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Eina Ginčai Tarp Valstybių 
Del Atomų Kontrolės

Atominės Energijos Komisija Priima Amerikos Planą— 
Rusija “Nedalyvauja” Debatuose — Atomų Kontrolė 
Parodys, Ar Valstybės Mano Nusiginkluoti — Kol Kas 
Buvo Daug Veidmainiavimo, Mažai Noro Nusiginkluoti

Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų “atominės energijos 
komisija” svarstė Amerikos 
planą, kaip kontroliuoti ato
minės energijos gamybą. 
Amerika jau senai pasiūlė 
Įkurti tarptautinę komisiją 
atominei energijai kontro
liuoti, duoti tai komisijai 
labai plačias teises kontro
liuoti visose šalyse atomi
nės energijos gamybą be 
jokių kliūčių iš “veto tei
sės” ir numatyti griežtas 
bausmes už nesilaikymą tos 
komisijos parėdymų.

Praeitą savaitę Amerika 
pareikalavo tą planą priim
ti, nes neįvedus atominių 
ginklų griežtos kontrolės 
visos kalbos apie nusigink
lavimą nėra nieko vertos.

Besvarstant tą klausimą 
Rusija pareikalavo “klausi
mą atidėti” kuriam laikui. 
Amerika pasipriešino. Dau
gumas Valstybių pritarė A- 
merikai. Tada Rusijos at
stovas Gromyko pareiškė, 
kad jis “nedalyvauja gin
čuose.” Vadinasi, Rusija pa
sitraukė iš ginčų ir palieka 
klausimą spręsti kitoms val
stybėms. Nežiūrint Į Gro
myko “susiožiavimą” klau
simas buvo svarstomas ir 
sprendžiamas. Atominės e- 
nergijos komisija 10 balsų 
nusprendė “principe” pri
imti Amerikos planą atomi
nei energijai kontroliuoti. 
Lenkija balsavime susilai
kė. o Rusija “visai nedaly
vavo.”

Dabar klausimas eis i ŪN 
saugumo tarybą, kur Rusi
ja turės galimybės klausimą 
visai palaidoti, nes toje ta
ryboje Rusija turi veto tei
se. Kol kas visi puikus žo
džiai apie nusiginklavimą 
buvo tiktai veidmainiavi
mas. Tikras noras nusigin
kluoti pasirodys svarstant 
Amerikos planą apie ato
minių ginklų kontrolę.

Susidūrė Ore du 
Orlaiviai

Praeitą savaitę ketvirta
dienio vakare du pasažieri- 
niai orlaiviai susidūrė ore 
virš Aberdeen, Mdz Abejuo
se orlaiviuose skrido 86 
žmonės. Tai pirmas toks at
sitikimas Amerikoje, kada 
du pilni keleivių orlaiviai 
susiduria ore. "Nelaimė Įvy
ko 2,000 pėdų aukštumoje. 
Kadangi buvo tamsu, tai pi
lotai pervėlai pastebėjo 
jog priešais atlekia kitas or
laivis. Bet vienas pilotas 
dar suspėjo staiga pakelti 
orlaivi Į viršų ir susidūrime 
nebuvo žmonių aukų. Patys 
orlaiviai stipriai apsibruži- 
no, bet keleiviai paliko 
sveiki. Iš 86 žmonių tiktai 
vienas buvo nuvežtas Į li
goninę dėl lengvu žaizdų, 
o visi kiti atsipirko su iš-
traoruiS*-------

Protestai Del Stepi
nac Kalinimo
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LINKSMOS ŠVENTĖS 
KAINUOJA $125

Nevv Yorko naktiniai kliu 
bai ir kitokie prašmatnus 
pramogų bizniai skelbia, 
kad norint praleisti links
mai šventes su savo širdies 
mergužėle ar žmona, rei
kės išleisti nemažiau, kaip 
$125. Už tiek pinigų šven
tės bus linksmos, o jei kas 
nori dar linksmesnių, tai 
turės daugiau pasikaštyti. 
Į 125 dolerių išlaidas Įeina 
gera vakarienė ir 
malonumai.

KUR BUS KITAS KARAS? Revoliucija A nglijos 
Žemės Ūkyje

Anglijos socialistinė vy
riausybė Įnešė Į parlamen
tą Įstatymą, pagal kurį val
džia ir farmerių organiza
cijos ture steisę tikrinti, 
kaip Anglijos farmeriai ve
da savo ukius. Jei kuris 
farmeris bus apsileidęs ir 
nedirbs gerai žemės, iš to
kio apsileidėlio žemė galės J 

(būti atpirkta ir parduota 
) kitam farmeriui.

Konservatorių partiia ši
tą Įstatymą vadina “revo
liuciniu” ir žada prieš ji 
kelti didelį protestą. Bet 

j Anglijos farmerių organiza- 
' cija, kuri iungia 168,000 
farmu savininkų, tam Įsta
tymui pritaria. Farmeriai 
sako, valdžia turi pagelbė
ti farmeriams vesti gerai u- 
kį, o jei kuris farmeris ne
nori gerai žemę dirbti, tai 
jis netinka būti ūkininku.

