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Trys Didieji Tariasi Maskvoj 
Didelėj Slaptybėj

------------ Į -----------_----------------------------------- -

T — • — 1 x • a. * * 1 * • Koki Amerikos poli-pradėjo posėdžiauti trijų di-į
džiųju valstybių, Amerikos, tlkn Km'M
Anglijos ir Rusijos užsienių 
reikalų ministeriai. J. Bvr- 
nes, E. Bevin ir V. Molotov 

• au turėjo kelis posėdžius, 
bet apie ką jie kalbėjosi, 
spaudai nieko nepranešama. 
Tai paslaptis. Spaudai bu
vo pranešta, kad trijų di
džiųjų konferencijos pirmi
ninku yra išrinktas V. Mo
lotovas. Bet kokius klausi
mus trys ministeriai svarsto, 
kokius sprendimus jie siūlo 
ir kas jau sutarta, apie tai 
spaudoje nėra nė žodžio.

tika Kinijoj
Prezidentas Truman pa

darė pareiškimą apie Ame
rikos politiką Kinijoj. Pre
zidentas sako, Amerika 
rems Kinijos centralinę vy
riausybę. bet Amerika rei
kalaus iš tos vyriausybės, 
kad ji baigtų Kinijoj pilie
tinį karą ir persitvarkytų 
koalicijos pagrindais, įtrau
kdama į savo tarpą įvairių 
srovių atstovus.

Jei Kinijoj centralinė v v
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Ar Bus Milionas Streikuojančių 
Po Švenčių?

Generolui Frankui ,. Didysis automobilių dar- 
, ... bininkų streikas Detroite
OUS rieSldl neina prie galo. Iš visko at

rodo, kad streikas užsitęs

riausybė to nepadarys, tada 
Maskvos konferencija yra! Amerika bus priversta nu- 
slapčiausios diplomatijos! traukti savo pagelbą Kini 
pavyzdys: suvažiuoja mi-|jai.
nisteriai. sprendžia pašau- Kinijoj, kaip žinoma, ei-

Po penkių savaičių derybų, Amerika sutiko paskolinti Anglijai 4 bilio
nus ir 400 milionų dolerių. Valstybės sekretorius Byrnes pasirašo Washingto- 
ne šitos paskolos sutarti.

na karas tarp Kinijos komu
nistų ir nacionalinės val
džios. Derybos tarp Kinijos 
komunistų ir Kinijos val
džios eina kartu su pilieti- 

Maskvoje neabejojamai) niu karu. Dabar Amerika 
bus aptarti visi ginčijamie-! darys spaudimą į Kinijos 
ii klausimai: Kinija. Iranas,t centralinę valdžią, kad ji į- 
Italijos taika, gal Balkanų sileistų į savo tarpą komu- 
klausimas h', žinoma, ato- nistus. Bet nežinia, ar Rusi- 
mlnes Domuos stjivicvao. Bet jįį darys Spaudimą i Kiiii“ 

šiandien mažai kas belau-, jos komunistus, kad jie su- 
.....„i 1 gitartų su Čankaišeko vai

lio klausimus, o pasaulis a- 
pie tų ministeriu sprendi
mus sužinos tik tada, kada 
jie bus priimti ir paskelbti.

kiu iš tų trijų didžiųjų slap
tų susitikimų kokių nors 
laimėjimų taikai ir laisvei.

Iš Maskvos praneša, kad 
i Maskvą atvyko Juozapas 
Stalinas. Rusijos diktato
rius. Virš pusantro mėnesio 
Stalinas kur tai ilsėjosi pie
tų Rusijoj. Sąiyšv su tuo po
ilsiu buvo pasklidę visokių 
kalbų apie diktatoriaus 
sveikatą. Kad jis dabar su
grįžo i Maskvą, tas rodo, 
jog ir Rusija trijų didžiųjų 
pasitarimams Maskvoje pri- 
duoda daug reikšmės.

džia.

3 MILIONAI ŠVEICARŲ 
LAIKRODŽIŲ

GRAIKIJOJ BUS LAISVI 
RINKIMAI

1946 m. kovo 31 d. Grai
kijoj Įvyks parlamento rin
kimai. Amerika yra pasky
rusi stebėtoją prižiūrėti, 
kad Graikijos rinkimai bu
tų visiškai laisvi. Tas stebė
tojas buvo nuvykęs į Grai 
kiją ii> dabar grįžęs iš ten 
jis turėjo pasitarimų su pre
zidentu Tmmanu. Ameri
kos stebėtojas Mr. Grady 
užtikrina, kad Graikijoje 
bus visai laisvi rinkimai ir 
žmonės galės balsuoti, už 
ką jie norės.

SUĖJO LYGIAI KETURI 
METAI

Amerika veda derybas su 
Šveicarija, kad šveicarai at-' 
gabentų į Ameriką ne dau-' 
giau, kaip tris milionus sa-' 
vo laikrodžių per metus.) 
Amerikos laikrodžių darbi
ninkai rengiasi protestuoti 
prieš Šveicarijos laikrodžių 
importą, kure buvo labai 
pakilęs po karo. Bet su 3 
milionais šveicarų laikro
džių per metus darbininkai 
žada sutikti.

YAMAŠITOS PAKORI
MAS LIKO ATIDĖTAS

“Malajų Tigras,” pagar
sėjęs japonų generolas Ya- 
mašita, kurį Amerikos karo 
teismas nuteisė pakarti, 
kaip karo kriminalistą, 
kreipėsi j Amerikos aukš
čiausią teismą, prašydamas 
jo bylą peržiūrėti. Kol bus 
peržiūrėta jo byla, Yama- 
šitos pakorimas liko atidė
tas. Kaip aukščiausias teis
mas tą bylą spręs, pamaty
sime tik vėliau.

šių metų gruodžio mėnesį 
suėjo lygiai 4 metai, kaip 
Sovietų Rusijoj buvo nužu
dyti du žymus Lenkijos žy
dų darbininkų vadai, Hen
rykas Erlichas ir Viktoras 
Alteris.

Su tų dvejų socialistų va
du nužudymu. Sovietų Ru
sija pradėjo savo karo poli
tiką Europoje, kuri šiandien 
pasireiškia visame savo 
žiaurume rusų okupuotuose 
kraštuose. Šiandien Erlichu 
ir Alterių skaičius siekia 
tūkstančių, o rusų paverg

vyriausybė ištrėmime. Kol 
kas tiktai Meksika tą vy
riausybę yra pripažinusi. 
Šias dienas Valstybės de
partamente Washingtone 
lankėsi buvęs paskutinis 
respublikoniškos Ispanijos 
ministeriu pinnininkas Br. 
Negrin. Jis turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Dean Ache- 
son, valstybės sekretoriaus 
padėjėju

Tai pirmas atsitikimas, 
kad Valstybės departamen
tas kvietė pasikalbėti buvu
sios Ispanijos respublikos 
aukštą pareigūną.

Ėjo kalbų, kad generolas 
_____  _____ Franko pakeis savo vyriau-

Amerikos valdžios.parei-. Sovietų Rusijos Azijoj,! New Yorko ilgametis ma-'Bet kol k«A» JJJ
gunai visai neslepia savo Į- tolimoj šiaurėj, veikia mil-'joras La Guardia nuo naujų -a, . oa’i11c; Hit
sitikinimų, kad sukilimas žiniškos aukso kasyklos, va- metų pradės rašinėti kas sa- , . . ’ JĮ .P J
šiaurės Irane yra nišų pa- dinamos “Dalstroj.” Ten vaitę straipsnius į dienraštį — P -
daras. Rusų kariuomenė ir dirba šimtai tūkstančių dar- “P. M.” La Guardia sako,
Rusijos agentai tą “sukili- bininkų prievartos darbuo- kad jo straipsnių “P. M.” 
mą” suorganizavo ir visa se prie aukso kasimo. Ži- redakcija necenzuruos ir jis 
tai padaryta Rusijos intere- nių apie tą paslaptingą rašysiąs pats pasirinkdamas 
suose. Irano ambasadorius', “Dalstroj’’ ateina nedaug, ‘ temas. Dienraštis “P. M.”
Washingtone prašė, kad A- nes iš ten niekas negali pa-tyra žinomas kaip “bendra-
__ -1 —  — .. .. Z1 - V. A C b In llri’nct IC tmnn

ALASKOS TYRINĖTO
JAS fTARHA RUSUS
Fr. Hubbard, žinomas A- 

laskos tyrinėtojas ir misio
nierius sako, kol Rusija ne
leidžia laisvai koresponden
tams lankyti Rusiją ir rusų 
okupuotus kraštus, tol rei
kia manyti, kad rusai turi 
milžiniškas koncentracijos 
stovyklas, kurios yra tiek 

at šlykščios, kaip nacių
oncentracijos stovyklos.

ATIDARYTI PALESTINĄ

Amerikos senatas išnešė 
pasiūlymą, kad Palestina 
butų atvira žydams įvažiuo
ti. Senatas pageidauja, kad 
Palestina susitvarkytų dė

tų sričių gyventojai kasdien mokratiškai ir užtikrintų a- 
turi patirti rusų totalitarinės biem ten gyvenančioms tau-
diktatūros žiaurumus. tems laisvę.

LINKIME MUSŲ SKAITYTOJAMS, DRAUGAMS, 
KORESPONDENTAMS IR PLATINTOJAMS 

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ ŠVENČIŲ.
“KELEIVIO” ŠTABAS.

IRANO “SUKILIMAS’ 
RUSŲ IŠŠAUKTAS

“DALSTROJ” MILŽINIŠ- . 
KOS AUKSO KASYKLOS

LA GUARDIA RAŠYS
I “P. M.”

merika pareikštų griežtą, bėgti, o laisvi žmonės ten 
protesąt rusams del jų po
litikos Irane.

PASAULIO SOSTINĖ

Jungtinių Tautų Organi
zacijos buveinė nutarta tu
rėti Jungtinėse Valstybėse. 
Bet koks Amerikos miestas 
bus parinktas buveine, tas 
klausimas bus sprendžia-! 
mas tiktai sausio mėnesio 
posėdyje.

yra tiktai čekistai, kurie 
prižiūri vergus aukso ka
syklose. Aukso, sako, ten 
iškasa labai daug, bet žmo
nių gyvenimas ten neišpa
sakytai yra sunkus. Pačios 
sunkiausios nacių koncent
racijos stovyklos vargu gali 
lygintis savo baisumu su ru
sų “Dalstroj” baisumais.

PARAGVAJAUS DIKTA
TORIUS BIJO MAIŠTO

BRAZILIJOS PREZIDEN 
TAS ŽADA KONSTI

TUCIJĄ

Paragvajaus diktatorius 
Moringo išleido naujus įsta
tymus, kurie suvaržo pilie
čių laisvę. Diktatorius sako. 
kad jo valdžiai gresia pa
vojus iš laisvę mylinčių pi
liečių, kurie rengiasi sukil 
ti.

RUSAI IŠPLĖŠĖ MAN- 
DŽUR1JOS DIRBTUVES

Pasitvirtino žinia, kad 
rasai Mandžurijoj išvežė į 
Rusiją mašinas iš didžiųjų į- 
monių. Rusų plėšimai Man
džurijoj yra negirdėtas tarp
tautinis skandalas, nes ru
sai apiplėšė sąjungininko 
Kinijos dirbtuves.

Penki didieji Francijos 
bankai pereina į valstybės 
rankas. Valstybė atlygina 
tų bankų šėrininkams. o 
bankų vadovavimas perei
na į valstybės, darbininkų 
ir pramonininkų atstovų 
rankas.

Amerika, Anglija ir Fran- iki naujųjų metų. Derybos 
cija tariasi rimtai paspausti su Fordo kompanija eina 
Ispanijos diktatorių genero- gana sėkmingai ir yra vil
ią Franko. Francija pasiūlė ties, kad susitarimas tarp 
visiems aliantams, kad su Fordo ir darbininkų unijos 
Ispanijos diktatūra butų nu- bus prieitas be streiko, 
traukti diplomatiniai santy-| Jei Fordo dirbtuvėse dar- 
kiai. Tas francuzų pasiuly- bininkai susitartų su darb
inas dabar svarstomas Lon- daviais, tai butų pagrindas 
done ir Washingtone. susitarimui ir General Mo- 

. įtors dirbtuvėse.Meksikoje yra sus.danu- Da,.bininkai stovi pvieš 
si Ispanijos respublikomska|did , k „ .į

nėj. Nuo sausio 14 d. arti 
miliono plieno darbininkų 
žada streikuoti, jei nebus 
susitarta del uždarbių pa
kėlimo. Kol kas jokio susi
tarimo plieno pramonėj ne
numatoma.

Prisiminkim Vaikus

diktatorius ir nemano trauk 
tis iš valdžios; bent jau ge
rumu jis nepasišalins, teks 
jį gerokai pastūmėti, kad jis 
nuvirstų nuo sosto.

keleiviškas” laikraštis, ypač 
užsienių politikoj jis nesvy
ruodamas seka prorusišką 
liniją.

RUSŲ-TURKŲ SANTY
KIAI BLOGI

AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKAI ŠAUKIASI 

ATTLEE

Generolas Dutra. naujai 
išrinktas Brazilijos prezi
dentas ir buvusio diktato
riaus Vargo vienmintis, pa
siuntė i Jungtines A. Vals
tybes savo vieną įgaliotinį, 
kad jis susipažintų su Ame
rikos konstitucija ir kaip ji 
veikia. Gen. Dutra žada ir 
Brazilijai konstituciją ir sa
ko, kad kada nors ten susi
rinks naujas parlamentas ir 
išdirbs kraštui naują kons
tituciją.

ŠIAURĖS IRANE VALDO 
“SUKILĖLIAI”

Rusų okupuotame šiaurės 
Irane rusų remiami “sukilė
liai” paėmė į savo rankas 
valdžią. Irano vyriausybės 
atstovai ten nebeturi ką sa- 

* kyti. Ar Maskvoje susirinkę

Konstantinopoly (Istam- 
bule) turkų jaunimas de
monstravo prieš rusų grasi
nimus Turkijai. Sovietų 
Rusija protestavo Ankaroj 
del šitų demonstracijų. Tur
kija aiškinosi, bet Rusija 
nėra patenkinti pasiaiškini
mais. Bendrai, turkų-rusų 
santykiai nėra geri. Ankara 
žada paskelbti visą susira
šinėjimą su Rusija.

Ateina Kalėdų šventės. 
Jos turėtų duoti “taiką ir ra
mybę geros valios žmo
nėms,” nes šios Kalėdos y- 
ra pirmos taikos Kalėdos
■rk-o, »k»icuiilini/\ lzorn
J7\7 ailVI V7JV7 Į7HOCIUIIIIIT7 HCTIV.

Amerikoje dėkingi žmonės 
džiaugsis ir šią didžiąją 
šventę švęs, kaip šventė 
prieškariniais laikais: jie 
pirks geriausio maisto, gra
žiausių drabužių, puikiausių 
gėrimų, daugybę gražių do
vanų suaugusiems ir vaiku
čiams.

Bet prisiminkime ir tuos, 
kuriems karas dar nėra pa
sibaigęs, kuriems Kalėdos 
šiemet dar toli gražu nėra 
“taikos ir ramybės” šventė. 
Prisiminkime tuos, kurie iš
guiti iš savo tėviškių, at
skirti nuc savo artimųjų, 
bevilčiai laukia dienos, ka
da ir jie, kaip mes, galės 
pasidžiaugti taikos ir ra
mybės šventės nuotaika.

Visų vargstančių išvietin- 
tų lietuvių Europoje mes ne
galime aprūpinti, bet pasi
stenkime aprūpinti bent

Automobilių darbininkų 
unija (CIO) atsikreipė Į 
Anglijos darbiečių premje
rą Attlee {įrašydama jo pa
veikti General Motors kom
paniją, kad ji taikytųsi su 
darbininkais del jų reika
lavimų. Tas nepaprastas 
žingsnis padalytas todėl. I vaikučius, kurių dabar Eu-
kad Anglija turi daug Ge
neral Motore kompanijos 
šėrų. o kaipo stambus šėri- 
ninkas Anglija gali paveik
ti tos kompanijos bosus tai
kintis su darbininkais.

GEN.

WILLIAMS JOYCE 
TURĖS MIRTI

Amerikoj gimęs Anglijos 
karo meto išdavikas Wil- 
liams Joyce, vadinamas 
“lord Haw-Haw” turės mir
ti. Lordų rūmai atmetė jo 
prašymą panaikinti jam 
mirties sprendimą todėl, 
kad jis yra gimęs Amerikoj, 
o ne Anglijoj.

BALF PIRMININKAS 
IŠVYKO EUROPON

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo pirmininkas kun. 
Dr. Končius išvyko Europon 
aplankyti lietuvių pabėgėlių 
įvairiose šalyse. BALF pir

‘trijų didžiųjų’’ užsienių 
reikalų ministeriai priims tą 
Rusijos smurtą Irane, ar 
gal pareikalaus rusus ati- mininkas lankys svarbesnius 
traukti iš Irano savo kariuo- lietuvių pabėgėlių ir tremti-
menę. nių centrus.

G. C. MARSHALL 
IŠVYKO

Amerikos ambasadorius 
Kinijai, generolas G. C. 
Marshall išvyko į Kiniją. 
Buvęs Amerikos generalinio 
štabo viršininkas išvyko į i 
Kiniją pakeisti ten buvusį 
ambasadorių generolą P.

ropoję priskaitoma per 30 
tūkstančių, nuo 1 iki 14 me
tų amžiaus. Bukime jiems 
Kalėdų Diedukai, papuoški- 
me jų veidelius šypsena ir 
bent laikinu džiaugsmu.

Pirkdami savo vaikams 
lėles, barškalus, būgnelius, 
vežimėlius, sviedinėlius ir 
kitus žaislus, neužmirškime 
nupirkti ir skirti bent vie
ną dovanėlę ištremtam lie
tuvių vaikučiui Europoje. 
Jie nedaug {įrašo, tik vieną 
mažą dovanėlę. Jei visi po 
vieną nupirksime, jų pa
kaks visiems tremitnių vai
kams. Padarykime tai da-vaižKšLrŠ K Nors Kalėdų Diedukas 

doriaus vietos ir viešai kai- lietuviu vaikučius

tino Valstybės departamen- b
to kai kuriuos vakhninkus ■ d(k anas P’j ^te t0.
de sabotezavimo Amenkos kju d United Lithua- 
pol.tikos Kinijoj. njan ReHef Fund of Amerj.

ca, 101 Grand St., Brook- 
| lyn 11, N. Y.

