinai akordio
ną paskolinti ar išnuomoti. Pra
šoma pranešti šiuo adresu:

A. Svitas. 684 Sixth Street, 
So. Boston. Mass.

Sveikinam Su Žiemos Šventėmis
Visus musų prietelius, ir tuos kurie nenori musų priete

liais būti, Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Vietoj siuntinėti Kalėdų korteles, kurios yra numetamos, 

manėm kad geriau sutaupytais pinigais pasiųsti išvietin

tiems musu tautiečiams maisto ir drabužių pundelius, ką ir

padarėm.

ADVOKATAS F. J. BAGOČIUS IR ŠEIMA 

302 W. Broadway, South Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Šeymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office TeL So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

wesi Rasfeary, Msss.
TeL Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
nno 2 iki 4 
nuo 7 iki 8

duoti i BALF kasą. 
i BALF vakarienėm progaų 

į2. P1?." Įgauta aukų pinigais. J. S. j 
aityti. Gėgžnas paaukavo $10, ir 

P. Stetskis—$5.
Stambi auka gauta iš siu-j 

vėjų unijos Bostone—$400 j 
ir dar laukiama iš unijos au
kos $200.

BALF skyriaus iždinin
kas p. L. Stasiulis jau ga
landa plunksną išrašyti BA
LF centrui čeki vienam tuk-Bostone staiga mirė lietuvis .

-Jonas Sutkus. Lavonas bu- ^tančiui dolerių is Bostono.
vo paimtas i miesto lavoni
nę ir pradėta ieškoti velio
nio giminių ar artimesnių 
draugų. Iki šiol tačiau jie
dar nesurasti ir lavonas vra •/
laikomas miesto lavoninėje.

• Jonas Sutkus pirmiau gy
veno Brooklyne, New Yorko 
valstijoj. Bostonan jis atvy
ko prieš metus laiko. Gimi
nės ar graugai, kurie norėtų 
daugiau patirti apie velio
nį, tegul rašo sekamu adre
su: Petras Gelažius, 315
4-th st, So. Boston, Mass.

Aukos L. R. Draugijai
Lietuvai Remti Draugijos 

valdyba prašo mus pranešti, 
kad jos whist parei aukavu
sių biznierių skaičiuje, kaip 
paskelbta praeitame “Ke
leivyje” dar reikia paminė
ti pp. Minkų vardą. Jie au
kavo per Mr. Anestą gražų 
gėlių korsetą, kurį laimėjo 
Mrs. Kučinskas.

Greitoj ateity, apie vidurį 
sausio mėnesio, vietinis BA
LF skyrius yra numatęs su
rengti prakalbas. Apie tai 
bus pranešta vėliau. Rep.

Knygą apie valgių gamini
mą jau turim.

Draugės, kurios reikala
vo knygos apie valgių gami
nimą, dabar jau gali ją gau
ti musų knygyne. Ji turi 224 
puslapius ir kainuoja $1.00.

International Cafe Puošiasi,
International Cafe, kurios! 

savininkai yra Pr. Razva-'g, 
dauskas ir J. Genevičius,' !§ 
1 adidina savo Įstaigą. Jie § 
atidaro ir šokiams patalpą.! g 
Remontas bus užbaigtas se- g 
karną savaitę ir šokių salė g) 
jau bus atdara Naujų Metų | 
lauktuvėms.

PRAKALBOS
ŠĮ SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 28, 1947

Patrick Gavįn Mokyklos Auditorijoj 
Kampas F ir 7-os gatvių, South Bostone

Pradžia 2 vai. po pietų.
KALBĖS:

P. A. Devenienė, ką tik grįžusi iš kelionės po Europą. 
Adv. A. O. Shallna, Lietuvos garbės Konsulas ir 
Adv. C. J. Kalinauskas.
Dainuos “Gabijos” choras ir solistai.
Kviečiame ateiti visus pasiklausyti svarbių prakalbų.
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SOUTH BOSTON CAFE S
258-260 W. Broadway, So. Boston, Mass. į

Gėrimai, valgiai, vieta vyrams ir moterims

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linki:
Visiems savo kostumeriams, draugams ir 
geros valios lietuviams

VINCAS BALUKONIS, Savininkas.

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonu: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6;8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

BANKETAS
Poniai A. Devenienei Pagerbti

Rengia A. L. T. Sandaros 7-ta kuopa
Ši Sekmadienį, GRUODŽIO 28 d., 6 vai. vakare 

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos Svetainėj
Kampas E ir Silver gatvių, South Bostone

Bus dainų programa ir pasilinksminimas, grieš geras 
orchestras. Kviečiame visus atsilankyti.
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INTERNATIONAL CAFE
315-317 WEST BROADIVAY, SO. BOSTON, MASS.

Naujų Metų lauktuvėms mes atidarom gražią šokiams vietą. Bus puiki 
muzika," bus dainų ir pamarginimų.

Norintieji linksmai praleisti laiką šiuo yra kviečiami atsilankyti Į Inter
national Cafe, South Bostone.

Naujų Mėtų lauktuvėms rezervuokit sau vietą iš anksto. Tel: SO 8-9257. 
Šia proga visiems linkime Linksmų Švenčių!

Savininkai PR. RAZVADAUSKAS, 
J. GENEVIČIUS.

Rep. IS fc '.r. << a a saaamtčggs ttS&Sz
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Sutvarkymui Mirusių Palaikų
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugu ir 

pažystamų sekančių nesenai mirusių lietuvių:
ANTHONY LUSKAUSKAS

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

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

Cyveno 24 Davis St., Boston. Sakoma kad jis buvo 
aptiekorius. ♦
Šios žiiios reikalingos Public Administratoriui ir 

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

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

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RUSIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ SEIMAI GERESNI 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 

pistu arba ateikit musų krautuvėm Platus pas: 
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

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

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nm 9 ryta iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12

447 Broadw»y
SO. BOSTON. MAS8.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriaiaą

Valandom
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadiea 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
226 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUth Boston 4618

prieinama
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