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Berlyno Žmones Balsavo Ož 
Laisvę, Prieš Maskvą

Išrinko Socialdemokratus Miestui Valdyti — Masiniai { 
Dalyvavo Balsavime — Pasmerkė Maskvos Blokadą ir J 
Pasisakė Už Laisvę — Buvę Komunistai Balsavo už So- i 
cialdemokratų Partiją.

Sekmadienį rusų užblo- Lenino Mokykla Pa- 
kuotame Berlyne buvo ren- v- skarna miesto taryba. Rusai TUOS€ oVU Agentų 
ir jų remiami vokiečių ko- Kongreso šnipų tyrinėji- 
munistai kvietė žmones rin- jno komisija paskelbė su
kimus boikotuoti ir sakė, rinktas žinias apie Mask- 
kad dalyvavimas rinkimuo- yos agentus Amerikoje ir 
se bus Įrodymas “nedrau- atrado, kad 800 amerikie- 
giško” nusistatymo link Ru- čių bolševikų yra lankę Le- 
sijos. nino mokyklą, kurioje jie

Rinkimai parodė, kad gavo “aukščiausią” išdavi- 
Berlyno gyventojai milži- kų ir sabotažninkų mokslą, 
niškoj daugumoj stovi už Ten jie buvo mokomi ne 
Vakarus ir yra priešingi tiktai leninizmo-stalinizmo 
Maskvos politikai. Iš 1,586,- “filosofijos”, bet ir prak- 
090 žmonių, turinčių teisę tiško to mokslo pritaikymo 
balsuoti, 856,100 žmonių Amerikoje. Tas praktiškas 
balsavo už Socialdemokra- mokslas buvo, kaip sprog
tų partijos kandidatus, 258,- dinti dirbtuves, kaip pa- 
496 žmonės balsavo už dirbti namines bombas, 
krikščionis demokratus ir kaip vesti propagandą ma- 
214,224 žmonės balsavo už gėse, kaip šmeižti savo ša- 
liberalinę demokratų par- lies valdžią, kaip rekrutuo- 
tiją-

Balsavime

MRS. ČANKAIŠEK WASHINGTONE

Kinijos prezidento Čankaišek žmona atvyko į Wash- 
ingtoną prašyti pagalbos savo šaliai apsiginti nuo 
komunistų. Mis. Čankaišek nutraukta automobilyje 
kartu su Mrs. G. C. Marshall.

dalyvavo virš
ti maskvinius “bendrakelei 
vius” ir t. t. Tie “staliniz-

Siulo ‘Neutralizuoti’ Studentai l'žmušė
Lotynų Ameriką Policijos Vadą

Kubos bolševikų partija Egypto sostinėj 5.000 stu- 
pagimdė naują “judėjimą”, dentų suruošė cemor.straci 
kurio tikslas vra išlaikyti

86 nuošimčių turinčių teisę mo daktarai” uoliai dirbo 
balsuoti ir 64 su puse nuo- Wallace treciojoj partijoj 
šimčių balsuotojų pasisakė per rinkimus.
už socialdemokratus.
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Atidengė Šnipų Lizdų Valstybės 
Departamente

Šnipai Davė Rusijai Slaptus Dokumentus — Dokumentai 
Patekdavo Pirma Šnipams ir Tik Paskui Prezidentui — 
Kongresas ir Teismas Aiškina Šnipų Veikimą.

Berlyno Darbininkai 
Prieš Sovietus

TREMTINIŲ IMIGRACI
JA f J. A. VALSTYBES

Jungtines Vaistybcs, pagal 
naująjį D. P. įstatymą vyks
ta labai lėtai.

Be dviejų laivų, kurie at
vyko, vienas į New Yorką, 
kitas į Bostoną, laivai su 
tremtiniais suplanuoti se
kančiai :

Gruodžio 11 d. išplauks iš 
i Bremenhaveno į New Yor- 
i ką su 815 žmonių;

Gruodžio 11 d. iš Ham
burgo į New Yorką su 550 
žmonių;

Gruodžio 13 d. iš Bre
menhaveno į Bostoną su 
550 žmonių;

Gruodžio 23d. iš Bremen
haveno į Nevv Orleans, 
Louisiana;

Gruodžio 29 d. iš Bre
menhaveno į Nevv Vorką su 
600 žmonių.

Kitais metais pirmą lai
vą iš Europos išsiųs sausio 
2 d. Tolimesni plaukimai 
dar galutinai nenustatyti.

Ilgokai vykę uosto dar
bininkų streikai daug prisi
dėjo prie planų keitimo. 
Tremtinių atvežimas vyks

ta labai lėtu tempu. Visoje 
procedūroje perdaug biuro
kratizmo ir nereikalingų 
forma 1 u m ų. Komisionie- 
riams iki šiam laikui nepa
vyko šios masinės migraci
jos tinkamai sutvarkyti. Per 
praėjusius 5 mėnesius jau 
turėjo atvykti virš 40,000 
žmonių, o teatvyko tik apie 
2,000.

Iš IRO patyriau, kad iš 
jų pusės jokių kliūčių nė
ra. Jie gali duoti pakanka
mai laivų transportacijai. 
Jie galėtų per mėnesį 10,- 
000 ir daugiau tūkstančių 
tremtinių pervežti.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

5,000 Berlyno elektrainės 
proletarų paskelbė protesto 
streiką prieš nišų pastatytų 
Berlyno lėlių valdžią ir 
prieš bolšeri' j samd’’’’ 
Fricą Ebertą, kurį rusai pu 
statė Berlyno “majoru”. 
Berlyno miesto darbininkai 
skaito įusų pastatytą val
džią neteisėtą ir protestuo
ja prieš jų demokratiškų 
teisių siaurinimą. Bet rusų 
durtuvai palaiko “Fricą 
majorą’’ ir darbininkų pro
testai nieko nepakeis nišų 
sauvalėje.

Kongreso “neamerikoniš- 
kos veiklos tyrinėjimo ko
misija” šią savaitę pra
dėjo naują liudininkų ap
klausinėjimą dėl susekto 
šnipinėjimo Valstybės de
partamento tarnautojų tar
pe. Sako Rusijos agen
tai išgav’o iš Valstybės de- 
partamenu svarbių doku
mentų fotografijas ir tų do
kumentą nuotraukos buvo 
atrastos buvusio komunisto 
ir Rusiios šnipo W. Cham- 
bers farmoje. Whittaker 
Chambers seniau buvo ko
munistų partijos veikėjas 
ir, kaipo toks, jis šnipinėjo 
Rusijos naudai, rankiojo ži
nias ir išgavo iš Valstybės 
departamento valdininkų 
svarbių dokumentų nuo
traukas, kurias jis dabar 
perdavė kongreso komisi- 
j. . Komisija sako, kad ji 
ja » žino, kuris Valstybės 
depaitamento tarnautojas 
davė Sovietams slaptuosius 
Amerikos dokumentus.

Whittaker Chambers ran-
lf cvr dl’Vhlld zlftbn-KZV* ▼ vr TXV7XhVT
mentai iš 1937 ir 1938 me
tų. Sako, tie dokumentai 
tiek buvo svarbus, kad Mas
kva iš jų žinojo svarbiau
sias Amerikos paslaptis ir 
musų šalies karišką politi
ką. Kai kurie dokumentai 
iš Amerikos atstovybių pir
ma patekdavo į Maskvos 
šnipų rankas, ir tik vėliau 
į prezidento Roosevelto ran
kas.

Šnipų tinklo tyrinėjimą 
daro New Yorko “grand 
jury”, kuris šią savaitę vė! 
buvo sušauktas ir kongreso 
komisija. W. Chambers sa
ko, kad slaptuosius Valsty
bės departamento dokumen
tus jam davė Alger Hiss, 
aukštas Valstybės departa
mento pareigūnas.

NAMŲ SAVININKAI
PRIEŠ RENDŲ KON

TROLĘ
Namų savininkų organi

zacijų konvencija Atlantic 
City, N. J. priėmė nutarimą, 
kad butų panaikinta visoki 
federalinė butų nuomų kon
trolė ir kad butų atstatyta 
pilna laisvė. Sako, jei bus 
panaikinta kontrolė, tai 
žmonės daugiau “susispaus” 
ir namų trukumas bus ma
žesnis.

GRANATOS RASTOS 
GELEŽIES LAUŽE

Houston, Texas, viena 
plieno dirbtuvė gavo dide
lį siuntinį senų geležų lau
žo ir jame atrado “nemažą 
nuošimtį granatų”. Jei toks 
geležies laužas butų pate
kęs į krosnį, dirbtuvė butų 
išlėkusi į orą. Dabar dirbtu
vė ir kariška vyresnybe ty
rinėja, kokiu budu neiš
sprogusios granatos pateko 
į geležies laužą.

jas prieš Egypte valdžią, o 
kada policija atvyko de
monstrantus išlaikyti, vie
nas studentas netė rankinę 
granatą į policininkų buri 
j r užmušė Kairo miesto po
licijos viršininką. Selim Za- 
ka Paša.

Egypto studentai protes
tavo prieš vyriausybės “ne
veiklumą” S’Jano klausi
me. Sudane vyksta rinki
mai, kuriuos trisijungimo 
prie Egypto šalninkai boi- 

jei karas i kotuoja, o kaiairietų šali
ninkų vadai v a teisiami.

Lotynų Amerikos neutralu
mą busimame kare tarp 
Rusijos ir Amerikos. Bolše
vikų tikslas lotyniškuose 
Amerikos kraštuose yra pa
skelbti tuos kraštus neutra
liais ir sulaikyti visokių ža
liavų ir prekių siuntimą į 
J. A. Valstybes, kad tuo 
budu padėjus Rusijai kare, 
jei toks iškiltų. Įvairiais bu
dais bolševikai visuose kra
štuose mobilizuojasi į pa
galbą Maskvai, 
iškiltu.

Safco, Visi Žmonės 
Lygus...

Bažnyčių Federalinė Ta- 
lyba, kuri jungia 23 protes
tonų bažnyčias, nusprendė, 
kad “Dievo akivaizdoje vi- 

o to-

Rusai ir jų lėlės bolševi
kai dėjo milžiniškas pa
stangas sulaikyti žmones 
nuo dalyvavimo rinkimuo
se. Rusų okupuotoj miesto 
dalyje rusai balsavimus už
draudė, bet anglų-amerikie- žmonės vra lygus

nn 11 dėl ta taryba yra prieš ra-cių-prancuzų zonose 
mai buvo visiškai laisvi ir 
parodė aiškų žmonių nusi
statymą.

Rinkimai parodė, kad 
daugelis komunistų, kurie 
1946 metais spalių 20 d. 
balsavo vž komunistus, da- 
bar atidavė savo balsus už 
socialdemokratus.

Berlyno rinkimai parodė, 
kad rusų okupacija vokie
čių yra nekenčiama ir pa
rodė, kad bolševikų įtaka 
laikosi tiktai rusų durtu
vais.

Tą pat parodytų laisvi 
rinkimai visuose rusų oku-Į1 
j uotuose kraštuose, jei žmo-! 
nės turėtų progos 
pasisakyti.

ėmę diskriminaciją. Bet 
Amerikos pietinių valstybių 
delegatai toje taryboje ne
balsavo už “visų žmonių 
lygybę”, nors nebalsavo nė 
prieš tą reikalą.

Protestonų bažnyčios ne
pasmerkė aiškiai rasinės 
diskriminacijos ir segrega
cijos, kuri yra praktikuoja
ma bažnyčiose. Ji tik pasi
tenkino paskelbusi “princi
pą”, kad Dievo akivaizdoje 
visi žmonės esą lygus...

Maskvos Cenzūra Vi 
sai Sauvaliska

Amerikos ir kitų šalių 
laisvai i korespondentai Maskvoje 

nusiskundžia, kad bolševi
kų valdžios cenzūra yra
“visai sauvališka” ir “neat
spėjama”. Cenzoriai brau
ko jiems įteiktus raštus, 
kaip jie nori, ir blogiausia 
yra, kad kartais cenzoriai 
taip išbrauko pasiųstas te
legramas, kad gaunasi vi
gai kitoki prasmė, negu ko
respondentai davė toms te
legramoms. Tokiu budu iš 
Maskvos gaunamos tele
gramos visada yra iškrai
pytos ir nepilnos. Jeigu pra
nešimai siunčiami laiškais, 
tai cenzūra išteplioja laiš
kus ir grąžina korespon
dentams “perrašyti”.

KALIFORNIJOJ ŽEMĖ 
DREBĖJO

Praeitą šeštadienį pava
karėj pietinėj Kalifornijoj 
buvo jaučiamas gana stip
rus žemės drebėjimas, bet 
žmonių aukų nebuvo. Že
mės drebėjimo centras bu
vo 100 mylių į pietryčius 
nuo Pasadena miesto. Dre
bėjimas padarė šiek tiek 
nuostolių namams Palm 
Springs mieste.

• I
VENGRIJOS MINISTERIS

PABĖGO Į UŽSIENI
Bolševikiškos Vengrijos 

valdžios narys, finansų mi- 
nisteris Miklos Nyarady bu
vo išvykęs į Austriją ir į 
Vokietiją vesti derybas dėl 
prekybos ir pasinaudojo ta 
proga, kad pabėgtų ir iš 
valdžios ir iš savo krašto.
Jis pasiliko užsieniuose ir šių, vietoi 1 metų. Karo'jančių dirbtuvių buvo pa-.; 
nebegrįš į bolševikišką vai-tarnybos laikas pratęstas darytas “su karišku tikslin ’os nari;’ 
džią, kurią jis skaito rusų'dėl įtemptos tarptautinės i gurnu . Dirbtuvės streikuo ' 
užkarta ir išdavikiška. Į padėties. įJ3 nuo rugsėjo 7 d.

Peronas Kuršio Mai-PAS^AUJ,IN‘S,T,E1R^£J|- 
stus Pas Kaimynus bažnyč ai

Argentinos diktatorius Čechoslovak; >s bolševi- 
gencrolas Peronas plačiai kų valdžia per avo spaudą 
kalba apie “taiką”, bet jo į ir radio sakos; avusi “pas- 
agentai kaimyninėse vals-1 kutini perspėj ną” katali- 
tybėse kursto kariškus mai- kų bažnyčiai autis kovo- 
štus prieš visus demokratiš-j jus prieš b<>& ikišką dik- 
kesnius rėžimus Pietų Ame-'taturą tame kra te. Jei baž- 
rikoje. Nesenai Čili vyriau- nyčia ir toliau norės būti 
sybė susekė, kad Perono, nepriklausoma, bolševikai
agentai bandė sukurstyti žada “imtis kia rių priemo- imerikos pagalba ir su Ame 
Čili respublikoje karišką nių . rikos generolų patarimais,
perversmą. Perono amba- i ----------— Kinijos vyriausybė tiki ap-
dorius buvo išprašytas lauk. ORLAIVIS PA EGO NUO .valvti savo kraštą nuo ru- 
Bet Perono agentai tą pat; LAKU IO igiškų lėlių komunistų.
SoSanla W°PeJHfVent Gruodžio 4 vienas o,- Tokį pasiima preziden- 
opejama, Kart reni n vene , j p^nnins >n N J.ltul Trumanui padare Kini- 
cuelos perversmai irgi neap- į, ™1" ’ rį0=taj ;os atstovas Dr. V. K. W.
siejo be Perono agentų ben- ?”lon}e , " }.P‘ „ u00 ;r toki Dat Diana siūlodradarhiavimo skridimui, be:nrm negu ^00 » t0Ki pat pianą siūlo
dradai biavimo. lakūnas feėdoi orlaivi. ma-Įir Mrs. čankaišek, kun jau

šina pakilo i or . ir skraidė turėjo keletą pasitarimų su 
dvi su puse‘vai ndas viena | Amerikos vynausybės na- 
be piloto. Vėliu ' riais.

Kinija Prašo Trijų 
Bilionų

Kinijos vyriausybė prašo, 
kad Amerika skirtų trijų 
bilionų dolerių pagalbą na
cionalistinei Kinijos vyriau
sybei bėgyje trijų metų. 
Per tris metus, su tokia A

UŽSIMUŠĖ KOMUNIS
TAS JURGIS KURAITIS

Gruodžio 2 d. vakare po 
komunistinio susirinkimo 
“Laisvės” ekspedit orius 
Jurgis Kuraitis su kitais sa
vo draugais gerokai paba- 
liavojo iki ankstybo penkta
dienio ryto Happy Days 
užeigoje, kampas So. 5-th 
ir Howes sts., Brooklyne, 
nes jis tam pačiam name 
viršutiniame aukšte gyveno.

Po pasivaišinimo laiptais 
lipdamas į viršų griuvo ir 
smarkiai • persikirto kaktą. 
Laiptais nusivertęs liko 
aukštinelku gulinčio pozici
joje, kur iš perkirstos kak
tos kraujas tekėdamas su
tekėjo į burną, sukrekėjo ir 
jį uždusino. Jeigu butų nu
virtęs kniūpsčias, tai nors 
kraujo kiek butų nutekėję, 
bet butų galėjęs atsipeikėti 
ir pasišaukti reikalingos pa- 
gelbos, nes namas yra ap
gyventas. “Laisvė” pranešė 
apie jo mirtį, bet kaip jis 
mirė, to neparašė.

VANDALAI UŽPUOLĖ 
DVI DIRBTUVES

Praeitą savaitę Kalama- nukrito 
zoo mieste, Michigan valsti- mylios
joj, 300 vyrų užpuolė dvi Aerodromo

i vieni 
nuo

ANGLIJOS KAREIVIAI 
TARNAUS 18 MĖNESIŲ

Anglijos valdžia pasiūlė 
ir parlamentas patvirtino, 
kad pašaukti į karo tarnybą 
naujokai tarnautų 18 mėne-

PELNAI PASIEKĖ 20 
BILIONŲ!

Amerikos įonės 
poiacijų pelu. šiais me;: 
pasiekė rekordinio aukščio 
ir, atskaičius mokesčius, 
duos korporacijoms tarp 17 
iki 20 bilionų dolerių. To
kius skaičius skelbia senato 
viena komisija, kuri prade
da tyrinėjimą pramonės 
pelnų ir daugumas tyrinėto
jų mano, kad arba pramo
nė turi numušti kainas, ar 
ba valdžia turi uždėti nau
jus mokesnius nuo pelnų.

masina
lauką. 45

aerodromo, 
liniukai ii

PREZIDENTAS RAPOR 
TUOJA APIE GRAIKIJĄ

Preziu as Trumanas 
pranešė k ugresui, kad A- 
merikos pagalba Graikijai, 
kuri kainavo musų kraštui 
170 milionų dolerių, nedavė 
laukiamu rezultatų, nes par
tizanai Graikijoj dar nėra 
išnaikinti. Prezidentas sa
ko, kad Graikijos valdžia 
neparodė reikalingo kovin
gumo. Prezidentas sako, 
kad Amerikos pagalba Tur
kijai labai sustiprino turkų 
armiją ir Sovietų spaudi- 

; r ~s Į Turkiją nebėra toks 
i F ojingas.

KAS PADARĖ VENECUE-
LOS PERVERSMĄ?
Nuverstasis Venecuelos 

pabėgo iv'prezidentas, Romulo Galle- 
>re belaku-; gos. atvyko į Kubą, kur jis 
entų. 'padarė spaudai pareiškimą 

lapie lapkričio 24 d. įvykusį 
TRANSPORTO UNiiA Venecuelos perversmą. Jis 

ALYT1 Įsako, kad perversmo prie- 
sporto dar- j žastis llu.v0 numatytas už- 
laiko -avo dėti aukštas mokesnis ant 

•ncija Chi- aliejaus pramonės pelnų. 
iSSinkas ! Stambieji kapitalistai veng- 
1 ne enai darni mokesčių sumanė pa- 
'bolševiku.-daryti perversmą. Juos pa- 

i anvalvti rėmė užsienių kapitalistai, 
bolševiku h kurie eksploatuoja Vene- 
67 fton nni- cuelos žemės turtus. Ai-mi- 
) yra jęew jos karininkai buvo tiktai 
’kur ’ irankis stambiųjų kapitalisU1 “ įų planų vykdyme.