BALF Valdyba.
KONOYE NUSIŽUDĖ

Buvęs Japonijos ministe-____________ __________
rių pirmininkas princas F. *
Konoye nusižudė. Genero- “Keleivis” yra gera iventių 
las MacArthur buvo davęs dovana draugams ir pažįata- 
įsakymą jį suimti, kaipo miems. V išakyki t jj savo arti- 
viena iš karo kriminalistu. ! miesiems!

t
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TRYS DIDIEJI MASKVOJ

Rusijos sostinėj susirinko 
trijų galingųjų pasaulio val
stybių atstovai tartis dėl 
“taikos sudarymo.” Ką jie 
iškeps Maskvoje? Jei jie ne
susitars, bus negerai ; jei jie 
susitars ir nupirks iš Rusi
jos taiką, užmokėdami už 
ją mažųjų tautų laisve — 
bus irgi negerai. “Naujie
nos” dėl to pastebi:

“PAPRASTAS ŽMOGUS”

Italijoj susidarė nauja 
valdžia, bet ne ta žinia iš 
Italijos jaudina žmones. I- 
talijoj atgimsta fašizmas. 
Skurdas, partijų rietenos, 
komunistų rėkavimas ir ruo
šimasis pilietiniam karui, 
socialistų begalviškumas ir 
pataikavimas komunistams, 
ir, svarbiausiai, skurdas, 
vargas ir politinis netikru-

, mas dėl ryt dienos ir dėl ko- Amenkoje yra nemaža su- jcnijų likimo, sudarė sąly.
sirupinimo dėl ateinančio trijų 
ministerių susitikimo. Ar jis 
vėl demonstruos nesutikimą 
tarp Vakarų demokratijų ir so
vietų diktatūros, kaip penkių 
užsienio ministerių konferenci
ja Londone, pereitą rugsėjo 
mėnesį? Jeigu taip, tai santy
kiai tarp karo laimėtojų po to 
gali visai iširti.
“Butų ne menkesnis blogu

mas tačiau ir tame atsitikime, 
jeigu Amerika ir Anglija, no
rėdamos su Maskva susigerin- 
ti. imtų vėl daryti jai nuolai
dų. “Appeasemento” politika 
iššauktų demokratinėse šalyse 
pasipiktinimo audrą.”

DARBININKŲ KOVOS

Po visą Ameriką eina dar
bininkų bruzdėjimas. Dide
lis streikas eina automobilių 
pramonėj, kur 220,000 dar
bininkų General Motors 
dirbtuvėse streikuoja. Sun
kios derybos eina toje pat 
pramonėj tarp Fordo kom
panijos ir automobilių dar
bininkų unijos. Plieno dar
bininkai nubalsavo, 5 prieš 
1, už streiką sausio mėnesį, 
jei nebus susitarta dėl už
/4 Kin no lr oi Jmn 

xxxxvz.

Darbininkų reikalavimai 
yra teisingi. Pasibaigė ka
ras. nustojo mūšio laukuose 
baubti kanuoles, o Ameri
kos darbininkai gauna tai
kos dovaną — sumažintus 
uždarbius. Teisingai klausia 
CIO unijų vadas p. Murray:

“Aš klausiu jūsų, ar Ameri
kos vaikai turi mažiau valgyti, 
turi mažiau pieno gerti todėl, 
kad karas pasibaigė? Ta daks 
uždarbio, kurią darbininkas i- 
ma su savim namo, yra ta, iš 
kurios minta šeimos. Dabar ta 
uždarbio dalr's eina mažyn. 
Darbininkai reikalauja išlaiky
ti uždarbius užtenkamai aukš
tus, kad perkamoji darbininkų 
galia nemažėtų ir neateitų de
presija.”
Amerikos vyriausybė da

rė du bandymus surasti iš
eitį iš kylančių kovų darbo 
fronte. Prezidentas Truman 
buvo sukvietęs į Washing- 
toną darbininkų ir darbda
vių konferenciją. Iš jos nie
ko neišėjo. Konferencija tu
rėjo surasti budus, kaip ky
lančius ginčus spręsti, bet 
to nepadarė. Ji išsiskirstė, 
bet dėl mandagumo buvo 
sakoma, kad ji yra atidėta.

Vyriausybė po to pasiū
lė kongresui išleisti bilių ky
lantiems konfliktams spręs
ti. Prezidentas siūlė, kad 
kilus kokioj nors pramonėj 
ginčui, pirmiausiai butų jam 
duota teisė paskirti “tyrinė
jimo komisiją,” kuri ištirtų 
visą reikalą ir pasiūlytų gin
čui sprendimą.

Tam prezidento sumany
mui nepritarė nei darbinin
kai nei darbdaviai. Darbi
ninkai bijo, kad “tyrinėji
mo komisijos’’ nebus beša
liškos, o darbdaviai bijo, 
kad tyrinėjimo komisijos 
bandys pažvelgti į kompa
nijų pelnus ir visokias kito
kias išlaidas.

Taip tas klausimas ir sto
vi. Kongresas irgi “streikuo
ja,” visi prezidento pasiūly
mai, įnešti į kongresą 1

gas, kad “už kojų pakartas 
fašizmas“ vėl pasirodo vie
šajame gyvenime.

Kol kas mirusiojo fašiz 
mo prisikėlimas reiškiasi 
vieno laikraščio nepaprastu 
išsiplatinimu. Tai yra “L’- 
Ucmo Qualunque” (“Pa
prastas Žmogus”) savaitraš
tis. Jis gimė iš nieko ir da
bar turi virš miliono skai
tytojų. Jį redaguoja buvę< 
fašistas, teatro rašytojas, 
bet šiaip jau mažai žinomas 
žmogus. Gugliemo Gianni- 
ni.

Naujas laikraštis ir apie 
jį besigrupuoją žmonės gi 
naši fašizmo vardo. Bet 
“Paprasto Žmogaus” turi
nys ir visas to naujo judėji
mo veidas yra neginčija
mas fašizmas, tik naujai nu
sidažęs.

Fašizmas pirmą kartą I- 
talijoj gimė iš demokratijos 
bejėgumo. Tas pats kartoja
si dabar. Italijos socialistai 
susidėjo į “bendrą frontą” 
su komunistais, o kur įeina 
komunistai, ten prasideda 
puvimas iš. vidaus. Italijo,

JAPONŲ GENEROLUS SIUNČIA ANT KARTUVIŲ

ši nuotrauka parodo Amerikos kariuomenės teismą, pasmerkusį japonų 
generolą Yamašitą pakarti už karo belaisvių kankinimą. Yamašita stovi su 
tamsiu švarku ir balta apykakle tarp trijų vyrų. Buvęs Japonijos premjeras 
Konoye. bijodamas kartu vių, pats pasidarė sau galą.

kad “Keleivio” bosai ruo
šiasi karui. Skaitykite:

“Lietuviškai-lenkiški re
akcininkai (iš “Keleivio”), 
kurių tikrais įkvėpėjais yra 
atombombiški šios šalies 

zurza
(prieš Stalino “saulę”). Jie 
sąmoningai rengiasi ka
ran.”

Well, “draugas” Pruseika 
nepadarys klaidos, jei įsigys 
“pištalietą.” Jei bus “vai
na,” neužteks vien liežuvio 
—yes or no?

“Keleivio” leidėjai tačiau 
gali pasakyti tiek:

Stalino vabalams nugalė
ti nereikalingas “pištalie- 
tas,” užteks “DDT.”

Dar Vienas Bandymas stalo” ir pasakytų, kad jie 
daugiau nebenori plėstis, 
tada galingųjų demokratijų 
vadai butų linkę susitarti su 

Maskvoje susirinko į kon- ratinti. Bet be Rusijos ta or-, Rusija ir darytų bandymą 
ferenciją “trijų didžiųjų”; ganizacija, kaip ji dabar y-j dirbti su ja Jungtinių Tau- 
pasaulio galybių užsienių ra sudaryta, visai negali,tų Organizacijoj, 
reikalu ministeriai. Susirin-Į pradėti veikti. Todėl reikia; T. . , A , , ,
ko jie “taika darvti.” {bandyti susikalbėti su ru-’ Is atrodo, kad ga

iš didžiųjų valstvbiu kon-; sais. nors vilčių tokiam su-!!“W* demokratijų vadai 
ferencijos liko išvalytos dvi; sikalbėjimui yra nedaug. Į JfY321??,? į Maskvą ne taiką 
neužtenkamai didelės vals-’ Susikalbėjimas su rusais1 dnryt!. bet taikos ubagau-

Kainos lipa ant lubų
Musų spaudai bus sun

kiau verstis. Nuo Naujų Me
tų vėl pabrangsta laikrašti
nė popiera.

Jau ne pirmą kartą kom- . . . . ...
panijos šitaip daro. Nežiu-
tint to. kad Amerika turi '-"~Stal.no sat.k 
lubas kainoms, jos neišsi
tenka po lubų — lipa ant 
lubų ir gana!

Statistikos duomenys ro
do, kad nuo 1941 metų pra
gyvenimas pabrango 33 
nuošimčiais, bet darbininkų 

taigos pakilo tik 16 nuoš.
Aišku, skrumname darbi

ninko kišeniuje pasidarė 17 
nuoš. “skylė.”

Ne taip su bankininkais 
ir fabrikantais. Jie turi 
daugiau milionų ir turės 
daugiau. Po Naujų Metų 
jie bus paliuosuoti nuo jei
gu mokesnio. Tuogi tarpu 
darbingoji vargo pelė vis 
mokės savąjį “pay-as-you 
go” mokesnį. Tik dėl svieto 
akių jis neva sumažintas— 
centeliu ar kitu.

Amerikai verkiant reikia

Musų jubilėjus
Pereitą sekmadienį į Lie

tuvių Piliečių Draugijos sve
tainę susirinko gražus pul
kas nuoširdžių keleiviečių. 
Minėjom “Keleivio” ir LSS 
40 metų sukaktį.

Publikos nuotaika buvo 
tikrai graži. Kalbėtojai ir 
kalbėtojos musų laikraščiui

tybės: Franeija, su 110 mi
lionų gyventojų ir Kinija, 
su 450 milionų gyventojų. 
Pagal didumą tos valstybės 
nėra taip jau mažos. Šiame 
kare ir Franeija ir Kinija 
sunkiai kariavo, skaudžiai 
nukentėjo ir daug aukų su
dėjo. Bet Franeija ir Kinija 
dabartiniu laiku neturi už
tenkamai daug tankų, or
laivių. arnotų, bombų, karo 
laivų ir panašių mirties pa
būklų, todėl Rusija parei-

demokratija iki šiol. pasiro-1 Galavo jas išvaryti iš kon- 
dė bejėgė isspręsti skau- ferencijos. Taip ir padary-
namnoiiio 1,1 * 1 . - . . r xVX£«XCX 1*^71 IK?
o tas gimdo opoziciją. “New 
Leader” skiltyse Vannini B. 
Montana dėl te rašo:

“Daugelis žmonių socialistų ir 

Akcijos (demokratiška parti

ja) eilėse supranta ikišiolinį 

nepasisekimą ir reikalauja 

naujos politikos. Nėra jokios 

vilties, kad Italijos problemos 

bus išspręstos tikrai demokra

tiškai. jei politinė sistema, su

kurta apie Togliatti ir Nenni

ti: jie važiavo ne su teisin

gos, demokratiškos taikos |je". 

programa, bet išvyko išgirs
ti. ar rusai sutinka sulaiky
ti savo išsisiūbavusia eks-

dabartiniu metu yra gali
mas tiktai išeinant iš “e- 
samos padėties,” tai reiš
kia tyliai ar atvirai pripa
žįstant rusams tą, ką jie jau 
turi pasigpobę ir tik išside-Į PansiJ3- 
įėjus iš jų, kad jie daugiau! Maskvoje sako bus kal- 
nieko negrobtų. Todėl nėra'bama apie atominę bombą, 
jokio pagrindo laukti, kad Be abejonės, jei kur apie tą 
Maskvos konferencija atneš ;;
laisvę nišų pavergtoms Eu
ropos tautoms. Daugiausia sitarimuose ‘“dalyvauja.”
ko iš jos galima laukti, tai 
rusų sutikimo nebepulti Ira
no, nebereikalauti Italijos 
kolonijų, nebesiųsti daugiau 
pagelbos Kinijoš komunis
tams, ar bent netrukdyti Ki- į išgauta paslaptimi. Užbur- 
nijos nacionalinei valdžiai j tas ratas: neduodi bombos 
perimti rusų okupuotas Ki-; — rusai tau nepasitiki, o iš- 

kratišką” amžių, kur tik paj nijos žemes, nebesikesinti į duosi bombą — nebegalėsi 
tys galingiausieji ir iki dan- Turkiją ir į Dardanelus. Jei visai rusams pasitikėti... 
tų ginkluotieji ima sau tei- rusai “‘padėtų koltas ant Taip ir monijasi. S. D. 
sę kalbėti apie “taiką,” o
visi kiti, atrodo, yna tik 
tam, kad galingieji galėtų 
ant ju kupros savo “taiką” 
darvti.

ta. Apie Kvietimą į Konte- 
ienciją kitų karo sąjungi
ninkų. žinoma, nėra ir kal
bos. Gyvename tokį “demo-

to, ka jau turi Anglija — linkėjo ilgiausių metų. 
Darbo Partijos ir jos ateto-| Tai ažu bug dar 
vų kongrese bei vyriausybe- žiau Jei tie linkėjimaj bus

derinami su praktišku dar
bu. Keleiviečiai neprivalo 
džiaugtis vien pelnytais lau-

Komunistiškas švilpa
Brooklyno komunistu švil . . ..... ,

pa Mizara cituoja katalikų! rais’ ”abm. ir piovalom dau
giau dirbti ir naujų laurų 
pelnyti.

“Keleivio” šeima vra di-
“ Draugą” ir džiaugiasi, kad 

“Bato fabrikas Šiauliuose 
įsigijo naujas mašinas...

, . .... Vilniaus avalinės fabrikas dėlė, skaitlinga. Bet ji gali
bombą ir nekalba, ji visvien ‘Victoria’ įsigijo astuonias dar skaitlmgesne. O tai 
visuose tarptautiniuose pa- naujas siuvamas mašinas ir’vi?^ reikalas, visų pareiga.

žada pralenkti darbe šiauli-' Ką jus sakote?
Rusai zurza ir nori jos pa 
slaptį išgauti, o demokrati
jų atstovai bijo tą paslaptį 
išduoti, kad paskui Rusija 
nepradėtų jiems grasinti su

Draugų Talka
Gerbiami draugai: ir išgertų kas rytą po stik-
Įteikiu jums auką “Kelei- lėlį. Stiprink dusią ir kūną, 

vio” namui išpirkti $10 ir išgalask savo šoble, sušauk
i' s-auiaV šlitini,'7u-! Anglijos da,biečių užsieniu! f:1 ^ip.senas sočia- savo ‘vaiską ir turit eiti lie-
ta. .Naujas politinis su i F liPtas ir laikrascic skaityto- tuvių ginti ir visus nepnete-
avimas Italijoj yra bu-, • įas, noriu palinkėti laikraš- Ius išvalyt iš Lietuvos. Visi,

Įdomi žinia apie Maskvos 
(komunistų ir socačlistų) susi-i konferenciją ateina iš Lon- 

demokratu nebus dono. Iš ten pianeša, kadvienijimą 
atmesta
sigrupavimas Italijoj _
tinai reikalingas. Italijos de- nenorėjęs važiuoti į Mask- 
mokratijes blokas, ar Italijos vą. Jis esąs tos nuomonės, 

kad su Maskva negalima 
visu demokratišku žmonių...” susikalbėti. Maskvos pcliti- 

; ka yra toki pat. kaip kadai- 
Susidėsi su komunistais,! se buvo Hitlerio jiolitika. 

neišvengiamai įklimpsi į ba- Rusai globia, ką tik gali ir

liaudies blokas, sudarytas iš

lą; į tokią balą nuvedė Ita
lijos socialistus Nenni. kurs 
bandė “demokratiją ginti” 
susidėjęs su šlykščiausiais 
demokratijos priešais—bol
ševikais.

Redakcijos Atsakymai.
P. Aglinskui, Pittsburghe

—Gavom draugo laišką dėl 
SLA konversijos skriaudų 
seniems Susivienijimo na
riams. Konversija buvo nu
tarta SLA seimo, o valdžia 
reikalavo ją pravesti. Ar 
skundais spaudoje dabar 
galima ką nors pakeisti, 
mes stipriai abejojame.

SLA seni nariai dabar 
turi daug “draugų.” Komu
nistų spauda nesigaili gai
lių ašarų SLA narių skriau
doms apraudoti. Bet pačia
me komunistų vedamame-L. 
D. Susivienijime konversija 
senai padaryta, ten iš pat 
pradžios nariai buvo prii
mami tiktai į brangesnius 
skyrius, į kuriuos dabar se-

kur gali. Jie kelia vis nau
jus reikalavimus. Patenkin
ti vienoje vietoje, jie tuoj 
pat jieško priekabių kitur 
ir nesimato, kur yra jų ape
titų ir grobimo ribos. Todėl 
Bevin manęs, kad kol rusai 
nepadeda savo kortų ant 
stalo ir aiškiai nepasako, ko 
jie nori ir kokiais reikalavi
mais jie galutinai pasiten
kins, tol nėra prasmės su 
jais derėtis.