Žemes Drebėjimas Japonijoje 
Pridarė Daug Nuostolių

Žemės Drebėjimo Centras Jurose — Baisios Vilnys Už
liejo Japonijos Pakraščius — Virš 2,000 Aukų — Tūks

tančiai Namų Sugriauta — 1400 Laivų Sudaužyta — 
Amerika Skubina Pagelbą Japonams

Lenkija Atmeta 
Anglų Protestų

Praeitą šeštadieni Facifi- 
ko vandenyne, 62 mylios 
nuo Japonijos pakraščių i- 
vyko baisus žemės drebėji
mas. Del žemės drebėjimo 
juroje pakilo milžiniškos 
vilnys, kurios atsimušė i

Lenkijos kvislingų val
džia pasiuntė griežtą notą 
Anglijos valdžiai. Varšuvos 
valdžia reikalauja, kad an- Japonijos pakraščius, užlie- 
glai nesikištų į Lenkijos vi- jo visą eilę miestų ir prida- 
daus reikalus. Kaip lenkai rė visai pietinei Japonijai 
daro rinkimus, tai jų reika- didžiausius nuostolius, šė
las, o ne anglų. Lenkijos šios milžiniškos vilnys už- 
valdžia sako, kad Anglija liejo pakraščius 5 mylias Į 
nesupratusi Jaltos ir Pots- krašto gilumą, 
damo nutarimų apie “lais- Nuostoliai dar nėra baig- 
vus ir nevaržomus rinkimusl ti skaičiuoti. Kol kas pri-

Didis alijantų karo vadas, generolas Eisenhower, 
kuris sumušė Italiją ir Vokietiją, dabar ilsisi Washing- 
tone ir studijuoja žemės skritulį, kur galės būti kitas 
karas.

Sako, Hitleris Buvo UNO Tikrins Graiki-

Rusija “Pataria” 
Turkams Nebijot

Begėdis jos Įvykius
Amerikos karo valdžia Jungtinių Tautų organi-

surado Vokietijoj paslėptas, zacijos saugumo taryba ap- 
kalnuose Hitlerio ir Jievos 
Braun fotografijas ir fil
mas. Tuose paveiksluose 
Hitleris nusitraukė su savo 
meiluže abudu Adomo ir

Po visą Ameriką katali
kai ir kitų tikybų žmonės
kelia protestus prieš Jugo- j jievos 'ubuose, pliki, kaip 

'angeliukai. Jie parodyti be-slavijos diktatorių Tito uz 
pasmerkimą ir kalinimą 
Zagrebo arkivyskupo Aloi- 
zo Stepinako. Philadelphi- 
joj 40.000 kataliku kreipė
si Į Prezidentą Trumaną. 
kad Amerikos valdžia pro
testuotų prieš arkivyskupo 
kalinimą. Panašus protestai 
eina po visą Ameriką.

A. Stepinac, Zagrebo ar
kivyskupas, buvo nuteistas 
16 metu kalėti už “bendra
darbiavimą su fašistais.”

Nešelps Atomų 
Bombų Aukų

simaudą ežere ir bėginėda
mi po pievą. Kaip žinoma, 
Hitleris gyveno su Braun 
be šliubo, jis ją vedė tiktai 
valandą prieš savo tikrą ar 
tariamą mirtį.
, Amerikos karo valdžia 
rankioja visokias Hitlerio 
ir jo artimųjų fotografijas 
ir pagal tuos paveikslus 
gaudo Hitlerio bendradar
bius. Kas bus daroma su 
Hitlerio ir Jievos nuogais 
paveikslais pranešimas nie
ko nesako.

Rusijos spauda labai pik
tai puola Turkiją už tai, kad 
turkai bijo Rusijos ir laiko 
didelę kariuomenę. Rusai 
sako. kad turkų baimė yra 
visai be pamato. Rusai no
rėtų, kad turkai paleistų sa

Lenkijoje.”
Iš to atsakymo aišku, 

kad Lenkijos valdžia, kurią 
pastatė rusai, darys “rinki
mus,’’ kain ji norės, visai 
nesiskaitvdama su Jaltos ir 
Potsdamo nutarimais, ku
riuose lenkų tautai buvo pa
žadėta pravesti Lenki >oi 
laisvus ir nevaržomus rinki
mus. Maskva nori laikvti 
Lenkiją savo saujoj ir lai
kys.

skaityta virš 2.000 žmonių 
aukų. Daugelyje miestų y- 
ra galybė sugriauta ar nu
ardytų namų. Uostuose li
ko sugadinta 1,400 laivu.