Vii

streikuojančias Shakespea- pat 
re kompanijos dirbtuves ir orlaivis nuo i 
išdaužė mašinas, apkūlė kaip jjg skaidė 
dirbančiuosius žmones ir no ir be instrur 
po siautėjimo greit išnyko.
Vandalai atvyko sutomobi 
biais ir išnyko susėdę i ma- NORI APS! 
šinas. Policija spėja, ‘ kad; Amerikos u a: 
streikuojančių darbininku1 bininku uniia 
unija bus gal surengusi šitai dvimetine konv 
dirbtuvių pogromą, bet uni- cagoje 
a tyli dėl to įvykio ir poli- Michaėl T- Qui 

cija dar nesusekė užpuoli- atsimetę? nuo 
*ada konvencij 

Užpuolimas ant streikuo-.visą uniją nu°

lakūnas m žino, kodėl!

pataikūnų. Iš

iorko nuesit 
unijos buveinė

Laivas Kiangya plaukė iš 
Šanchajaus uosto su pabė
gėliais ir dėl laivo perpildy 
mo jame įvvko sprogimas, 

‘3,200 keleivių žuvo iuio e. 
į Nelaimė įvyko gruodžio 3d.

“r.eleivio kalendorius 1949 
metams jau išėjo. Kaina 50 
centų. Laikas jį užsisakytu
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KARO LAIVYNAS STIPRINA ORO PAJĖGAS

APŽVALGA SS.■

Jie pasirengę naujam dar
bui ir naujam gyvenimui.!
.Beveik kiekvienas jų yra 
’sigijęs tremtyje naują spe
cialybę. Inžinieriai ir gydy
tojai virto staliais ir elekt-i —------------------
rotech nikais. valdininkai ir , ,
biznieriai išmoko batsiuvio ’Lauk Prie Man0 Giedr°s 
;ir siuvėjo darbo, mokyto- “Draugo” koresponden

Kas Savaite
RUSIJA LAIMI PACIFI- J KUNIGAI 

KO KARĄ JA
SAU V ALIAU 

BALF-e

Per Amerikos neapdairu
mą ir nesiryžimą Rusija lai
mi didįjį Pacifiko karą, 
kuris eina jau eilę metų. 
Kada japonai užpuolė Ame
riką, 1941 metais gruodžio 
7 d., Amerika į Azijos karą 
metė dideles jėgas ir japo
nus patiesė. Bet Amerikos 
vadai, per savo neapsiskai- 
čiavimą į karą įtraukė, ne
va tai “savo pusėj”, ir Rusi
ją. Prezidentas Rooseveltas 
pažadėjo Rusijai, už jos dė-
jimąsi į karą prieš Japoni
ją, Mandžurijos uostus, visą 
Mongoliją, Kurilų salas, di
delę Sachalino salą su jos 
turtingais žibalo šaltiniais, 
Mandžurijos gelžkelius ir 
leido rusams okupuoti pusę 
Korėjos.

Rusija prieš japonus ka
riavo lygiai DVI DIENAS, 
nuo rugpjūčio 8 d. iki rug- 
piucio 10 d. 1945 metų. Ja
ponija pasidavė ir rusams 
bereikėjo tiktai japonus nu
ginkluoti ir pasiimti karo 
grobį.

Galima prileisti, kad A- 
merikos vadai klaidingai 
apskaičiavo Japonijos jėgą 
ir todėl šaukėsi rusus į tal
ką japonus nuveikti. Bet po 
karo galo, kada rusai pasi
ėmė visą jiems žadėtą gro
bį, jie tęsė ir toliau savo 
“laimėjimus”. Iš japonų at
imtais ginklais jie apginkla
vo Kinijos komunistus, da
vė jiems instruktorius, agi
tatorius ir paleido juos į 
Azijos platybes dauginti 
Stalino pavaldinių skaičių.

Okupuoto j Korėjoj rusai 
įvedė grigžta hnlž^vikiška 
režimą, pastatė prie val
džios savo lėles, davė toms 
lėlėms ginklus, instrukto
rius ir šiandien šiaurinėj 
Korėjoj yra gerai organi
zuota, rusų instruktorių ve
dama Korėjos armija, kuri

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondas (BALF) turėjo 
savo seimą Chieagoje spa
lių 15 ir 16 dd. Seime pla
čiai buvo aptarta, kaip pa
dėti lietuviams tremtiniams 
atvykti į Ameriką. Kadangi 
BALF vadovybė dar prieš 
seimą buvo susirišusi su ka
talikų N. C. W. C., tai VISI 
per BALF siunčiamieji dar
bo ir • butų pažymėjimai 
tremtiniams ėjo per bendrą 
amerikonu katalikiška or-
ganizaciją ir ant VISŲ dar
bo ir butų pažymėjimų bu
vo reikalaujama vietinių 
klebonų ar specialiai arkivy
skupo skirtų “kapelionu” 
parašų, kad darbo ir buto 
davėjas yra geras žmogus 
ir vaikšto išpažinties. Taip 
buvo praktikoje.

Bet BALF seime kunigu 
Dr. J. Končius turėjo drą
sos tvirtinti, kad jokių ku
nigų parašų nereikia ant 
darbo ir butų pažymėjimų, 
nors pats geriausiai žinojo, 
kad be kunigo parašo per 
N.C.W.C. pasiųsti darbo ir 
butų pažymėjimai neturi 
vertės.

Seimas nutarė “padaryti 
tvarką” ir aiškiai įsakė BA
LF pareigūnams nedarni
skirtumų tarp "gerų ir “ne
gerų
rė:

lietuviu. Seimas ta-
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Karo laivynas paskubomis didina savo lakūnų skai
čių ir paveikslo viršuje matome grupę lakūnų ant 
Saipan laivo, kurie mokosi skraidyti nuo karo lai
vų. Apačioje matome, kaip vienas orlaivis nusilei
džia ant laivo denio, o toli juroje matosi lengvasis 
karo laivas, kurs įkritusius į jurą lakūnus gali išgel
bėti iš vandens.

padoriai Jungtinių Tautų 
organizacijai, kuri nebūtų 
supančiota Jaltoje paperėtu 

kad lietuviu veidmainingu “veto”.
Tarybos” Bet demokratijų vadai 

Sidzikaus- nc-kubina pasinaudoti ta 
kas ir Lietuvos laisvinimo proga. Jiems vis dar patin- 
veiksniai “Jungtinių Tautų ka po jaltišką ‘ vienybę 
organizacijai skiria didelę braidyti.

. tas St. Devenis praneša ijai ir profesoriai pasiruošė 
būti mechanikais ir muri-į ' okietijos, 
ninkais. Visi tremtiniai pa- “pykdomosios 
siruošę dirbti bei kuri pa- pirmininkas \. 
prasčiausia darbą restorane 
ar fabrike, uoste ar trans
porto bendrovėje.

Kas iš arti yra matęs sto
vyklų vargą ir tremtinių rū
pestį, tas niekuomet nema
nys, kad jie nori važiuoti i
Ameriką pasieškoti vien tik,. . ... „ . .
lengvo ir patogaus gyveni- ! kltas reikalas. lokios pa- 
mo. Nedateklius ir netikras! galbos iš tos organizacijos 
rytojus juos verčia ieškoti LietuYa negaus ir nėra ko 
gerų širdžių, kuries padėtu Jos nė ląukti-
jiems pasiekti Amerikos! Jungtinių Tautų orgam- 
krantą ir savo darbu kurti 5’^giniusi oaltos di-

’ sau nauia gyvenimą. Nuvv- <lziaJame šiukšlyne, kur liu
ke i -Amerika jie nrtnri nn- vo išlicituoti visi tie pnnci-

reikšmę”
“Reikšmę” skirti lengva,

bet laukti kokios nors pa
galbos iš Jungtinių Tautų 
užvetuoto lavono, tai jau

neturi no
vo ką nors apsunkinti savo 
.buvimu, bet pasinžę viso- 
,mis jėgomis per darbą vėl 
tapti laisvais ir nepriklauso
mais žmonėmis.

Ti emtinių viltys vra sudė-

pai, kurie dėl svieto 
buvo Įrašyti i tos lavoninės 
organizacijos statutą. Prin
cipai įrašyti, bet jie padėti 
po Maskvos “veto ’. Tai ko 
laukti iš tokio bludo?

“Kultūriniai Reikalai”
Lietuvių Penktakojiško 

Susivienijimo organas “Tie
sa” praneša, kad to susivie
nijimo 1-os apskrities kon
ferencija So. Bostone labai 
gerai suprato “kulturinius 
reikalus”. Tas matyti iš au
kų paskirstymo. Konferen
cija davė: bolševikų “Lais
vei” — S19, bolševikų “Vil
niai” — $10, bolševikų “L. 

.. Balsui” — $10, bolševikų 
Argentinos lietuviškam lai
kraščiui — §10, bolševikų 
"Daily VVorkeriui” — $10, 
bolševikų ALDLD “apšvie- 
tai ’ — $10, bolševikų kul
tūriniam centrui “teisybei

tos į jų brolių amerikiečiu i Pruseika už Bimbą5. ieškoti”, dėl Stalino vardo
rankas. Neapvilkime jų. Leonas Pruseika, Suvalki- karčiamos atidarymo, — 
Padėkime jiems išvykti išjos storakaklis dvarininkas, >10, Kubiliaus-Pauros “gin- 
,stovyklų, kur jie suspausti/ bažijasi “Vilnyje’, kad An- tarinėms” programoms 
jiedavalgę ir susirūpinę lau- tanas Bimba, būdamas Lie- pliaukšti — $10, bolševikų 
kia išgelbėjimo. Musų paly- tuvoje, negalėjęs būti lietu-į civilinėms
ginti tik nedidelė auka — vių išdaviku ir nieko nesą-; $25...

Tai ve to penktakojiško 
-ę apie tuos lietuvius, Kurie su į susivienijimo “kultūriniai

atidirbs ir atsilygins, sura- juo “atvirai pasikalbėjo”, j reikalai”. Koks paukštis, 
Sti jiems darbo,*— padarys Leono Pruseikos 
tremtinių šeimą laimingą, mas yra tiek vertas, kiek 
nuims nuo motinos širdies I vertas ir pats Leonas Pm-1 
rūpestį dėl vaikų, kai šiejseika, kurs yra žinomas,'

1 kaipo ‘
“frazių maišas __ u ......Canterburv katedros

pažadas duoti kambari, už' kęs rusų politinei Įx>lici jai 
kuri tremtiniai atvažiavę apie tuos lietuvius, kurie su si

teisėms ginti —

liudiji toki ir jo “kultūra’
“Raudonas” Klounas

Amerikos miestus lanko
* o” įkeistas svečias: aukštas an- trockistinis smotas , .... , .

-- ~ j “dvari p lkonų baznycios prabas-
Tuščiais žodžiais į tą klau- galima butų apsieiti be Ru
simą neužtenka atsakyti, nigų “palaimini: ar ne- ___

V.SUS tremty- ,1 BALF įg i
•.... . ......... sijojami per kunigų pasirodys .BENDRA betų- j tų ^nnų.tokm .Bet tas prabasc.ukas

...... ningus” ir kad BALF gali vių organizacija. bet rae>; nenumarintu io vaiku Bimbos “veiklą” Lietuvoj? į\ezW.P°- Amenk3 ne D,e_
mų įsitikinimų skirtumo . i oatarnauti lietuviams be to tikėjimo v-i? labiau ne-; jienumanncų jo vawų. A žodį ir ne evangelijos

tenkame. Atrodo, kad turi-

“Įkurdinimo komitetas, ko
misijos ir tarnautojai • privalo 
traktuoti lygiai
je esančius lietuvius, be tiky
bos. pasaulėžvalgos ir politi-

paprašys valgyti, išvaduos
tėvą nuo baimės, kad besi- 
ritą

sauvalės.
Pats A. Bimba per daug,q°,y°(b 

garsiai apie savo santykius
įsu ceKa-urv-PĮnv^vyp Bostone:
pareigūnais nekalba. Jis. ...
skaito geriau visą tą reika- Rusijos Įsigalėjimas

ir
bet irStalinoPabandykime isivaizduo-Taigi, BALF-as turi pa- klebonų

tarnauti visiems lietuviams senai laiKas, Kau .
be skirtumo Ret girnas tn- pareigūnai praneštu lietu- sauvale it :vwsku nesisaai-gtaaa tikrai pakaks mums

o tankas KondS 2-i viams AIŠKIAI, kaip jie tymu. su BALF seimo tari judrumo ir ryžtumo paruoš-
turi savo darbo ir buto pa- mais ir su vaikštančių tiem , ti reikalingus dokumentus

užpildyti, kad tyje lietuvių reikalais. ! kam nors iš tremtinių at-
------- -------------------------- ------- -------------- vykti i Amerika.

n \ t r EALr _ Oll vi>tu ; < ti iavoT IV I rv • - « , * v- ▼ v.
nesiskai- ‘ tada

u X XI2VXII propagandos me-

re,
vaip darė ir... tebedaro.

Šias dienas į musų redak- žymėjimus
ciją kreipėsi Mrs. Mary 
Skipper iš Whitman, Mass., Brangus Lietuviai!

pasitaiko L.rtais nesu
ktai/s tremti- 

pus- į 
tuk-j 

dirban-. 
ein-;

duoti pažymėjimai darbui Sreiėiautiai ištrūkt, iš Vo- lemo vr stovyyue „atsiu- 
ir butui yra reikalingas vie- kietijos ir susikurti savaran- vių dirbtuvėje dnb«t \ ienas 
tos klebono parašas’ Antikišk? gyvenimą, patys užsi- buvęs auksas va. .minkąs, 
popierių vra‘kunigo Dr. J. i dirbdami sau duoną. Visi ir jis.butų ;>aten.-..mas. jei 
R Končiaus parašas, bet jh Jle daugiau ar mažiau yra'panašų darbą gauą Amen-,

tik laukia progos įsiveržti i: kuri pasiuntė per BALF oi - 
pietinę Korėją ir visą tą j ganizaciją darbo ir buto pa- 
Kraštą prijungti prie rusu; liudijimus savo giminėms 

itakos sferos”. | Vokietijoj. Jos pasiųsti po keletą menes esu kad

ir j Mandzunją, o rusai 
liau patys ima vi»ą Kiniją, 
vi»ą Korėją ir, be abejonės, 
tuo nepasitenkins, bet eis 
toliau.

Negana to, rusai paėmė Bostono arkivysk u p i j o si Pat' r.^ . 
virš miliono japonų belais- žmonėms nėra geras ir jie p .. . ,
vių ir dabar, jau ketvirti i reikalauJa vietinio klebono,^: ir daugelio jų akys yra 
metai po karo galo rSai! P^ašo. Pridėtas raštelis | -^reiptos į Amerikos lietu- į guotas 
vis dar laiko virš pusės mi-' k umpai sako:

“Pastor’s signature is ne- 
cessary for the corr.pletion of 
these application forms. Piea- 
se comply and return applica- 
tions to this office".

liono japonų kareivių prie-1 
vartos darbų stovyklose ir:
verčia juos dirbti pne įvai
rių kariškų darbų.

Rusai laimi Pacifiko ka
rą. O Amerika, kuri pralie
jo daug kraujo Azijoj, ka
rą pralaimi. Rusai karą lai
mėjo gudrumu ir suktumu, 
o Amerika, kraują liejusi ir 
jėgą turėdama, karą pralai 

dėl savo vadų neap
sižiūrėjimo, neapdairumo 
ir dėl pasitikėjimo suktai 
Maskvai.

Dabar, kada visa Kinija 
patenka į Maskvos glėbį. 
Amerikos vadai dar nežino 
ką daryti. Ilgai delsus, jiem 
rodosi, kad jau “per vėlu” 
ką nors darjli. O tai reiš
kia, jei jau tiek pražiopso
jome, tai atiduokime m- 
sams ir VISĄ Aziją, nes vi
siems yra aišku, kad po Ki
nijos seks Indokinija, Bur- 
ma, Malajai ir... Indija. A- 
merikos rankose liks tiktai 
Filipinai ir Japonija, arba T? 
tiktai bazės neišvengiamam 
naujam karui...
'Keleivio kalendorius 1949 

-jau iiėjo. Kaina 50 
Laikas jj užsisakyti.

Izabelė V. Rovaitė,
BALP'-o Įgaliotinė 

Europoje. 
Muenchenas.

Amerikos lietuvių koje. Reut.mgene vokiečiui 
•autna širdi ir duosnia ran- tekstilės fabrike buvęs uni-,

prefegorius diplo-; 
inžinierius dirba

vius. Ypač dabar, kai vra paprasto daibir.ink darbą, 
priimtas DP bilius ir atida- Amerikiečių suorganizuoto- 
rytos durys i Ameriką, jie se Darbo ta:nytx)5 uuopose 
tikisi musų pagalbos. Jei paprastai? uarbinin :ais dir- 

nepasiu-

versiteto

Amerikos lietuviai nepasiu- b>a šimtai .vairių profesio- 
Jys tremtiniams pastogės ir nalų, buvus ų valdininkų ir 
nesuras jiems darbo Ameri- biznierių. Kiekviem e sto- 

Toki reikalavima stato k°je» retas iš musu brolių vykioje garima ra>.: iv ai
tai darbo ir buvo garanti-Į b emtinių tegalės patekti į rausius spe ialistus riirban- 
jos davėjai Bostono arki- Ąm.erik3, kurią visi tremti- papras įausius, :arbus. 
vyskupijos N.C.TV.C. skv- n'a^ laiko ramybės uostu Niekas pų : nesJSKu.zižia, 
nūs. Tas reikalavimas gau-|nuo ^sų grėsmių ir perse- tik visi norėtų gyventi' 
tas pusantro mėnesio po B-: lojimų, prieglauda nuo ne- žmogaus v rtą gyvenimą.! 
ALF seimo tarimo laisvės ir žmogaus pažemi-! užsidirbt: -nt sočiai navai-,

Kyla klausimas, kokiemsInimo- n\Is:r:k$ is to-grės-:
galams buvo reikalingas Amerikos lietuviai ir jų ri?®8’ -r: cia LU'opoje i

jiems neleidžia ramia, nue-į 
Aš neabejoju, kad jie!

rikos lietuviai ir
BALF seimas, jei jo tarimai Į organizacijos vra daug prf!^ieT?: 
kunigui J. B. Končiui yra sidėję prie to, kad praeitų £otb*7^ Jiei
tiktai vėjas? Koki prasmė bilius. Dabar musų visų Da- - ^jner}k^. in?sis,
buvo tarti, kad BALF trak-!jeiga yra tą bilių išnaudoti: kl.,vl.eno n rl)0’ *u.ns nem 
tuos visus lietuvius lygiai, p1' padėti kiek galima didės-; į~lknP-P. ri agyvemm;. n- 
jei lietuvių paduoti darbo ir'njajn lietuvių tremtinių skaiihus
buvo liudijimai visvien eina čiui patekti į Ameriką. Iš- 
per kunigų rankas, kurie, duokite buto ir darbo ga- 
jei nori, tuos liudijimus pa-panti jas savo giminėms ir

NENORI LIUDYTI

Kongresmonas J. Parnell

visą tą reika- misijos įsigalėjimas šė
lą nutylėti. Už jį kalba Leo jšiose respublikose prie jos 
nas, kurs dedasi irgi “ži- rubežių yra visai pateisina-, 

Pruseika, mas dalykas. Rusijos blo- 
guldo”, kpda Berlyne yra tiktai lo- 

turi buti'gi?kas dalykas. Rusija nori 
! tiktai taikos. Amerika nori 
i “apsupti” Rusiją. Rusijos

XT , ...... maldomuose kraštuose rin-.\ew Yorko valstijoj Įsta- kimai buvo tejsin^ ; ;. g. 
tymas pripažįsta tiktai ne- kė milanišk<(g 8daugumos 
ną pagrindą vyro ir žmonos,žmoni vaH ; s
legaliskoms persky roms.;.
Tas pagrindas yra neištiki-; Žmogus, kurs pedliavoja 
mybė. Toks griežtas Įstaty-p9k\as . Tiesas” gali jis ne- 
mas divorsų nesumažina, Į ši°ti ir paties popiežiaus 
bet priveisia veidmainystės! kePurę. visvien jis yra tik- 
tiek, kad ir teismai ir advo-l^ai Stalino propagandistas, 
katai po tos veidmainystės žmogus be sąžinės, arba be 
jurą plaukioja iki kaklo.

Štai praeitą savaitę teis
mai pradėjo tyrinėti 9,009

nąs . Na, jei jau 
už Bimbą “galvą 
tai pas bolševikus 
siekti popieriai.
New Yorko Divorsai

lokios politinės nuovokos. 
Tai musų daktaras Graičiu- 
nas apvilktas prabaščiaus

o-auti ■ k'lounišku i*ubu.flivorsų, kurie buvę
“be pagrindo”, nes' “neišti-! šaIte; ;r Mandagiai 
iimybes’ įrodymas buvo; Iš Kinijos at„.ko „aukšta
pirktas uz pinigus. \ .ena; viešnia”, Mrs. Cankaišek.