Bet Amerikos raginamas 
E. Bevin nuvažiavo į Mask
vą daryti dar vieną bandy
mą. E. Bevin, kaip ir Ame
rikos vadai, mano, kad rei
kia bandyti įtraukti į taikos 
darbą naujai sukurtą Jung
tinių Tautų Organizaciją, o 
vėliau bandyti ją sudemok-

.čiui didelio pasisekimo, o kaip vienas Lietuvą ginti! 
draugams Michelsonams už, J. S.
perleidimą laikraščio į vi-; Weehawken, N. J.
suomenės rankas, reiškiu
mano pagarbą. Tikiu, kadi Sveikinu gerbiamą “Ke- 
bendromis jėgomis atmokė- leivį”! 
sime namo skolą. Geriausios! ...Maikio Tėvas nusiskun- 
kloties “Keleiviui.” j džia, kad esą namas šaltas

Su draugiškais linkėji- su morgičiaus skylėm, tai aš 
mals.

nį fabriką.”
Tas mašinas Lietuvai da

vusi “socializmo šalis,” o tai 
rodą, kad Lietuvos žmonės 
nevaikščios basi. Esą. Šiau
lių fabrikas pagaminąs “iki 
400 batų per dieną.” Vil
niaus fabrikas žada gamin
ti tiek pat ar “net” daugiau.

Mizara vis Mizara — 
džiaugiasi ir tuo. kas jį sta
to pajuokai. Jeigu jis butų 
paskaičiavęs, jis butų sura
dęs, kad tų batų toli gražu 
neužteks visiems Lietuvos 
gyventojams; gera dalis tu
rės vaikščioti basi, kaip bib
lijos Adomas ir Jieva.

Stalinas gavo kulką?
Rusijos diktatorius Stali

nas jau baigė “vikeišiną.” 
Kur ir kokį — niekas neži
no.

Vienas Paryžiaus laikraš
tis tačiau sako, kad komu
nistų vodžius nešiojosi kul
ką. Jį pašovus viena artistė, 
su kuria Stalinas “smarkiai 
susiginčijo”...

Aje-vaje — argi tai butų 
tiesa? Ar “darbininkų tėvy
nėje” atsirado tokia nedė
kinga Jieva. kuri užsimanė 
šaudyti į saulę?

Ką turi sakyti “draugai” 
Mizara. Bimba ir Pruseika?Komunistų laikraščio re

daktoriui proto nereikia, už- Milionai vergų 
tenka liežuvio ir gerklės.
Ką pasakė John Lewis

Angliakasių unijos vadas 
John Lewis buvo pašauktas 
liudyti vienai kongreso ko
misijai. Be kitko jis pasakė:

“Automobilių industrijos 
vadai neturi sąžinės, gi au
tomobilistų unijos vadai y-

prisiunčiu doleri ant morgi »'a paprasti glušai. Jie pa- 
Petras Blažys/čio išmokėjimo. Pasišildykį skelbė streiką, kuriuo pel- 

Walpole, Mass. ir vėl pas mus keliauk. Ne-į nosi General Motors korpo- 
------  i numirk, tėve, nepalik Mai-

! kį siratuku, jis neturėtų su 
į kuo kritikuotis ir “skili’ eg-

Gerbiamieji:
Skiriu auką “Keleivio 

reikalams $5 ir reiškiu ma-gaminus duoti... 
no geriausius linkėjimus.

Su pagarba.
Amilija Mačienė,
Norwood, Mass.

Su gilia pagarba,
M. Rimgailienė.

Gerbiamas redaktoriau: 
Aš prisiunčiu. penkis do

lerius. Už “Keleivį’’ pustre
čio, pusę dolerio už kalen
dorių ir ant “Keleivio” na
mo $2, ir aš noriu, kad “Ke
leivis” ilgus metus gyvuotų. 
Aš myliu jį skaityti, ypač

Gerbiama redakcija: 
...Siunčiu ant “Keleivio” 

namo 2 dolerius. Mes para
pijonys turim prigelbėti 
kiek katras išgalim, kad 
musų mylimiausias “Kelei-

racija.
Tiek to su ta sąžine ir 

glušais. Lewis tačiau ne
klysta. sakydamas, kad Ge
neral Motors turi progos 
naudotis.

Reikalas tas, kad streikas 
sumažins General Motors 
kompanijos pelną, bet kom
panija dėl to nuostolio vis
vien neturės, nes nuo suma
žėjusio pelno ji mokės ma
žiau mokesčių valdžiai. To
dėl kompanijai streikas vi
sai, arba labai mažai tepa-

Tėvą su Maikiu. Man daug „ Aukų “Keleivio” namui 
ra ašaros veidmainių, kurie’juoko buvo skaitant apie išpirkti gavome iš_ sekamų
verkia tam, kad pakenkus'“adomo bombą.
SLA ir visiems jo nariams. 
Tamstos laišką mes dėtu
me, bet ką tas gelbės?

Scrantoniečiui A. M. — 
Visai pritariame draugui, 
kad reikia mesti šalin visus

Su pagarba,
John Akos,

Brooklyn*, N. Y.

Gerbiamas “Keleivi”:
___ t t_____________  __ ________________ ... Siunčiu širdingus sveiki-

nieji SLA nariai vra kvie- ponus, tiek polckus, tiek ir nimus ir gražius linkėjimus•___ -i i.- »Z____ 1 _ __ ___ s__ ix:„ m

vis” turėtų kur gyventi.
Su pagarba.

“Keleivio” kareivis, kenks.
Kas kita darbininkai. Jie 

turės sunkiai ir ilgai kovo
ti, kol privers samdytojus 
padidinti uždarbius.
Jau “atombombiški”

Chicagos komunistų du-

d raugų: P. Blažys, Walpole,
Mass. — $10, A. Paškevi
čius iš Norwood, Ma9s. —
$5, Mrs. J. Sheput iš Wee- 
havvken, N. J. — $5. P. J. dėlė Pruseika-Vabalas pa-
Kručas iš Norwocd, Mass. 
— $5, Mrs. A. Mačienė iš 
Norwood, Mass. — $5, S.

sakė retą sekretą. Jis sako,

ton. Pa. — $2, St. Mainio- 
nis iš Norwood, Mass. — 

Brooklyno 

draugams taria-įri užkliūva‘ir nejuda g vie-'sija buvo reikalinga, o ko- draugiškais patarimais dedu dėl “generolo” penki ------ r m p širdinga ačiū
' munistų spaudos skundai y- stengsimės pasinaudoti. nę, kad ant šaknų užsipiltų — $2.50, C. Chick iš Eas- mc lingą aciu.

Nuemberge eina naciškų 
karo kriminalistų byla. Pro
kuratūra iškėlė aikštėn fak
tą, kad iki 1945 metų pra
džios naciški kryžiokai tu
rėjo keturi milionus vergų.

Jie buvo sumedžioti iš 14 
valstybių ir atvežti Vokieti
jon. Jų tarpe buvo ir lietu
vių.

Tiek jų rasta, kada nacių 
Vokietija buvo perblokšta. 
Spėjama tačiau, kad apie 
tris milionus kitų naciai nu
marino badu ar nužudė.

Goering, Ribbentrcp ir ki
ti laukia bausmės. Bet sa
vo mizernomis skuromis jie 
toli gražu neišpirks tų aša
rų ir kraujo, kuriuos jie iš
čiulpė iš nekaltų žmonių. 
“Ekatri,” Byrnes pabėgo!

Vienas komunistų pisorė
lis paskelbė tokią naujieną:

“Klerikalų - menševikų - 
sandariečių suvažiavimas 
(Chicagoj) pasiuntė teleg
ramą prezidentui Trumanui, 
kad jis juos ratavotų... At
sakymo negavo... Valstybės 
Sekretorius išskrido Mask
von”...

Ai. kekia čia naujiena...
Išeina štai kas: Byrnes, 

ažuot ratavojęs “lietuviškus 
kryžiokus,” išskrido ratavo- 
ti Stalino “saulę”...

O kodėl “draugas” Pru
seika ten nevažiuoja? Ar 
jo padai vis įšalę į “flio- 
rą”? St. Strazdu.

tos.

Stal.no
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NETEIKIA AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

a • lt •• I vogti kartu su jų sutaupo- ar bent girdėjęs Harriet Regis, kad komunistaiW nvrpct PF1H nlAllllPlinC mis. Dabar J. Žigas dirba Beecher Stove knygą “Un- ramilo juodveidžius. Jeigu 
"" VIVvIlvIIv IT CK UI IVIIV O j kriaučius. Į cle Tom’s C»bin.” Knyga iš- taip, tai nuo savęs duodu

Puikus straipsnis

KAS SKAITO. RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

(vogti kartu su jų sutaupo- ar bent girdėjęs Harriet Regis, kad komunistai BROOKLYN, N. Y. .t • __  t <5T__ n_________i__c—__ i_____ „t'_____ :i„ :
Metinė socialistų vakarienė

----------------- f
LSS 19-ta kuopa rengia 

savo metinę vakarienę 1946 
m. kovo-March 2 d., Amer. 
Liet. Pil. Kliubo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyno. 
Pradžia 7 vai. vak. Tikietų 
kaina $2.50. j

Frašcme Brooklyno orga- 
nicacijas nedaryti tą dieną 
jokiu savo parengimų, kad 
nepakenktume vieni kitiem. 
Taip pat kviečiame visus Įsi
gyti iš anksto tikietus.

Musų LSS 19 kuopa gy
vai dalyvau:a visokiame lie
tuviškame darbe ir pagal iš
galės dedasi prie Lietuvos 
vadavimo darbo. Ši metinė 
vakarienė irgi rengiama 
tam. kad galėtume veikliau 
tą musų lietuvišką darbą 
dirbti.

V. Kalvelis,
19 kuopos iždininkas.

Ona Zigienė po Įvykusios ėjus 1852 metais. Iš tos jiems kreditą. Bet, eikime 
, Parvažiavę iš Washingtono' nelaimės buvo apsirgusi iš knygos padarytas scenos toliau ir pažiūrėkim, kaip 
j misionieriai pasakoja, kad didelio rūpesčio. Ji ir da- veikalas ir dabar rodomas tikrenybėj komunistai už- 

labai. baj. nesveikauja. j kai kuliuose miestuose. Ar- stoja tą juodos rasės savo
L. K. tistų grupė pasisiūlė atlan- broli. Del manęs juodveidis 

—---------------- f kyti* Bridgeportą ii- čia su- yra lygus baltveidžiui ir tai,
RDinr^PABT manu ‘kišti veikalą, gražioje Klein dėl tokio paprasto gamtiško
KRlDGrJ*ORT, CONN. Memorial svetainėj. Klein nuotikio: esu baltas, nes gi-Į 

buvo žydų kilmės advoka- męs iš baltveidžių tėvu.

Vietos dienraštis “Wor- suvažiavimas buvo 
cester Telegram” Įdėjo Dr. nepasekmingas, buvę tik a- 
W. Elmer Ekblaw straipsni, pie 90 delegatų, aukų su- 
užvardintą “Lithuania in rinkta tiktai $5,000.
Eclipse” (Lietuvos Šute-; Bet štai aną sekmadienį i 
mos). Straipsnis pasirodė per p. Minkaus radio girdė-' 
gruodžio 10 d. Gerai jis bu- jau kalbant apie $15,000 
tų Įdėti ir Į “Keleivį,” jis aukų! Kas gi čia klysta, ar 
labai prielankus Lietuvai ir, ką norima klaidint? Apie 
baigiasi tokiu vilties pareis- A. L. Kongresą tas pats ra- 
kimu: “Lietuva bus visados! dio prisiminė tik per pusę 
Ta šlovė, kuri buvo Lietu- lupų. Daugelis klausytojų 
va, tikrai ir vėl žibės f’ buvo nepatenkinti tokiu vie-

Profesorius Dr. W. Ek- našališku informavimu vi- 
blaw sako, Amerikos žmo- suomenės.
nių širdingos simpatijos y-į e ---------
ra su Lietuva, kaip jos yra j Pittsburgho trake 
su suomiais, estais, latviais 
ir kitomis pavergtomis tau

neturėjome savo užeigos, 
bet vis svajojome ją Įsigyti. 
Pagaliau pasistatėm kliubą 
ir jau trys metai turime pa
stogę musų draugijoms.

Į savo pastogę sugužėjo 
visas svietas. Kliubas auga. 
kaip ant mielių. Bet visos 
kitos draugijos paliko lyg ir 
užmirštos. Į kliubo vadova
vimą kandidatų netrūksta, 
yra net perdaug, bet drau
gijoms vadovauti nebėra 
kam ir visi skaito už mažą 
garbę būti tiktai kokios 
nors draugijos priešakyje. 
Ot, Kliubas, tai jau kas kita.

Aš nekalbu prieš Kliubą, 
jis reikalingas ir patarnau
ja mums. Bet labai negerai 
yra, kad mes norime pakra
tyti rankas i kitas musų 
draugijas, kurios taip pat 
j ra svarbios ir reikalingos.

Nary*.

Musų miestas yra ne visai jjg mirdamas paliko pi- Prieš gimimą pasirinkimo, 
mažas. Šiuom laikotarpiu Jis nigu, kad jo atminčiai pa- nei juodieji nei baltieji, ne
turi apie 200,000 gyvento- statytų trobesį, kur kulturi- turėjom, tad esame visi 
ju. Karo metu čia buvo pri- veikalai surastų pašto- gamtos dalis, visi lygus že- 
vaziavę darbų jieškotoju iš kaip tai: koncertai, vi- mės gyventojai. Taip, ame? 
visos plačios Amerikos. Ka- sokie perstatymai ir moks- Dabar eikime prie tos ko- 
nados ir is Anglijos. Mat, l^kos projekcijos. Klein Me- munistų “karštos meilės” 
čia toli karo trankiai buvo neoriai yra dabar miesto sa- link juodo Amerikos pilie- 
dirbami tiesioginiai Anglį- vastis ir miestas tą gražų čio.
jai, todėl daug anglų buvo kultūrinį centrą prižiūri.' Tūlas laikas atgal garai 
cia^ prisiųsta tuos darbus Valdininkas, Mr. Rcdman, juodveidė dainininkė. Mary 
pnznirėti. Dabar jų jau nė- kuris išnuomoja tą vietą, Anderacn, panorėjo gauti 
ra. Sustojus karo darbams, sutiko išnuomoti “Uncle Washington D. A. R., reiš- 
daugelis. ypatingai papras- Tom’s Cabin” lošėjams. Pa- kia Amerikos Revoliucijos 
tų darbininkų, neteko dar- teko žinia i vietos spaudą ir Dukterų, Constituticn Hali 
bo. Kurie čia buvo atsikėlę pasipylė protestai ir net dėl koncerto, bet tos revo- 
«u šeimomis, daugelis jų jia- grasinimai. Esą tas vaidini- liucijos dukterys pažiurėjo 
siliko, kiti gi'iš atgal. ;mas Įžeidžia juodveidžius.; i garsios dainininkės veidą 

ir‘apgalvotų Dr.*W. El^er Namų čia truko ir dabar Frot^v.° Pastorių draugi- ir svetainės nedavė Kodėl? 
Ekblau- straipsni apie Lie-*> dar trūksta. Ne kartą teko Ja’.2° JĮ. kprnVni?'tab, Tas,Tcdek kad verias■ tam-
tuvą. kuri jau minėjau.! matyt vietos laikrašty, kur Paklrto Mr. Rodman drąsą sus juodveide. Taigi.

; mimu ciuin ilri k svetaines išnuomavimą tuom Įeik juk buvo geru

Vietos lietuviai Krem
liaus vergai buvo pasiuntę 
Į Pittsburgho suvažiavimą 
tris žmones: Skliutavičių, 
Baksevičių ir Sukockovą. 
Ar nebūtų gerai, kad tie sū
nus palaidūnai perskaitytų

tomis. Jis dar pastebi: “Jei 
Atlanto čarteris butų vyki
namas ir jo principai gina
mi, tragedija tautų tarp 
Baltijos ir Juodųjų jurų hu
tų buvusi išvengta ir laisvė.
Įsigyta Versalio sutartyje, 
butų buvusi išsaugota šita- 
me kritiškame ir persilau- ,Jiems verta but 
šlamame istorijos laikotą.- kul. stovi - ,
py.” Dabar gi vienintelis 
nusiraminimas yra tas. kad 
“atsiskaitymo valanda tik
rai ateis.”

Įvairios žinios

CAMBRIDGE, MASS.

PITTSBURGH, PA.

reikalus jie pasisako.

agalvoti 
kieno

Iš Vokietijos sugrįžo vie
tos puikus jaunuolis, buvęs 
orkestro vedėjas smuikinin
kas - saksafonistas Petras 
Trunca. Būdamas Vokieti
joj iis su savo muzika links
mino musų karius. Džiau
giasi Truncai sulaukę savo 
vienintelio sunaus.

Musų biznieriai
Su mažomis išimtimis 

daugumas musų biznierių 
neina su lietuviška mase. 
Vienas kitas prisideda su 
aukomis Į lietuvišką bendrą
jį darbą, bet tai mažuma. 
Veita butų musų biznie
riams pasimokyti iš bosto- 
niškių biznierių, kaip tai 
Balukonio, Zavadsko, Taut- 
vaišos ir kitų, kurie pasiro-

namu jieškctojai siūlo iki " parneš išnuomavimą tuom iaix juk buvo gera
$100 radybų tam. kas suras Ps at?auke- I tą ginčą jsiki-, proga komunistams pade-
5 ar 6 kambariu randavoji- ?° maJ°fas fasper McLevy > monstrnoti ir apstatyti D.
mui vietą. Valdžia čia pri- }rT sX,etaln^ dėl! A R Washmgtono skynų
statė daugybę visokiu kasa-'T* prisilankant to pikietminkais, bet jie to ne- 
ru dėl prastų darbininku, j £ai priBcip0 — žodžio. padarė. . .
Tokie trobesiai surado sau laisve\.Bet majoro nuo-1 Visai nesenaii garsi juod- 
vietas kur pelkėse ir mėšly-‘sPr.e1ndlsulne>atlko rusiskos į veide pianiste Hazel Scott, 
nuošė — dumpuose, kur Že-Lmeskos, Mūsoms - komunis-j minėtos svetaines irgi nega- 
mė buvo pigiausia. Ne karAa™s' kane apspitę ^ vo dėl tos pačios pnezas- 
tą majoras McLevy-vyko Į a blusos griaužia
Washinetona sn nvnfrpstn Ir . 1 ,vls?k?V Ol’ganizaci-

jų is lauko ir k vidurio. Un
cle Tom’s Cabin turėjo tris 
perstatymus. Komunistai,
CIO ir tūli juodveidžiai vi-

Washingtoną su protestu ir 
su geresniais namų statymo 
planais, bet tas nieko negel
bėjo.