Mokslininkai sako, kad 
dabartinis žemės drebėji
mas prie Japonijos buvo ga
lingesnis. negu 1923 me
tais. kada buvo sugriautas 
Tokio miestas. Visa laimė, 
kad dabar žemės drebėjimo

svarstė Graikijos skundą!vo kariuomenę ir pasitikėtų 
dėl kaimynų kišimosi i Grai j Stalino “taikingumu.” 
kijos vidaus reikalus ir nu
tarė pasiųsti speciaiinę ko
misiją Į Graikiją, kad vie
toje butų ištirta padėtis

Rusai nėra patenkinti, ko 
dėl turkai jieško draugystės 
su arabų kraštais. Pagal ru- 

turkai žaidžia

Trumanas Sako, Tai
kos Dar Nėra

Graikijos, Jugoslavijos, Bul- Sl’ manymą. ALliniQJ J ’ su ugnimi ir provokuojagavijos ir Albanijos pasie
niuose. Komisiia turės teisę 
peržengti rubežių ir pažiū
rėti, kas darosi “už geleži
nės uždangos,” bolševikų 
valdomuose kraštuose, iš 
kurių Į Graikiją atvyksta 
“partizanai” kelti suirutę.

rusus: Jei turkai butų silpni 
ir neturėtų draugų, tada 
Rusijai lengviau butu paro
dyti turkams savo “taikin
gumą” ir atimti iš jų Dar
danelus. Turkai tą žino, to
dėl jie laiko milioną karei
vių po ginklais ir jieško są
jungininkų tarp arabų.

Prezidentas Truman krei
pėsi Į sužeistus praėjusio 
karo kareivius su švenčiu 
sveikinimais ir ta proga .iis 
rasakė: “Taika, už kuria 
jus kariavot, dar nėra nei 
pasiekta, nei užtikrinta.” 
Kartu musu Prezidentas

vvtili buvo juitoc 
pats žemės drebėjimas Ja
ponijoj mažai tenridarė 
nuostolių ir tik juru bangos, 
užliedamos pakraščius, pri
darė pietinei Japonijai di
delių nuostolių.

Amerikos kariška valdžia 
Japonijoj, kartu su Japoni
jos Raudonuoju Kryžių, pa
siskubino siųsti pagelbą nu
kentėjusiems Japonijos mie
stams. Auku tarpe ameri
kiečiu kareivių nebuvo. b°f 
amerikiečių karo vyresnybė 

i Japonijoj nori apsaugot ne-

Oak Ridge, Tenn. miesto 
gyventojai, kurių daugu
mas dirba atominių bombų 
dirbtuvėse, prieš Kalėdas 
buvo pradėję daryti rink
liavą. kad sušelpti Japoni
joj Nagasaki ir Hirošima 
miestų*, gyventojus, kurie 
išliko gyvi po atominių 
bombų sprogimo. Aukų rin- 

: kimas buvo jau Įsisiūbavęs, 
j Bet Įsimaišė karo valdžia 
ir uždraudė aukas rinkti.

Karo vyresnybė sako. 
kad rinkdami aukas ir šelp
dami atominių bombų au
kas Amerikos gyventojai 
parodo, kad jie smerkia tu 

, . , . bombų panaudojimą prieš 
Kitokie( civilius Japonijos gyvento

jus.

MIRĖ E. TALMADGE, 
GEORGIA GUBER

NATORIUS

Staiga mirė naujai išrink
tas Georgia valstijos guber
natorius E. Talmadge. Jis! 
dar nebuvo perėmęs guber-' 
natoriaus vietos. Talmadgei 
buvo didelis negrų priešas, 
jis buvo išrinktas “baltųjų 
supremacijos” obalsiu. Da
bar kyla klausimas, kas už-

KINIJA RUOŠIASI DIDE
LIAM KARUI

, Popiežius Nori Cen-
Kinijos centraline vyriau-! n j- : _

sybė ir Kinijos komunistai ZUrOS Bedieviams
ruošiasi pradėti didelį spren- ----- -——
džiamą pilietinį karą. kurs Vatikano leidžiamas laik- 
nusvers Kinijos ateitį. Visos rastis “Osservatore Roma- { 
derybos dėl kompromisų ir no” kelia reikalavimą, kad 
taikos nuėjo niekais. ‘ Italijos valdžia uždraustų

Kinijos parlamentas svar- antiklerikališkus ir bedie- 
sto gana demokratiška kon- viškus saviatraščius. kurių 
stituciją. Bet komunistai i
steigiamąjį seimą neiėio ir 
nori ginklais išspręsti Kini
jos ateiti.

saviatrascius, 
dabar išeina labai daug Ita
lijoj. Popiežiaus laikraštis 
sako, valdžia galėtu surasti 
priemonių tuos laikraščius 
uždaryti. Panašią pažiūrą i

reiškė vilties, kad taika bus 
pasiekta per musų visų kan-iI laimės ištiktus miestus nuo 
trias pastangas. [bado ir ligų.