, mergiote, kun leisdavo save! jį čia lankšsi ir 1943 

fotografuoti neištikimybes! tais. Ta(1a buv0 rfi 
pozoje . apsigalvojo, kad iškilmingai ir širdingai, o 
jai per mažai buvo mokama daba|. jį priimama “manda- 
uz tą bizni ir šukele platų eiai ir šaltai". Ta pati vieš- 
tyrinėjimą... . . nia atvyksta TUO PAT

įstatymų leidėjai, kurie REIKALU, bet priėmimas 
tik toki divorso pagrindą;..įai kitoks. Kodėl’ 
tepripažįsta, dabar turi pro
gos pamatyti, ko verta yra. .,y?J'sak-vrn.as ĮT? rias, kad 
jų veidmainiška moralė iri 
jų parašyti įstatymai.

kuriedėkir.d tiems, 
bus padėję įems nuvykti 
J. V-bes.

1943 metais Kinija buvo 
musų sąjungininkas, o da
bar Kinija yra tiktai Mask
vos agresijos AUKA. Są
jungininką reikia gerbti,

Višinskis pareiškė Pary- jį įr įšlicituoti. Bet kas ger-
___ o_______ žiuje Jungtinių Tautų va- bia auką, ypač dar tokią.

Thomas, pirmininkas komi- - dams, kad išmetus is UN J<uri neturi daug gerai gink- 
sijes neamerikoniškai veik-1 čarterio,“veto teisę”, Jung-į juotų divizijų?

Gera Proga
Praeitą savaitę 

žinomas budelis - 
A.

Rusijos
atstovas

siraso, nori nepasirašo? 
BALF seimas nutarė ku

nigų “skryningus” panai
kinti, bet BALF vadovybė 

tuo nesiskaito ir vistiek 
sijoja” lietuvius per kuni

gų sietus.
Kyla klausimas ar BALF

pažįstamiems. Kas tokių 
neturite, pasiūlykite savo 
atlieKamą kambarį ir numa
tomą darbą per BALF-ą 
tam tremtiniui, kurs neturi 
giminių, galinčiu jam pa
dėti.

Dažnai girdime, kad at-jba sunk
yra lietuviškųjų kunigų or- vykę tremtiniai nenori dirb 
ganizacija, ar BENDRA vi- ti arba yra per didelių rei
sų lietuvių organizacija, kalavimų. Galimas daiktas,

tinių Tautų organizacija
tuoj pat subiręs... , '»a?ningtonas matė galy-

Jei galingųjų demokrati- b? Maskvos agresijos aukų.
1 nuuininnui .v jų vadai butų išmintingi, Iri? keliaklupsčiavo ir Lėti-

sijoj atsisako liudyti, J. P. jie Višinskio pasiulymu tuoj klJa’ ’Fr ?XIJa.’ “į Su°-
Thomas pvksta bet kai jis pat pasinaudotų, išmestų iš riekia, ir \ engnja, ir Rumu- Ihomas pyksta,, oei Kaik nija ir Bulganja, ir Iranas,

tuo pačiu išprašytų lauk Lietuva, ir Latvija, ir Es- 
Maskvos budelius iš tos ^ja, ir Čechoslovakija ir 
tarptautinės organizacijos, taip toliau.
Vienu šuviu butų nušauti * 1SO.S„ aukos šiandien 
du zuikiai: butų atsikratyta kišenėje, o Washingr-

lai tyrinėti, atsisakė teisme 
liudyti dėl jam daromų suk
čiavimo priekaištų. Kai pa
šaukti liudininkai io komi-

Tremtiniai yra pratę prie 
sunkiausių arbų, kuriuos 
jiems teko urbti* nacių Vo
kietijoje Jįe gerai žino, 
kad svetimame krašte jų 
laukia pilnoje eilėje tie 
darbai, i ki. juos nesiveržia 
vietos darbi .inkai, taigi ar-'vęs neapkaltinus

pats buvo šaukiamas liudy 
ti, jis su šypsena atsisakė 
duoti parodymus, “kad sa

esr.i
apmokami.

arba 
.'siekas

iliuzijų. <ad jie 
J<on važiuos kaip
ri

blogiau!
jų n( tu- “Keleivio kalendorius 1949

ie Ameri- metams jau iiėjo. Kaina 50 nuo Višinskio plepalų 
į svečius, centų. Laikas jj užsisakyti.1 kartu butų padėtas pamatas las

ir tonas vis99

įsmng- 
‘mandagus ir šal-

j. a
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KAS SKAITO, RAfiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

» Kaušas Pisi. l darė paprastą karčiamą, už-
Musų miesto Lietuvių tat kad nei klubo valdyba,

Ukėsų Klubo nariai, pas ba- nei jų virš $3,000 kaštavęs J 
ją stovėdami per kiek metųarchitektorius nežinojo,; 
varvino į sūrmaišį, kad bu- kad baras turi būt uždaro- 
tų suris; Kada jau surmai- jnas. Šitas viskas atsitiko 
šis buvo arti pilnas, atsira- 4ėlto, kad klubo valdyba 
do proto pas keletą senų in- buvo apsileidusi, 
teligentų, taip pat ir jaunų:' Tai dar neviskas; antf 
štai, sako, seniai moka su- piano yra kad skiepe pada- 
čėdyti, bet nežino ką su pi- ryt už $3,000 plečiu dėl 
jiigais daryti! Ir pradėjo manevrų, kur raičios dide- 
pusti burbulą, kad reikia les bombas ir pastatys sta-. 
taisyt namą, o namas dar Jus su kišeniais, ir tada at- 
naujutėlis. Tuom laiku me- eis klubo inteligentai su il- 
džiagos ir darbininkų, buvo 6°m šatrom ir badys, mėtys 
trukumas, o jeigu ką gale-'granatas i tuos kišenius, ir, 
iai gauti, tai buvo brangu sako, kad už tam. tikro lai-; 
ir tik išmatos. Patarimų ne- bus ant tiek gabus, j
klausė. Pasisamdė už virš 3'kad pralenks visų kitų Woi-į 
tuksiančius doleriu archi- cesterio klubų grajokus. , 
lektorių, kurio visai nerei-!, Ateina rinkimai, žiūrėkit; 
kėjo, paskui kontraktorių, ką renkat. \ra senų protinu 
praardė sūrmaiši, sūri gnai- yra 11 jaurr4 protingų, 
bo ir trupinius meta per!^ia. V’1S1J nesummesi, bet 
langą. Vadinasi, jau “taiso” jnanai Pagalvoti turėtų.

BULIUS ČEMPIONAS IR JO SAVININKAS

Los Angeles mieste, Kalifornijoj, gyvulių parodoje 
šitas 18 mėnesių senumo bulius gavo. “čempiono ti
tulą. Šalia jo stovi jo savininkas Diek McDugal iš 
Bird’s Landing, Calif. Bulius sveria 1,105 svarus ge
ros jautienos.

, SIOUX CITY, IOWA 
Norim Pasigirti

Tai ir mes tolimos Sioux 
City kolonijos lietuviai no
rime pasigirti, kad lapkri
čio 21 d. turėjome šaunią 
ir skanią turkių vakarienę.

Lawrence Padangėje
Draugai Tručinskai žus būrys. Buvo nemažai 

Išvažiavo j svečių iš Lynno, net visas
Seni Lawrencc gyventojai busas, o taipgi buvo pora 

kurią suruošė musų Ameri- draugai Tručinskai lapkri- mašinų ir iš Lo\vellio. Mo
kos Lietuvių Piliečių Klu-įčio 23 d. išvyko gyventi įterų Klubo vadovybė gali 
bas, po vadovybe Prano • Vista, Calif., kur jau nuo pasidžiaugti, kad jos gra- 
Kapačus. Vaišės Įvyko pa- j seniau gyvena Igno Tručin- žiose vaišėse tiek svečių at- 

etainėje, kur kai ; sko brolio duktė ir sūnūs, silankė. Klubo pirmininkėlapijos svetainėje, __
bėjo vietinis klebonas ir dar'Su jais kartu išvyko jų sū
nėnas nesenai atvykęs jau-i nūs Albertas, karo vetera
nas kunigas. Jis papasakojo nas. Išleistuvėms Lawrence 
apie turkės gyvenimą, kaip draugai suruošė išvykstam

namą.
, Darbininkai dirba, kaip 
nori, medžiagos kaip gauna 
•—gerai, kaip negauna, tai, 
reik laukt. Reikia pažymėt,* 
kad tuom laiku valdžia lei
do taisyt ar būdavot tik ten, 
kur buvo neatbūtina.

Peep.

Draugai Tamulevičiai 
Grižo

Šias dienas draugai Mar 
tynas ir Ona Tamulevičiai: 
grižo iš Kalifornijos, kuri sakosi

yra jauna p-lė I. Akstinaitė. 
Serga Drg. Šrupita

Jau kelios savaitės, kaip 
liga užpuolė kankinti musų 
gerą darbuotoją, “Kelei
vio” skaitytoją drg. Petrą 
šiupštą, kurs gyvena Me-

tiems draugiškus pietus pas 
Stakionius.

Gaila buvo atsisveikinti 
gramą. Profesorius Juodei- su veikliais musų visuome-! thuen, Mass. ir dirba YVoo- 
ka pasakė keletą žodžių, o nės darbuotoiais, kurie vi-jlen Co. Wood Mill už šalt- 
paskui jo vadovybėje pane-į-ada uoliai dalyvavo musu kalvį. Ligonis jau šiek tiek 
lė Bronė Gražytė padaina-l organizacijų gyvenime ii pasveiko ir pavaikšto. Lai
vo “Mano darželyj žalios! visada rėmė visokius musų kiu greit pasveikti, 
rūtelės” ir “Lietuva musų”, bendruosius reikalus. Jš- Svarbus Susirinkimas
o jauna p-lė Juodeikytė pa-; vykstantiems Įteiktą dova ! Amerikos Lietuvių Tary- 
deklamavo keletą eilėraščių j n.U ir nepasigailėta geriau bos skyriaus ir BALF sky- 
jr visus smagiai pajuokino, Į rių linkėjimų. riaus narių susirinkimas Į-
dvi jaunutės šokėjos pašoko Su drg. Tručinskais kar- vyks gruodžio-Deeember 12 
ir taip laikas praėjo, iki atiišvyko ir drg. Izabelė Bil- d. 4:30 vai. po pietų Lietu- 
ėjo orchestras ir tada jau Jįcnė, kuri žada paviešėjusi vių svetainėj. Visi delega- 
mes senesnieji šokome. šiltoj Kalifornijoj vėl grjž- tai ir pritarėjai esate šir- 

Vakarienę paruošė Leo- G pas mus. dingai kviečiami šiame su-
nas Urbonas, kurs yra ta- Klubo sirinkime dalyvauti nes tu-

nme gyarbjų reikalų aptar- 
M. St&kionis

tas gyvenimas baigiasi ant 
gražiai paruošto stalo... 

Turėjome ir trumpą pro

.me darbe ekspertas, o prie 
Stalų ir virtuvėj pasidarba- 

i vo musų kelios klubo narės, 
i vadovaujant pp. P. Stralie- 

19 kuopos susirinkimas ir Petranienei. Tai taip

L. Piliečių Klubo nomina- 
cinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 28 d. Padiskuta
vus valdybos perrinkimo, 
klausimą, nariams prašant, 
senieji musų klubo parei
gūnai sutiko tarnauti ir at
einančius metus. Pirminin-

BROOKLYN, N. Y.padarę neužmiršta- 
jie lankė savo sūnų Stanley miausią savo gyvenimo ke- 

n • -------- ... lionę po plačią ir labai Įvai
rią Amerikos šalį.

.... . Russeil, jo žmoną ir dukre-
\ aidžios m-įję Fresno mieste, St. Jo-Štai ateina

Įpektorius ir sustabdo dar- aqUjn slėnyje, kurs visoj A- 
bą. Girdi, klubo vardas ne-i menkoj yra žinomas, kaipo 

vinuogių auginimo centras.

Korespondentas

geras... Ką daryti? Nutarė, 
kad reikia važiuot Į Wash- Draugai Tamulevičiai pa-
ingtoną ir klaust diplomatų, į saĮiOja jdomių dalykų iš sa
vaip klubas vadinasi. Mu- vo keHonės patyrimų. Jie 
zikas nuvažiuotu uz keletą gako; Kalifornijos St. Jo- 
desėtkų, bet kad cia reikia aqUin slėnis yra viena iš Į- 
zmogaus, katras žino, kaip domiausių vietų. Ten auga 
j VVashmgtoną nuvažiuot ir
atgal sugrįžti. Pasamdė ek

RUMFORD, ME.

Penktadieni, gruodžio 10, 
1948 m. bus LSS (Ameri
kos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos) 19 kuopos 
priešmetinis susirinkimas 
Visuomet priešnetiniuose 
susirinkimuose yra renka
ma kuopos valdyba seka
miems metams, taip bus ir

Mirė Aleksandras Jonaitis
Septemberio 29 d. čia mi

rė Aleksandras Jonaitis, iš-_____  _____  _____
gyvenęs Amerikoje j šiame susirinkime. Susirin

medvilnė, vinuogės, figos,
orenčiai, lemonai, alyvos . . . ...
ir greiptfrut medžiai, taipgi ‘.rikoje paliko ir giminių du ,mas prasįdės kaip 7:30 va- 

brolius. Mirė suiauKęs 0 C kare. Visu nariu prašau da- 
metų amžiaus. Is Lietuvos iyVauti.
velionis paėjo iš Kurtuvėnų

ppertą. Tas nuvažiavo ir su
grįžo. Po kiek laiko vėl dar
bas kruta. Mužikai norėtų 
žinot, kiek kaštavo į Wash- 
ingtoną nuvažiuot ir sugrįž
ti: paklausus, gavo atsaky
mą, kad čia “Militarv Sec- 
ret” ir niekam pasakyt ne
galima. Dabar ylos
pasirodė ir, sako, buk tai! VuHai*^o kai kur farmeriai ien»va Amerikos žemelė, 
kainavo apie $1000. , verčiasi pieno ukiu.

Planas dar nevisas išpil-j Kitas įdomus dalykas iš j 
dytas, bet, sako, ant to sy- jų pasakojimų yra Yosemi- 
xio bus gana. Mat, kur bu-į fe nacionalinis parkas, kur 
vo suris, tai cabar tik susi-;aUga milžiniški sequoia me

smagiai ir baigėme vakarą.
Peter Urbonas.

T1LSONBURG, ONT.

Bai»i Tragedija Tarp 
Lietuvių

Sekmadienį, lapkričio 28 
d. čia įvyko baisi tragedija 
tarp lietuvių tabako augin-

tus. Velionis paliko nuliudi-i įimo vieta ALF Rliubas, ?tv7k^ Vo-
me žmoną Petronėlę, Ame-i280 Union ave. Susirinki-1heįavis Juozas Ma- 

—------- -- - - - lulevicius 27 metų amžiaus
matosi gražus daržai. Bet 
lietaus tame slėnyje nieka
da nėra, o drėgmę žemė ... _
gauna dirbtiniu budu. Dirb- parapijos, Paviekų kaimo, 
tinas drėkinimas ar irigaci-1 Velionis buvo pažangiosios į 
ja Įen yra žemės ūkio pa-!sPaudos mėgėjas ir per, 

įkyt ne-; grindas. Ten vra jr gražių nau7 oietų, skaitė sayaiti*as- 
s galas' “renėiu’y kur auginami gy-'|l “Keleivi . Tebūnie jamriiiV tai1 _ i__* i __ ionorvo Ampnkns

BALTIMORE, MD

VVPŽiC. rlll’Kzi no a Di>r\nin ’j***^> ui vmu vtr
davičių, 48 metų farmeri, 
apie tris mėnesius prie ta- 

Antoinette Euivyuienė, į bako derliaus suėmimo. 
LSS 19 kp. sekretorė.j Derlių nuėmus Juozas Ma- 

! tulevičius išvyko kitur dar-

KALENDORIUS 
JAU GATAVAS
“Keleivio” kalendorius 

1949 metams jau atspaus-
ku perrinktas ilgus metus dintas. Visiems užsisakiu- 
buvęs pirmininku, jaunas siems kalendorius jau siun- 
musų veikėjas Julius Zur- tinėjamas.
well, vice-pirm. — R. Miko- Prašome visus musų skai- 
laitis, fin. sekr. — P. Pen- tytojus siųsti užsakymus

kalendoriui. Kaip tik užsa
kymai bus gauti, kalendo
rius bus pasiųstas. 

Kalendoriaus kaina ir šie-

kauskas, užrašų sekr. — A.
Večkys ir ižd.—P. Aleksa.

Kadangi senieji musų 
klubo pareigūnai gerai <lir-! 
bo. tai salima tik Dalinkėti. „ - “ekd pu antų.
kad jiJms ir "ate'inanėiafa f1'350™. mar
mėtais gerai sektųsi musu- u su 'ą-krast-’o premtmera-
klubo reikalus vesti. ’ ar G.al,ma P,n‘:

•pus uz kalendorių pasiųstiŠiais metais klubas gra- ir pašto stempėmis, po 3 aržiai ištaisė savo patalpas ir “
LDD 7o. kp. .afcmkinm b) ieškoti. Bet prieš savaitę ‘boilerį’ namo Kalėki ori ujev.a' 96 pus-

Lietuvtų Darbiiąku Brau bikc. jis staiga grjzo pas . ........ lapiai skaitvrno. Yra įdėta
gijos 7-os BrooKno kuo- Gudavičių... ir nežinia dėl 

Krsp.! pos narių susirinkimas Įvyk- kokios priežasties sekma- 
sta sekmadienį, glodžio 12 dieni rytą jį nušovė, o į jo 
d. 3:30 vai. do paų, Lietu- žmoną, Ema Gudavičienę,vi..v, irro 28 _ i.u.vių Atletų Klube 

i cy avė.
68 Mar- metų moterį, paleido 

tris revolverio šūvius.

Klubas nutarė daryti šau- laP'ai. ^itj™o Yra įdėta nias Naujy Mėty J,įimtu- ^S^^^aTdais^

saulės užtekėjimai ir nusi- 
Moterų Klubo Balius leidimai ir įdėta daug viso- 

Pasisekė kių skaitymų, patarimų, ei-
L. Moterų Piliečių Klu- lių ir paveikslų.

,plojęs krepšys kabo. Nau 1 džfai, didžiausieji1 pasaulio: apmirė ) nariai pio3 >mi outi- PerS0'vęs žmoną Matulevi-j bas lapkričio 27 d. turėjo Užsakymus siųsti
dingą ką padarė, tai kad; miižjnai, ir matosi galybė: . ^pknci° d cia mine nai atsilankyti. metinį balių Lietuvių “KELEIVIS”
alus nesurugtu p - Antanas Lzaucaitis, senas». . . - *r ka(J Pri* laukiniu žvėriuku ir paukš- „ u. .. Voziurėtojui butu lengviau čiu -Baltimoles gyventojas. Ve-
fste S”pXė Otaik&F?jd Sak°*,i aplankę- CStleiw “KeleeW’^ammato too! 
ėS ti^k PkWtreįinU:ant 5€d ??»-jąs. Mirė P_o sunkios!

z,-. KU1 ligos, keturius menesius įs-

> , Marcei van de Maele ir ji
P. m aučiukas gU revolveriu privertė vežti 

Kuopos sekretorius peršautą Gudavičienę į li
goninę. Nuvažiavus prie li
goninės Juozas Matulevi-

svetainėj. Klubo narių' ir 
svečių buvo prisirinkęs gra-

636 E. Broadvvay, 
So. Botton ?7,1

Mirė po sunkios,
dyšelio galo. Žadėjo na-! plieninius milžinus B-29 ir keturius mėnesius iš-
riams dideli kaušą ir už viršjp-295 o taip pat varvkli-! .iovoje’ buY? darytos
t°?UkdSMnriU "Elniais ’ motorais varomus! ^nS'^fena Tbl Lapkričio 18 ilčia savo ko"i Kanlda'TriT^ mX
to^om klb^TdatT'pa“ Suriu operaetja VeHorJsi —?
tarėjom klubą, o dabar pa lekia gremiau .12 garaą. Ve- buvQ- žmo. Norkaitienė, Juroj Norai, Jo falTCa

BRIDGEPORT. CONN.

Mirė Agota Norlaitienė
čius paleido pats sau šūvį į 
galvą ir mirė vietoje.