Karo metu Washihngtone VIV< “ mii juouveioziai vi- 
priviso visokių Babelio bok-if? 2?: a svetam?

dė su stambiomis aukomis ^to statytojų." tad "nereikia* ’r_ta^’. supraatama. paken- 
Kitas jaunuolis, taip pat( Lietuvos bendrame darbe. Įnė stebėtis, kad su jais ne-!?6* Ošimui. Pikietininkų bu- 

„azus vyras ir taip pat mu-! —o— įgalima buvo susikalbėti, jie!!? ,36’ <?na sau-! si®na-
zikantas, irgi grįžo iš Vo-‘ Kartais girdime žmones saU sėdėjo savo aukštybės! jĮĮjy818 MęL®vy gavo^dau-
kietijos. Tai Jonas Kuliu- kalbant apie “vienybę.” Josi bokštuose, davinėjo įsaky-'^T^ pagy™®0 .laiškų iš pla
nas. Jis parsivežė iš Vokie- visi norime. Bet man tekojmus kartais gana paikus ir -r protaujančios žmo-
tijos daug fotografijų Lie-'patirti misionierių “vieny-: vjs po to švento karo prie- 
tuvos mergaičių, pabėgusių bę,” kai jie bandė kumš-■ danga. Ar atsimenat, kad 
Į Vokietiją nuo rusiškų ša-! čiais mane atvesti Į tikrąjį į tu aukštuju valdininkų pa- 
rančių. Papasakoja daug i-, kelią. Pasidėkojant kliubo tvarkymas buvo sutrumpin-
domių dalykų apie lietuvių 
pabėgėlių vargus ir viltis. 

—o—
Čia susitvėrė antro pasau

linio karo veteranų postas. 
Gruodžio 5 d. Aušros Var
tų parap. salėj susirinkę ve
teranai pasirašė ant čarte
rio. Pirmieji pasirašė sekan
tieji lietuviai: L. Volungis, 
J. ’ Krasinskas, B. Borysas, 
P. Karalius, V? Kriaunialis, 
E. Letukas, A. Baranauskas 
ir k. Kitų vardų dar neteko 
patirti, pranešiu vėliau.

—o—
SLA 57 kuopos pirminin

ku išrinktas Vincas Ash- 
menskas. o finansų raštinin
kė — Ona Zinkiutė-Mor- 
row.

SLA 318 kp. metiniame 
susirinkime, atsisakius iš 
sekretorių vietos A. Šablins- 
kui ir Kriaučialiui, negauta 
naujų. Palikti sekretorių 
rinkimai sekančiam susirin
kimui.

gaspadoriui viskas praėjo 
ramiai. Bet prie ko tas ve
da?

Korespondentas.

ti vyrų kelnes? Tikiu visi 
vyrai tą gerai atsimenam. 
Jeigu pirkai švarką ir kel
nės buvo perilgos, užlenkti

nių dalies, už jo laikymąsi 
laisvės principo.

Dabar vietos spaudoje ei
na lyg kad diskusijos, kokį 
Įspūdį tas veikalas daro 
juodveidžiui ir pačiam balt
veidžiui, kuris buvo paver

LAVVRENCE, MASS.

Metinis šėrininkų 
susirinkimas

ties. Čia buvo labai pravar
tu komunistinė pikietininkų 
gvardija. Netik Washing- 
tone, bet ir čia pat ant vie
tos tų D. A. R. skyrių yra.

Nors komunistai vadina 
save visu laisvintojais, bet 
iuodveidžių Anderson ir 
Hazel Scdtt jie visai nepai
so ir savo laisvinimo glo- 
bon neima. Kodėl? Atsaky
mas aiškus. Trūksta drąsos. 
Amerikos Revoliucijos Duk
terys yra gana revoliucin
gos ir jos yra perkietas rie- 
?utas komunistams įkąsti, 
todėl jie tvli, lyg pelė po 
šluota.

Komunistinis narodas y- 
ra, kaip tie žvirbliai, rėkia, 
čirškia ir audrą kelia visur, 
kur nėra reikalo, ten jie drą
sus ir kovingi. Mat, griauti 
ir ardyti yra jų amatas, 
konstruktvvis darbas jiems 
nėra suprantamas. Vietos 
komunistai nei nemano,

Sūnų Draugystės vakarienė
Įvyko gruodžio 9 d. Liet.' 

Pil. Kliube. Dalyvavo 175 
svečiai. Vakarienės vedėju 
buvo drg. W. Anesta. Po i 
vakarienės buvo labai daug! 
kalbų. Kalbėjo seniausieji 
draugystės nariai.

Šiuo tarpu draugystė tu
ri 170 narių ir 10,000 dole
rių turto. Galima sakyti, 
kad Sūnų Draugystė yra 
turtingiausia Cambridge, 
bet Amerikos Lietuvių Kon
gresą pasveikinti ji taip ir 
neprisiruošė.

Baigiant klausyti kalbų 
buvo pakviestas pasakyti 
keletą žodžių drg. Michel
sonas. Man rodosi, jog da
roma klaida, kai svarbiau
sia kalhptnia L-urs aali ka 

nors svarbaus pasakyt, pa
liekama ant ilgo galo, kada 
publika jau yra nuvargusi 
nuo visokiij kalbų ir karto
jimų.

—o—

Drabužių vajus prailgintas 
iki gruodžio 28 dienos

gęs juodos išvaizdos žmo- 
jų po bausme nebuvo gali- gų. Kam priklauso ta gėda 
ma. reikėjo nukirpti ir mes- —juodveidžiui ar pačiam 

f ti į gurbą. Tad ką jau kai-1 pavergėjui baltveidžiui?
j bėti apie namų statymo me- Pastorių draugija bando sa- 
• džiagą bei namii stylių. Da- ve apsivalyti nuo tos dėmės 
bar daugelį tų valdiškų na- pasiteisindami, kad jie tą ..
mu griaus, nes jie nėra tin- darę dėl visų gerovės, tikj?a(* ?la ka , eina 
kami gyvenimui. Bet užmirš bėda, kad tą jų gerą mintį į“0?- Ne. Kitą kartą pakal-

Lithuanian National Cor
poration Bakery metinis šė-_ _____ ______ _ ........... ......... .......... __ ___
rininkų susirinkimas įvyks Rara,**kaibėkime~apie ne risi’”supiatęT..°Komunis^ besime apie mūsiškius rusiš-
gruodžio-December 30 die- tajką ir ramybę. tai ir CIO tyli, lyg pelė po kos meskcs pasėkėjus,
ną, 1945 m., 2 vai. popiet, jęas musu nėra skaitęs šluota, atlikę “gerą darba.” Filantropas.
L. U. Kliubo name, 41 Ber-
keley St

Gerbiamieji šėrininkai!
Dalyvaukit visi paskirtu lai
ku. Yra svarbių reikalų.
Bus renkama nauja valdy
ba 1946 metams.

F. Vareikis, sekr.

BALTIMORE, MD.

Žigų nelaimė

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užraiįįkit jį Save Draugams ir Giminėms

• Toji pat draugystė gruo
džio 7 d. laikė savo prieš- 
metinį susirinkimą. Įvyko 
įdomus dalykas. Perrenkant 
valdybą nesurasta kandida
to sekretoriaus vietai užim
ti. Kai nėra kandidato, tai 
negalima ir išrinkti. Taip ir 
paliko sekretoriaus vieta ne
užimta.

-o-

Misijos nepavyko

Misionieriai buvo nusiun
tė iš Worcesterio į Wa- 
sningtoną keturias moteris 
ir vieną vyriškį. Ką jie «t-

WORCESTER, MASS.

CBESTNETS 
CANTEEN

VSKtA MAbONI Ot «LTA|

Vbolrių dirbą Ahun, 
tarMUi PMMimų Vol>

«ią ir Uftkaatib 
čb rninn Ir «KdeMr

90 MILLBURY STREET| 
WORCESTER, MASS.

Lietuvius baltimoriečius, 
Jurgį ir Oną Žigus, praeitą 
savaitę ištiko didelė nelai
mė. Nežinomas juodveidis 
piktadaris iš Mrs. Zigienės 
rankų ištraukė jos pinigi
nę, kur buvo virš 5,000 do
lerių pinigų, visos Žigų su
taupęs.

Žigai galvojo pirkti na
mą. Tai buvo jų sena sva
jonė. Taupė tam reikalui 
pinigus, sunkiai dirbo ir pa
galiau turėjo susitaupę virš 
>5,000. Nelaimei, tuos pini-, 
gus jie laikė prie savęs, o' 
kada jie nutarė pirkti už 
tuos pinigus bonų, atsitiko 
nelaimė. f

J. Žigas ilgą laiką dirbo 
šipjarde. Ten jį buvo ištiku
si nelaimė, prie darbo jam 
nutraukė piratą. Už kom
pensaciją Žigas gavo $560. 
Ir tie pinigai irgi buvo pa-

PAAMKINIMAS:

Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50. 
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 grąžą pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdaauu kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 

‘Kdeivį” ištisos 1946 metus.

“KELEIVIS”
9St BrttMheaį, St. Botton 27, Mass.

Gruodžio 5 d. įvyko prieš
metinis susirinkimas Lietu
vos Dukterų ir Sūnų Drau
gystės. Čia atsitiko tas pats, 
kas atsitiko ir Sūnų Drau
gystėj. Tik čia visa valdyba 
atsisakė, o naujų kandida
tų nesusirado, tai draugystė 
paliko be valdybos. Susirin
kimo pirmininkas perspėjo, 
kad jei neatsiras norinčių 
valdyboje dirbti, draugystė 
turės susispenduoti kokiems 
metams, nariai negaus nei 
pomirtinės, nei patarnavi
mų. Musų pirmininkas sa
kėsi ištarnavęs 12 metų ir 
nebenorįs ilgiau būti.

Atrodo, kad senieji musų 
draugystės vadovai tikrai 
yra nuvargę. Bet jiems bū
nant vadovybėj per ilgus 
metus, kiti nariai neapsipra- 
to su darbu valdyboje ir da
bar nenori eiti ant amžiaus 
galo mokytis, o todėl ir nė
ra kam pavaduoti senųjų.

Gruodžio 8 d. SLA 371 
kuopa laikė savo susirinki
mą. čia irgi atsitiko tas 
pats. Sekretorius atsisakė 
nuo savo pareigų ir negali
ma buvo kito gauti. Toje 
kuopoje yra gana daug jau
nųjų. bet jie. pabandę me
tus, kratosi to darbo. Kas 
bus toliaus, jei taip negalė
sime gauti valdybos narių?

—o—
Kandidatų “streikas’’ iš

kelia vieną blogybę musų 
draugijų gyvenime. Per 
daug metų mes Cambridge

Pittsburghe ir visoje apy
linkėje eina drabužių rinki
mo vajus nvo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams. Vaius 
prasidėjo lapkričio 25 die
ną ir turėjo baigtis gi-uodžio 
9 dieną. Bet per tą trumpą 
laiką ne visi spėjo prisidėti 
su savo dalimi ir pasidar
buoti tarpe savo draugų ir 
pažįstamų dėl šio prakil
naus tikslo.

Todėl drabužiu rinkimo 
vajus yra pratęstas iki gruo
džio 28 d., kad šio apylin
kės visi lietuviai galėtų at
likti savo pareigą ir prisi
dėti su savo dalimi prie to 
didžiojo labdarybės darbo. 
Ypatingai besiartinant Ka
lėdų šventėms, turėtume 
prisiminti vargstančius, šal
tį ir badą kenčiančius musų 
brolius, seseris ir mažus 
vaikučius svetimose šalyse 
ir ištiesti jiems pagelbos 
ranką.

Prisidėti visaip galime: 
kas turime atliekamų dra
bužių arba avalinės, ypatin
gai dėl mažų vaiku, aukuo
kime; kas neturim atlieka
mų drabužių, galim nupirk
ti kenuoto maisto, arba pi- 
nigiškai prisidėti kiek ga
lime ir tai galima padaryti 
per savo apylinkės BALF 
skyrius.

O jei jūsų apylinkėje ne
siranda BALF skyriaus, tai 
kreipkitės su savo dovano
mis tiesiai į Pittsburgho 
centralinį sandėlį, 925 Penn 
Avė., Pittsburgh, Pa., arba 
dėl platesnių informacijų 

1 šaukit telefonu GRant 1844.
Kurie tik galit, sesės ir 

broliai, pasidarbuokit tarpe 
svetimtaučių, tarpe savo 
kaimynų ir pažįstamu, pa
prašykite jų atliekamų dra
bužių arba kitokių dovanų 
dėl badaujančių lietuvių, 
jie parems jūsų prakilnų 
darbą. O surinktus drabu
žius, jei patys negalėsit pri
statyti į centralinį sandėlį, 
tai patelefcnuokit GRant 
1844. iš tenai bus atsiųsta 
jums pagelba ir surinkti 
drabužiai paimti. Visi į dar
bą!

V. J. Količienė, 
S. Bakanas,

Spaudos Komisija.

R9BERTSDALE, ALA.
Musų sunaus atminčiai
Brangus sunau Henry, ku

ris žuvai 1944 metų lapkri- 
čia 16 dieną, likimas matė 
reikalo atimti tave ii mus, 
bet mes visuomet apie tave 
mąstom. Kad mes butume 
galėję būti prie tavęs mirš
tančio ir nors tavo ranką 
palaikyt, bet būdami taip to
li nuo tavęs negalėjome tau 
pagelbėti. Liūdi be tavęs 
motina, seserys ir broliai.

Martha Pobė.

i
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sokie “maži fiureriai,” ku 
rie pildė didžiųjų vadų va 
lia ir turi atsakyti už viso- 

i kias nacių šunybes.

600,000 KARO KRIMI- į listų teisme sakė, kad už 
NALISTŲ karo kriminalus yra atsa-

Amerikos kaltintojas komingi 600,000 nacių par- 
Niurembergo karo krimina- tijos pareigūnų. Tai yra vi-asiKaiDejunas 

Maikio su Tėvu Komunistų laikraščiai die 
na iš dienos barabanija apie 
kryžiokus, o kryžiokais jie 
pravardžioja socialistus, 

į sandariečius, katalikus ir i 
I kitus, kurie tik priešingi Ru- 
I sijos imperializmui. Bet kas 
per vieni tie “kryžiokai”?

Pagvildenkime tą pava
dinimą nors trumpai. Čia 
nerašysiu plačiau apie kry
žiokus. bet paimsiu vieną 
kitą ištrauką iš “Vilnies” 
kalendoriaus 1945 m. Ten 
autorius L. Jonikas krvžio-' 
kus apibudina sekamai: I

Popiežius Inocentas Tre
tysis paskelbė toki obalsi: 
— viena avinyčia, vienas 
piemuo, reiškia (sako auto
rius L. J.) visas pasaulis tu
rėjo priklausyti Romos baž
nyčiai, bet ne visi tada žmo-į 
p.ės tikėjo i Kristų, dėlto’ 
reikėjo jucs apkrikštyti, o: 
kad jie krikšto nepageida-' 
vo, tai kodėl prieš juos ne-j 
pavartoti kardą?

Tai mat, kryžiokai buvo į 
i senovės krikščionys, kurie 
prievarta skleidė krikščio-1 

' nybę. Bet neteisinga butų 
_j tą terorą primesti šių laikų 
- krikščionims, kaip neteisin

ga butų smerkti vaikus už 
tėvų prasižengimus. Bet tą 

i senovės kryžiokų obalsj ir 
terorą dabar praktikuoja 
bolševikai ir jų obalsis yra 

. visam pasauly įvesti komu- 
0 nizmą. 0 kad žmonės to ne- 

• nori. tai kodėl nepavartoti 
a ginklą? Negana kad Rusi-

tai turėtum žinot. tu sakai, ale tas suris pri-,
—Tu, Maike, irgi buvai, darė man tiek zlasties. kad; znsor\14 jszude n daugybę

Ir man rodos, kad tu mane ėmiau ir atidaviau vienai ii. supude ir tebepudo panose 
apgavai. Pasistačiau po sta- pa-laukei. Sakau, gal ir ji koncentracijos stovyklose, Tu savo džiogą su gyvatine, užfundys man koki nors tundrose, bet jie. su jpnk.ų 
paskui žiui'iu, kad jau tuš- prezentą ant Krismų, ale Pagelba bnaunasi n į kitas, 
čias. Tai pasakvk, kas ga- kol kas da nieko negavau, silpnas tauteles ir ten sa\^- 
lėjo ia išgerti? Fai matai, koks man pažit- '^mminkauja. Reis-

—Tėvas žinai, kad aš ne- kas iš to laimėjime. O jeigu fįia' elgiasi visai kryzioKis- 
geriu. Į 1 učiau gavęs snapso, tai ga- ^'ak Jei ^ar neziaui riu.

—Na. jeigu negėrei, tai lėčiau ir pats per Kalėdas’ . Tar??. Pa9am.e kalendo- 
pasakyk. ant kokios intenci-; oasilinksminti. ir savo fren- lluJc kitoj vietoj rašoma: 
jos jus tuos atlaidus buvot tui zakristijonui galėčiau per 203 metus kryžiokų 
padarę? užfundyti. _ gaujos užpuldinėjo lietuvius

—Tai nebuvo atlaidai. ..~^y?.1,a{nir]k. tėve, ir jr kitas Pabalcio tautas, iie 
t—ve. bet Keleivio ketu- Gzi<xu^kis, kuri i3imėi<ii to_ turėjo teisę piešti svetimus 
riasdešimts metų sukakties ki gerą sūri. Jeigu butum ,turtus> atimti žemes, pa- 
naminėjimas. Kartu buvo iri laimėjęs degtinę, ant įvto- vergti užkariautus žmones 
Lietuviu Socialistu Sąjun-Į jaus tuiėtum skaudamą gal- a. u p terorą Lietuvoi te-go. « metų jubilėjus. o gal butų buvę da ir į 2W?mžųTaip lako

-Reiškia, buvo duheita- blo«lau «al P° lc,’a bu- autorius L. J.

jus isivaizduti, kad prie Scrooge’o žvakės buvo gan

Iš DICKENS’O A Christmas Carol. Parį

Scroogc norėtų turėt tamsų Kadėdų Vakarą ... 

P I G I .... ir kiekvienas ją mėgsta .... taigi...., 

AMU S,... Lai bunie LINKSMOS Kalėdos

Lai bunie šviesios visos šventes!