Prezidentas sveikino 112,-'
990 sužeistus kareivius ku
rie dabar dar randasi ša
lies ligoninėse. Jis sveikino
karo aukas Amerikos tau- Gruodžio 29 diena r”«jn 
tos vardu ir linkėjo jiems Mandžurijos uoste Dairen 
ištvermės ir sveikatos. tDalnvj) pareikalavo, kad 

Amerikos laivas, kurs buvo 
į tą uosta iolaukes, per 29 
minučių išplauktu iš uosto. 
Amerikos laivas tą ir pada
rė. Uostas turėtu būt lais
vas. bet., rusai šeimininkai.

RUSU ULTIMTUMAS 
IŠVARĖ AMERIKIEČIUS

STAMBUSIS BIZNIS UŽ 
‘UNIJŲ REGULIAVIMĄ’

ANGLU MAINIERIAI 
DIRBS 5 DIENAS

KANADOS IR AMERI
KOS DOLERIS LYGUS

Anglijos anglių kasyklų 
darbininkams bus Įvesta 
penkių darbo dienų savai
tė. Nuo sausio pirmos die-

Kanados vyriausybė vėl 
patvarkė, kad Kanados do
leris bas išlaikomas tos pa
čios verčios. kaip Amerikos

rtic vti rvFinc vfi ' popiežišką “spaudos laisvę” 
BE5cVio ča aL pareiškė ir pats popiežius

NeS IR SALBIERKA savo kalėdiniuose pareiški-
,T , —T g , muose.
Valdžia nuėmė draudimą 

ims jo vietą, nes vietininkas pardavinėti siutus su dviem Popiežiaus laikraštis visus 
nėra numatytas. Spėjama, kelnėm ir su šelbierkomis, antiklerikališkus laikraščius 
kad dabar esantis guberna- jei švarkas yra plačiais at- vadina “išmatomis’’ ir sa- 
torius, pažangus E. Arnai, lapais. Taigi, nuo dabar ga- ko, kad tie laikraščiai “pik- 
eis gubernatoriaus pareigas Įima bus pirkti tokius siu-tanaudoja laisvę” ir žemina 
iki naujų rinkimų. tus, kokius kas norės. Italijos garbę.

>sly
nos anglių kasyklos Angli- doleris. Jau seniau Kana-ltfj 
joje bus valstybės nuosavv- dos doleris buvo sulygintas 
be, o penkių dienų darbo su Amerikos doleriu, o da- 
savaitė sutarta Įvesti nuo bar ta jo vertė patvirtinta 
ateinančiu metų gegužės 1. ir ateičiai. %

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 
Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkime 

Laimingų A aujų Metų!
“Keleivio” Stabas.

K
%
%
$

General Motors korpora
cijos pirmininkas A. P.
Sloan iškėlė reikalavimą.
kad valdžia “reguliuotų u- Prakalbu MUrsrutūS 
nijas,” nes, iis sako. uni’os 
dabar yra “monopoli jos” ir 
kaip stambieji trustai buvo 
varžomi Įstatymais taip ir 
unijos turėtų būti varžo
mos. Didžiosios unijos tu
rėtų būti suskaldytos i 
smulkesnes dalis, kad nebū
tų “darbo monopolio” vie
nos organizacijos rankose.

PALESTINOS ARABAI
NEMOKĖS MOKESČIU

Palestinos arabai nutarė 
nemokėti mokesčiu ateinan 
čiais metais, jei Į Palestina 
bus Įleidžiami apsigyventi 
žydai. Arabai ypatinga’- 
protestuoja prieš tai. kad 
Palestinos dabartinė admi
nistracija leidžia pinigus iš
laikymui žydų stovyklų Ki
pro saloje. Tose stovyklose 

kurie bu-

Lawrence. Mass. — Čia
prakalbos Įvyksta gruodžio 
29 d., 2 vai. popiet. Kliubo 
salėj, 41 Berkeley St. Kal
bės Dr. Gervidas, tik ką iš 
Europos atvykęs Lietuvos 
veikėjas. Prašomi susirink
ti visi Lavvrence’o lietuviai, 
įžanga nemokama. Prakal
bas rengia Am. Liet. Tary
ba. sekr. drg. M. Stakionis.

Gardner, Mass. — Gruo
džio 29 d., 2 vai. popiet, ir 
čia bus prakalbos. Visi vie
tos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami susirinkti Į Millies 
Opera House. Čia kalbės 
Dr. Padalskis. irgi tik šio
mis dienomis iš Europos at
vykęs Lietuvos veikėjas, bu
vęs universiteto profesorius 
ir požemio kovotojas. Pra
kalbas rengia Amer. Lietu
viu Tarybos skyrius, kurio 

Yuš-
yra laikomi žydai 
vo sulaikyti nuo Įvažiavimo'sekretorius yra drg. A
Į Palestiną. ka.