Eronius Gudavičius atvy-j
Amta1“0 Kanad3 prieš 20 metu' 
Agtnc ,r vertėsi tabako auginimu.!

vra prie Nor-i

Lietuviška Vaistinė-Ideal Pharmacy
23-31 Kelley Sųuare, W ore e* ter, Mas*.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR gILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunamas ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

a,Planke lda^a gus, ramaus budo, pakant- į?° žmona, Įgyvenus1 v>-;ch. netoli Tilsonburo- 
.stokjardus, kur tūkstančiai.j ,,, ^„.<*4. Bndgeporte 46 o us. \e- rolicija nepajėgė išaiš-
Vakariniy yalstybiy gab.njy Jo sut,kti draugifltai p ilone paliko nura tme vyra kintL koki
atveža a sxeratt. Gražus ir gyVeRtį. Velionis paliko nu- *,ur£b ir Denkis s lūs Jn* laimės priežastis. Gudavi- 
gal vienintelis pasaulyje ^1(lime žn1on? „ taną. Viktorą, ^mcer.ų. čienė įii ligoninį taVp

taip pat Amerikoje turi du re-r4 y Edvar, pabko sužeista, kad polici-yra Kearney bulvaras, 12 
jnylių ilgumo platus kelias 
apsodintas iš abejų šonų
palmėmis ir rožėmis. Taip 
pat neužmirštamą įspūdį 
paliko ir “Kalėdų Eglaitės”

brolius ir vieną seserį. Jei | ?eseri Denep 
giminės norėtų daužiau ži-; anu.< s,
nių apie velionies mirtį, ga-.idgepoi te.
Ii kreiptis į Mrs. Ana Lau-

• -i v r- 4 i caitienę, 828 Hollinsvieškelis, Fresto mieste, ku-|Ralti
rį pernai per Kalėdy iven-į“ g Lietuvos velionis Paėjoiį!^

ir sesius ;a dar negalėjo josapklau-'
ĮSI j-, iVISI

t ! Velionė priklalisė prie
*’ | visos eilės lietuvi kų orga- 

jnizacijų ir palaidota lap
tęs aplankė
žmonių. lengva Amerikos žemelė.

Daug navatnių dalykų pa-|
sakoja drg. Tamulevičiai ir, Korespondentą*

iinėti, kaip ir dėl kokios 
nriešasties tragedija įvyko.

J. V. K.

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

Musų vaistinėj rasite 
visokių dovanų merginoms 
ir moterims: kvepalų, o ic- 
kolon.ų. saldainių, nylono 
kojinių, dideli kosmetikos 
ir miltelių pasirinkimą.

If

Lietuva pavergta, lietu-!
miliono! n„o JuSarko febun"ie*'l^:Sričio Ž! <>• iį ir JUn?’nuo Juioaiho. i eoume jam gunų laidotuviy koplyčios Paremki tad, lietuvi, auko- 

Tebunie įai leng1 a Ameri- mis Antrąjį Lietuvos Gel 
Los žemelė. Koresp. bėjimo Vajų.

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

Vyrams ir berniukams turim kakliaraiščių, stukmenų. rū
kalų. vyno,, alaus ir degtinės. Lietuviai, paremkit lietuviš
ką įstaigą, kuri remia Jusų visokią kultūrinę veikią ir viso
kį lietuvybės darbą Worcestery. Lietuviai pas Lietuvį! (50)

Neužmirškit Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC, 4851 S. Ashland Avė., Chicago 9,
AID OVERSEAS, INC. siaučia maisto siantiaius j visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos 
kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimu. J« adresaty nesoran-
damas. rinitai gražinami siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dien*. žiūrint j kur sinn- tinTr eins Susimii Seki ar pinigu orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVftJO AD- 
RRtA. RAKHCTV NUMERIUS IR JŲ KAINAS. AID OVERSEAS. maisto sinutiriai
oaknoiami Europon sandėliuose, o užsakymai ii Chicagos siunėįami AIR MA1L-SPECIAL DE- 
LIVXRY. Maisto paraoiiaiaa yra akrikalturas ir sveikatos departamentu priežiūroje.

SIUNTINYS Nr. 4_$7.io
2 sv. 3 ozs. kiaulinių lauku
2 sv. rūkytų lašinių '
2 sv. degintos kavos

Ill» r- ' ! sv‘ ? ozs‘ marRar>no 
lllmotS 1 sv. 1 oz. šokolado

2 gabalai tualetinio muilo 
lt ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

(SIUNTINYS Nr. 3-K/.0
2 sv. rūkytų lašinių 

t 2 sv. presuoto marmelado 
i 2 sv. degintos kavos

2 sv. 3 ozs. cukrau*

Sll NTINYS Nr- 8— 
kvietiniu miltų

ozą. cukrau.-

PavieofaoM aaariaiam ar organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaiėių duo

SIUNTINYS Nr. 1—91M 2 sv. 3 ozs. kiaulinių tautkų 
2 sv. rykytų lašinių 
2 sv. satami dešros 
2 sv (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 2—17.20 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. ozs. margarino'
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

i 1 sv. kiaulienos mėsos

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

---- -
• sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. CrT 
8 sv. 13 ozą, cukraus ’’

N'-3 sv. rūkytų lašinių
2 sv 3 tauku! 2 «» 4 m*rP«ino12 sv. (be 2 ozs.) fcen

 hrs Nr. 9—i 
rūkytų lašinių

2 9*4 marmela i"
1 s‘J kakavos
4 »VL7 ozs, cukrau.^________

SlfSifltfYS Nr.
2 9V | rūkytų lašinių
2 9V.I3 ozs. kiauliniu taunų 
2 3 ozs. margarino
2 s»-| kavos 
1 ^'-11 oz. šokolado.

si'

rugytų lssmių 
3 ozs, kiaulinių taukųkavos
3 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. U—K.30 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
I sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs, syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus 
2 sv. 3 ozs. ryžių
1 i sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės

SIUNTINYS Nr. 14-$6.4«
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
1 s v. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 1.7-$5.5o 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. 2 ozs. syrupo 
1 sv. presuoto marmaledo 
I dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžutė kond. grietinės 
tr sv. kakavos 
'A sv. saldainių “borbon’’ 

SIUNTINYS Nr. t*—*5.25 
1 sv. 2 oz. kiaulinių taukų 
1 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado 
1 sv. kavos 
4 sv. 7 ozs. cukraus 

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

SIUNTINYS Nr. 18—$3.««
t sv. rūkytų lašinių
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino_______

SIUNTINYS Nr. 1»'_$»JS 
2 rv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rųkytų lašinių 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
2 sv. 3 ozs. margarino 

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

SIUNTINVs Nr. 2»—$7^6
4 sv. 7 ozs. margarino 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
4 sv. kavos
3 sv. 5 ozs. miežinių kruopų 
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. kvietinių miltų

PASTABA, čia nastatytoa kainos siuntiniams i Vokietijų; 
siunčiant j kitas kraštas reikia pridėti 40 centų už kiekvienų

i siuntini specialfoma išlaidoms padengti.



SO. BOSTONKetvirta*

BITELĖS IR MAISTAS

Farmeriam Pasiskaityt

Mano tėvas Lietuvoje tu
rėjo vidutinio dydžio ūkį ir 
buvo tiktai “vidutinis” ūki
ninkas. Bet jis musų apie
linkėje buvo žinomas, kaipo 
geras bitininkas. Ir bičių jis 

. nedaug telaikydavo, kar
tais turėdavo 10 avilių, kar
tais prasigyvendavo iki 15 
avilių ir, palyginus su kitais 
bitininkais, jis, rodos, nie- 

i kuo negalėjo pasigirti. Bet

valstijas. Jo bitės keliauja Henry Wal!ace po rinki- 
ten, kur yra geriausias mai- mų paskelbė, kad jis yra 
stas, o kadangi Amerika visai patenkintas rinkimų 
yra plati ir Įvairaus klima- rezultatais, nes, girdi, žmo- 
to kraštas, tai čia veik ap- nės balsavo už “taiką ir ger- 
valius metus kur nors gė- būvį”, kuriuos žadėjo pre- 
lės ar medžiai žydi ir bitės zidentas Trumanas. Kad 
gali apvalius metus medų žmonės nebalsavo už Wall- 
“nesti”. ace, dėlto “trečiosios parti:

Tiesa, apvalius metus .ne- ios’’ kandidatas visai nenu
galima bitts priversti dirb- limena. Jis sako, kad prezi- 
ti. Bitės darbininkės sutik- dentas Trumanas “pasisko- 
tų dirbti ištisus metus be lino” jo programą ir žmo

nes suvedžiojo pažadais...švenčių, be sekmadienių, be 
kaimynai jį skaitė geru bi- atostogų, be jokio poilsio,

Jtininku. Jei kur kaimynys- bet bičių ‘ karalienė” nega- Tikrenybė yra ta, 1
į tėję koki bitininką ištikda- li apvalius metus kiaušinė- prezidentas Trumanas s

“LA-bi” rnorin tov’UC Fili- li« /lafi „ ’ rrakalbose siūlė tiktai

No. 49. Gruodžio 8 d., 1949 m.

PIRMAS X-SPINDULIŲ TELESKOPAS

kad 
savo

I vo • bėda”, mano tėvas bu- lių dėti, o be “karalienės ’ prakalbose siūlė tiktai tą 
vo šaukiamas i talką “bite- pastangų bitės darbininkės programą, kurią jis, buda- 
les sutvarkyti”. Atsimenu, negauna pakaitos. Todėl mas prezidentu, siūlė kon- 

i kad ji šaukdavo kaimynai trumpą pertrauka bičių dar- gresui ir todėl jam nebuvo 
padėti jiems rūginti biteles be prisieina daryti, bet bi• Į jokio reikalo “skolinti” pro- 
nuo “vagių", kada avilius čių Karalienei užtenka kelių gramą iš Wallace. O kas 
užpuldavo svetimos bitės ir savaičių poilsio ir po to ji dėl penktakojiškos trečios 
pradėdavo vogti medų. Jis vėl deda kiaušinėlius. I partijos “pasisekimo” rin-
cuodavo patarimų, kaip ap- Lietuvoje, mažame kraš- kimuose tai tą geriausiai 

te, niekas negalėjo ir svajo-| parodo skaičiai, 
ti biteles vežioti iš vietos į 1912 metais Amerikos 
vietą, kad jos vis rastų nau- rinkimuose buvo susikurusi 
jų žiedų. Bet mano tėvas trečia partija, kuriai vado- 
bandė bičių maisto klausi-vavo T. Roosevelt. Tada ta 
mą išspręsti tuo budu, kad partija, iš 15 milionų bal- 
jis sėdavo tokiu žolių, ku- suotojų buvo gavusi rinki- 
rios bitėms vra * naudingos muose 4,119,507 balsus, ar- 
medui nešti.* Pavyzdžiui, jis ba, nuošimčiais skaitant, 
sėdavo grikius, kurių žiedai T. Roosevelto partija surin- 
yra pilni medaus. Grikius ko 27 nuoš. balsų, 
jis sėdavo ne iš karto, bet 1924 metais Amerikos 
kelias ezes pasėdavo anks- rinkiniuose dalyvavo R. La 
ciau.’ Paskui po Kelių dienų Foyette vedama trečia par- 
vel kelias ežias, kad grikiai jr jj surjnko iš 29 milio- 
zydetų ne visi is karto bet nį paduotų balsų 4,822,856 
per ilgesni laiką. Tuo budu balSus, arba, imant nuošim- 
bites gaudavo daugiau pro- čiais, Follette partija
gos grikių zie az- lankyti. gavo 16 nuošimčių balsų, 

bode tėvas buvo pasėjęs

saugoti avilius nuo skruzdė
lių ir pelių. Fasitaikydavo, 
kad jį šaukdavo ir spiečių 

1 susemti, jei kur neatsiras
davo “drąsuolio” tą pada
lyti. Žiemą jis duodavo ki
tiems bitininkams patari
mus, kaip biteles maitinti, 
kaip avilius apsaugoti nuo 
šalčių. Jis mokėjo bičių

—Roman, pasišnekėsim. “Švento Pranciškaus \ ar- Man vig rodydav0si, kad 
Pasakyk, kas bus, kad ant peh” platinti. Taii yra toks mano t- ka[D0 bitininko 
svieto nėra parėtko. _ gazietos vardas. Ale niekai „ar?as> daugiausiai paėjo

—O kokio “parėtko tė- neišėjo. Niekas nenoiejo - kad vjsada turėda- 
vas norėtum? duot pinigų ant to reikalo VQ namuose medaus ir vaš.

—Aš,, vaike, noriu kad Kitidar J^juoke jnane,Jad k-nių žvakių Kada kaimy
nams prireikdavo “vais-butų arba vaina, arba pa- tokią gazietą jiems _ „ ____

kajus. Dabar gi nei šis, nei Sako, kad atneštam švento me*da^^ar’ba jei’kas
tas. Ateina Kalėdos,_bu» Pianciskau^ skaplenus, ai. sinkiai susirgdavo ir gulė- 
dar vienas Kristaus užgimi- gal n nupa ^tume, o ?u dav0 p^e mjrdes> pas 

. o svietas nei pakartas, varpeliu į dangaus karalys- t-vQ afAi/iavftrkomas
s mano 

koks ba-

—Pasaulis, teve, visaoa ojk, o tu vaškinę žvakę...
toks buvo ir gal visada toks —Kad uz Keleivį ku- ‘
bus. Karas beveik niekad ųjigai barasi. Atsimenu, sy- Tik daug vėliau aš supra 
nesustoja. Jis verda ir šioje ki Įsikišau jį kišeniun dėl tau. kodėl mano tėvas tik- 
valandoje. Palestinoj žydai par.aberijos ir nuėjau ant rai buvo geras bitininkas, 
mušasi su arabais, o Kinijoj krikštynų. Bet pasitaikė Tą aš supratau tada, kada 
komunistai su nacionalistais taip, kad tenai ir kunigas pamačiau blogu* bitinin- 
žudo vieni kitus. baliavojo. Pamatė pas ma- bus. Mano tėvas biteles mė-

baltųjų dobiliukų, kad bitės Henry Wallace su komu- 
turėtų maisto ir aplink avi- nistų “širdinga parama” iš 
liūs. Apie namus jis buvo 47 milionų balsuotojų rin- 
pasodinęs liepų, o netoliese kimuose gavo tiktai 1,117,- 
buvo jo sudaigstyti karklai, 154 balsus, arba, imant nuo- 
kad anksti pavasarį bitės: šimčiais jis surinko tiktai 
turėtų iš ko medų nešti. 2 nuoš. balsų.

Maisto liausimas bitėms , .Jei ^allace partijai to- 
kio laimėjimo užtenka, 
tai jau paties Wallace rei
kalas. T. Roosevelto “trečia

Pirmas, naujai padalytas didžiulis X-Spindulįų zte- 
leskopas yra bandomas Pittsburgh, Pa. Mokslinin
kas Dr. Richard L. Longini daro pirmąsias.nuotrau
kas su tuo aparatu. . <

■■ ■ ■ --------- — ■ --------- =•

Technikos Naujiencs
Nauja Spaudos Technika lygiai nukirsti. Tos page- 

Chicagoje jau virš metu rintos rašomosios mašinėlės 
streikuoja “lainotaipistai” į turi pakeičiamas raides, jo- 
arba lainotaipo mašinų ope- mis galima rašyti juodomis 
ratoriai. Bet dienrašči*ai ei- ir šviesiomis raidėmis, gali
na be jokio susitrukdymo. ma prie jų pridėti didesnes 
Vadinasi, gimė nauja spau- Tr mažesnes raides. Žinoma, 
dos technika, kuri padarė paruoštų puslapių fotogra- 
tikrą revoliuciją spaustuvė- /avimas ir darymas iš foto- 

! grafijų metalinių graviruo- 
*■ Senoji laikraščių spaus- tų plokštelių * reikalauja 
Ginimo technika vra toki/ darbo. Bet dabar Totogra- 
Redaktorius atiduoda raštą, viuros-technika irgi yra pa- 
lainotaipistui, kuris, “sureų- gerinta ir puslapių nufoto- 
ka” rastą mašinoje metali-', grafavimas bei metalinių 
nėmis eilutėmis. Tos eilutės'plokštelių athejimas beuž-

yra pagrindinis bitininkys
tės dalykas. Jei bitės turi iš
ko medų nešti, jos netingi ... o ,

juosusio?. Bet P?rtlJ? ,gavo 13 karty dau- 
to. tai nėra nė Pa« bakų- negu WaIIace 

><~ėl viri bitinin- PartlJa» o La Follette parti-
kai, prieš inilamiesi bitinin ,surinko 8Jiarttus daugi.au 

r balsų, negu Maskvos remia-

ir dirba išs 
jei nėra 
medaus. T

sudedamos į puslapio ilgu
mo “kolonas”, o kolonos į 
puslapius ir visas laikraščio 
puslapis yra gatavas. Iš to 
metalinio raidžių puslapio 
moderniškos spaustuvės at- 
spaudžia “mecą”, arba pa

ima tiktai kelioiiĮįą minu
čių iaiko.

Čia aprašyta laikraščių 
spausdinimo “naujoji” tech
nika nėra visai nąuja. Ji 
jau žinoma eilę metų. Bet 
dabar Amerikoje. Chicagos

daro nuospaudą minkštoj dienraščiai ta naująja tech-

—Na, o kaip tu rokuoji, ne “Keleivį” ir tuoj prisika-.go ir mes sakydavom,„ kad kystės, pini apsidairo, ar 
Maike, ar Amerikoj nepa- bino: “Kokią čia gazietą Jis moka sui bitėmis susi- j ų apielinkėfbitės gali rasti r> ..... . ... „

’ 'a zavieruka? Ga-1 nesiojesi?” Nu, sakau, juk kalbėti . Bites jam niekada užtenkamai giedu kad sa- Po Sltok,° laimėjimo” 
so, kad valdžios! nats matai, kad “Keleivis.”. nekąsdavo, o mums dažnai lėt medaiiS prinešti Wallace partija turėtų už-

mas Wallace.* ......------- o ; ,, , iju aiiiciinncj uito uau i asu
kils kokia
zietos raš_, ---- ..... ... i v., ,
špiegai čia susekę slaptą O jis kaip suriks: tu bedie- jos įsiveldavo į ciupiyną., Kiekvienas bitininkas ga- d.a?
komunistų vaisEą, ką nori vis! Geriaut is čia. Mane Kodėl, as ir dabar nežinau.; jj bitelėms palengvinti ju eltl
Trumano valdžią nuversti, paėmė zlastis ir aš atsišie- .Jis sakydavo, kad mes bite- - - - r
Ar tas gali būt teisybė? piau. Atsiprašau, sakau, o les supvkinam, o jis jų me- 

—Tai nėra jokia naujie- iš kur kunigėlis žinai, kad dų iškopdavo ir dargi be jo-
l tėve. Nuversti esama:ą šita gazieta bedieviška? Ki- kio smilkalo ir veido neuž-’ . , , . , . • i •• I J____-__ ____ : J____na.

santvarką visada buvo ir ba pats ją skaitai. O jis sa- 
yra vyriausis komunistų tik- ko: Nevermai, iš kur aš ži- 
slas. Inau! Jeigu aš sakau, kad

—Aš žinau, Maike, kad bedieviška, tai ir bedieviš- 
Bimba tari savo vaiską, ale ka. Bet aš vis nepasiduodu, 
aš nemislinu kad ta jo krau- Rokavomės, rokavomės, ir 
dė galėtų Amerikos valdžią

sidengęs jas varinėdavo iš 
vieno avilio galo Į kitą, ir 
jos kaž kodėl ant jo “ne
pykdavo”. Jis būdavo užsi- 
kurią pypkę, pasiima peilį 
ir biiudą ir eina medaus 

ant galo susipykom. Na, tai parnešti.
pasakyk, kodėl kunigai ne- Kad mano tėvas buvo ge- 
myli “Keleivio?” i ras bitininkas aš visai ne-

—Todėl, tėve, kad “Ke- beabejoju paskaitęs apie 
leivis” skelbia tiesą. Kuni-! didįjį Amerikos bitininką, 

čias kumščias, taip kaip gai gąsdina katalikus vėl- Utah valstijos mormoną 
anai? metais jie rodė na- niais ir pragaru, o “Relei- Woodro\v Millerį. Jis “iš- 
bašninkui Ruzveltui, kada vis” sako, kad nėra nei vėl- sprendė” bičių “maitinimo 
tas pasipriešino Hitleriui, nio, nei pragaro. Kunigams klausimą”, ir dabar jo bitės 
Dabar Bimba gal jau bijo- tas nepatinka, nes kai žmo- jam duoda penkis kartus 
tų ir rusišką špygą Vašink- nės velnio nebijos, jie ne- daugiau pelno, negu papra- 
tone parodyt, ba paskuti- j duos kunigams pinigų. štai laikomos bitės. Mano 
niais laikais ilgos jo kinkos —Aha. dabar suprantu, tėvas irgi žinojo bičių mai- 
pasidarė nelabai štedi. Va» Eisiu ir pasakysiu zakristi- tinimo paslaptį ir todėl jo 
luk to ir darbininkišką var- jonui, kad piktos dvasios bitės visada prinešdavo pil
dą jis norėjo pakasavot nuo nėra. nūs avilius medaus,
savo susaidės. Bijosi, kad —Lik sveikas, tėve. Man Bitės medų ir vašką “ne- 

irgi reikia eiti. ša” iš įvairių medžių, žolių
______ • XX -J T • *

'P1 daryti savo krautuvėlę ir
namo. Bet Henry Wall- 

darbą, jei arti aviliu naru- a"’ komunistų skatjnamas.
pins bitėm maisto ,aseS ?ada ■,r t,?feu-..gelSetl1,tal- 
naudingų žolė,, pasodins k?.. .atIlk,netl Maskvos 
vaisiniu medeliu, liepų ir ''.lktat"rlams savo patarna 
visokių gėlių. ' v,mus- E- P‘

Apie \Voedrov.- Millerio

nuversti. Viskas, ką komu 
nistai galėtų padaryti, tai 
tik nuvažiuoti Vašinktonan 
ir parodyt Trumanui tuš

kas nepažintų, kad jis Mas 
kvos veislės paukštis. Na, 
tai pasakyk, kaiD jis galėtų 
eit su savo vaisku ant Va- 
Šinktono?