Tai ar ne taip pat daro 
dabar bolševikai Lietuvoje 
ir kitur? Kryžiokai šeimi
ninkavo Lietuvoje net per 
200 metų. kaip ilgai terori
zuos Lietuvą naujieji kry
žiokai bolševikai, parodys 
ateitis.

Taigi, vardan visu demo 
kratiškai nusiteikusių lietu
vių tą kryžioku vardą siū
lau prarvti patiems Laisvės 
barabanščikams.

Menkuti*.

minčių

t Terpiami viengenčiai:
Aš nesu joks rašytojas, 

tai man atleiskite už mano

- ■ n lWK>M’ • X*

—Maike, tu nesakyk, 
kad aš nesupratau. Aš su
pratau visk'’ ir galiu tau 
pasakyt, kad tas ’usų io- 
markas man nepatiko. Jes. 
Maike. nepatiko!

—Kodėl? Juk bankktas 
buvo labai geras. Keptos 
kalakutienos galėjai valgyt 
kiek tik norėjai.

—Tu. Maike. vis bedieviš
kai. Jeigu prikepėt kalaku
tu, tai jau tu roko'i, kad 
aš galėjau būt satisfait Ne, 
vaike, viena kalakutiena 
žmogus negali gyventi. Rei
kia ir dūšiai pasilko. Teisy
bė, dėl svieto akiu jus tu
rėjot bonką kanadeiskes o- 
čiščinos ant išlaimėjimo. 
Ale ir čia išėjo apgavystė.

—Kokia apgavystė?
—Ugi tokia: aš nupirkau 

tikėtą ant bonkos snapso, o

i asymą.
Kaslink to klausimo, dėl 

drg. V. M. minčių, tai aš 
noriu tart kelis žodžius. Aš 
.-įtinku su jo nuomone kas
link musų gazietų nesutiki
mų: viena rašo taip, kita 
kitaip, ir pešasi tarp savęs. 
Tai tas tikrai neina dėl Lie
tuvos gen vės. Laikraščiai 
turėtų musų visuomenę ves
ti i vienybę.

O kas dėlto, kad “nuleis 
ti rankas ir tylėti.” tai a- 
irci nesutinku, tik kova tu
rėtų būti toki. kuri duoda 
naudą Lietuvai. Reikia im
ti pavyzdi nuo musu senų 
kovotoju, kaip Dr. V. Ku
dirka, Dr. Easanavičius i’ 
'"augelis kitu senų kovotojų, 

j Noriu prisimint’ dar vieną 
.seną kovotoją. Vanagaitį, 
tą kurs Tilžėje turėjo lie-
tuvišką spaustuvę. Kadaise-kaipliosue ^traukėt tai oa- tcko (lirbti pas t, vy-!

s,rodę ne šnapsa-s ale far- j jr j • ,ė.
merskas suris. Tai kaip tu * nuimokvtišitokį biznį pavadinsi, Mai- tjme P“simok/tL Į
ke, jeigu ne apgavyste? Į L, Kasinskas.

—Reiškia, už kvoterį tė-( Baltimore, Md.
* j
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Japonas liudija Žukovas protestuoja

PAJIEŠKOJIMAIsroves sudarant vieną orga- galėjo išplėsti tokią sekmin- rūpesčiu buvo gauti žinią iš 
nizaciją, kuri atstovaudama gą paramos veiklą. | savųjų ir suteikti jiems pa-
ir kalbėdama visu Amerikos1 Kongresas prašo Ameri-, gelbą.

Lietuvos netekimas mus 
visus labai slegia. Aš pats 
asmeniai iš jokios politikos Pajieškau savo draugų, Jozefinos,

Kongresas kviečia į jis galėtų savo gelbstincią Lietuvoje kaip tik tada, ka- na. Ką emigracijoje galime ' rjjnira ištiesti kiekvienam ■ da iis huvn labiausiai reika- liadarvti. tai tik smulkme-
..... A . . i a i imui. nongresas Kviečia į jis gaieių savo geiueuiicuf ueiuvoje naip un wua, m»- uu. cuugiaujvjt anna lankelis,

. ashingtono teisme, tei-j busų maršalas Žukovas, ^en(jj.a darbą tautininku ranką ištiesti kiekvienam'da jis buvo labiausiai reika- padaryti, tai tik smulkme- i.*« Mercy st., Phiiadeiphia 4«. Pa. 
siant kruzeno Indianapo- reikalavo, kad anglai pa-. srnvp * ani Lietuvai lietuviui nukentėiusiam nuo! lintras. ”” ~ iT “ -------------------------------------
lis- kapitoną McVay. pasi-greitintųvokieciijkareiyiu Tautinio-
rodė retas liudininkas: ja- demobilizaciją anglų oku- 
1 onų submarino kapitonas puotoj Vokietijos dalyje.
Hashimoto. Jis liudijo, jog.Ten ikišiol vis dar yra keli g/nihu?nia,“hidrai' ano
jo submarinas paleido tris rimtai tūkstančių vokiečių Amerikos Lietuvių Mi- 
torpedąs į “Indianapolis b kareivių “koncentracijos’
kruzerį.

mobilizacija skubinama

kų centrą, Amerikos Seimo 
Vykdomąjį K-tą, Friends

karo. Tcdel prašome U
nėlės. Grįžti? Bet ten juk
tokie kordonai, toks nepasi- I Karlonienė, pajieškau savo pussese-

Gal vaikščios
Generolas G. S. Patton,

Koncentracijos sij jeinant ketvir-
srityse. Anglai sako, de-santykiu.

Galutinas susitarimas pave-
Čankaišekas lankosi

damas vykinti visuotino 
Kongreso išrinktai Ameri 
kos Lietuvių Tarybai.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi-

kurin įeina BALF, savo vei- tų okupuotą Lietuvą, 
kimą baigia 1946 metų ga
le.

Kad šimtai tūkstančių 
lietuvių nuo tada neliktų be

Padėka lietuvių laik
raščiams

|jį pirmiau gyveno Philadelphijoj, o čiau prieš akis tikrą mirti mes gyvenam Kanadoj. Mano ad-
1 ± • • * t*! • | risLi. p KARLONAS,

gal tai irgi likimo ouvo Edenvold, Sask, Canada 
spręsta. Ką tu, žmogau, čia Aį Juzy(.

savo tetos Onos Ališauskienės, po 
vyro įnikus. Jeigu jos jau nėra. tai 
gal atsilieptų jos duktė Izabelė.

po nelaimingo Įvykio, ilgai Kinijos vadas Čankaiše- 
sirgs. Jam nulaužtas spran- kas buvo nuskridęs Į Peki- 
das. Bet daktarai sake, kad na, šiaurės Kinijoj. Sako, 
iis ilgainiui pasveiks ir ga- J® atsilankymas buvo daro-į mino Komiteto Pirmininkui
lė? vaikščioti. Dabar ligonis mas tam, kad pagreitinus 
guli Vokietijoj, vienoje Hci- Mandžurijos prijungimą
delbergo ligoninėj. prie Kinijos. Mandžurijos

Amerikos Lietuvių Kong- ^us reikalingas.
resas, susirinkęs Chicagoje

: svarbesnieji centrai jau ki- 1945 m. lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dienomis, ir at
stovaująs plačiuosius Ame
rikos lietuvių sluoksnius, su 
didele rimtimi ir atjautimu

nu rankose.Patvirtino paskolą
Anglijos parlamentas 345; Kviečia erižti

balsais prieš 88 patvirtino; popiežjus kreipėsi i viso
vyriaus}bes sudarytą sV,^al"i pasaulio protestantus, kvies- klausėsi sveikinimo, atsiųs
ti dėl paskolos įsAmenko^-(lamas juog ^ti | katalib^ to Vyriausios Lietuvos Iš 
Anglija gauna 4,400,000,000 bažnyčią senus
doleiių paskolos. Tą pasko- nesusipratimus ir herezijas.
lą turės dar patvirtinti A 
merikos kongresas.

Dachau Budeliai
40 nacių kriminalistų, pa

sižymėjusių žiaurumais Da
chau koncentracijos stovyk
loje, liko nuteisti. Svarbieji 
iš ju nuteisti mirti, kiti ga
vo ilgus metus kalėjimo. Jų 
šlykštus darbai teisme buvo 
neginčijamai įrodyti.

Kaip į tą pakvietimą pažiū
rės protestantai, dar neži
nia.

Ištraukia kariuomenę

laisvinimo Komiteto pirmi
ninko.

Amerikos lietuviai per 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą siunčia kar
štus sveikinimo žodžius bro
liams lietuviams, kovojan

Visuotinas Amerikos Lie-. .
paramos, Amerikos lietuviai tuvjų Kongresas, susirinkęs supaisysi, 
jau dabar raginami susiru- chicagoje,1945 m. lapkri-' _Bet gųztant prie realy-

raščiams, kurie visu nuošir-^uos nebuvimo metus pasi-!________ ______________
durnu rėmė ir remia Ame- daliau labiau nusimanąs Pajieškau chariio Jasiuno, kuristi. S. karo pastangų rėmi

mo reikalu l ikos Lietuvių Tarybos dar
bus, užleisdami savo skiltis 

Amerikos lietuviai, kaipo be jokio atlyginimo praneši- 
ištikimi piliečiai, karo pa- mams ir be jokių sąlygų 
stangas rėmė didžiausiu pagelbėdami Amerikos Lie- 
nuoširdumu: aukejo Raud. tuvių Tarybai tęsti savo 
Kryžiui, Nat’l War Fund ir vertingą darbą,
kitoms organizacijoms; y- -----------------
pač pirko labai daug karo'
bonų ir geraširdiškai leidoi Laiškas IS Europos
savo sūnūs į aktyves parei-, _____
gas kovai už geresnę žmo-1; Boston ietis Dr. D. Pilka
nijos ateitį. Nors tikrų da
vinių neturime (ir gal nie-

gavo laišką iš Vokietijos 
nuo vieno lietuvio artisto.

Anglai ir franeuzai suta- tiems dėl tėvynės Lietuvos kurs yra buvęs “\Am.erik<?:
rė ištraukti savo kariuome- laisvės. ,ma sįJcytl’r 2*^1 je. Kai kurias ištraukas is
nę iš Sirijos. Sirija ir Liba- 
nonas lieka visai nepriklau
somos valstybės ir tvarkysis 
be svetimų okupantų kiši
mos.!

A L Kongreso rezoliucijos
(1945 m. lapkr. 29. 30 ir gruodžio 1 dienomis, 

Congress Hotel, Chicago, 111.)

Del fcendro veikimo Lietu- veikia vienas Vyliausias
▼05 iSiSiSYiiiiinul iai oicvinimn iciaior iiumv

Amerikos lietuviai, būda
mi visa savo širdimi su ju
mis šioje laisvės kovoje, pa
sižada visomis savo jėgo
mis kelti Lietuvos laisvės 
bylą, kol iš musų tėvų že
mės nebus pašalinti agreso
riai rusai ir Lietuvai nebus 
suteiktos sąlygos tvarkytis 
savo nepriklausoma demo
kratine valstybe.
Bendro Amerikos Lietuvių 

Fondo reikalu

Amerikos Lietuvių Kong
resas, susirinkęs Chicagoje 
1945 m. lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dienomis, dide
liu rupestingumu Įvertino 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo darbus, padedant lie-

karo bonų Amerikos lietu- laiško paduodame. Laiške 
viai išpirko už $100,000,000 rašo: 
ir kad karų laukuose žuvo Brangus 
nemaža tūkstančių musų su-į Jau maždaug prieš me- 
n.V-i tinome, kad namie pa- ^us ggu rašęS laišką per Rau
silikusieji pasišventusiai 
dirbo karo darbuose. 0 ka
dangi pradėjome gerai ir 
veikėme gerai, tai Amerikos 
Lietuvių Kongresas ragina

donąjį Kryžių. Lygiai siun
čiau trumpas tuo pačiu ke
liu žineles. Bet, matomai, 
visi tie mano apie save pra
nešimai tikslo nėra pasiekę:

ir toliau šia linkme veikti,; vokiečiai juos tyčia nepra
Įvairioms organizacijoms 
sulig išgalių aukoti ir laike 
dabar einančios jau pasku-

leisdavo.
Tai mat, nelauktai, neti

kėtai, be noro ir

T,. . . . .. mitetas (VLIK). įžymieji
1 arP? sėkmingumas Lie- Lietuvos veikėjai irgi prašo 

tavos išlaisvinimui reikalau- šiu0 skaufĮžjuoju momentu 
ta. .tad visi gi-ent-s-<etu- užmiršti ideologinius skirtu- 
\ iai veiktų išvien, turėdami mus< telkiant visas išeivijos 
bennrą vadovybe sudarytą; jėgas Lietuvos išlaisvinimo
visų musu patriotiniu sroviu akcijai sustiprinti. ,___________ . r_________
ir stambiųjų organteacijų Tadgi. visuotinas Ameri- tuviams, karo audrų išblaš- 
susitanmo pagrindu. Šitokiu kos Lietuviu Kongresas lap- kvtiems po įvairius pasaulio budu vra susiorganizavusi kriaio 2<y 3U0 ir ^-odžio £ kaštus.
dėl laisvės kovojanti lietu- 1945, Chicagoje, pilnai už-į Kongresas išreiškia karš-
vių tauta pačioje Lietuvoje gina Amerikos Lietuvių Ta- tą padėką National War
ir ta jos dalis, kuri šiandien rvfcos pastangas suvienyti Fundui, kurio lėšomis Ben-

ištrėmime — ten visas patriotines lietuvių dras Amerikos Liet. Fondasgyvena

p. n

“Aš stačiai nesavas tarp 5 ir 6 vakare!”
I udna. bet taip yra!Tai yra valanda, kuomet perdaug žmonių važiuoja požemio geležinkeliais.Tarp 5 ir 6 vakare būna di- džiuasia skuba musų miesto požemio istorijoj. Paleidus daugiau karų tuo laiku nieko nepagerintų, bet dar daugiau apsunkintų patarnavimą.Bet gal jus galit ką nors padaryti?Prašom—jei galit—bandykite važiuoti miestan taip. kad galėtumėt grįžti namo prieš 5 ar 

po 6.

Daugybė žmonių turi imti subway tarp 5 ir 6, skubos laiku. Jei jus galit važiuoti kitokiu laiku, tai ir jiems ir jums bus daug parankiau. Ačiū!

A=37I9

Štai Yra Skaitlinės:
Kiek keleiviu Įeina <towntown 

*obwajr stotyse tarp 5 ir 6 
valandų popiet.

3<.4O9
•943 62.S27
••43 70.673

BOSTON ELEVATED RAILWAY

- - • ,1 ketai, be noro ir pasiryžimo
tinės.Pergalės Paskolos ko-( esu atsidūręs nelemtoje iš-

savarne darbe, mačiau UŽ- pirmiao gyveno Chicagoj; prašau at-
fpktinui nacjinlirt Ir np tik' siHePti. nes turiu svarbų reikalą. Jei leKtinai pasaulio, n ne uk ,.as jį .jno prašyčiau pranešti, už 

lietuviškuose dirvonuose,' kų bučiau lalai dėkingas. (52) 
bet gal ir plačiau galėčiau .. *2 J‘ .
prasimušti, prasiveržti. Tu- _________ ;_____________
rėjau neblogus popierius, su ', ,
kuriais gal ir nebūtų į Jung.j APSIVEDIMAI
Valstybes sunkumo grįžti. --------
Tai buvo Labor Departa- A« norėčiau susirasti sau dorą ir
mento raStac kuriamo mu teisingą gyvenimo draugę, nuo 35 mentO l dSLHS, Kundme ma-. 45 amžiaus. Aš turiu ūkį,
no, kaipo temperary visitor bet vienam sunku gyventi. Platesnių 
per 3Vz2 metų viešėjimas ta- S:suteiksio per Uišks»- Mano(^; 
po lyg ir pripažintas pavyz-’ a. tamosiunas,
dingu. Kadaise Amerikos! SL Edward’ AIta« canada. 
Konsulate Kaune man sa
kė, kad su tuo raštu man 
tuoj jie gali vizą duoti. Bet 
ir tas raštas ir kiti visi ma
no dokumentai pasiliko 
Kaune. Nes dar sykį atvirai 
pasakysiu, kad buvau pasi
ryžęs likti Lietuvoje. Nors 
sesuo yra su šeima, 1940 m. 
nišų išvežta į Altajų — o 
tai jau tokiame režime di
delė dėmė. Nors toji pati 
sesuo tikra inteligentė-pro- 
letarė mano galvojimu buvo 
visai neteisingai deportuo
ta. Jos kaltė ta, kad vyras 
buvo atsargos, arba tikriau

KARVELIŲ-BALANDŽIŲ

Aš turiu visokių karvelių-balandžių 
ant pardavimo, kokių tik kas nori. 
brangių ir pigių. (51)

P. ANDREKUS,
860 W. 87th St., Chicago 20, III.

REIKALINGAS DARBININKAS

Man reikalingas žmogus prie ūkio 
darbų. Darbas nesunkus ir sąlygos 
geros. Atsišaukite, o aš duosiu dau
giau informacijų per laišką. (52) 

P. KALĖDA,
R 3, Williamston, Mich.

CAI’SICL.M KiMI’OUNI) MOSTIS, 
ARBA SKRUZDŽIŲ MOSTIS

daugiausiai bonų pirkti ir 
tuo budu 'padėti musų vy
riausybei dar neužbaigtas 
karo pastangas sėkmingai 
užbaigti.

Sibiro tremtinių reikalu

Lietuvių tremtinių Sibire 
likimas tebėra toje pačioje 
tragingoje padėtyje, kaip 
buvo prieš ketveris su vir
šum metų.

Padėtis pasikeitė tik ta 
prasme, kad anksčiau iš
tremtieji baigiami išmarin
ti, o jų vieton gabenamos 
naujos aukos.

Visi mėginimai tremti
niams padėti ir su jais susi
siekti nedavė jokių pasek
mių, nes jie yra labai suvar
žyti.

Visuotinas Amerikos Lie 
tuvių Kongresas, susirinkęs 
Chicagoje, 1945 m. lapkri
čio 29, 30 ir gruodžio 1 dd., 
žmoniškumo vardan šaukia
si savo vyriausybės paveik 
ti Sovietų Rusijos vyriausy
bę ta prasme:

1) . kad butų leistai Sibi 
rą vykti nipintis lietuviais 
tremtiniais Raud. Kryžiaus 
ir UNRRA atstovams, ir

2) . kad butų daromi žy
giai lietuviams tremtiniams 
iš Sibiro išimti ir pergaben
ti Į jiems saugią tertorją.