«
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, I APŽVALGA ž
RUSIJOS PIRMAS 

SKAUDUS PRALAI
MĖJIMAS

Irane Rusijos imperializ-
_______________________ mas susilaukė pirmo nepasi

sekimo. Silpna, suglebusi I-
PRIEŠ NAUJAS KOVAS pramone, statyta per kelias-, yano centralinė valdžia pa- 

PRAMONĖJ? dešimts metų ir ypač japo- siuntė 15,000 kareivių Į sa-
--------  nų išplėsta pastaraisiais • Vo šiaurinę provinciją Azer-

Trys didžiosios darbinin- metais, dabar yra griuvę- ibeidžaną ir bolševikų ten 
sukurtas “liaudies” režimas 
subirėjo i dulkes ir pelenus 
Azerbeidžano gyventojai 
džiaugsmingai sutiko reak
cininkų ir dvarininkų ka
riuomenę, kuri atėjo išva
duoti iuos iš bolševikų tero
ro ir “laisvės.” Užteko vie
nų metų rusiško bolševikiš
ko režimo, kad Azerbeidža
no gyventojams tas “lais
vės” režimas pradėtu lysti 
pro gerkle ir iie su džiaugs
mu pasitiko dargi feodali
nių ponų kareivius, kaipo 
išlaisvintojus.

Kad bolševikų režimas vi
sur yra žmonių neDakenčia- 
mas, tai nebėra ioki paslap
tis. Bet kodėl Rusija leido 
Teherano valdžiai užimti 
Azerbeidžaną? I tą klausi
mą girdėti visokių atsaky
mu. Vieni sako. rusai prisi
bijo Anglijos ir Amerikos. 
Bet žinant Bymes politika- 
tas aiškinimas nėra rimtas.

kų unijos iškėlė reikalavi- siuose. O nuteriota Kinija 
mus dėl uždarbių pritaiky- turės sunkiai dirbti ir varg
ino prie pabrangusio gyve- ti, kol ji atsistatys. 
nimo. Plieno, automobilių Toks razbajus padalytas 
r elektros darbininkai tei- sąmoningai. Didelei kinų 
ingai nurodo, kad kainos tautai padaryta milžiniška 
;sam kam pakilo ir uždar- skriauda. Piktas kaimynas 
iai nebepasiveja brangs- “strateginiais 'v*;
nčio gyvenimo. Unijos sa-
, uždarbius galima pakel-

; iš padidėjusių pramonės 
?lnų. Pramonininkai griež- 
ai tą užginčija. Jie sako. 
elnai šiais metais yra “že

miau normališkų.”
Kol kas ir unijos ir pra

moninkai tebešaudo iš to- 
imos artilerijos po spaudos 
puslapius ir kelia savo ar
gumentus. Ginčai dėl pel
nų, dėl gyvenimo pabrangi
mo, dėl sutarčių aiškinimo 
yra įvadas į derybas.

Derybų eiga parodys, ar 
krašto ūkis išvengs nuosto
lingų streikų. Jei kiltų dide
li streikai, naujas kongre
sas turėtų didesnę pagundą 
“sutvarkyti unijas,” išleis
damas naujus įstatymus, ar
ba bandydamas pakeisti 
1935 metais išleistą Wag- 
nerio Aktą, kurs yra didysis 
darbininkų unijų laimėji
mas Amerikoje.

Nuo taikaus pramonės 
ginčų išsprendimo priklau
so labai daug kas. Nuo to 
rareina milionų žmonių dar 
bas ir gerbūvis. Nuo to 
pareina ir Amerikos užsie
nių politikos pasisekimas. 
Nevieninga, vidujinių prie
šingumų draskoma Ameri-

sumetimais 
sugriauna silpnesnės tautos 
ūkį norėdamas kad Kinija 
paliktų silpna ilgiems me
tams !

Kuomet tarp valstybių ir 
dar tarp “sąjungininkų” y- 
ra tokie santykiai, tai kaip 
?alima kalbėti apie taika ir 
panašius malonumus? Juk 
as, ką Rusija padarė Man

džurijoj, yra šlykščiausias 
karas prieš Kiniją. Rusija 
tyčia ir sistematiškai atėmė 
duonos kąsnį iš kinų tautos 
’r pastūmėjo milionus kinie
čių i didžiausia skurdą ir 
vargą.

Iš pavogtų mašinų rusai 
ne ką tepasipelnė. Tos pa
vogtos mašinos greičiausiai 
kur nors rūdija gelžkeliu 
rtotvse. Bet Rusija pasiekė 
to, kad Kinija ilgus metus 
badaus ir negalės prieiti 
-rie normalisko gyvenimo. 
Taip Stalinas atkeršijo Ki
nijai už 1927 metų bolševi
kų pralaimėjimą Kinijoj.' 
Sakoma, kad Rusiia norėio 
apsisaugoti,” kad ateityje. 

;ei kiltu karas tarp Rusijos 
ir “kapitalistinės aplinku
mos” Kinija negalėtų būti 
Amerikos sąjungininkas.

Toks, vadinasi, yra tas 
“keturiu laisvių” ir panašių

NOBELIO DOVANŲ LAIMĖTOJAI
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Ar Bus Nauja Jalta?
Bus nauja “didžiųjų’

Ar Bus Dekanozovgradas?

Senas ukrainų miestas
konferencija. Kovo dešimtą Lvov gavo naują krikštą.