—Aš nesakau, tėve, kad 
Amerikos komunistai eis 
valdžios versti. Aš tik sa-

ir gėlių žiedų. Jei apielin
kėje nėra bitėms iš ko nesti 
medų ir vašką, tai jos turi 
lėkti toli ieškoti maisto ir, 
žinoma, juo toliau bitėms 
reikią lėkti, juo mažiau lai- 

joms belieka medui

popierinėj masėj. Kada po- 
pieris sukietėja, tai jame 
pasilieka atsispaudusios vi
sos raidės. Tą popierinę 
nuospaudą paskui sulenkia

nika jau eina virš metų, o 
Nevv Yorke kai kurie dien
raščiai tą techniką irgi jau 
naudoja.

Kad nauja spausdinimo

bites man teko skaityti ga
na pripuolamai, kada viena 
žinių agentūra pranešė, jog 
Nevada valstijoj policija 
uždarė vieną kelią dėl... bi
čių. Pa-irodo, kad keliu 
važiavo Millerio bičių tro-

EUROPOJ VEIKIA EMI
GRACINĖ KOMISIJA

BALF-o įgaliotinis Euro
poje, susitaręs su lietuvių 
tremtinių atstovybe, rugsė- 

... . io 22-23 dd. buvo sušaukęs
k_ai ir vienas trobas susiku- Stuttgarte lietuvių organi- 
iė, bičių aviliai susitraiškė zacijų atstovų pasitarimą, 

kur buvo nutarta įkurti Lie-jr bitės pasileido. :>5 milio 
nai bičių, po staigaus su
krėtimo, pradėjo piktai

tuvių Emigracinę Komisiją, 
kuri padėtų BALF įgalioti-

ir išjos atlieja metalinę .technika Įsiveržė į spaudą 
plokštelę, kuri yra dedama ^ėl tipografijos darbininku 
ant preso, cilinderio, iš ku- streiko, yra irgi budingas 
no laikraščio puslapiai yra dalykas. Spaustuvių darbi- 
labai greitai spausdinami, ninkai yra seniausiai susi- 

Toki buvo “senoji” tcch- organizavę į unijas, bet jų 
nika. Bet dabar atsirado vi- organizacijos yra “amatų 
sai nauja technika. Ji yra ^P° — jie turi presmonų, 
dvejopa. Vienas būdas pa- lainotaipistų, printerių ir ki- 
vaduoti lainotaipistus yra tokių amatų amatėlių uni- 
toks: Spaudai skirtas raš- Jas-. Kai lainotaipistai šu
tas yra ne renkamas “lino- streikavo, tai kitos spaudos 
type” mašinoje, bet atiduo- dari>° unijos liko dirbti, o 
damas “typewriterio” ope-;|uo tarpu laikraščių leidėjai 
ratoriui, kurs savo rašomoj; bau ją techniką, kuri
mašinėlėj išbado mažutes
skylutes siauroj popierinėj

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,; ko

kau, kad jie turi tokį tiks parankaus formato, daugiau, krauti, 
lą. Ar jie turės spėkų ir drą- kaip 300 puslapių, kuriuose su Amerikos bitininkas Mil- 
sos prie to tikslo eiti, tai ki rašyta apie 1,500 visokių sapnų ler sugalvojo bites išnaudo
tas dalykas, ir mums never- Kaina $2, bet "Keleivio” skai- ti tuo budu, kad jis sukrau
ta apie tai kalbėti. tytojams tik $1.00. .na savo bičių avilius į dide-

—Na, tai apie ką mes tu ! Gaunamas “Keleivio” knygy- liūs sunkvežimius ir vežio- 
rėtume kalbėti? ne. "KELEIVIS” ja jas po plačią Ameriką,

—Reikalų, tėve, yra daug. 636 Bmadvay, s. Boston. Ma.** kur yra geriausias bitėms
Štai, paimkim kad ir spau-’----------------------- ----------- maistas. Millerio trokai iš
dos platinimą. Tėvas jokio Pakalbinkime draugu* ir'Utah valstijos pasiekia Ka- 
užsiėmimo neturi, taigi ga kaimynu* už*i*akyti “Ke-į Itfornijos, Mississippi, Flo- 
lėtum aplankyti savo pažįs leivį”. Mėtoms $3.00. į ridos, Nebraskos ir’ kitas 300 žmonių.

laksty:: ir policija uždarė i niui tvarkyti visus emigraci- 
visą kelią, kad kas nors ne-i jos reikalus. Į tą Emigraci- 
butų bičių sukanc ziotas. nę Komisiją įėjo šie visuo- 

Fannerio Vaikas menės organizacijų atsto-
-------------- vai: Antanas Kalvaitis, bu-

KAIP SKIRSTOMI D. P. vęs Lietuvos konsulas Chi-
______  cagoje, pirmininkas, o na-

IR«) oraneša, kad per riais Yra Jur^s Juodelis, 
rugsė o mėnesį iš Vokieti-: Jsnas Kazlauskas, J™?®8 
jos ir Austrijos DF stovyklų Skorubskis ir Vladas Vilią- 
19,224 žmonės išvys o į įvai mas- Komisijos adresas yra 
rius užjui ių kraštus, o 1,800 toks:
žmonių buvo repatriuoti, j ULRFA

Muenchen 27,
Rauchstr. 20 
Germany, U. S. A. Zone.

daugumoje į Lenkiją. I 
19,224 žmonių daugiausiai 
išvyko į Kanadą — net 5,- 
888, i Palestiną išvyko —
3^11. Į Venecuelą — 2,100, 
į Argentiną—1,813, i Pran-, 
euziją — 1,155, į Australi- Kada sėdi šiltuose kam- 
ją — b 32, į Angliją—814. bariuose, ar prisimeni tuos. 

Viso r.uo 1947 metų lie- kurie kenčia šaltį sugriuvu- 
pos 1 d. iki šių metų rugsė- siuose barakuose? Aukas 
jo galo ;00,000 išvietintųjų siųskite:

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

Brooklyn 11, N. Y.

žmonių isgivažmejo į į vai 
rius kraš:us, o stovyklose 
tame laįke dar buvo 555,-

lainotaipistų darbą pava-
___ ____ _________ J duoja. Pasekmėje išėjo taip,

juostoj, ir paskui tą išbady- v^os kitos spaudos dar- 
tą popierinę juostą prijun-jbinmkų unijos dirba ir at- 
gia prie “linotype” mašinos ”eka savo seną darbą, o lai- 
ir pati mašina, automatiš- ^otaipistų unija streikuoja 
kai, surenka reikalingas rai- ir\ /odos, streikuoja jau 
dės į eilutes. Paskui viskas Ppe? naują techniką, o ne 
daroma, kaip ir pagal “se- v^en .t\k dėl darbo sąlygų 
nąją’’ techniką. pagerinimo.

Kitas būdas yra dar re-| Ir čia paminėta naujoji 
voliucingesms. Jis yra toks:; technika dabar jau yra pa- 
Spaudai skiriamas rastas gerinta ir jau vra išgalvota 
yra atmušamas rašomąja nauja rašomoji mašinėlė 
mašinėle kolonomis, paskui spaustuvėms; vadinama “fo* 
kolonos yra sulipdomos ant tosetter”, kuri raštą surašo 
storo popierio, uždedami tiesiai į fotografijos filmą 
antgalviai, pridedami pa-j ir visai sutaupo popierį ir 
veikslai ir kada mašinėle pati fotografavimo procesą 
parašytas puslapis, yra ga-įiš tokios fotografinės fil- 
tavas, jis yra fotografuoja- mos rašto bereikia tik ab 
/nas ir iš fotografijos daro- lieti metalines (dabar jau 
mos metalinės plokštelės,!daro ir gumines) plokšteles 
k.Vri0,s *enKiamos ant preso spausdinamai mašinai, 
cilindeno ir laikraštis spaus
dinamas. I Praneša ir apie dar nau-

Šitas naujausias spaudos jesnius atradimus spausdi- 
budas visiškai aplenkia ne ^imo technikoje. Atrodo, 
tiktai lainotaipistą, bet ir kad “technikos revoliucija” 

i pačią “linotype” mašiną, plačia banga įsiveržė į spau- 
Į Tokiam spausdinimui yra/tuves ir daro labai gilų 
'reikalinga tiktai pagerinta perversmą. Tas techniškas 
Tašomoji mašinėlė, su kuria! ’ eiversmas paliečia jau 
galima atmušti rašto ei’u ; VISUS spaudos darbo amat 
tės taip, kad abu šonai butų ninkus.

daugi.au
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Iš ALTarybos Posed Žio™yBZ”'
kt v i /tuvi 7—7------ 77” ,, . , pasiaukojusiai dirbusiam

WN*W.‘°S h*1*’ P°llcy would g1Ve new ho,pe Vykd. Komitetui, kruopš
ti;** Yorke posė-to these oppressed peoples čiai savo pareigas ėjusiems
dziavo Amerikos Lietuvių and would serve the cause ~
Taryba. Iš 34 narių dalyva- of liberty throughout the 
vo 32. !

Posėdžių pradžioje buvo 
ratifikuotas susitarimas su 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga,
Am. Liet. Misijos, Tautinin
kų. Centro ir American 
Friends of Lithuania vado-! 
vybe — pagal kurį šios or
ganizacijos sudarė tautinin
kų srovės atstovybę ir įėjo 
i Amerikos Lietuvių Tary
bą. Tos srovės atstovais pa
skirti adv. Ant. Olis, Vyt.
Abraitis, Dr. M. Colney, J.
G inkus, K. S. Karpius A. S.
Trečiokas ir J. Tysliava.

Dalyviai išklausė Vykdo
mojo Komiteto, LAIC di
rektoriaus ir komisijų pra
nešimus,

world.
Mr. President, please ac- 

cept our highest regards 
and our sincere felicita- 
tions for your continued 
success and welfare.

Leonard Simutis, pres.,
Anth. Olis, vice-pres.,
Dr. Pius Grigaitis, sec.,
Michael Vaidyla, treas.

2. Imigracijos Klausimu
A.—A. L. Tarybos susi

rinkimas, išklausęs prane
šimų tremtinių imigracijos 
reikalais, nutarė įgalioti 
Vykd. Komitetų sudaryti 
komisiją tremtinių reika
lams, kurios darbo uždavi-u P***. J J b t t ki

.. kūne vienbalsiai } įmanomu
buvo. priimu Daug dėmesio J kad D “p. įstatymo
N^UtPXn^dėt? 'auku ^d%ne lietuvių tremttaių 
Nusistatyta pradėti aukų, imigracijos ir įkurdinimo
vajų Lietuvos vadavimo ak- . | >■’ tinkarnai aosau- cijai. Paaiškėjo, kad netru- * ų tinkamai apsau
kus laukiama Amerikon at-i fe) ’Glaudžiai 
vykstant Lietuvos resisten-' '
cijos vadovaujančių veiks
nių atstovų. Vajų rengia
masi apvainikuoti Ameri-

Informacijos Centro parei 
gunams ir visiems bet kuo 
teigiamai prisidėjus i e m s 
prie jungtinio,’ Lietuvai lai
svės ir nepriklausomybės 
siekiančio darbo.

Šių metų ALT valdybon 
išrinkti šie nariaipirm. L. 
Simutis, vice pirmininkais, 
adv. A. Olis, (1-jų vice pir
mininku ir Vykd. Komiteto 
nariu), P. Pivarunas, adv. 
J. Grigalius, adv. V. F. Lau
kaitis, Dr. Ant. Montvydas.j 
Vyt. Abraitis ir J. B. Lauč*i 
ka, sek. Dr. P. Grigaitis, iž-' 
dininkas M. Vaidyla, iždo 
globėjais V. T. Kvetkas, 
Dr. M. J. Vinikas, J. V. 
Stilsonas ir A. S. Trečiokas.

Politinės Komisijos na
riais išrinkti — N. Yorko 
valstybei Dr. M. J. Vinikas, 
Pennsylvania — P. Dargis 

V. T. Kvetkus, Ohio —li

bendradar- 
biauti su Valstijų D. P. ko
misijomis, stengiantis, kad 
į nevardinių kvietimų sąra
šus patektų kiek galima

K. S. Karpius, Michigan — 
Elz. Paurazienė, Illinois — 
4 Vykd. Komiteto nariai ir 
teisėjas Jonas T. Zuris: 
Massachusetts — adv. J.

kos Lietuvių Visuotinu Sei-mu, kuris bus sukviestas dau«>au lletuv,« tremt,nl,»; 
New Yorkan. Seimo paruo c) Palaikyti artimus san

tykius su J. A. V. Kongre
so nariais, kad D. P. įstaty
mo keitimo siūlymuose ir 
galinčiame įvykti įstatymo 
pakeitime Pabalčio tremti
nių imigracijos ir įkurdini-j 
mo gyvybiniai interesai bu
tų apginti;

d) Nuosekliai studijuo
ti tremtinių imigravimo ir 
įkurdinimo problemas ir re
komenduoti atitinkamoms 
įstaigoms atliktinus veiks-

giamuosius darbus kviečia
ma apsiimti N. Y. Lietuvių 
Tarybą, netoliese gyvenan
čius ALT narius ir LAIC.

Suvažiavimas priėmė šias 
rezoliucijas:
1. Pareiškimas Prezidentui 

Trumanui
Dear Mr. President:

At the annual meeting of
the Board of Directors of
the Lithuanian American __ „___  _______ _ _
Council, it was resolvedl mus, kurie butų naudingi ir 
that your attention be again teisingi lietuvių tremtinių 
called to the plight of free-į imigracijos vykdymo darbe, 
dom-loving people of Lith-j
uania. The hepes and aspi- 
rations of these people are 
founded on the šame prin- 
ciples of freedom and self- 
govemment which domina
te not only our own philo- 
sophy būt also our Ameri
can foreign policy.

It is our deep concem 
that the abridgement of the Į 
liberties of people in other! n._n 
pails of the world will in*
the long run be a threat to 
our liberty. And it seems 
to us that the American 
people owe it to ourselves 
to at least re-state our con-

NAUJAS slaptos POLICIJOS VIRŠININKAS

Iždo departamentas paskyrė naują-slaptosios polici
jos viršininką, V. E. Baughman (kairėj), kurs iki 
šiolei buvo \ev; Yorko distrikto viršininku. Jis už
ėmė James J. Maloney (dešinėj) vietą, kurs paskir
tas kitoms pareigoms.

KorespondencijoS
PATERSON, N. J. reikėtų užsikabinti iš sidab

rinių dolerių padirbtą ro
žančių ir vaikščioti Mexico

Skaitytojų Balsai
Garbus Tamstos,
Aš įdedu čekį $8 ir iš jo

bus 3 doleriai už mano laik
raštį ir 50 už kalendorių ir 
taipgi siųskit laikraštį mano 
sunui į Jessup, Pa. per me
tus laiko ir pasiųkit jam ka
lendorių. Tai bus $7. O vie
ną dolerį pridedu Tėvui ant 
Kalėdų, kad nabagas pora 
šnapsų išsigertų. Tamstoms 
ačiū už laikraštį, labai esu 
dėkingas. Su pagarba,

Kastantas Žalis 
Paterson, N. J.

Gerbiamieji,
Aš prisiunčiu prenumera

tos už laikraštį visą penki
nę, 3 už laikraštį ir noriu 
kalendorių. O kas liks, tai 
Tėvui ant batų ir duok, Se
ni, man atsakymą. Pernai 
irgi gavai penkinę, bet ne
davei jokio atsakymo.

Good-Bye
Mrs. K. Skuzinskas,

Brooklyn, N. Y.

Ezpert Watch Repairing 
3 to 7 Daya

Ketvirtis and Co.
Watches . Jewelry - OUi 
Rftdioo • £lcctric*l AppliAMOB

37> W. Brondvay, So.
Tel. ŠOU 4649

TeL ŠOU 2712 arba BIG 901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir CUrnrgM
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiaiaa

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Svarbios Prakalbos
Socialdemokratų 85-os gatvėmis, kad žmonės žino- 

kuopos inicityva rengiamos tų, jog jo bolševikiškas ide- 
labai įdomios prakalbos, alas yra doleris.

Grigalius: Connecticut —'Jos įvyks .gruodžio 12 d. Tas pats gobšas bolševi- 
A. Aleksis; New Jersey — 2:30 po pietų Piliečių kiu- kas giriasi, kad vienas 83 

bo patalpoje, (Laffayette metų seniukas Rumforde 
ir Summer st kampas). uždaręs “Keleiviui” savo 

Kalbės K. Balčiauskas — duris. Tiesa pasakius, duris 
BALF’o įkuranimo komi- uždarė pats dolerinis bol- 
teto sekretorius ir IRRC or- ševikas Vaclovas, nes jam 
ganizacijos atstovas-— apie gaila, kad jo uošvis neiš- 
“Lietuvos. Laisvės Kovą ir leistų pinigų už “Keleivį

A. S. Trečiokas, Maryland 
—adv. V. J. Laukaitis.

Įstatymų papildymo ko- 
misijon išrinkti Dr. Vinikas, 
J. Stilsonas, J. Laučka ir J. 
Tysliava.

Suvažiavimo rezoliucijų

Gerbiama redakcija, 
Gavau pranešimą, kad

prenumerata pasibaigė. Tai 
prisiunčiu jums 5 dolerius. 
“Keleivį” mes labai mylime 
ir mėgstame, kai Maikis su 
Tėvu pasibara. Su pagarba

C. Kupris 
Akron, Ohio

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948
Raa. 37 ORIOLE STREET 

W«at Rosbnry. Mana.
TeL PArkwey 7-1233 W

komisiją sudarė J. Laučka,
Dr. M. Vinikas, St. Michel- 
sonas ir adv. A. Olis.

Suvažiavimas praėjo la
bai gyvoje nuotaikoje ir vi
si dalyviai pareiškė daug', kiniai 
pasiryžimo ir vilties atei
ties veiklai.

iš.— ALT meunis stsi 
rinkimas reiškia pageidavi
mo ir vilties, kad BALF 
1948 metų seimo nutarimas 
tremtinių imigracijos ir į- 
kurdinimo klausimu bus 
vykdomas gyvenime.

3. Sveikinimas VLIKui
ALT metinis susirinki

mas iš širdies sveikina Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvi- 

Komitetą, jungiantį 
visas gyvastingąsias Lietu-

GRAS1NO NUŽUDYTI 
PREZ. TRUMANĄ

Gerbiamieji,
Aš prisiunčiu už “Kelei- 

$5 ir prašau prisiųstipadalys trųrną pranešimą nes tada pačiam Vaclovui į1 prašau pnsiųsti
dėl tremtinių imigracijos. mažiau liktų. Tokį žygdar- kalendorių, o likusius Mai- 

J. Buivydą.'—LSDS cen- bi atlikęs Vaclovas giriasi,
tro komiteto sekretorius kai- lyg tarsi jis Maskvos Juo- 
bės tema “Prezidento rin- zo usus butų pabučiavęs. O 

i ir darbininkija”. kas dėl “Keleivio” skaity- 
A. Mačipnis—nesenai at- mo, tai Rumforde ir Mexi- 

vykęs iš Yjokietijos—papa- co rasis pažangios spaudos V1° 
j sakos savo jspudžius ir nu- šalininkų, kurie “Keleivio” 
švies esamą padėti Vokie- skaitytojų skaičių čia dar 

žvmiai Dadidins. tokių Vac-

kio Tėvui ant amunicijos, 
nes matyti, kad Tėvui pri
sieis dar sykį stoti ant vai
nos. Linkiu sulaukti links
mų Kalėdų visam “Kelei- 

štabui. Su pagarba
Jurgis Šeškauskas 

E. Millinocket, Me.

TeL TRObridge 6380

Dr. John Repshis
(BEP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

NadėUomis ir ftventadtaUais:
■no 19 iki 12 ryto 

878 HARVARD JSTREET *

CAMBRIDGE, MASS.