Raudonajam Kryžui

eivijoje. Iš Kauno dėl arte 
jančių karo veiksmų pasi
traukiau į provinciją, iš ten 
tapau į Vokietiją išstumtas. 
Nenorėdamas būti pačioje 
Vokietijoje, pasukau į Aus
triją. Vienoje išbuvau iki 
vasario mėn. pabaigos. Na
mas, kuriame gyvenau, ge
ni amerikonų bombų net 
tris syk buvo griaunamas. 
Paskutinį sykį suardė visą 
dešinę pusę... iki pat mano 
kambario. Po to pasukau iš 
to kadaise smagaus miesto 
toliau. Buvau šešetą mėne
sių sustojęs žemosios Bava
rijos kaime. Dabar gyvenu 
Freisinge — netoli Munche- 
no.

Ką dar papasakoti? Visą 
paprastą ir, kas svarbiau
sia, kulturinį turtą prara
dau. Turiu vieną lagaminą, 
dar užtektinai sveikatos, ge
rus norus ir nepalaužiamą 
optimizmą. Iš ko gyvenu? 
Kaip ne keista —■ iš savo 
profesijos. Ką darau? Kas 
tik galima, ką tik leidžia 
sąlygos, kas nežemina—do
ru norinčiam būti žmogaus 
vardą. Kultūrinė dirva mu
suose yra plati, netgi išeivi
jos atmosferoje. Jokių pa- 
šelpu neprašau ir negaunu 
Iš UNRRA malonės gyventi 
nesinori. Kol esi darbingas 
— lyg ir nepatogu. O, antrą 
vertus, tasai gyvenimas la
bai vario. Ir, pagaliau, ne 

Taikai atėjus kiekvieno; vienu valgiu žmogus ir gy- 
Amerikos lietuvio pirmuoju I vena.

Labai Keras vaistas nuo įsisenėju- 
sio reumatizmo, sausgėlos ir visokia 
kitų skausmų kūne. Jis ištraukia 
rūgštis susirinkusias kūno nariuose 
ir išvarinėja visokius skausmus iš 
kūno. Ji yra sutaisyta iš daugybės 
visokių aliejų, išsunktų iš įvairių 
gydomųjų žolelių, randamų įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Ją reikia tep
ti iš lauko pusės tos vietos, kurios 
yra skaudamos.

Skruzdžių Mostis yra labai plačiai 
vartojama ne tik čia Amerikoje, bet 
ir kitose šalyse, nes kiekvienas, kas 
ją pamėgina nuo reumatizmo, ar ki
tokių kūno skausmų, apturi paleng
vinimą ir pataria ją vartoti savo 
draugams, kenčiantiems taip kaip ir 
jie. Mes turime daugybę laiškų nuo 
pasveikusių ligonių, kuriuose išreiš
kiama širdingas džiaugsmas ir pa
dėka už vaistus.

Besiartinant žiemai ir šaltam, 
drėgnam orui, drauge su jais ateina 
ir visokios negalės šitos rūšies. Jei 
kenti reumatizmo, ar kitokius skaus
mus, pabandyk Skruzdžių Mosties. Ji 
pagelbėjo kitiems, tikrai pagelbės 
ir tamstai.

Kaina dėžutei 75c., Tūtelei 50c. 
Tūtelėse du kartu smarkesnė, negu

Musų kalendorius 1946 dėžutėse.
. _ ;xx: •- j • i PASTABA: Su orderiu siųskit ir“•“tatns isejo is spaudos II* pinigus, nes kitaip orderių neišpildy- 

siuntinėjamas visiems užsi-;sim- (49)
«kiu.iem.. . Į 5

Prašome siųsti užsaky-,_____________________________
mus:

nocolziiici n i vccTą rvcxi mm-

kas...
Atvirai irgi sakau — pi

nigų aš šiandien neturiu. 
Yra kišenių je vokiškos mar
kės, bet jos už Vokietijos 
ribų vertės neturi. Visos 
mano doro darbu sutaupy 
tos vertybės liko Kaune. Už 
jų dalį, iei ji butų su savim, 
gal galėčiau ir toliau nu
vykti. Šiandien turiu tik 
smegenis, darbe patyrimą, 
talentą ir didelį norą dirb
ti...

Tuojau Užsisakykit 
Kalendorių

| LIETUVIŲ NAUJIENOS
i Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 
! žurnalas. Kaina metams $1.00.

So. Boston 27, Mass. lietuvių naujienos 
Kalendorius kainuoja 50c. 332 N. eth st., Phiiadeiphia, Pa.

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

AMERIKOS LIETUVIŲ KLIUBAS
34 High Street, Nashua, N. H.

Pirminr.nkas. J. Okulavičius Vice-pirmin., M. Bagdzevičius Sekretorius. A. Grigas.Iždininkas. K. Dobravolskis 
Direktoriai:•J. Arlauskas. A. Ulčickas, S. Ulčickas,A. Judickas, M. žiedeks, Wm. Akstinas 
Manageris. A. šaka.

Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube,
susipažinti ir pasisvečiuoti. ... (5)|«

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

t
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Vienuolis.

Kūčių Naktis
Maistininko pagelbinin-.— o i vaistinę beldies, kad' 
3, Martynas Gudelis, ku- ir vidunakty! Kad ir vaisti-
Vaistininko 

kas
čiu naktį dežuravo Kalpoko nė naktimis uždaryta, to ne- 
vaistinėje. Drauge su juo ; žinai... nėra ko po vaistines 
buvo panaktinis ir darbinin- naktimis trankytis — tau
kas Jonas.

Laikrodis jau rodė dvy
liktą. Ore šalo. Gatvės iš-

reikia greičiau kreiptis Į gy
dytoją.

—Man tik milčiukų ko-
tuštėjo, tik retkarčiais pro J kių nuo galvos ir nuo pra- 
užšalusius vaistinės langus kaito... Rytoj šventa—Kalė- 
pragirgždėdavo sniegu ko- dos...
kia susilenkusi žmogysta, į —Kokių tau milčiukų, tau 
prašvilpdavo rogutės, ir vėl’ ne milčiukų reikia, bet ope- 
viskas nutildavo. O vaisti-1 raciją daryti, reikės ranką 
nėję buvo taip tylu. jog bu- ligi peties nupjauti; matai, 
vo girdėti, kaip savininko kad jau prasidėjo gangrena, 
kambaryje tiksėjo laikrodis Greičiau eik Į daktarą, nes 
ir kaip šnirpštė Jonas. (tuoj bus vėlu.

Gudelis sėdėjo prie sta- Vaikinas nustebo, ištem-- 
lėlio ir, parėmęs delnu gal- pė ausis ir, suėmęs sveika 
vą. mąstė apie tai, kad ka- ranka sopamąją, balsu pra

virko.

GAILA KAD ,JI NEGYVA —Kaip tai aš miegu!... 
Aš nemiegu! Telefonu tai 
skambino, bet į vaistinę ne- 
siskambino... Kaip tai aš 
negirdžiu... O prie telefono 
ponas neliepia mums...

—Argi niekas nebuvo at
ėjęs?

—Žinoma, niekas. Pro 
vaistinę tai praėjo bent ke
li, bet į vaistinę niekas...j 
Aš girdžiu... Gal Tamsta su
sapnavai...

Gudelis nutylėjo. Įžiebęs 
žiburėlį jis išsėdėjo ligi pat 
ryto.

Parėjęs namo jis net ne
apsidžiaugė savo išpuoštu 
kambariu ir neparagavo 
nuo stalo gardžiai pagamin-
tų valgių. Išgėręs stiklą ar
batos, susirietė kanapoj ir 
pirmą kartą savo gyvenime 
giliai susimąstė

Amerikos kareiviai švedų sostinėj gėrisi jaunos 
moteries statula. Nors ji graži, bet širdis akmeninė.

SVEIKOS, BRANGIOS 
DRAUGĖS!

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios Sėmiau yra surašytos, troas- 
lailcui yra nupiginamo* iki pusė kainos. Kas pirks 

už $1.00, tas gali pasirinkti nž $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00,
gausit knygų už $4,00. Ir L Lštai čia knygų sąrašas:
AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad boro, o 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi No joa butų galėjus surinkti į 

**----- -*— veislių

žin ar yra pasauly sunkes
nė profesija, kaip vaistinin
ko...

Ar tau Kalėdos, ar Vely
kos, ar Kūčios, ar Naujieji 
Metai. — galvojo jis — o 
tu sėdėk, kaip šuo prie bu
dos pririštas, ir niekur nė 
minutės nesitrauk, štai kad 
ir dabar, juk kas šventą 
naktį eis vaistų!...

Užrakinęs indaujas (spin
tas) ir užgesinęs šviesą, at
sigulė ir Gudelis, bet svajo
nės ir džiaugsmas, tas leng
vas džiaugsmas, kuris kar
tais apima žmogų prieš ko
kią nors nelaimę ar nemalo
numą. ir atsigulusiam neda
vė jam ramumo. Bet kas 
Kūčių naktį nesvajoja! O 
čia, kaip tyčia, žiuri pro 
langą į vidų didelė Kalėdų 
žvaigždė, žiuri, mirksi, ma
sina ir žada ateityje ir mei
lės, ir laimės, ir turtų — ko 
tik žmogus nori...

Staiga varpelis sudiums- 
tė nejaukią vaistinės tylą. 
Jonas atsiduso, piktai krun
kštelėjo ir keikdamas basas 
nušliopsėjo atidaryti dui-ų. 
Įleidęs ką į vidų ir ištaręs 
jam dvejetą žodžių, iš lėto, 
neskubėdamas priėjo prie 
kabineto ir, padūzgenęs 
pirštų krumpliais į duris, 
šaltai pasakė:

—Kelkis, atėjo!
—Niekis... palauks,— ne 

be apmaudo atsiliepė Gude
lis ir, dar trupučiuką pagu
lėjęs, atsikėlė.

Išėjęs į vaistinę, pamatė 
jis nedrąsiai prie durų sto
vintį 16-18 metų apdriskusį 
vaikiną, kuris laikė atkišęs 
skarmalais apvyturiuotą 
ranką ir visas drebėjo.

—Ko tau reikia? — pik
tai paklausė Gudelis.

—Pene — praverkšleno 
vaikinas, nedrąsiai žengda
mas priešakin. — prieš ke
lias dienas aš įsidūriau yla 
pirštą, dabar ir pirštas išti
no ir visa ranka ištino, ir

—Greičiau bėk į daktarą, 
ko dar stovinėji! — rūsčiai 
sušneko Gudelis.

Nelaimingasis norėjo dar 
ką pasakyti, bet pamatęs, 
kad prie jo artinasi piktas 
pasišiaušęs darbininkas, 
vyniodamas skarmalais ran
ką. išsinešdino.

Užrakinęs duris. Jonas 
vėl nuėjo už indaujų ir, 
kaip nieko nebūta, nuvirto 
ant savo čiužinio.

Gatvėj išgirdo Gudelis: 
ne tai šuo sustaugė, ne tai 
vėjas sušvilpė. Įsiklausė. 
Bet urnai dunktelėjo jam į 
širdį nujautimas, kad žmo
gus leistas grožio ir artimo 
meilei, jis suprato negerai 
padaięs. suprato ne teisę 
apėjęs, bet šventvagiškai su
laužęs didžiausią žmogaus 
pareiga: be to, dar jis pa
matė. kad iš tikrųjų vaikinui 
gresia pavojus ir kad vie
nintelis vaistas sulaikyti 
gangrenai, tai ko veikiau
siai aptepti ranką jodu, pri
dėti kompresą ir tuojau 
nugabenti nelaimingąjį į li
goninę...

—Jenai. Jonai...—sušuko 
jis, išbėgęs iš kabineto — 
bėk greičiau, pavyk tą vai
kiną ir sugrąžink atgal.

—Vaikiną?... Kam ?... 
Kurį vaikiną?... — nustebo 
Jonas.

—Jonei, broliuk! Ryt ru
blinę iš manęs gausi, tik pa
vyk man jį ir sugrąžink!

Rublinės pažadėjimas la
biau paveikė Joną. negu 

! kas kita. Iš karto nusiblai
vęs atsikėlė ir. užsimetęs 
kailinius, išbėgo iš vaisti
nės. Prie durų apsidairė ir 
patylomis nubėgo į vieną 
skersgatvį, ten apsižvalgęs, 
kita gatvės puse, lig kito ir 
tuoj sugrįžęs pareiškė, kad 
vaikino niekur nesimatą.

—.Jonei, rasit jis prie li
goninės durų skambina, bėk 
pažiūrėk ir atsivesk... Juk

galvą labai sopa ir visą šal-[ daktaro nėra ligoninėj, o 
tis krečia... Pone, man ko- felčeris dar vakar išvažiavo

su pačia į uošviją — kas jį 
prims...

šį kartą paklusnus Jonas I 
vėl tekinas nubėgo į ligoni
nę. Pristigęs kantrybės ir 
didžiai susirūpinęs išėjo į 
gatvę ir Gudelis. Lauke ša
lo. visoje gatvėje nebuvo 
matyti nė gyvos dvasios.

kių nors milčiukų nuo gal
vos ir prakaito...

—Parodyk ranką!
Vaikinas išvyniojo iš ske

petos ranką, ir Gudelis dar 
iš tolo pamatė, kad ji visa 
lig alkūnės randona ir išti
nusi.

—Kur gi tu dieną buvai?
Kodėl lig šiol nesikreipei į 
gydytoją? |

Vaikinas patylėjo, ilgai suodamas Jonas. — ir pa- 
pažiurėjo į ranką, pažvelgė naktinio klausiau; mergina, 
Gudeliui į akis ir pasiteisi- sako, nesenai kažkokia pia
no; Įėjusi, bet vaikino nematęs.

—Dieną reikėjo darbas j Valandėlę pastovėję ir

Cibaigti, šeimininkas neiš-į pasidairę, abudu sugrįžo į 
ido, o dabar ligoninės už- vaistinę, ir tik kai Gudelis' 

darytos... daktaras nebepri- Įėjo į kabinetą, atsidusęs 
ims... Jonas atsiliepė iš už indau-

—Ligoninės uždarytos, jų:
daktaras nebepriims, — pa- —O ir iš tikrųjų gaila 
mėgdžiojo atėjusį Gudelis, vaikiščio; žinoma, kas jj

—Ne, nėra — tą patį pra-j 
'nešė sugrįžęs ir sunkiai al

naktį priims... Ir, trupučiu
ką pagalvojęs, pridūrė:

—O mano vienas pažįs
tamas kurpius tai taip dėl 
piršto ir mirė.

Gudelis tikėjosi, kad vai
kinas, niekur neprisiskam
binęs daktaro, bus privers
tas vėl grįžti į vaistinę, ir 
todel paėmęs pirmosios me
dicinos pagelbos knygą, Įsi
skaitė apie gangreną ir 
kaip ją gydyti.

Bet praėjo valanda, kita. 
o vaikinas neskambino.

Ir vos tik Gudelis atsigu
lė, kaip prie vaistinės susto
jo rogutės ir pravirko nak
ties varpelis. Šoko Gudelis 
iš lovos, ir piima, negu at
sikėlė Jonas, atidarė duris. 
Į vaistinę įėjo kažkoks po
nas su dama. Jiedu parei
kalavo visokių kvepalų, o- 
dekolono, muilo, pudros. 
Atsakyti ir neduoti Gudelis
hiimn ir trizlol lrantrioi tu_n vw<vi nę*xzvx xwi VT-
Įėjo ir laukė, kel jo dama 
rinkosi perfumerijos; taip 
pat be jokio pasipriešinimo 
nusileido Į pogrindi ir mine
ralinio vandenėlio.

Abiem išėjus vėl atsigulė.
Gudelis kad jau ir nebe

laukė vaikino, tačiau žino
jo, kad jis vistiek nebe- 
migs. ir todel atgulė net ne
nusitaisęs, tiktai užsimetė 
apklotu ir paslėpė po juo 
galvą, kad ne taip girdėtų, 
kaip knarkia Jonas.

Girdėjo jis, kaip laikro
dis išmušė ir tris ir ketu-
******♦**♦♦*♦♦*

KALĖDŲ V PAS
šalčiu šventei šalčio gėlės 
Pražydėjo ant langų;
Skraido skaisčios snieguonėlės. 
Kaip drugeliai ant lankų.

Šalčių švenčių puošias angos, 
Eglių grožis pasčlies, 
švenčių ūpas, džiaugsmo bpngos 
Dengia liūdesį širdies.

Užsimiršę visas bėdas, 
Pasisėmę sau vilties —
Džiugus švęsime Kalėdas, 
Saulės šventę praeities.

Šventę, ką šventė pagonys 
Saulės grįž: u i pažymėt—
Kurią pakeitė krikščionys 
Savo Kristui paminėt.

šalčių šventei eglės žvainos 
Pasirėdo dyvinai,
Jųjų akys mirga, mainos, 
žėri, spindi mėlynai.

šalčio švenčių verias angos. 
Dogmų kultas maldai kvies, 
švenčių mitas žengia, žvalgos. 
Gimdo Kristų nebuities...

šalčio šventei šalčiai baugus 
Skrenda, telkias debesiuos. 
Supsis žemės, supsis dangus 
Snaigių tinklo nėriniuos.

šalčių švenčių verias angos. 
Eglių grožis pasilies, 
švenčių ūpas, džiaugsmo bangos 
Dengia liūdesį širdies.

Eglutė.

rias, kaip pro vaistinę kelis 
kai tus pragirgždėjo kažin 
kienc žingsniai, bet vis dėl
to truputį užsnūdo, nes, ne
išgirdęs varpelio, išgirdo 
tik už kabineto durų Jono 
žodžius:

—Kelkis, atėjo.
Tuoj atsikėlė Gudelis, 

skubotai apsirengė ir pla
kančia širdim išėjo į vaisti
nę. Prie durų nedrąsiai sto
vėjo tas pats vaikinas ir, 
atkišęs apvyturiuotą sopa
mąją ranką, verkšleno.