1 Maskvoje susirinks Ameri- Dabar jis yra žinomas kaip 
kos, Anglijos, Francijos ir Žukovgradas.
Rusijos užsienių reikalų mi- Bolševikų “rojuje” tokie 
nisteriai tartis dėl taikos su . “prajovai” yra paprastas
Vokietija ir Austrija

Kodėl Maskvoje, o ne ki
tur?

Maskva to norėjo ir ji lai
mėjo! Bolševikai ruošia dir
vą naujai “by hook or cro- 
ok” ofensyvai. Jie nori ki
tos Jaltos.

Maskvoje susirinkę “di
dieji” svarstys netik Vokie
tijos klausimą. Iškils Pabal- 
čio valstybių klausimas; bus 
iškeltas ir Lenkijos klausi
mas.

O kadangi Maskva ran
dasi anapus “geležinės už
laidos,” konferencijos eiga 
ir jos tarimai bus apsaugoti 
nuo viešosios opinijos rykš
čių. Be to, Maskvą nepa-Tiys Amerikos mokslininkai lipa New Yorke į or- ----------

laivį, kad nuskrist Švedijon ir atsiimt jiems pripažin- sieks pavergtos Lietuvos ir Maskvos.

dalykas. Nesistebėsime, jei 
kurią nors dieną ir Kaunas 
bus pakrikštytas — sakysi
me, į Dekanozovgradą.

Dekanozovas buvo pirma 
sis, kuris atvyko į Kauną. 
Jis inspiravo paleckinius 
“demokratus” kreiptis į Sta
lino “saulę” ir prašyti, kad 
Lietuva butų padaryta ta
rybine respublika.
Rusiška “Troika” Italijoj

Chicagos “Draugo” spe
cialus korespondentas pra
neša sekamą:

“Italų policija nesenai a- 
tidengė slaptą komunistų 
organizaciją ‘Troiką,’ kuri 
priklausė tiesioginiai nuo

kos demokratiia turi ma- j veidmainiškų pliauškalų 
žiau svorio tautų santykiuo-.'“taikusis pasaulis.”

Ižam umninrra r\cxipr Trcxiui£;a
ir cfini’ū 
XX ūtl pzi»

?«lis. Pramonės ginču spren 
Mmas parodys, ar demokra- 
tra gali gyventi be “džun- 
Hių įstatomo” ir ar ii mo- 
va surasti savo ginčams 
-nresti taikų, visiems priim
tiną būdą.

E. W. PAULEY RA
PORTAS

J. TYSLIAVA NAUJOJ 
ROLĖJ

Juozas Tysliava, poetas ir 
doleriu rinkimo ekspertas, 
sumanė išaiškinti savo skai
tytojams socialistų prigimtį 
Jis sako:

“Ar Klinga žino. kiek New 
Yorke yra socialistų?

“Pagaliau argi socialistai ei
na ten, kur reikia duoti?
“Klinga, kaipo buvęs socia

listas, turėtų žinoti, kad jie 
eina tik ten, kur galima gau
ti...“

Pernai metais preziden-, 
tas Trumanas pasiuntė savo 
s^ecialinį įgaliotinį, Edwin 
W. Pauley, į Aziją ir Euro
pą susipažinti vietoje su re
paracijų klausimu. E. W.j 
Pmdev ypač nuodugniai ty
rinėjo “reparacijų” (karo lo yra paties poeto pridėtas, 
nuostoliu atlvginimo) klau- Pagal musų poetą, socialis- 
■’m3 Mandžurijoj. Grižęs tai moka tik imti, bet duoti 
;š savo kelionės iis padarė jie nenori; jie neaukoja 
rezidentui ir Valstybės se- bendriesiems reikalams, bet 

’-r-t^rui pranešimą, kurs tik žiuri, kur ką gauti. Taip 
’ uvo laikomas slaptai. Da- Tysliava “išaiškino” visą 
^ar tas dokumentas pateko'socializmą. Kaip pagal Tys- 
’ spardą. E. W. Pauley delįliavą, aiškinimas išėjo vi- 
to sako: . sai tvarkoje.

Tas daugiataškis ant ga-

Kiti aiškina, kad Maskva 
“paaukavo” savo šalininkus 
Azerbeidžane todėl, kad 
Teherano dvarininkai jai 
pažadėjo duoti aliejaus kon 
cesijas visame šiauriniame 
Irane. Už aliejų Maskva 
pardavė savo Paleckius ir 
kvislingus.

Yra aiškinama, kad Ru
sija dėl didelių vidaus sun
kumų, ypač dėl visiškai su
glebusio ūkio, turėjo leisti 
Teherano feodalams apva
lyti Azerbeidžaną nuo bol
ševikiškų “gelbėtojų.” Tas 
aiškinimas gal yra visų tei
singiausias. vpač jei prisi
minsime, kad Teherano po
nai vis dar žada Rusijai 
duoti aliejų, o sau pasiima 
tiktai Azerbeidžano “de
mokratų” galvas.