TsL 8OU
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Naa 9 ryta 1U 7

ti mip
Po prakaltų numatoma lovų kurstymas “Keleivio”

, k bendra vienminčiu vaka- čia tikrai nepasmaugs.Jaunas vyrukas, 20 metųlrįenę «
Dennis E. Porter, iš k°ui-Laukiam?: dau? svečių iš Mačiau bolševikų Lais- 

tolimesnių jpvlinkių, vpač vėJę sąrašą žmonių atika
is Brooklyt)*. Netvarko, Y?sių P1.™^ bolsevikis- 
Cliffsides ir ft. vietovių. kiems reikalams. \ ienas 

Taigi, vUr į tokias rim- aukotojas čia yra,
>Iexico miestelio miliome- 
rius”, jo turtas siekia ne 
mažiau, kaip 50,000 dole
rių. Bet to bolševikų patai
kūno pinigai nėra darbu už
dirbti: jis pralobo lupda
mas iš žmonių pašėlusius 
procentus už paskolintus 
pinigus. Morgičiais ir “ma
garyčiomis” žmogus pralo
bo ir išmeta bolševikams

sianos, parašė laišką prezi
dentui Trumanui ir grasino 
jį nužudyti. New Orleans 
teisėjas Herbert Christen- 
berry už tai tą jauną gra-'tes\rldomi4 prakalbas f
sintoją praeitą savaitę nu
teisė trims metams kalėji
mo. Kada teisėjas pasakė 
savo sprendimą, kaltinama
sis pareiškė, kad jis ir da-

LSS 65-o- kuopos

MEXi($O, ME.vos laisvės ir nepriklauso
mybės kovos pajėgas di- bar mano tą patį, jog pre- RpiVa.ailia
džiajam Lietuvių Tautos ridentas Trumanas netinka K ... > ■
siekimui — grąžinti Lietu- vadovauti J. A. Valsty- D • T? • - 

u, ai ,easv re-sutue vur cu.r vai ir Nepriklauso-į bėms ir jis pridėjo jog ir , Bols€V]kl’ 08tmumg unswerving adhe-t„vh. Y K wenis, n jib puueju, jog koresponder is \aclovas
rence * to the principlcs A*?1 P kad f.,
American foreign policy as 4. Padėka
they affect the liberties ofi ALT metinis susirinki- 
the people of Lithuania. mas, išklausęs ALT vadovy- 
Your re-statement of this bes ir įstaigų pranešimų,

• Gerbiamieji,
Gavau nuo Tėvo paviest-

ką, kad prenumerata pasi
baigė. Tai nenoriu, kad Tė
vas aplenktų mano namus, 

~ kuriuos lankė per 32 me- 
žinomas i Tai prisiunčiu $3 už “Ke- 

i lęivį”, 50 centų už kalendo
rių ir 50c. Tėvui ant pyp
kės, bo jau atrodo labai 
bloga ta jo pypkė. Su pa
garba AIex Dialtuva

Providence, R. I.

Naa • ryto IU U 
j.

sa BOSTON. MASS. J
DR. G. L. KILLORY
18 TrenKmt SU K i m bai B«ildia« 

Kambarys 295
BOSTON. Tlef. Lafayette 1871 

arba: Somerset 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraaja Patikriaim*

Nao 9 ryto iki 7 vak. 
NedtUom, nno 10 ryto iki 1.

BORIS BEVERAGE CO.

u KELEIVIS“

no, tik nieko nesako. Vė-1 e’ S*’ dolerį kitą, o bolševikai si-
liau D. E. Porter dar sakė, I pfr' j toki lupiką garbina, kaipo
kad J. A. Valstybės jam K^i ! -o “Pažan^” “ " ------“nieko nereiškia”. 1 ®vas pa> p (J ką. Iš tiesų, bolševikų “ga

---------------- su mumis . Bei jereja’> pas mus yra “gra.
Vaclovas ap įmelavo. Jis, žf, Paga, vigug komunizmo 
pagal boh-e' kų papratimą, “zokonus”, tokius lupikus 
padjduio sa ro per.ktakojų rejkėtų, rodos, sušaudyti,
A<aiCi^» vlSf i M P™ce.ntF: bet “Laisvė” juos giria ir 
Mat, Rumf i 1e vvallacmiai net ^eda Vaclovų dejavi 
Gedeono ar ujos re^nia. ^ad valdžia neleidžia 
tesurinko ngtai

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

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

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

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

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

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

“Keleivis”’ Jungt. Valstijose kainuoja meUms $3.00.

ėksniai 
balsus

ir tiek pat balsų jie gavo
Mexico, Me. Vaclovas Rum- Vargšas tas bolševikas, 
fordą ir Me <ico sudėjo i negali net nuomų pakelti, 
krūvą ir gavo 76 “saviškių" Iš tiesų, jam ir tam turtuo- 
balsus. Hui aukuotojui reikėtų Sta-

Mano šuo atimu ir tiek lino bizūno, tada jam nuo- 
balsų už M < llace yra per mos pakiltų! O “Laisvės” 
daug. nes te lievobaimingo peckeliai bolševikai antra- 
Henriko pait ja yra nei šis me savo gazietos puslapyje 
nei tas, nei ži vis — nei mė- reikalauja kelti rendas, kari 
sa. Balsuoti i ž tokią politi- Vaclovas galėtų daugiau 
nę košę. kur biblija maišosi turto prisikrauti, o paskuti- 
su čebatlaižiivimu Stalinui niajame savo gazietos pus- 
.yia tikrai maža garbė. lapyje protestuoja, kad val

ias pats Vaclovas bolše- džia yra pasimojusi “kelti 
vikų “Laisvėje’’ gailiai de lendąs”. Ko gi tie politiniai 
juo fa, kad laidžia r.elei- jonvaikiai, iš tikrųjų, nori?

oc mus
nuomininkų lupti.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nno ] (U I 

Ir M. 7 IU »

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Tetofonaa: SOUth Boston IMO

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

Perkrauatom
čia pat ir i to-1 
liman vietas.
Sauiri priežiūra, kaina 
t»S BROADWAY,

SO. BOSTON. MAS«. 
ooTTtt* Ro.t«« eam

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

“KELEIVIS”
636 Broadivay, So. Boston 27, Mass.

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

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

mek-rendų kelti ir lupti nuo Atrodo, kad jie nori 
įininkų Įdevynius kai- sikoniškų” dolerių...

Vaclovo Kaimynas

džia
nuomininkų 
liūs. Geras "bolševikas" ta? 
Vaclovas, nfr kas sakyti! 
Jis dar net 1 rendauninkų 
neturi, jis dar tikisi iš uoš
vio paveldėt;]namus, o jau
lekia, kaip p 
jam valdžia 
nuomininkų < 
ti. Ir toks

aunam as. kad 
išleidžia nuo 

skaras lup- 
nkėlis vadina

save “pažangu” .Maskvos 
tretininkui jokiam gobšui

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

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn II, N. Y.

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Bo9ton 27, Ma99.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kokia Nauda iš Tokiu Raštu?
Paskutiniais laikais musų laikraščiuose. Sta:. vienas- 

spaudoje pasirodė visokių burdingieris nesenai r.u.s:- 
nusiskundimų ir aimanavi- skundė visuomene:.

delmor.us :š-<~a..:su :u.s:. 
Ištikrųjų gi jis nėrinę su.*, 
tie jo dešim'.a.c: pasine;?, 

nieko nematė ; . s 
- " - -'Asiskubi-

tremtiniai rašo Amerikon ji jo 
laiškus ir šaukiasi pagal
bos. O kai atvažiuoja Ame
rikon, tai ir čia negerai 
Sunki gyvenimo

jo 
nes ji;

.........  .......... pradžia.1 paimant ....
Ypač karčių nusivylimų gir-'no apkaltint šeir.nr.tn.<ę a: 
tiisi iš Kanados. Darbas te-j jos motiną. Izgau’.a "\:5; 
,nai esąs sunkus ir negalima ris paskui rase s:, a.ęs .į :> 

nuo jo pasiliuosuoti, nes savo puses ir godoja c-ur- 
vra pasirašytos tarp tikros dingieri. kad be re:xaio .ą 
darbo sutartys. apšmeižęs. 0 skaitytojai

turi skaitvti. kaio šeimnin-
Kai kurie dirba ir kenčia kė ginčijasi su burdingie 

dantis sukandę, kad nepa- ,iuiJ UŽJ dešimtuką, 
kenkti kitiems atvažiuoti. M d tokitt

‘ ~ oSktiŽPr“k nesusipratimus geriausia bu- 
Jt-T,i tų išspręsti tarpusavy, as-

KELEIVIS, so. BOSTON

KUR! BUS ROŽIŲ KARALIENEI

••Teisėtai” turės galvosūkio, kol išrinks iš šitų ne-laiko “Keleivy” tilpo korės-
-ndencija antgalviu “Tik- ne !a;krakĮ. Jeigu jau

Tiesa Apie rvanado^ koresconden r a i nesugeba 
rmenus . Koresponden- nkko ?eresRio, ui

- » , . • • • J 1 1 1 •

Nele galių Gimdymų
Epidemija—

i “Collier’s Weekly” žurna- 
' lo redaktorė A. Porter ke
lia klausimą, kas bus atei
tyje su Amerikos moteri
mis, kurios dabar, būdamos 

, dar jaunos mergaitės, jau 
! praranda savo garbę ir 
i gimdo kūdikius tukstan- 
Į ciais “
i, Jos surinktomis žiniomis,

J. Jazminas

ALIARMAS
(Tęsinys) tais vakare pas mus užėju-

Truputi* Romantikos: Ž** si, ypač kai Anny turėdavo 
net, Anny ir Trudl. svečią, mėgdavo savo bė- 

Žanet buvo prancūzaitė, .das plačiai ir įspūdingai nu- 
Ji dirbo vagonų valytojos pasakoti. Kalbėdavo ji vi- 
darbą ir gyveno čia pat — jsada iš širdies, karščiuoda- 
kaimyniniame barake turė- jnies...
jo atskirą kambariuką. Bu- Jos uniformuoti kavalie- 
vo tai paprasta mergaitė, riai keisdavosi labai greit,

linio amžiaus 'mPioaiėbi 1 Man ji atrodė gana sim- los atskirti!). Tačiau pati 
Rlnp-ian-sia bio^h1 patiška, tačiau susikalbėti Trudl dėl to visai nesivar-&A& > būdavo su-koka. Mat, « ir mėgdavo sakyti:
16 ir 19 metų amžiaus. 'p .'^ktskus žodžius papras —o kag j(am (įai4)09

w ‘ ~ tai kirčiuodavo praneuzis- esu savarankiška h nuo nie-
Washmgtono Vitai Starkai, tai yra, kuli visada de- kieno malonės nepriklau-

tistics biuras kuris regist-jdama ant galo. Buvo juo; sau Galiu da ti ka noHu
; moja tomus atsitikimus, sa-jkiamasi, kad vienam vyrui Van atrndn dab

juokti, paprastai klausdami
nimą...

Toks buvo Trudl gyveni
mo mokslas, kuri ji skelbė 
jtesivaržydama ir kūno — 
bent, kiek aš žinau, pirmo
sios dalies—laikėsi.

maža tiesos dalelė. Norint 
susidaryti kiek tikslesni 
vaizdą, ji sako, šitą skaičių 
reikėtų padidinti mažiausia 
tris kartus. Faktas, mat, yra 
toks, kad tokie gimimai yra

jos:

špėtnu mergiočių tarpo gražiausią “rožių karalienę”. ..... ,
Yaržvtvnės dėl “karalienės” vardo eis Pasadena mie- 1 labai slepiami ir daugumas J ,i - 
ste. Kalifornijoj.

pondenciją antgalviu 
ra 
Fa
Us pyksta kad vietinis pa- ^'“meninių dalykų lai- 
diems darbininkas gaunąnelul.ė;u spausdin_ 
daugiau negu jisai Ir jisai j - L*uckienė.
.pyksta, kad jį riša darbo su- _________
tartis. Jisai net kelis kartus
lygina save prie “darbo gy-j BLOGIAU KAIP TREM- 
vulio”. TYJE.

Lietuvoj padienis darbi- --------
ninkas irgi gaudavo dau- Amerikos lietuviai šian- 
giau, negu tas, kuris pada- dien yra tokios nuomonės,
rydavo sutarti dirbti ap- kad negali būt didesnio laiko savo geriems u.su- Ar nelaimė jį ištiko,
skritus metus, tačiau tenai vargo, kaip tas, kuri dabar gams parašyti nors keletą Ar gal lanko
niekas neverkšlendavo ir. kenčia karo tremtiniai Yo- Žodelių, bet atėjus Kalė-
“darbo gyvuliu” savęs ne-l kietijoj. Tenai prastas mais- doms ir Naujiems Metams Pusė nakties jau praėjo,
vadindavo. . į tas, prasti butai ir neaiškus mes juos prisimenam tai 'smuklių langai uždaryti,

iš tokių (rytojus. ‘

Kalėdų Dovanos vyras girtuoklis
širdis kaip replėm suspausta. 
Aš užmigti negaliu;

viena.
Per langelį vis žiuriu.

Kaip kitais metais, taip ir 
Simet, žmonėm JaiKVsjs? seno yamsią naktį sėdžiu 
papročio ir pirrts vieni ki
tiems žiemos šventėms do
vanas. Nežiūrint, kad pei p*ur tas mano baiamutas. 
istisus metus netuiandam pra(j ne^Tyrįia į ■> 

geriems drau-
nors keletą

taiIr kokia nauda iš tokių j rytojus. pasveikinimu,
raštų’ Man rodos, kad iš jų į _ Bet ir Amerikoje ne visos nors dovanėlę nusiųsdami. vi^į 
gali būt daugiau žalos*. ne-;imėg plaukia pienu su kisie- Tai yra draugiškas, gražus 
gu naudos. Tremtiniai, ku-Jiaus krantais

kokią-o gėrėjai, baro sargu;.
si laukan išvaryti.

.rie tebėra Europoje, vistiek 
nesiliaus besiveržę Ameri
kon ir Kanadon, O ameri
kiečiai, kurie nenoromis

Štai koki paprotys. .Geriausia do\ana Tiktai mano girtas ..... 
yaizdą Amerikos spauda šitų švenčių proga, tai laik- Gal kur maudosį baloje, 
patiekė anądien iš Colora-, jaštis,, kuris juos lankys Ar už ^.^„3 smukli linko, 
dos valstijos. Tuia Ernma pei i>ti^us motus. Ka^ gali (judams snaudžia jo stuboje. 
Dorsev, 26 metu amžiaus, jiems geriau mus priminti

‘ * jeigu ne

vvras

j jų niekad nebūna užrekor- 
duota. Gi 14 valstijų visai 
tokių atsitikimų nerekor- 
duoja. Jeigu viskas butų 
viešai skelbiama, vaizdas 
butų klaikus.

Nelegalių gimimų epide
mija pradėjo plisti nuo pa
skutiniojo pasaulinio karo. 
Ir ji plinta daug greičiau 
tarp jaunesniojo amžiaus 
mergaičių, sako Miss Por
ter.

“Labai daug jaunų mer
gaičių tampa nėščiomis ei
damos sėdėti prie mažų 
vaikų vakarais”, sako šita 
redaktorė. “Kai mergaitė 
nueina vakare pasėdėti prie 
kaimynų vaikų, tai ji pasi

—Žanet, bist du schon 
fertig?... (Žanet, ar tu jau 
pabaigei?...).

Tačiau Žanet mažai te- 
jų pašaipų, o darė 

savo. Į jos kambarėli daž
nai net darbo metu įslink
davo vienas kitas bendra-

T. iš kaž kokių šaltinių 
sužinojęs, kartą papasako
jo man, kad juodvi pasida
linusios mudu taip: Anny

darbis, o Žanet po to vaikš-; P2**1 j^usi mane, o Trudl 
čiodavo patenkinta, smilky-im 1 Aspektąbilisnesn jjį T. 
dama cigaretes. iT* t.uo. ne Juokais sreirupi-

Austrai dažnai sakyda- J10. ir z^dT5U Trudi, 
vo. lai pasikalbėti: paaiškinti,

—Fe, kokia nešvari ta(£ad Ą Lietuvoje turi pali- 
praneuzaitė. Musų moterys padėtinę ir mano lik- 
- - ti ištikimas jai... Ar jis tai

paaiškino, ar ne, — neži
nau, bet Trudl netrukus 
persimetė prie manęs... (An- 
py, neparodžius man jokio 

prancūzą, tikrai baisą pa- ąktyvTnno savaime atpuo- 
žiūrėti apašo tipą. Jis gyve- . dabar vakarais daz-
no svetimšalių darbininkų į ~aI u^eIS av0 ^.as rnanet kai 
lageryje ir dažnai užsukda- J" ne®udayo, ir tuoj išbėg
to pis ją... Taip musu san-!^™’ •“« » Daz-
tykiai su Žanet toliau pa-! Pydavo pabudinti ją

irgi ne kažin kas, bet tai 
jau nei šis nei tas...

Žanet atrodė simpatiška 
mergaitė, tačiau ji turėjo 
labai nesimpatišką globėją

u O man vargšei jis tis rupi.

nas numos ranka ir paša- kais išėjo pėkščia į Colora- Laikrasus yra uz 
kys: “Gal ir šitas atvažia-,dos valstiją, kur gyvena jos riausia dovana!
,vęs nusigąs, kai pamatys tėvai. Prie vyro ji paliko Sena šio skyriaus rėmėja 
darbą.” • dar šešetą vaikų; jie esą ir bendradarbė, drg. B.

Gali būt, kad vienam- nuo pirmos jo žmonos. Gurskienė, iau užrašė 
kitam tremtiniui pasiteikė p0 „ ir va„ingos ke. leivi" ir kalendorių 
blogas darbas arba blogas "

x.. , n’ Nei akių aš nesudėjau; 
patj viena visa i.akti

vis ge- Prie langelio išsėdėjau.

kviečia tenai ir savo vaiki
ną, kad jai nebūtų nuobo , prasto draugiškumo nenuė- iyt0‘ 
du. Maži vaikai užmiega, >jo. Vėliau ji jsivėlė i krimi- . ,
ir mergaitė su savo vaiki-į naljne bylą: buvo apkaltin- ~.sak.>’d^vo.N—
nu turi pilną laisvę daryti ta, kad iš vieno asmens ki- vercia““zeiklt ir įtraukit 

senės ištraukė piniginę su 1S. l°vo?- .
keliais tūkstančiais markių Ae? a?, ^užeidavau...
ir iš darbo tapo atleista. , s’ ,z'.in?.ITia’ atsiminda- — — (ynu vokiečių rases grvnu-

Bet aš baisiai kietai

darbdavys. Bet nespėjus 
vieną pažinti, nenuosaku 
rašyti, kad visi Kanados 
farmeriai tokie. Juk ir Lie
tuvoje ne visur būdavo ge
rai ir nevisur blogai. Tas 
pats darbininkas

Ak. tai vargas ir nelaimė.
Su girtuokliu reik kertėti; 

be" šimtą kartų geriau butų.
Kad nereiktu ji mylėti.