—Broliuk tu mano, bro
liuk! — pripuolė prie jo 
Gudelis ir apsikabinęs pri
sivedė prie rašomojo.— Vi
są naktį nemiegojau, tavęs 
laukiau... Sušalai, privargai 
dėl mano kaltės... Broliuk, 
tu...

—Man tik kokių milčiu
kų nuo galvos ir nuo pra
kaito. — verkšleno vaiki
nas.*

—Visko duosiu, visko, 
tik nusiramink, sušilk, ne
drebėk taip... Sėsk štai čia 
prie krosnies... Jonai, duok 
jedo, vatos, duok, vatos 
daugiau, daugiau — matai, 
kaip jis sušalęs.

Gudelis tepa jam ranką 
jodu, tveria ją į vatą... Bet 
juo daugiau jis ją tepa, 
juo labiau ir labiau ji tins
ta ir rausta.

—Jonai, veikiau dirbk 
kompresą! Kompresą vei
kiau... Ko žiopsai...

Ir kol Jonas dirba komp
resą. Gudelis bučiuoja vai
kinui galvą, spaudžia jį 
prie krutinės...

—Man tik nuo galvos ir 
nuo prakaito... —šnabžda 
pamėlynavusiomis lupomis 
vaikinas.

—Visko duosiu, visko... 
Štai tuoj paskambinsiu mie
sto ligoninėn, pašauksiu 
greitosios pagelbos vežimą... 
Atvažiuos daktaras... Ligo
ninėje tave apžiūrės, šiltai 
naguldys... Ranką išgydys... 
Nedrebėk taip, nedrebėk...

—Man tik nuo galvos... 
— beištaria vaikinas ir iš
lėpsta ant jo rankų.

—.Jonai, juk jis apalpo! 
—visomis galiomis šaukia 
Gudelis ir spaudžia prie sa
vęs vaikiną.

—Jonai bėk veikiau prie 
telefono ir skambink mies
to ligoninei!

—Dzinnnn... dzzz... dzin 
—skambina Jonas telefoną.

—o—
—Dzinn, dzinn, — skam

ba be paliovos telefonas.
Gudelis patamsy sugrai

bė telefoną, pridėjo prie au
sies vamzdeli ir, visas dre
bėdamas. paklausė:

—Klausau. Kalpoko vaiti- 
nė.

—Kam vaistinė... kokia 
vaistinė... Velniop vaistinė! 
Man reikia miesto kliubo.

—Jonai, koks tu panak
tinis, kad negirdi, kaip 
skambina į vaistinę — už
puolė jis darbininką — tu 
miegi, o publika negali pri
siskambinti...

Sveikos, brangios draugės. 
Šio skyriaus darbuotės! 
Visoms linkėjimų 
AŠ norėčiau duoti.

Gal niekuomet jūsų 
Aš nepamatysiu,
T 'k ta i jūsų garbei 
Šiuos žodžius rašysiu.

Poeto Janonio
Senajai motutei
Linkiu koilgiausiai 
Gyvai, sveikai būti.

O draugei Gurskieneį 
Aš esu dėkinga.
Jai rašyti žodžių 
Niekuomet nestinga.

Motina ir Kapse,
Visuomet jas rimtos.
Jų rašyti straipsniai 
Tuoj j akį krinta.

Ir daktarui Rikai
Taipgi tariu ačiū.
Nes naudingų straipsnių 
Mums kartais parašo.

Visoms kartu ačiū,
Už gražias idėjas.
Bet daugiausia ačiū 
šio skyriaus vedėjas.

Nes ji brangų laiką 
Del musų pašvenčia.
Ir nemalonumų 
Visokių nukenčia.

Ji netaisyklingus
Mus raštus ištaiso.
Dažnai ir sveikatos 
Ji savo nepaiso.

Ta'gi. bukit sveikos.
Šio skyriaus rėmėjos.
Niekad nepamirškit 
Ir jojo vedėjos.

Jums ir jai tebūna 
Linksmiausios Kalėdos,
Te nepaliečia jus niekas 
Joks vargas nei bėdos!

Vargo Duktė.

Kalėdos šiemet bus 
linksmesnės

Didysis karas, kurio pa
baigos taip nekantriai lau
kėme, galų gale užbaigtas. 
Jo baisenybės, vargas ir ne
laimės dabar jau tiktai at
mintis. Rytojus išrodo iau 
giedresnis. Todel ir šios Ka
lėdos daugumui bus links
mesnės. Motinu sūnus, jau
nų žmonų vyrai ir milimujų 
vaikinai, daugumoj, yra jau 
sugrįžę, o kiti ryt-po-ryt su
grįš. Naujas džiaugsmas ir 
naujos viltys musu širdyse. 
Gal tas tik laikinai, bet vis
gi yra proga lengviau atsi
kvėpti, ramiau užmigti ir 
^rašiau žiūrėt į ateitį. Šir
dys kupinos džiaugsmo, kad 
baisiausia pasaulio istorijoj 
žmonių skerdynė jau už
baigta. kad kraujo upeliai 
jau išdžiuvo ir motinų vei
dai nušvito.

Deja, ne visos motinos 
džiaugiasi sugrįžusiais sū
neliais. Viena tokia 9enelė. 
kuri pati nemoka rašyti, at
eidavo pas mane, kad aš jos

kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena iisiinėtų pe visų 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos 
nu* prastoj savo arko,

I apsemtų? Kur 
bar yn? Kaip ii Nojaus beina; 
galėjo atsirasti po tvano juodveū 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir tos
tai kita klausimų, j kariuos negali 

jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiikiai išdėstyti tisam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kaa žodis—tai 
faktas; kas sakiny* tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas noo pradžios iki galo.
Kaina ..............................................

imytw«
veidžiai

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusk Kaina .. $1-26

KAIP SENOVĖS ŽMONES I’ERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

I.abai įdomu- senovės filosofų da- 
leždimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
dkngeiį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip A tai rėdą Kalbos.** 
Parašė Z. Aleksa.
40 pust. ............. ..................... 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ

MFTII

Šio skyriaus vedėja svei
kina visas savo bendra
darbes ir skaitytojas, lin
kėdama joms auolinks- 
miausiu Kalėdų ir visais 
atžvilgiais laimingų 1946 
metų!

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE. ’Į

i
Jei nori žinoti, kaip st-novėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitų kny. 
gų. U joe sužinosi, kad vyrai tarėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVCJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
>ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaidai, acyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
to. Knyga staml.i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 11-00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

i ši knygelė aiškina proletariato fi
li Zofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ......................... 26c.

sunui parašyčiau. Ji yra na
šlė, viena jos koja paliesta 
paralyžiaus ir šiaip jau sil
pnos sveikatos, todel sunaus 
išėjimas karan jai buvo di
džiausias smūgis. Ji skaitė 
dienas, valandas ir net mi
nutes, kada jis sugrįš. Lau
kė jo, kaip užtekančios sau
lės. Na, ir jis sugrįžo. Bet 
ta sengalvėlė nėra nei kiek 
linksmesnė, nei kiek laimin
gesnė. Ji baisiai susikrim
tus ir nusiminus. Ji atėjo 
man pasiskųsti, kad jos sū
nūs, išbuvęs kariuomenėj 3 
metus, labai priprato gerti.

—Girtas kasdien... Pasi
gėręs prisiveda pasileidusių 
bobų, kurios galėtų būti jo 
motinom, ir per naktis ba- 
liavoja, rėkauja ir paleistu
vauja.... Aš iš proto išeisiu, 
jeigu ilgiau reikės taip ken
tėti. Norėjau kartą pad raus
ti, tai kėsinosi mane sumuš
ti.... Kurgi man dabar dė
tis?... Butų daug geriau, 
kad jį butų užmušę, negu 
kad man tokį sugrąžino...— 
skundėsi moterėlė. .

Tai tikra tragedija senat
vėj, iš kurios išeiti nėra jo
kios vilties. Senelių prie
glauda nelaimingos tikrai 
laukia.

Gal yra ir daugiau tokių, 
kuriom Kalėdos, vietoj lin
ksmumo, dar labiau širdį 
suspaus. Gaila jų. Didžiu
moj gi šiemet namai bus 
linksmėsni ir laimingesni. 
Nebus prie stalų tuščių kė
džių, mylimieji tėvų vaikai

{'au bus su jais, visi kartu 
inksminsis. Jiems Kalėdos 

šiemet bus linksmesnės.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės boti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c.

DftLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas tnai- 
its« duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

1 dėl jam reikia riebalų ? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.

; Parašė D-raa G-mus. Kaina .. 16e.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, k anuos 

įmonės karia per amžius? ftį intri
guojantį poIrtiAai-ekonomiškų kiau-Sr?RlxrS £«* ŠO
•laidemok ratų teoretikas Kari Kauta 
<y. Kaina ...................................lOe

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa J Kanaoų tos

knygos neįsileidžia I^abai juokinga sų 
"•179 puikiais paveikslais, perstatan
čiai* įvairius nuotikius nu« prieš eo- 
rvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
«u». Įgiję* šia knygų niekas nesigaL 
lės. puslapiai. Kaina $1.06

-ŽlAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ns-

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
nai,“ eiles, pasikalbėjimai, humorw> 
-.iški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) , 

izsitikintis Vyras; (2; žydinti Giria; 
ii Klaida; (4) Korekta. Jose noro. 

doma kaip žmonės paikai tiki į rišo- 
■ras prietarus, burtus ir tt. .... lie.

ALKOHOLIS IK KCD1K1AL
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
Kama. Ka- yra arba tikisi kada norą 
■Jucį kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitų knygutę Kaina 10a.

EILES IR STRAIPSNIAI.
ftioj knygoj telpa 23 gražios eilė*, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt 
Puikiai iliustruota. Kama .... 28e. 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė lituo svirbiu 
klausimu. Jų turėtu perskaityti kiek. 
aaa katalikas ir socialistas. PtraM 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................ 10c.

KODftL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jk 
negali tikėti. Pilna argumentų, kūno 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina to* 
Knygutės ......................................

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS. ♦

Šioje knygoje telpa daugybė Barn
ių, labai gražių ir juokingų mooolo- 
rų ir deklamacijų. Visokios temom 
darbininkiškos, revoliurionierUkoa. 
tautiškos, humoristiškos ir lsisvs— 
niškos. Visos skambios, visos gsroA 
Tinka visokiems apvaikičiojimassa, 
baliams, koncertams ir tt Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. M*.

KUNIGŲ CELIBATAS.
* knygelė nerodo, kodėl Romos

nopiežiaus kunigai nesipačiuoja Ci* 
tėsMktnta visa jų hepstystės Istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasiikija* 
supuolimas, kių knyga turėtų per- 
skaityti kiekviena* vyras. tėvts * 
jaunikaitis, kurie geidžiu, kad Jų mo
terie. dukterjs ir mylimosios nepa 
pultų i tokių kunigų globų PtraM 
kun. Geo. Tovmsend For D. D., sa 
Hetvvino Ferdinand de Ramogitie

Motina.

LYTIŠKOS LIGOS.
Tt kaip nuo tų apsissarotf. PtraM

D-ras P. Matulaitis Antra, peržiūra
te Ir papildyta laida. Raina .. 26c. 

“Keleivi*," $3$ Broadtoty,
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Vietines_Žinios
“Keleivio” ir LSS Jubilėjinė kai, Lietuvių Radio Progra- 

vakarienė ! mų Korporacijos vedėjai.
Programai įpusėjus ją

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.progą, nes musų nelaimin- nuo 6 kliubų. Išrinkta nau- 
gi tremtiniai laukia visoke- ja susivienijimo valdyba.
riopos pagelbos. . . Pirmininku, į. pasitraukusio Gerbiama Redakcija ir visas ant puspadžių, o kai katrie ir

John Tuinila, adv. K. Kalinausko vietą, “Keleivio” štabas: ant kaliošų po $5. Og: dabar
Seimo Reng. Kom. pirm. išrinktas adv. Cuinys, sek- Kadangi Š;:emet sukanka 40 tokiais gerais laikais Tėvas

Waterburv, Conn. prisiuntė 

doleriu.

10

Praeitą sekmadienį LSS pamargino duetas iš Julės 
60 ir 71 kuopos ir LDD 211 Borisiutės ir Frances Rut- 
kuopa buvo surengusios va- kauskienės. kurios. Birutei 
karienę “Keleivio” ir LSS Kesleriufcei akompanuojant, 
40 metų sukaktuvėms pami- padainavo dvi daineles, 
nėti. Vakarienė įvyko Liet. Į Publika dainininkėms karš- 
Pil. Draugijos svetainėj, ku- tai padėkojo. Dainininkės

BALF Bostono 
gruodžio 8 d.

į nauaiigi Ji.emei SLHLknin.ii Luniais jįciais lamais *oas ls
retorium — adv. J. . Grigą- metų, tai ir aš noriu nuo savęs Amerikos negi jau važiuos su 
liūs, fin. sekretorium — pasveikinti. Taigi, veliju nuo kaliošais. Tai mums. "Keleivio” 

[AVilliam Plain, iždininku— Širdies auksinių sukaktuvių! skaitytojams butu sarmata Tė-

Gruodžio 8 d. BALF 17 
skyrius turėjo “Whist Par- 
ty” Liet PU. D-jos svetai- mo valdybą 
nėj. Praeitą penktadienį kais.

A. J. Namaksy ir vice-pirm. 
— Blacke. Nutarta, kad vi
si prisidėjusių kliubų pir
mininkai įeina į susivieniji- 

vice-pirminin-

P1RMOJI “TYRINĖJIMO 
KOMISIJA” DIRBA

noj gali tilpti apie 200 
žmonių. Tiek ir svečių buvo 
prisirinkę.

Vakarienėje dalyvavo 
daug senų “Keleivio” drau
gų ne tik iš Bostono, bet ir 
iš gana tolokų apylinkių. 
Buvo draugų iš Lawrence, 
Lowell, Haverhill, Norwoo- 
do, W. Hanover ir k. Va
karienę vedė adv. F. J. Ba- 
gočius.

Tik atidarius programą 
Mrs. A. .Januškevičienės ve
dama dainininkių grupė 
(dvi sesutės Vaičiulioniutės 
ir Miliauskaitė) gražiai pa
dainavo porą dainelių, už 
ką joms publika karštai pa
plojo.

Vėliau Tėvas su Maikiu 
(Taurinskas su Krukoniu) 
priepuolamai susitiko ir tu
rėjo jų Įprastą pasikalbėji
mą apie visokius dienos 
klausimus. Sil. Zavadskas ir 
Vinc. Baiukonis, du bosto- 
niškiai biznieriai, paaukavo 
po butelį stipriosios Tėvui 
ant sveikatos.

Sekančiame “K.” nr. pla
čiau aprašysime įvairius 
draugų sveikinimus “K-io” 
jubilėjaus proga. Dabar 
tik paminėsiu raštu prisiųs
tus sveikinimus vakarienės 
proga.

Drg. Kazys Liutkus iš 
Chicagos atsiuntė laiškutį ir 
$25 i “Keleivio” namo fon
dą, drg. M. Swingle iš New 
Yorko prisiuntė telegramą 
ir $8.50. brooklyniškis V. 
Kalvelis
S15, Petras ir Uršulė Cha- 
pai iš Belmont, Mass. pri
siuntė sveikinimą ir $15, 
Kastantas Čiurlionis iš Law- 
rence negalėjo atvykti dėl 
ligos, tai prisiuntė sveikini
mą su $5.

Labai širdingą sveikini
mą vakarienės proga pri
siuntė Mrs. Anita Adalian

J. Borisiutė ir F. Rutkaus
kienė yra Pauros vedamo 
“Gabijos” choro narės.

Drg. P. Ketvirtis atnešė į 
vakarienę gražią “svečių 
knygą,” į kurią visi vaka

valdyba ii- parengimo komi
tetas padarė apyskaitą iš to 
vakaro. Viso parengimas 
davė gryno pelno $116.50. 
Pajamų buvo: iš tikietų — 
$97; prie baro surinkta —

TI $16.30; iš laimėjimo tikie neneš dalyviai Įsirase at- 7 , J_ ' ž _
minčiai bendros jubilėjinės - -- ’ - -l
puotos. Drg. P. Ketvirtis ra pajamų buvo
gino jubilėjinį įvykį atžy
mėti užrašant “Keleiviui” 
daugiau skaitytojų ir jis 
pats davė pavyzdį užrašyda
mas keturius naujus skaity
tojus.

Po vakarienės svečiai il
gokai šoko ii* linksminosi.

Rep.

Jubilėj Lietuvai Remti

Penkių metų sukakties 
seimas Įvyks sausio 20 d., 
1946 m., 11 vai. ryte, Liet. 
Pil. Draugijos salėj, 309 E 
St, So. Bostone. Visi Lietu
vai Remti Draugijos skyriai, 
draugijos ir organizacijos 
taip ir pavieniai nariai, ma
lonėkit tinkamai prisirengti 
su gerais sumanymais ir i- 
nešimais, dalyvaukit ir pri
sidėkit prie Lietuvos gelbė-' 
jimo darbo.

Lietuvai Remti Draugija 
parėmė Amerikos Lietuvių 
Tarybą daugiau už kitas or
ganizacijas,. aukavo apie 7 
šimtus dolerių kūdikių dra
bužėliams gaminti, aukavo 
445 dol. maisto ir literatū
ros vajui. Busimame seime 

atsiuntė laišką ir mes turėsime išspręsti, kaip 
bus galima atvežti lietuvius 
tremtinius į šią šalį nuola
tiniam apsigyvenimui, nes 
lietuvių įvažiavimo kvota 
dar legalė ir mes turim rū
pintis, kad tą kvotą užpil
dyti. Pirmas laivas ir 600 
civilių keleivių išplaukė iš
Bostono į Europą rodos 12 
dieną gruodžio. Šitas pasa- 

(Onytė Višniauskaitė) iš. ko, kad keleivių transporta-

$1.70. Viso 
$131.75.

Išlaidos: Patalpa — $7, 
už gėrimus sumokėta $3.30, 
tikietų spausdinimas $3.75, 
pyragų pirkta už $1.20. Vi
so išlaidų — $15.25.