Pasaulio nelaimė yra ta
me, kad Amerika ir Angli
ja palieka Teherano dvari
ninkams vesti kovą prieš 
bolševizmą, o pačios nesi
ryžta tvirtai atstovauti tei
singos, demokratiškos tai
gos reikalą. Tik dėl to 4 
milionai Azerbeidžano gy
ventojų atsikratė Rusijos 
šlykščios “globos,” o 120 
milionų europiečių ir milio
nai kiniečių su korėjiečiais 

vis dar tebėra Rusijos plėš
rioje “globoje.”

tas Nobelio dovanas už nuopelnus mokslui. Kairėj ma- | kitų pavergtų 
tosi Dr. Muller, laimėjęs dovaną už mediciną; vidury, j vai!
Dr. Sumner, apdovanotas už pasižymėjimą chemijos 
srity; dešinėj pusėj Dr. Bridgman, Harvardo universi
teto profesorius, laimėjęs dovaną už fiziką.

tautu atsto-

“Aš asmeniškai maniau, kad 
raportas turėtų būti paskelb
tas, bet Mr. Byrnes nesutiko 
su tuo. Jis manė, raportas ne
turėtų būti skelbiamas viešai 
tame laike. Bet vienas Sena
to komitetas pareikalavo ma-

Bet tame aiškinime yra 
mažas kriukelis, žmonės, 
kurie pažįsta Tysliavą, gali 

i paklausti, ar ponas Juozas 
nėra kartais pats įsirašęs į 
tuos “socialistus,’’ kurie ei
na. “kur galima gauti”?

0 gal Juozas pakeitė sa-no raportą apie Mandžurija, ~ , • .....
jam priduoti ir aš turėjau ia|™ 
padaryti.“

Iš senato raportas pateko 
į spaudą. Raportas išsamiai 
pasakoja, kaip Rusija siste
matiškai ir nuodugniai su
griovė Mandžurijos pramo
nę. Pagal Pauley, rusai tą 
darė turėdami “tolimos at
eities strateginius sumeti
mus.” Kitaip pasakius, Ru
sija tyčia norėjo suardyti 
Kinijos ūkį, norėjo padary-

ją, kuri duoda? Jei toks 
stebuklas atsitiko, tai labai 
atsiprašome.

Ikišiol poetas Juozas lie
tuviams buvo žinomas tuo, 
kad jis “lietuvių reikalams” 
duodavo daug seilių ir kar
tais rašalo, o dolerius geriau 
mėgdavo į savo darželį vi
lioti. Pagal jo “aiškinimą,” 
jis buvo tikrų tikriausias 
“socialistas.”

Dabar turėsime progos
ti, kad Kinija per keliasde-' stebėti Juozą naujoj rolėj

Kodėl Turim Kovoti
—Kodėl jie negrįžta na- į bolševikai, išvadavę Lietu- 

mo, tie tremtiniai? — daž-^vos žmones nuo žodžio, 
nai pastato tokį klausimą spaudos, susižinojimo lais- 
tremtiniams sąjungininkų, vės ir nuo tų teisių, kurias 
kraštų piliečiai. į turi turėti žmogus.

Gal mes esame išgamos,’ Lietuvių tauta šiuo metu
spėjome užmiršti savo tėvy
nę ir norime pasirinkti ki
tą gyvenamą vietą? Ne.

kenčia ir kovoja už žmo
gaus teises ir teisingą de
mokratinę valstybės san-

Abiejų okupacijų metu da- tvarką. Ji pasirįžusi tol ne- 
lyvavę pogrindyje prieš padėti ginklo iš rankų, kol 
diktatūrinius režimus, ne- nebus Europos, o gal viso 
palaužiama?" tikėję nemok- pasaulio kultūros ir laisves 
ratiniais principais, buvom priešas — diktatoriai bolše- 
bolševikų ir nacių persekio- vikai, kaip naciai su fašis- 
jami. Krauju įrašėme savo tais sutramdyti.

Toji komunistų “troika” 
terorizavo sąjungininkų ka
reivius, laikomus Italijoje, 
ji šnipinėjo Maskvos nau
dai. Daugiausia “troikinin- 
kų” buvo surasta Milane, 
Turine ir kituose industri
jos centruose.

O Maskva sakė ir dažnas 
vakarų demokratijos liur
bis šventai tikėjo, kad 
“draugas kominternas” jau 
palaidotas...

Vilkas įlindo ėriuko kai- 
lin, kad mulkinti Wallace 
tipo lengvatikius.
Tie Nepasirodę Draugai

Vienas komunistų “Lais
vės” pisorėlis šitaip skun
džiasi :

Dienraščio ‘Laisvės’ vą

Bolševikai yra pirmo sor- 
to gembleriai. Vietos klau
simu jie laimėjo. Ar jie lai
mės ir naują Jaltą?
Pažadėjo ir Tik Patiešijo

Gruodžio 14 d. preziden
tas Truman panaikino val
džios įvestus suvaržymus 
namų statybai.