B. Gurskienė.
savoA 1ICLV/C II V C*I & *115^XV V , > V* T * T'' 1

lionės, ji pagaliau pasiekė craP?ei ^eiei Frakupienei; 
savo tėvų namus. Bet ištik- kui1,. ne^en£1 -uz
rųju tai nėra namai, o ap- 2-t,'ai;kau?'- al Vf/r/ic Turi H00 Pttėiu
Južusi lindynė su trim ma- J.ie™ . baledR d?va?a’ . b F luriWUt aclV
Žais kambariukais, kuriuose Ju.0> ?’■ ei.Aina n.lia^a .^eros
gyveno jau 10 žmonių, ir laimes 11 P^isekimo jų Kur yra toks y 
Uokov u o,. naujam gyvenime. us gali ture: trdabar pribuvo dar septyni naajam ?>'en!r 

• --j- asmenvs. Šitos šeimynos \aipgi ^ena?paspadonų išdirbdavo kėlė- galva/jau 67 metu amžiaus skait.rtojas 
tą :r kartais net Keliolika ^m0?u5, darbo ne£uri ir gy.
mėtų, o pas kitą

i ka tik nori. Ir čia viskas at
sitinka.”
, Yra, žinoma, ir daugiau

įrankių vietų Anny ir Trudl buvo aust-

biriais ir pakelėse pristaty- 
- tos kabinos.

ul’vu įuuincncjc ii ji J<xu ............................ .....
seniai nebeturėjo žinių apie S,- s 11 Įxain9in1'? bausmė- 
ji. Ji buvo kiek vyresnio ' • s grasino uz tai. Bet dau; 
amžiaus, turėjo apie 26 me- n.en?reJau prasidėti
tus, buvo nedidelio grožio 3U karstakose Trudl.
ir, bendrai, nedidelio išsila-į “Tada jau geriau Žanet ” 
vinimo. Ji dirbo vagonų va-1 galvodavau. ‘

ilytoja (tik pusę darbo lai-?’ Bet romantikai dau°- lai- 
!Vn VaHnnori tin-Pin Vndikrt skirti nelejdo žjau£

_ ..X.__

KALĖDŲ EGLAITĖ

yrąs? Kaip 
gali ture: tiek pačių? 

Kaip jis suvai io toki burj 
pačių’

Tokius klardmus užduos 
žmonės, paskaitę žinią, kad 
vvras turi ne: šešius šimtus

ko, kadangi turėjo kūdikį) 
i ir gyveno pas motiną netoli

do
.yenimo tikrovė: nuolatiniai

Į Salzburgo. Bet iš tikrųjų ji i aliarmai, bombardavimai 
(gyveno gretimame barake darbas ir rūpesčiai dėl duo- 
; viename kambaryje su rnos kasdieninės.
Trudl. Ji taip pat mėgdavo O vieną gražią diena ba- 
turėti reikalų su vyrais, irtrakas, kuriame gyveno'mu
ture j o vieną nuolatinį ka-;,?ų gražiosios kaimynės — 
riškį (kiti buvo nenuolati-į tegu būna taip! —per bom- 
niai). T. kartais mėgdavo .bardavimą sugriuvo, ir jos 

išsikėlė kitur. Po to retai 
besusitikdavome ir taip tas 
truputis romantikos baigė-

ir vieniJ vena is senatvės pensijos. 
Iš tos menkos pensijos da- 

Pasiskaitę tokių aimana- bar turės gyventi ir maitin- 
yimų, kaip ‘Tikra Tiesa tis trijuose mažuose kamba- 
Apie Kanados Farmerius,” lėliuose 17 žmonių! 
net ir seni amerikiečiai pra- Ar gali būt didesnis 
dėjo savo bėdas skelbti skurdas?

PAMETĖ $22,000 ŽIEDĄ TEATRE

metų neiškęsdavo.

Mrs. Harmon Spencer Auguste rodo ir pasakoja ad
vokatui A. G. Hayes, kaip ji pametė Metropolitan 
operoj 22,000 dolerių vertės žiedą. Advokatas liūd
nai galva linguoja...

Keleivio 
kenoshieti?

nas Milkus užrašė “Keleivį” 
metams, kaip Kalėdų dova
ną. savo draugui Jonui Mig- 
linui Į Sharon, Pa., pas kuri žmonų. Atsa.ymą i tuos
pereitą vasarą linksmai klausimus sfritytojai ras
praleido vakacijas, buvo “Keleivio' k: -ndoriuj 1949 
maloniai priimtas ir gerai, metams, 
pavaišintas. Tame pačiame kalendo-

Taigi visi draugai ir riuje yra idė:a daug svar- 
draugės, kurie perkate sa- bių straipsniu ir ypatingai 
vo draugams ar giminėms įdomus struipnys yra apie 
Kalėdų dovanas, nepamirš- atominę energiją. Matema- 
kite, kad “Keleivis" yra la- tikas Joną? šepetys labai, 
bai gera ir visuomet pagei ; suprantamai i. plačiai aiš-į 
daujama dovana. M. M. kir.a, ka> yra atomas, kas

--------------- i pirmas feuskaidė atoma ir
JIS ŽUDĖSI 30 KARTU. “

KaleChicagos policija atvedė saulėsteisman tūla Le\vandowski, 1 
kinis neduodavo savo sei- gI
mynai užlaikymo ir nuola-/a Hel
tos ją terorizavo pasikėsini-
mais nusižudyti. Jo žmona 
pasakė teisėjui, kad per de ! 
vynerius metus jos vyras) 
kėsinosi žudytis 30 kartų. 
Tris kartus jisai korėsi, 6 
kartus durėsi, 6 kartus bu
vo atsisukęs gazą ir 15 kar
tų nuodijosi.

Teisėjas išleido “in- 
džionkšiną”, draudžianti 
jam žudytis. Bet ką teisėjas 
darys, jeigu La\vando\vskis 
galų gale pasidarys sau ga
lą?

Kaii 
mus šit

Keri

orive yra Įdėta 
tek-imas ir nusi- 
jis-ms metams, 
i utiški vardai 

r-tams ir yra 
kiu kaitymų.

-ntų. Užsaky

ki ioadtvay 
>• By-x>n 27, Mass.

Kada tavo 
pia gandi 
mai, ar prisi::.eni tuos, ku
rie alkMa? Ajkas siųskite: 

United I-ith-.anlaii Relief
Fund of Americn, Ine-.
105 Grand štreet,

Biook.-.Ti 11, N. Y.

įamuose k ve- 
giai ir gėri-

Minioms žiūrint Los An
geles miesto pareigūnai už
degė pirmą milžinišką Ka
lėdų Eglaitę Pershing aikš
tėje. Eglutė, papuošta 1,800 
lemputėmis, iš tolo mato
ma ir primena žmonėms, 
kad laikas ruoštis Kalė
doms.

juokais pabarti ją, kai pa 
matydavo kokį svečią iš ry
to išnenešdinant...

—Ai, ai, Anny, ką paša-į si. 
kytų jūsų vyras, jeigu jis 
pamatytų tai!

—Na, jis nemato, o be to 
ir jis, reikia manyti, ne 
šventojo gyvenimą gyvena..

Ji paprastai aiškindavo 
visienis, kad su savo vyru 
skirsis ir tekės už kito. Bet 
čia T. vėl klausdavo:

—Už katro gi?... Taip, 
taip, jie visi yra uniformuo
ti ir sunku vieną nuo kito 
atskirti.

Trudl buvo jaunesnė ir 
inteligentiškesnė. Ji turėjo, 
tur būt, kokius 19 metų ir 
buvo pasiruošusi pardavėjos 
amatui. Tai buvo liekna, 
šviesiaplaukė ir mėlynakė 
mergaitė, labai energinga, 
tarp kitko. Ji buvo vadina
moji šafnerin (t y. konduk
torė), apie kurią vokiečiai 
jnet dainelę buvo sudėję... Ji 
dažnai turėjo f įvairių konf
liktu su jmonės vadovybe, 
bardavosi su visais,, ir kar-

Leo Salzburge

Salzburge buvo sustojęs 
ir mano senas draugas Leo. 
As jo adreso neturėjau, bet 
/tetrukus susitikome vienoje 
kavinėje.

. —Na, matai, — aš pasa
kiau, — sakiau, kad mes 
kur nors vėl susitiksime!

—Tai gerai, kad jus su
galvojote atvažiuoti i Salz- 
,burgą, čia dar galima šiaip 
taio gyventi...

Čia aš jam paaiškinau, 
kad mes į Salzburgą pate
kome netyčia ir papasako
jau musų odisėją.

Jis, pasirodė, tebegyveno 
ekskursanto gyvenimu ir 
nemanė jo keisti.
_ —Pagaliau, ne dirbti aš 
čia atvažiavau, — sakyda
vo- — Tiesa, jeigu duotų 
darbo pagal profesiją, tai 
butų kitas reikalas...

(Bus daugiau)
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ISSIGELBĖJO iš jurų nelaimės PAIEŠKOJIMAI PRAŠAL1NK1M KARUS!
Mokinkimės Tarptautinės Anglų 

Kalbos ir sykiu U. S. A. pilietybės, 
. . ,, ,.. „ .... skaitydamas “Lietuvių Naujienas’’

Gineikaites. Abu kilę is Metsėdzių kožną mėnesį. Kaina tik $1.00 me- 
kaimo, Ilakių valsčiaus, Kretingos; tarns • .50,
apskričio. Jie patys, jei dar gyvi, ari LIETUVIŲ NAUJIENOS 
kas juos žmo — prašau atsiliepti, ii2 x 6.th st 'Philadelphia, Pa.
busiu laoai dėkingas. Prašau rašyti:! _____________ __________

Boleslovas Strikaitis,
Rendsburg Wrangel II Kaserne, i LIETUVIŠKI 
(24) D P Camp, Holstein, Germany:

ir
ar

l liga buvo pasirodžiusi 
Lietuvoje, rodos 1895 __ ( 
1896 metais. Tada aš dir-, 
bau su mano tėvu, buvau 
gyvulių gydymo felčeriu. J 

Falšyvi Doleriai Mes bandėm visokius vais-į
Praeitą savaitę penktadie- Danijos policija su Ame tus, bet niekas negelbėjo.; 

ni YVashingtone buvo pasi- likos FBI pagalba, ieško Pagaliau mes pradėjom gy-; 
rašytas Rio de Janeiro su- slapto dolerių fabriko, kurs vulius gydyti musų pačiųj 
tartas visų A aetikos valsty- gamino falšyvus $50 pini naminiais vaistais, skysta 
kių gynimosi paktas. Pasi- gus. Policijos tyrinėjimai rūgštimi, padaryta iš rugi-

Iš Plataus Pasaulio
Pan-Amerikos Paktas

rašyme dalyvavo 19 valsti- siekia Anglijos, Belgijos, nės duonos ir rugšto pieno, 
bių atstovai, 'l iktai Nikara- Švedijos ir Norvegijos. Ge- Kiek atsimenu, tai tie vais- 
gva ir Ekvadorius pasirašy- rai organizuota gengė tuos tai gelbėdavo. Ta rūgštimi 
mo iškilmėse nedalyvavo. pinigus platino Įvairiuose ištepdavom gyvulių tarpna-

--------  kraštuose. Iges ir pildavom i gerklę.
Su pagarbaBuriros Karas

Burmos vyriausybės ka
riuomenė praneša, kad ji 
atsiėmusi iš sukilėlių Loi- 
ka\v miestą, Karenni pro

Jonas Yakobinas
AVaterbury, Conn.

Pranzucija ir Ru’ir
Prancūzijos užsienių rei

kalų ministeris R. Schuman 
kalbėjo parlamente ir sakė, 

vincijos sostinę, 230 mylių kad Prancūzija nepripažins; 
atstume nuo Burmos sosti- anglų-amerikiečių patvar- 
nės Rangeor.. Bet karas kymo dėl Ruhro srities pra- nėja vienur ir kitur, o musų; 
Burmoie dar nėra pasibai- monės tvarkymo. Prancuzi- galinga šalis bėgioja paskui 
gęs. ' ja reikalaus, kad taikos su rusus ir vienur kitur kokią

tartyje su Vokietija tas rei- rusų padalytą skylę užkiša; 
kalas butų kitaip išspręstas, savo doleriais. Kada rusai;

——pavogė penkioliką tautų,; 
Tito Teisia Europoje, tai musų vadai;'imis • • TTrT_  -T’

Koki Amerikos Politika
Amerikos politikos aš vi 

sai nesuprantu. Rusai puldi-

Paieškai! Prano Bručo ir Bronės

KALENDORIAI 
1949 METAMS

Izraelio Imigracija
Izraelio vyriausybė pra

neša, kad i naują žydų val-

Motorinis laivas banta Maria nuskendo Pacifiko van
denyne, o is.14 vyrų įgulos trys nuskendo, o kiti bu
vo išgelbėti ir atgabenti Į Guam salą. Paveiksle ma
tyti porą išgelbėtųjų Įgulos vyrų, vidury George Her- 
manson, kuris su kitais savo draugais buvo atrastas 
jurose 750 myliu nuo Guam salos.

Jugoslavijos diktatoriaus jnį^ępo. Vėliau jie pabudo 
Tito teismas nuteisė du ir praaėj0 pįitį dolerius į! 
žmones po 12 metų kalėti Graikija ir Turkiją, dabar 
Liublianos mieste uz plati- ki:-a dolerius Į Vakarų Eu- ..1 do-

stybę per metus laiko, nuo
1947 m. lapkričio 29 d. iki
1948 m. lapkričio 29 d. at
vyko 101,GuO imigrantų. njm atsišaukimų, nukreip-, iŠ?" Bet^uo" daugiau
Europos I) P «tovvkiu be* Hne.s Ilt0 lenų jie mėto, juo didesnestui opos U. r. .U)\yjvių, oet. slapto laikraščio spaus rnsas aaro štai da-yra imigrantu ir iš įvairiu sKyies įusai aaio. u*Vitu šalin dinimą. Tito teismas sako, į^. atsirado milžiniška sky-i

ų ‘ ___ kad už-priešų propagan- lė Kinijoje, o musų vadai
Kosta-Riko Be Atmiio. do-sskleidimą-’ ieikla «,lez' nebežino, ar ir ten reikės .

centrinės Ame- tal baustl-_____  P«« bilionus dolerių "J3
likos valstybė, Kosta-Riko. Indonezijoj Ramu Įdomu, kodėl me as ga , A / iaitis Kazimieras, ne
praneša, kad ji visiškai pa- Indonezijos respubHkos_^o«os Amen to 1 - Mindaugas Mutual
nikina savo kariuomenę, vyriausybė praneša, tad Šuo v^ų, reUtA 23- "t ’soc.ety, 772
nes “nera.su kuo kariauti . jos kariuomene sugavo dar s.HU1 I1UU \gBrooklvn, X. Y.
Bet “revoliucinė” tos ša- vieną stambų bolševikų su- dVm^^vles kaišioti Bakaitis, keli bi lai. Jono
lėlės valdžia žada laikvti kilimo vadą, tūlą Amir Sja- < ? * skyles ,_r .
etinio ™i;™o t-uri nvivin- t;c Ine takiu- Tomkus pne durų dėlioti.

Juk šiandien ir man neis-

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš* 

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

Kemežis Tomas ir šeima.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate General of Lithuania 

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

stiprią policiją, kad prižiu- rifoeddin. Jis bus teisia 
i etų tame krašte tvarkos, mas už šalies išdavystę, kai 
Karas su
damas ir toliau. sukilime.

Bakaičio, iš šakių ap. 
Balčiūniene - Barziaitytė Ma-:

kr... Mariam-'; Klastė dinos. mas uz sanes įsuavystę, kui- „ . . ... . , , ._ -- c„r<ničiupiliečiais bus ve- po dalyvavęs ginkluotame "<vtair. ysą. aišku kad ko 
Ali,,, Skilime Maskvoj sėdės tarptautinių, peles ap. _ _

___  vagių saika, tol neturėsime
ramumo. Tai kodėl nepada

Balsys Stanislova-.
Banaitis, sūnūs- Banaitienės- 

Budaitienės.
Barakauskaitė - Paulauskienė' 

Ona, iš Voveriškių km.. Šiaulių
Netiki j Vienybę mos draugijos ir unijos. Bet naudotis. O gal jie per apskr.

Visi žmonės giria vieny- kas iš to? Tas komitetas daug musu doleriu turi, tai , Bartkienė iš Krekenavos m., 
be ir mano. kad vieningas “stato” paminklą jau, ro- Įajs doleriais ir mėtosi po
darbas ‘ ...................................... ’ * '

KAS MUMS RAŠOMA lyti tvarką ten, kur reikia?
Atrodo, kad musų vadai 

turi gaiybę, bet nemoka ja 
naudotis. O gal jie per

CALENDARS FOR 1949
100 Calendars for................. $7.50

size 4x9 ĮA
100 Sales books ............... $14.95
1000 Statements ............... 5.95
1000 Business cards ........... 3.50
Send all orders to: (49>
KULB1S PRINTED PRODUCTS 

621 E. 128th Street. 
Cleveland 8, Ohio

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

G. Žilinskas, 1
Box 503, Mi’linocket, Me.

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

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

Norrie, Que., Canada

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

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

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

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

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

tarpi na ir varo laukan akmenė
lius ............................................. 60c.

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

saugoja pražilimą ir slinkimą 6Oc. 
Nuo surūgusio pilvo heart-burn 85c. 
Nuo nemalonio kvapo iš burnos 85c. 
Nuo vandeninė ir širdies ligų 6Oc. 
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų 

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

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

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių 60 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 

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

Žolės yra sudėtos į pakelius su nu
rodymais kaip vartoti.

M. ZU'KAITIS, 335 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

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

(su prisiuntimu)
Galima gauti ir Katalogą 

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

COMPANY
199 New York Avė, Neuark 3, N. J.

Ramunės

visada yra vaisin- dos, aštuonius metus, bet jo 
gas, o pasiskirstymas ken- nepastato ir nepastatys,
kia visokiam darbui. Taip; Ne, o jei nebūtų vieny - ______
žmonės kalba, taip jie, tur bės? Jei kas gera; ibyzintų sudrausti
būt, ir mano. to komiteto pirmininKą,

Aš betgi i “vieningą” turtingą žmogų, tai jis vie
darbą netikiu. Vienybė daž-jnas per 3 savaites iš savo pi- 
niausiai yra puikių žodžių pigų galėtų paminklą pa- 
bala, kurioje jokio aiškaus, statyti ir jam dar liktų pini- 
naudingo ir tikslingo darbo gy daugiau, negu reikia, 
niekas nedirba. Vienybės nebūtų, bet pa-

Žmonės padaro Ką nors, minklas butų. Tai kas ge-

visą pasauli, nors ir jiems 
turėtų būti aišku, kad galų 
gale reikės Maskvos vagis

S. Bindetas
Philadelphia, Pa.

Aplanke Išvietintus 
Lietuvius

šias dienas

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

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Ma»*.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis maldų knyga pa
veiksluotas mišių maldos celuloi- 
dos gražiais viršais. Tilžės spau
dos $1,7.)

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

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

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

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

Reikalinga Gaspadinė
Lietuvis našlys, be vaikų, ieško

___  ?au. it^padinės. Visi patogumai. Jei
Panevėžio ap. kuri nori gerų namų, vietoj didelės

Bartnykiutė Ma^'a iš Mara-?alsrOs- te^JikFea™^viįiuo adresu:(51) 
32 Coiumbia st., Stoughton, Mass.

APSIVEDIMAI
Malonu butų susipažinti su rimta 

lietuvaite. Pageidaujama iš tremti
nių. Nesvarbu, kad ir Vokietijoj ar 
kitur. Busiu dėkingas už paveikslą. 
Rašyt šiuo adresu: (5ji

.1. K C ’
.25 M. 16-th st., Chicago, 111.

Paieškau gyvenimui draugės tarp 
45 ir 50 metų amžiaus. Geistina, 
kad butų bnksmaus budo ir gražaus 
vartotu perdaug svaigiųjų gėrimų. 
Aš esu to pat amžiaus, kaip ieško
moji. (50)

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

žiškių km., Igliaukos parap.
Barzdaites Stasys :s Šunskų' 

parap.
Baužytė Antosė iš Panemu

nės. Skisnemunės party.
Bereekas BroniiS ir Bronė.

, iš Bredenų km., šrvintj vai.
, ... atvykau ap- Burelaitė Liuci > j iš Veviržė-
lankyti mano giminaitę t ,
Gražiną Ulaitę, Toronto a'. . Buziutė iš Diifeiški. , . . . mieste Kanadoje. Ji ką tik p’r(jr;aiailvjA v*i ’

kada jie kovoja už ką nors riau,—vienybė, ar pamink- atvyko iš DP stovyklos Vo- '
km..

35c.
25c.
25c.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 

. negali ramiai sėdėti ir naktimis

pelių prie liet. bažnyčios 
Duktė marių, graži pasaka .
Karvės ir sūrių padarymas
Kaip duktė gyveno pustynėje .. -
Neužmokamas žiedas, graži pas. 35c. “,c«ot,’.,.nes uzsisenejus-.os zair.- 
Gndr,,« s F mesti ir skauda, kad pasannti

ar prieš ką nors. O vienybė 
ir kova yra nesuderinami 
dalykai. Jei prieš ką nors

las?
Panašiai vra ir

...... ™ , čapkauskaitė -
“ vP' Oga aP-lan' i5 kituose! k-iau ir kitus buvusius įsvie- vai.darbuose. tintuosius lietuvius, kaip tai

darbe neduoda naudos. Pa- Lamas. O kur žmonės vie- sinti prie lietuviškų dainų ir 
imsiu pavyzdžiui vieną tik- nybę linksniuoja, ten kar- muzikos nemažame buvusių 
rai “vieningą” organizaci- tais darbo ir dieną su žibu-, j), p. būrelyje.