Parengimo proga gauta 
aukų daiktais iš įvairių ge
raširdžių aukotojų lietu
viams tremtiniams. Daiktai 
pairuti persiųsti į BALF 
centrą. Kai kurie aukotojai 
atnešė gatavus pakietus su 

, maistu ir įvairiais daiktais, 
kiti atnešė paskirus daiktus.

Parengimo proga gauta ir 
piniginių aukų maistui pirk
ti. Pinigais aukojo sekami: 
Mrs. Kropas — $5; Kas- 
mauskas — $5; Mrs. B-nie- 
nė — $4; Julė Auprasaitė 
—$4; Gailius — $2. Po $1: 
Stukas, Gegužis, Smigels- 
kienė, N.N. ir du dol. gauta 

27 per “Darbininko” tarpinin
kavimą. Viso piniginių au
kų gauta $26.

Viso iš parengimo ir iš 
aukų BALF 17 skyr. gavo 
$142.50. Visi tie pinigai eis 
maistui užpirkti lietuviams 
tremtiniams ir pabėgėliams.

Parengimo metu išdalinta 
daug dovanų. Tos dovanos 
buvo suaukotos Bostono biz
nierių. Aukavo 26 biznie
riai.

Rep.

Kliubo susivienijimas tu
ri 18 kliubų-narių. Nusista
tyta bandyti pritraukti prie 
susivienijimo visus Massa
chusetts lietuviškus kliubus, 
neišskiriant nė moterų klu
bus ir buvo aptartas reika
las parūpinti lietuvių vai
kams stipendijas mokslui 
eiti. A. J. N.

Liet. PSL Draugijos

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
20 d. įvyksta Lietuvių Pilie
čių Draugijos narių susirin
kimas. kuriame bus perren 
karna valdyba ateinantiems 
metams. Kiek teko girdėti į 
pirmininko vietą stipriau
siais kandidatais yra dabar
tinis pirmininkas, adv. J, 
Grigalius, ir architektas 
Greiviškis, kurį musų drau
gijos nariai žino iš to, kad

Lietuvių Kliubų 
suvažiavimas

Gruodžio 16 d. Cambrid 
ge Įvyko Massachusetts val
stijos lietuvių kliubų susi
vienijimo suvažiavimas — 

St. Petersburg, Fla. Sveiki-’cija per Atlantiką greit su- Lithuanian American Unit- 
nimo telegramą atsiuntė sitvarkys ir mes turim būt ed Clubs of Massachusetts. 
Steponas ir Valentina Min- gerai pasiruošę išnaudoti tą' Dalyvavo 25

Sveiki, Kalėdų 
sulaukę!

i* *

Jūsų Whiting pieno pristatytojas linki jums 
laimės, sveikatos ir gerų laikų ateinančiais me
tais.

Jis įvertina jūsų prielankumą ir dėkingas, 
kad jus remiat. Visa tai padėjo Whiting Mflk 
Companijai pasiekti gerų laimėjimų pereitais 
metais. ,

Jus galit būt užtikrinti, kad per Naujus Me
tus jūsų Whiting pieno pardavėjas tęs jums taip 
pat gerą patarnavimą kaip ir iki šiol.

Prezidento Trumano pa-
. ...... . .. .. m • • .tirtoji pirmoji “faktu tyri-Skaitau "Keleiv,” nuo 1906 vą nuskurus, le,s„. Taigi as nSjjm() 1 komfejja.. įinču; 

metų. Man atvykus is Duųues- aumiehjau Tėvu. pasiųsti Siu.- . da,.binjnku j,,
ne. Pa. , Bostonų sutikau gerą oO ant cielų eebatų, o k.lų drau- dal.bdaviu ' aliejaus pra'mo-
draugą S. Jučą. Minėtas drau- gų prašau, kad prisiųstų ant nįj dilbti.gas mane nuvedė ant 115 Sa- gerų kelmų 510.50. Dar k,t. mos diencs ta komisjia su.
lem St. ir tenai radau musų draugai tegu sudės ant gero
mylimų “Keleivį.” Per 39 me- švarko ir palitono, kad Tėvastus skaitau “Keleivį” ir skaity- atrodytų, kad jis fš Amerikossiu kol gyvas busiu. Tą pata-’ atplaukė ir galėtų užimti star- riu ir visiems draugams daryti.! šą vietą ir kad jis geriau atro- Prie progos noriu ;:r aš pri- dytų už patį Staliną.siminti, kas man atsitiko. Sykį apleidau Bostoną, teko sustoti Pittsburgh’e, Pa. Už trijų dienų gaspadinė mane išvarė iš burdo už skaitymą “Keleivio.”Kadangi karui pasibaigus mažai teuždirbu, taigi nors kiek galiu, siunčiu 50 centų ant namo, o kitus 50 centus už 1946 metų kalendorių. Pasilieku belaukiąs kalendoriaus.Su aukšta pagarba visam “Keleivio” štabui,

Stasys darželis,Dorchester. Mass.
Gerbiamieji:
Aš noriu, kad “Keleivis” bu

tų siunčiamas Mrs. Charles Sa
vickas. Cherry Valley, Mass... . , , . , dviems metams, pradedant taiojis yra suprojektavęs ir se-| . kai liroa Taj vra ma. 

nąjį draugijos namą ir, sa
ko, turi planų naujam tro
besiui.

Šiaip didelių pakeitimų 
musų draugijos vadovybėje 
gal neįvyks. Rep.

Tai tiek šiuo syk, mano bran-

sidurė su sunkumais: darb
daviai nenori, kad tyrinėji
mo komisija aiškintų kom
panijų pelnus, o darbinin
kai sake, kaip gi komisija 
gali tyrinėti padėti, jei ne- 

pelnus ir. .. į kreips dėmesio igus Tevok, lu visų pagąrbin- IJZlkir|>iu<. 
tas, tai ir as tave garbinsiu, kol
gyvas busru. Lik sveikas. Tė
vuk. Su pagarba,

Petras Palapis
Waterbury, Conn.

’l

MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ
Prisiuntė šie draugai: P. Zin- 

kus iš Detroito, Mrs. Julia Jac- 
kevich iš Clinton, Ind., P. Bla
žys iš VValpole, Mass.. J. Peza 
iš Norwood, Mass., Mrs. M. 
Rimgaila iš Glenriddle, Pa., 
Mrs. Felicija Kaleskas iš Wor- 
cester, Mass., Peter Pabap:s iš

no Kalėdų dovana. Pridedu $5 tam reikalui.Su pagarba,
Felicija Kaleskas,Worcester, Mass.

Keistas atsitikimas su 
“kidnapinimu”

Tris savaites Bostono po
licija j'ieškojo pavogto Car- 
lan šeimos iš Chelsea šešių 
mėnesių vaiko. Praeitą pen
ktadienį “pavogto vaiko” 
paslaptis išsiaiškino. Pasi
rodo, jis nebuvo pavogtas, 
bet motina jį negyvą padė
jo i šėpą, o policijai sakė, 
kad vaiką kas tai pavogė. 
Dabar policija tyrinėja mo
tinos galvos sveikatą ir aiš
kina, ar pati motina nėra 
kartais kalta dėl vaiko mir
ties.

Apie tris savaites Bosto
no policija “gaudė” kidna- 
perį, darė medžiokles, įtari 
nėjo visokius galimus vaiko 
vagis ir viskas už dyką. Po
licija retai taip yra “už no- 

, . , . sies vedžiojama,” kaip šį
delegatai su įuo tariamu kidna

pinimu.

Laiškas Maikiui su TėvuJudu visų pagarbinti, Maikissu Tėvu, aš judu irgi garbinu 35 metus. Aš dabar skaičiau, j kad Tėvas norėtų važiuoti į! rusišką rojų užimtu Paleckio ar j Žukovo vietą, jei kada Stalinas i kojas pakratys. Bet aš niekur neskaičiau, kad Tėvui kas butų
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Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas. Bostono sky
rius turi savo buveinę po- 
bažnytinėj svetainėj, ant 
Fifth St.. po šv. Petro baž
nyčia. Tenai kas vakarą 
tarp 7 ir 9 vai. visas darbo 
dienas salė bus atidara ir 
ten galima bus pristatyti 
visokius suaukuotus maisto 
dalykus.

Dabar ten galima paimti 
vilnų mezginiams. Moterys, 
kurios nori prie mezgimo 
prisidėti, gali kreiptis kas 
vakarą į pobažnytinę salę 
ii- paimti namo vilnų mezgi
niams darvti.

Valdyba.

RADUO PROGRAMA

Whiting Milk Co
Qualitij for Over a Centurų

Saro užsakymo* 
tctofonookit:

CHArle*f«wn ŽMO GREATER BOSTON PROVIDENCE WORCESTER

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

1— Muzika
2— Birutės Radio choras, 

vad. V. Minkienei.
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

Pakalbink biznierius pa-' 
siskelbti “Keleivyje,” pa-, 
garsinti savo biznį tarp lie
tuviu.

___ innfAo ant nlaki lwa4-aaprz iniuuvyn ctzii vrcru kzcsvi^, lin
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Altunta* puslapis

Vietines Žinios
SUGAVO PETRUŠEVI

ČIAUS UŽMUŠĖJĄ
tulevičius 
užpuolikas 
ženklą ant

isižiurėjc. kad 
turėjo žaizdos 
savo veido, ir

Žmogžudys suimtas Nevada pasakė apie tai policijai, 
valstijoj ir atvežtas | Bostono policija išsiunti-

i Bostoną nėjo- apie tai pranešimą vi
sų miestų policijoms.

Už kelių savaičių, būtent 
1945 metų sausio 28 d.. Re- 
no mieste, Nevados valsti
joj, buvo suimtas plėšimo 
metu plėšikas. Teismas jį 
tenai nuteisė iki 14 metų 
kalėjimo. Bet nesenai pa
stebėta, kad jis turi ant sa
vo veido toki pat žaizdos 
ženklą, kaip Bostono pclici-

South Bostone lietuviai 
nebus da užmiršę, kai perei
tais metais Šiuo laiku buvo 
žiauriai nužudytas Bronius 
Petruševičius (Petrus). bu
vęs International restorano 
savininkas. Tai Įvyko 1944 
metų gruodžio 30 dieną.

Aną savaitę Bostonan bu
vo atgabentas iš Nevada vai 
stijos tūlas Rafail Skoif. 35 jos yra aprašytas. Tui buvo 
metų amžiaus Brooklyno duota Bostonui žinia. Bcsto- 
gengsteris. ir jau prisipaži- no policija nusiuntė Neva- 
no policijai, kad jis yra tas don du savo atstovus ir par- 
žmogžudys, kuris nužudė gabenc tą tipą čionai. Da- 
Petrusevičių. bar jo laukia elektros kėdė.

Policija sako, kad Skoff -----------------
padaręs šitokią išpažinti: i

Pereitų metų šiucm laiku: 
jis atvykęs i Bostoną iš 
Brooklyno. Susidėjęs čia su 
gengsteriais ir pralošęs sa
vo pinigus. Nutaręs grįžti Į 
Brooklyną. Nuėjęs į Pe
truševičiaus krautuvę nusi-1 
pirkti degtinės. Paskui nu-1 
ėjęs i South Station ir nusi
pirkęs geležinkelio bilietą i 
New Yorką. Pinigų pas ji 
nebelikę, todėl nutaręs grįž

Dorchester i 3 SLA kuopos 
susirinkimas

SLA 359 kucpos susirin
kimas Įvyks gruodžio 21 d.
8 vai. vakare, Arcadia Hali 
204 Adams SL. netoli nuo 
Fields Corner. Dorchestery. į

Visi nariai ir narės ma
lonėkit atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų. Bus 
daromas persikėlimas i nau
jus skyrius, Pild. Tarybos 

ti i tą pačią gėrimų krautu- nominacija, kucpos valdy- 
vę “pasipinigauti.” SugrĮ- bos rinkimai ir kt. 
žęs ir paprašęs daugiau deg-1 Nariai, kurie skolingi, 
tinės. Kol Petruševičius su- prašomi pasimokėti savo 
vyniojo jam bonką Į popie- duokles.
ri, Skoff sakosi nusiėmęs Valdyba,
skrybėlę, nusivilkęs apsiaus
tą ir pareikalavęs visų pini
gų iš “redžisterio.” Petru
ševičius sviedęs i ji kažko-

Legionieriai ruošia 
Kalėdų Eglaitę

•J * • • --------- v—’j
Skoff. išsitraukęs revolveri riu skyrius šiemet turės pa- 
ir paleidęs kelis šuvius Į įuošęs Kalėdų Eglaitę lietu-į 
Petruševičių. Petruševičius vių vaikučiams gruodžio 23 

' d., 2 vai. popiet, ir kviečia

i.:~ma i Lt’./ : : v J" " Stepono Dariaus lecionie-

KELEIVIS, SO. BOSTON
Nr. 51, Gruodžio 19 d., 1945

REIKALINGI DARBININKAI.

Moterys reikalingos vilnas 
sortuoti. Patyrimas nereikalin
gas.! Mes išmokinsim. Darbas 
pastovus. 5 dienos j savaitę. 
Kreiptis į 229 A Street, South 
Boston. (53)

Reikia darbininkų prie senų 
vilnų dirbti. Darbo sąlygos ge
ros. Viršlai! ’s. Kreiptis į: Mr. 
VVilder, 6th fl or, 271 Summer 
St., So. Boston. (51)

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street. South Boston
Pristato toniką, vyną i” viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms -j ramus ir sales. (-)

„ Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

VVest Roxbury, Mas*.
Tel. Parkvvay 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8 

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.• » t

< • Telefonas: SOUth Boston 1320 •

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL. arto Central Są.

CAMBRIDGE. MASS.

Smagus Paprotys Laiko Nepakeistas...

1879 metais, kuomet buvo įkurtas Haffenreffer Bravoras. Bos
tone Kalėdas pasitikdavo linksmi būreliai giedodami giesmes 
ant Beacon Hill. Daugely gražių, apšviestu ir papuoštų namų 
žmonės sveikino vieni kitus prie draugiško stiklo Ale.

Kaip nepasikeitė tas paprotys giedoti “ant Kalnelio” giesmes, 
taip ir PICKWICK ALE, garsus Haffenreffer Bravoro produk
tas, džiaugiasi savo populiarumu ne tik per šventes, bet ir visus 
metus.

SEPTYNIOSDEŠIMT PENKTI JUBILIEJINIAI METAI

HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

krito. Skoff puolęs prie “re-į d., 2 vai. popiet, ii 
džisterio” ir pagrobęs $200. ’ visų lietuvių vaikučius. Eg- 
Krautuvėj buvę da du vy- laite bus legionierių name, 
rai: Juozas Matulevičius ir 265 C St.. So. Bostone.
krautuvės tarnautojas Kel- Naujiems Metams pasitik-, 
ler. Matulevičius nusigando ti legionieriai turės tam pa- 
ir prigulė prie žemės. Kel- čiam name “Šurum-Burum,’’ 
ler leidosi vytis paskui ban- kuris prasidės 31 gruodžio 
dita ir vienu šuviu buvo su-' vakarą nuo 7 vai. ir tęsis iki
žeistas.

Banditas pabėgo. Bet Ma-
sausio 1 d. rvto.

Komitetas.

A. J. NAMAKSY
Sveikina savo draugus ir kostumerius, ir 

kartu linki visiems linksmų Žiemos /švenčių ir sėk
mingų Naujų Metų!

?KALĖDOMS DOVANŲ ?
2 AR 3 PĖDŲ ILGIO RAUDONŲ ROŽIŲ

arba
Kalėdinių p lentų-vazonų, kaip Poinsetta. Cyclamen 
ir Azaiea plentų: Religiški Darželiai, taipgi Dish 
Gardi ns. Pirkite savo Mamytei, Žmonelei ir Draugei 
Kalėdoms puikų Corsage pas

BALTIC FLORISTS:
So. lioslon
502 E. Brnaduay 
Te!: Šou'h Boston 01X9

Dorchester 
211 Adams Street 
Tel: Talbot 0956

Kalėdų dieną atdara ik: 4:30 popiet
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Steponas *Minkus, sav.

■*s įtlj s'a s s x'x>

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

CHAS. POCIUS J. TAUTVAISHA
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti

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

M
Can Trust.. .A ė'3

A' A?

FOTOGRAFIJOS GUILD
PETRAS P- RUPLĖNAS iš *»u,h ir

JONAS E. SEARLES iš tambndge 
Ka (grįžo iš kariuomenės po pusantrų metų tarnybos užjūriuose ■ r 
po keturin meti} tarnybos armijoje, kurioj buvo aviacijos foto-labo- 
ratorijos technikai ir kautynių fotoerrafai, ir atidarė Jamaica I lain 

FOTOGRAFIJOS STUDIJA 
DARO VISOKIAS FOTOGRAFIJOS NUOTRAUKAS,

PADIDINA PAVEIKSLUS ir L t.........................
Kalėda šventes yra "era proga nusifotografuoti visai šeimynai 

Prieš šventes atdara nuo 10 ryto iki 9 vai. vak.
THE PHOTOGRAPHIC GUILD

601 CENTRE ST. Tel. ARN 0635 JAMAICA PLA1N

Tel. ŠOU. 4645

Casper’s Reauty Salon
PRIJUNGIA

GIFT SHOP
ĮVAIRIŲ NAUDINGŲ REIKMENŲ 

dovanoms

C A S P E R’S 
Beauty Salon

73« E. Brnaduay. . Sonth Boston. Mase. 
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

SVARBUS REIKALAI
ANDREW DEDULIONIS

Turėjęs bizni “Lynn Baking Co.”, Lynn. Mass.
STANISLOVAS IR ANNA CZULADA

Pirmiau gyvenę South Boston, Mass.
CHARLES LAZAROVITCH

Pirmiau gyvenęs 92 Tudor St.. So. Boston, Mass.
GEORGE KALENDRA

Pirmiau gyvenęs 143 C St., So. Boston, Mass.
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie

ta žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
ADV. F. J. BAGOČIUS,

302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

leL 28624 Gyv. 31132 1

Dr Joseph A Gaidis j
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIV DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAM'RENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterą. Moterą ir Vyrą ligas 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvrealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE. Room 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Darė Kraujo Patikrinimą
Valandos:

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

Švenčių proga mes sveikinam visus savo drau
gus ir kostumerius, linkėdami visiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.*

KETVIRTIS and C0MPANY
312 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to-1
limas vietas.___________________
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 4618
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