Malonu aplankyti
neningą

ją musų gyvenime.

JO rkUVUiU*
penų vai.

Čižienė

jungiasi žodžiais visi lietu
viai. Tai yra Brooklyno Da
riaus ir Girėno Paminklo 
Statymo Komitetas. Į jį Įei
na ir bolševikai, ir katali-

kurioj riu nepamatysi. tuos tė Stanislovo iš R

Aovska Ste- 
m. 1 - •'

s :> ce-
m.
;ienė Elz- 
km.. Pum-

Geriau Valgyk. Geriau Išrodrk.

GERIAU JAUSKIS

Koveli*!lietuvius, kurie taip nesenai. L. Daj^e,a Petr: ' 
Nevv York, N. Y.' dar buvo “žmonės be vie- v7” •Z'ap;1>K1° •»ic kjlus5, ls Ajvtaus ns

l tos

PikelyiįSteila ''.ul
inių ap. 
Kvai.škių 
Jo ŽT.ona

sto.
Grinkiški iDėl Naujo. Gyvuli., Lico.]^ laisvo? Ktnįdo-! ?uWa 

Gerbdama redakcija, •• Geros iiem« «ekmė« R val?c- 
Skaitydamas “Keleivy 47} t-o ; ! Daunorienė - žo.y*iitė 0:

Gudrus piemenukas ............ "... 25c.
Lengvas būdas išmokt angliškos 

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

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

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

lyties dalykus su paveikslais $2.50 
Praloto Olšausko gyvenimas su 

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiamia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2300,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudę 
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 
Pabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzarvna- 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba i Centrą adre
suodamas :

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

i v V:. meikaitė Matilda 
Toronto Ont ”° ir Onos’

KĄ REIŠKIA SUTRUM
PINTI VARDAII

Dr. — mokslo srity reiš
kia daktarą, o biznyje__
skolininką.

D. P. — displaced per- 
son, išvietintas žmogus.

D.S. arba D. Sc----- Moks
lo daktaras.

D.S.M. — Nepaprastas 
tarnybos medalis.

' Veterinarijos
mokslo daktaras.

D. W. I.—Dutch West In- 
dies (olandų salos vaka
ruose.

Juo didesnė bus Tavo
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai; *

Drerr.eikienė - M 
.Ona duktė Bernar lir Vikšri 
i jos. iš Rudaminos

Dzinkevičiutė - 
i nislava.

Gaidytė Izidor:
; prašoma atsiliepti.

Gerdauskas 
Aleksandras ir 
Juozo ir Onos. 
valsčiuje.

Girdžius Sofija išj Žagarės.
Godelytė iš Balėril km., Tirk 

vai.. Mažeikių ip.
Grand (M 

£yv- Cincinatt 
ninku - žygaičiu va

Grigalavičius K^ys iš Pig 
km., Garliavon

Grinkus - Runcel 
ir vyras Runce is Jonas i: 

Krekenavos vai.
Guobužas Juoza>. 

tano jį Leliūnų vai.
' b’ne.

Nerei k i a jausti? 
“nupuolusiam'’ vien 
dėl užkietėjusių vi
durių bei jų simp
tomų! Tu gali būt 
taip jau smarkus, 
kaip tūkstančiai ki
tų, ką nuo 1887 ži
nojo ir vartojo gar 

vaistą skilviui liuosuoti, Trinerio
loras Anta- Kartųjį Vyną. Jis moksliškai sutai

sytas iš Gamtos šaknelių, žolių ir 
augalų. Jis veikia maloniai, švelniai 

ir Dl'e- -r tį|ęra; išvalo užkietėjusius vidų 
ikai Auta- rjus. (Jauk bonką Trinerio šiandien 
nerikoje. ir P®13 patirk jo gerumą. (Pastaba: 
aliauskaitė Jei r5e«autum Trinerio savo mėgia- 

....... moj krautuvėj, prisiųsk tos krautu
vės adresą su $1.50 mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi- 

>orkus Bro- cago, ir gausi didelę 18 oz. bonką 
Trinti io apmokėtu paštu).

ceptų
M

tą niežėjimą ir spaudejimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Oir.tment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyl

$1.00 orderį

ZLKAIT1S. 335 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

i: (16-9)
LEGULO. Dept. 2, 

4817 W. 14th Street,
CICERO 50. ILL.

i us duktė.

(t dauskas?) 
Jotas, sūnus 

3 ę Vainuto

TRINER’S 
BinER WINE

Seikiu ąp.
išola.')! Martinas, 
ti. Orą), iš Sarti-

) al.
enė Ksave-

An- S
?yv. Brook- :

i.

sunus

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas it

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja I^iida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00.

pinigus siųskit su užsakymo: 
DR. D. PILKA 

346 E. Broadwav
South Boston 27, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razhaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

%25e2%2580%259cnera.su
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Alt uotas SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 8 d., 1949 m.

Vietinės Žinios
RADIJO PROGRAMA APSIDRAUSK NUO LI

GOS IR NELAIMĖS
Mokyklose Pamokos Eis fpp. Plechavičius, Razva-( kūrėją M. Petrauską. Va- 

“ V iena Sesija” dauskas, Zarvedskas, W. karienės programą išpildė
Bostono mokyklų vaikų Baliukonis, S. Zavedskas, “Gabijos” choras dainomis, 

ėvii ii- mokytojai balsavo, Neviera, K. Sobiedskas, Pi- vadovaujant choro vedėjui 
.... ‘ mokvklos mok-: liečiu Klubo valdyba. Ar ; J. Dirveliui.

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

-------------7 --- --

3. Pasaka apie Magdutę.

IŠGELBĖJO 33 LAKŪNUS IŠ SANDAROS KUOPOS 
PACIFIKO NELAIMĖJ , SUSIRINKIMO
Po 40 valandų ieškojimo! A. L. T. Sandaros

Pacifiko platybėse nakčia kuopos narių susirinkimą. pe, urtun.4 .. — , . --- —-- . -<• • .
iš pirmadienio į antradieni Įvyko sekmadieni, gruodžio *mo negalės pareiti. Toki į sipraso uz visus nepatogu- lene padainavo
lakūnai surado i vandeni 5 d. Sandaros salėje. Tarp tvarka yra patogesnė ir mo-Įp?118 turėtus vakaio kamša- * i a uze samano-
nukritusio transporto oriai-kitų klausinių buvo aptar- ^tojams ir tėvams, bet vai- ties ff?0, . » nrn<n-nm« dainelę,0’
vio 33 išlikusius gyvus ke- tas Lietuvos nepriklauso- kį sveikatai gal geriau, ka- Tremt Ratelio valdyba piogiama buvo užbaigta
’ * * s. Keturi žmonės žu- mybės minėjimo reikalas ir daloma ilgesnė pertrau-------------- ‘ daįnavimu, kurtame-------------_ „ AS

je nelaimėj. Karo lai- buvo išklausytas A. L. Ta- ka normališkiems pietums. “Gabijos” Vakarienė Su- ... * * .n8esi neatsi- tion, Lithuanian Program, - ...s
Gabijos’ vakarienė pa-

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės j (nuo35)

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

SO 8-2483

NEBIEDNAS J IEŠKO 
PRIEGLAUDOS

leivius 
vo toje 
vyno orlaiviai be paliovos 
skraidė, ieškodami trans
porto orlaivio likučių. Visi 
33 išlikę gyvi lakūnai buvo 
labai nuvargę po 40 valan
dų plaukiojimo juroje ma
žose valtelėse. Nelaimė Įvy
ko 1200 mylių nuo Honolu- 
lu miesto, Havvajų salose. 
Transporto orlaivis skrvdo

rybos nario J. Arlausko Patogumas betgi laimėjo.
pranešimas. _ - -------------

J. Arlauskas pranešė. prįeš Kalėdas Atvyks Lai- 
kad A. L. Tarybos nariai— vas $u Tremtiniais
J. Arlauskas, adv. J. Grigą- j Bostono uostą atvyks 
liūs, J. Kasmauskas ir S. jafvas su tremtiniais prieš 
Michelsonas lankėsi pas pačias Kalėdas. Laivas sunns £ _ ~ _

Sekmadier,, "gabŲiečiar
»om2 dalyvavusiems.

— T-.-,- - * ♦ 1 — Zll-VAS 1

lietuvių parapijos kleboną 550 t;.emtinių išplauks iš 
Vinnauską pasitarti dei Bremenhaveno gruodžio 13

____ r___ ______ __ , bendro Lietuvos nepriklau- d ir apje gruodžio 21 ar 22
iš Okinawos, Japonijoj Į somybės minėjimo. Pasita- d Bostone.
tr-----;— rime pasirodė, kad klebo- _________Havvajus.

ŽIEMOS PATARIMAI 
AUTOMOBILISTAMS

nas jau turi numatęs sam- Bus “paįnos” Susirinkimą* 
ŠĮ penktadieni, 10 gruo-dyti svetainę ir net turi

numatęs ir kalbėtojus—vy
skupą Blizgį ir generolą 
Černių. Klebonas manė, 

Lietuvos
Musų valstijos automobi

lių registracijos viršininkas
Mr. King skelbia “saugumo minėjimą organizuos su

džio, yra šaukiamas visų 
“Dainos” draugijos narių 
susirinkimas, kuris Įvyks

karienę su dainomi
nių prisirinko perpildyta 
Lietuvių Draugijos svetai
nė. Vakarienės programą 
atidarė “Gabijos” pirminin-

Norwoodiečių Žiniai
Pranešame visiems Mor

kas F. Run.skis. o paskui vvoodo lietuviams, kad “Ke-

Po programos parašykite
savo Įspūdžius ir nusiųskit
šiuo adresu: W0RL Sta- .. . .\s turiu pinigų susitaupęs,
216 Tremont st, BSstom ,s,Iiiurinęs ant..»>«<» f 
Mass., pranešdami savo j^i ^ves pensuą. Tunu daug 
pūdžius, o skelbimus prašo- •irank") " Eal'“ daug k? ,pne 
me siųsti į 502 East Broad- namŲ p“‘“*rvt,- D‘I,xiu:u,t,k uz
way, So. Boston 27, Mass. ,r va!g!' Tod,el J“ n°-

retų duoti man prieglaudą, pra- 
Steponas Minkus sau parašyti žemiau paduotu

____________________________adresu. Mirdamas palikčiau vis
ką tam ar tai, kas mane pri
glaus. Mane gerai pažįsta “Ke-PARDAVIMUI

vadovavo S. Kontautas. leivio” kalendorių 1949 me- raMontwloj 5 rt,im2n’* na™as ir .šl°- 7 • • k * a ; . t* * , "TZ t, .11 -10 4. rai’’ 0 "eymouthe farma ir 2 seimy- leiMO administracija. (o0)
IvHIDU veik nebuvo, tlK o. tams ^orwoode galima ęraU” nM namas.Visi modernus pagerinimai.------------ , ------- -----------------------Povilą Rru^ Banė 80.pėdų ilgio. Yra akrųMockus papasakojo atsimi- ti pas draugą Povil 
nimų apie “Gabijos” isiku- vakarais, Lietuvių . žemės, tinkamos namų lotams. Dėl Bendro- nesveikatos parduodu pigiai. (50) 
rimą 1914 metais ir apie jos vėje, 13 St. George st. į Eim st.,PR?F.Jb^kUHa^n, Mass.

A. H.,
636 Broadway.

South Boston, Mass.

taisykles žiemos laikui”. Jis 
pataria:

Pritaikink automobilio 
greitumą prie oro sąlygų, 
važiuok lėčiau per lietų ir 
sningant.

Jei kelias šlapias ar sli
dus,—laikyk didesni atstu-

kad jis Lietuvos šventės V2ianda vakare. D-ro
minėjmių organizuos su R name/ visi prašomi 
tikslu sukelti aukų BALI h,nkti paskirtu laiku, 
salpos darbui. Klebonas Valdyba.
pasitarimo metu sutiko, kad
Vasario 16-os dienos minė- s Barz j>u SveiUlU
jime sukeltos lesos butų s , c
skirstomos A. L. Tarvbai ir „ Hgą laiką sergąs di g. St. 
BALF-ui. * Barz’ dorchesterietis, pra-

Susirinkimas, išklausęs nesą mums. kad jis vis dar 
to pranešimo, nutarė: Ka-.ligoninėj, hetjau esąs daugmą tarp savo masinos n vv ~ ,

pirmutinio kaimyno. dangi Lietuvos nepriklau-'veikesnis, pako, iam pa-1
ri iisomvbės minėjimas vra po- gelbėjo nauji vaistai, Strep-Geras vairuotojas žiuri i i somybės minėjimas . 4

priešakį ir turi mokėti gal- litinis reikalas, tai Vasario.tomycm. _
voti pirmyn. Laikyk langus 16-os dienos minėjimas turi Ligoni?- taiia aciu b. But- 
švariai nuvalytus: Šviesos Į būti daromas Amerikos ^am^P^ciut Petrui 
turi

vo užmuštas, o Z61Z zmo- _ , » T m,somybę per A. Lietuvių Ta-
5UIIIN1C11 3'UZ.CIbtl.

Vairuotojų atsargumas gaIi! ^Jinė^lpcJ’orgamzaci- $ Penktadienį Lietuvai 
sumažinti aukų skaičių. 4^ prasiieaktų\u favo už. Remti Dr-jo» Susirinkimas 

Žiemos laiku nakčia yra duotimi, jei politinio mi- Gruodžio 10 d., šį penkta
pavojingiau važiuoti. Neat
sargus vairuotojas ir neat
sargus žmogus einantis ke
liu ŠIĄNAKT mirs!

tingo proga rinktu aukas dienį. Įvyks Lietuvai Remti 
šalpos darbui. " Draugijos, Bostono sky-

------------------ liaus nariu susirinkimas,
Revere Kyšininkų Byla Sandaros svetainėje, 124 F 

Eina st. Visi nariai kviečiami da-
i cc cn v m • Astuonių Revere miesto • lyvauti, nes bus valdybos
Ldb 60-OS Kuopos Narių kvšįnįnkų bvla eina aukšta-! rinkimai ateinantiems me- 

. jame Suffolk teisme. ŠĮ pir- tams ir bus aptartas Vasa-

Tik tada žinosi 
kiek gardus kalakutas 

kai jį kepsi ELEKTRIŠKAI!

Susirinkimas
ŠĮ šeštadieni, gruodžio 11 madieni liudijo vienas Ar- rio 16 d. minėjimas. Susi- 

d. 6 valandą pavakarėj bus' iįnotono statybininkas, J. rinkimo pradžia 8 vai. vak. 
LSS 60-os kuopos narių su- Kellv, kurs papasakojo, Valdyba,
sinnkimas Keleivio pa; kaip kaltinamieji Karff.
talpose. Visi nariai prašomi Goidberg ir Siegal buvo su- 
butina! dalyvauti, nes bus'(jarę skymą už 150,000 do-
valdybos peninkimaš ir tu
rime eilę svarbių klausimų 
aptarti. Valdyba

PADĖKA
Š. m. lapkr. 27 d. naujie- 

ierių paskolos uždirbti 80,-į ji lietuviai imigrantai buvo
100 dolerių gryno pelno, maloniai nustebinti, kai i 
parduodant veteranams bu- “Dievo Paukštelių” vaka- 
tus po $7,900. rienę pradėjo plaukti būriai

Stirnų Medžioklės Pirmo- prieš ta> . teismas išklau- žmonių ir 7 v. vak. Piliečių 
sios Aukos sė Jau pnsipazmusio prie ’ Klubo salė So. Bostone bu-

kvšiu ėmimo Revere miesto vo pilnutėlė, o žmonės vis 
rn.S„ Srio X nario L. Ginsbu.go ėjo ir ėjo. Vakarienė buvo
sar°3Sn." a “ si; .sa;? s; s» es

sES, ™s?!»

jewski is Southbudge. 30 Majoras Gina Savo Valdžią į Vakarienė ii? tik dalinai 
Bostono majoras J. M.metų karo veteranas buvo 

nušautas, o kiti trys me
džiotojai buvo sužeisti.

majoras 
Curley per radio nusiskun-

pravesta programa davė 
gražaus pelno, kuris paskir-

dė, kad Bostone yra daug tas sekančiai: 30 siuntinių 
| žmonių, kurie nori apšva- artimiausiomis dienomis 

Lankėsi drg. A. F. SwectraĮpn^ miesto valdžią ir pa- bus pasiųsta tremtiniams. 
Pereita «e«tadieni “Ke- nu0 valdžios Curley kurie dirba kultūros darbą

leivio” ofisan buvo atsilan-'"13^08 valdži>: ^°^as į* >’ra "įstoję sveikatos. 40 
kęs su sunumi musų geras tuos žmones vadina burbo- dolerių paskirta pas V. 
bičiulis ir rėmėjas drg. AJna?s ir žada jiems ragus Končių apsistojusiam naš- 
F. Sweetra iš Lawrence’o. 'aP^uz?ti- _ .... Iaičiui Dambrauskui ir 50
Kaip visuomet, jis išrodė , ?urley masino? P^esmin- dolerių nutarta pasiųsti 
sveikas ir geram upe. Pasi- ^ai man2;., ^ad Bostono VLIK ui.
ėmė puskapį Kalendorių mjestą reiklų, tvarkyti pa-; Vakarienėn buvo atvy- 
platinimui ir išmetė penki-^a . L pianą , aiba, kao kęs gražus būrys ameriko- 
nę Maikio tėvui ant taba- mie?to taryba butų renka- niškos spaudos atstovų ir 
ko. Ačiū širdingai' ma proporcionalme rinki- sekančios dienos laikraš-1

' mu sistema, kur susi jungu- čiuose buvę plačiai aprašy-!
AtIRIIM riiriim tnitiAi’i!-1 ,°P°zĮcl]a gaiėtų pašalin- ta ir Įdėta nuotraukų vaiz-| 
5UKUM-BUKUM ŠUKIAI, ti demokratų masinos poną- duojančių “DP Dinner” ir 

Šio šeštadienio vakarą,! vimą. ”Herring Banouet”
U gruodžio, Dorchesterio . ............................................. Tremtiniu Ratelis visiems
Lietuvių Piliečių Kliubas JAU TURIME KALEN- . prisidėjusiems — aukų rin- 
rengia Šurum-Burum Šo- DORIŲ kėjoms, ypatingai Mrs. A.
kius. Muzika Broniaus Nes- “Keleivio” kalendorius Šimkus ir P. Svilas, Spau- 
toro. Bus alaus tiesiai iš 1949 metams jau yra gata- dos organų — “Keleivio” ir 
bačkų. Pradžia 7:30 vai. vas ir norintieji jį įsigyti “Darbininko” vadovams ir 
vakare. Kviečia visus. Jžan- prašom kreiptis į musų ofi- Radio vadovui Minkui už

g a dykai. Šokiai vyks Klu- są darbo valandomis/ Ka- gerą reklamavima. padėju- 
o patalpose 1810 Dorches- lendorius turi apie 100 pus- šiam organizaciniame dar- 

ter avė., Dorchestere. lapių skaitymų ir yra par- be Mr. Tuinilai, duosniems
Rengėjai, davinėjamas po 50 centų. aukotojams, kaip Dr. Pilka,

★

EKONOMIŠKESNIS... tai 
Vilimas elektra. Tai yra su
prantama, Elektra yra švie
si išimtis aukštų kainų tai
syklėje.
Todėl pasigailėk piniginės 
Pei eik i elektrikos krosnį.

Gardžiai kalakutą 
Išsikepsi

westinghouse
Keptuve

• Kepa viską ... įjungti j AC
srove

• Ima tik 2 pėdas vietos
• Plagerina visu valgiu skonį

Tai bu švenčių valgiams ga
minti. :kus apvalius metus. 
Pagan- a visus valgius, kepa 
piragiu-. ... kepa kalakutą taip 
pat gerai dėka termostatiškai 
kontrol- . j urj čirškinimo sietą. 
Kepa- > nia ir verda, (čirški
nimo s. .36.75 brangiau) 
Pažiūrėk ;if šiandien artimiau
sioj Ed Krautuvėj.

BOSTON

PERMATOMAS DANGTL'KAS -r-
nehiio karščio, nereikia kilnoti vir- 
šiuko, jei nori “pažveljrti”, ar jau 
gatavas valgis... sutaupo šilimą, 
skonį ir vitaminus.

EDISON COMPANY

r