Kitais žodžiais, nebėra 
pirmenybės veteranams, 
dingo “lubos” 10,000 dole
rių namams.

O taip daug kalbėta apie 
veteranų teisių bilių, apie 
visokias pirmenybes tiems, 
kurie savo kraują liejo ir 
gyvastis aukojo...

Pažadėjo, patiešiio: neiš-j . 
tęsėjo — negriešijo, 
what? (

Amerikos liberalai ši nepasirodė jame... Padirbę-*■ • a ••

šo; jus eina prie pabaigos. Dar 
į daugelio kolonijų drausti

meilę ir ištikimybę Tėvynei. 
Mes norėjome matyti Lietu
vą. kurioje butų gerbiami

Ir iš Tavęs nuoširdus ir 
gailestingas, Amerikos lie
tuvi, Tavo atkakliai kovo-

visi žmonių įsitikinimai —jjantis ir kenčiantis brolis 
religiniai ir politiniai. Kad laukia aukos. Ne kraujo au- 
krašto socalinių ir ūkinių i kos, o tik moralinės ir me- 
reikalų tvarkyme laisvai i džiaginės pagelbos.

Draugų Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamu 
draugų: K. J. Macke iš Chi
cagos — $5; M. Skrebis iš 
Detroito — $4.25; Frank 
Lavinskas iš Brooklyno — 
$2; Mrs. Clarance Lukošius 
iš E. Bostono — $2; James 
Kvietkus iš So. Coventry, 
Conn. — $1.50; Peter Swe- 
ede iš New Yorko — $1.- 
50; B. Simon iš Detroito — 
$1.25; K. Merkevičius iš 
Montrealo Kanadoje—$1; 
S. Klisevitch iš Montrealo, 
Kanados — $1.

Po 50c prisiuntė draugai: 
W. Arnauckas iš Runneme- 
de, N. J., J. Yatužis iš Phi
ladelphijos, B. Yatužis ir A. 
Yatužienė iš Palmyra, N. J., 
J. Chasonis iš Detroito, J. 
Akstinas iš Nashua, N. H., J. 
Wosilus iš Brooklyno, Fr. 
Jodvalkis iš Leechbury, Pa., 
Mrs. M. Scott iš Clinton, Pa.

Po 25c aukavo draugai:

pasisakytų visa tauta, o ne
būtų tvarkomi 3,000 lietu
vių komunistų klikos iš 
Maskvos diriguojamų ar at
ėjūnų germanų. Mes myli
me savo tėviškės laukus, 
pievas ir akmenis. Mes my
lime savo mažyti kraštą vi
sa širdimi ir siela. Mes di
džiuojamės savo Tėvyne, 
kuri nieko pasaulyje nenu
skriaudė. neužgavo ir ne
žiūrint to, viena pirmųjų, 
kaip ir Lenkija, tapo impe
rialistinio smurto auka. Nuo 
tada prasidėjo lietuviu tau
tos kryžiaus keliai. Okupa
cijos mus žudė, trėmė, kan
kino. Maža to, paskelbė pa
sauliui. girdi, mes patvs iš
sižadėjome savo nepriklau
somybės, atseit, patys save 
pasmaugėme. Melas. Savo 
akimis mačiau neteisingiau
sius bolševikų surežisuotus 
rinkimus ir prievartaujamą 
Aejėgę mano Tėvynę.

Tremtinys Br. Budginas.

Redakcijos Atsakymai.
M. P., Millinocket, Me.—

Žinelę apie drg. Silvestro 
Pikelio mirtį įdėjome į pra
eitą “Keleivį.” Ačiū, kad 
parašėte, bet nebedėsime.

Adomui Kisellus, Brace- 
ville, III. — Draugo auką 
priėmėm ir paskelbsime au
kų sąraše, o pinigai bus 
persiųsti A. Liet. Tarybai.

Rusijos Klapčiukai
Baigia “Pagelbą”

» ---------
Lietuvių bolševikų suor

ganizuotas “Lietuvai Para
mos Teikimo Komitetas” 
užsidaro. Savo pasiaiškini
me komitetas sako: “Mes 
tikime, kad nuo dabar Ame
rikos lietuvių santvkiai su 
savo gimtiniu kraštu turės 
būti beveik išimtinai kultū
riniai.” Karo nuteriotai Lie
tuvai pagelbos nebereikia, 
sako bolševikai...

Pasaulio galiūnai, duoki
te musų kraštui laisvę, iš
laisvinkite nuo baimės ne
tekti gyvybės savame kraš
te, o mes pėsti, keliais pa
sieksime savo žemę, nors
daug tūkstančių mylių, kai- Tikroji priežastis, kodėl 
nų ir upių skiria mus! bolševikai baigia savo “pa

Deja, musų Tėvynė šian- gelbą” vra tame, kad tas 
dien yra anapus geležinės!komitetas niekada savisto- 
uždangos... i viai pagelbos nesiuntė. Jis

Šiandien sustojame prie 
amerikiečių — anglu karių

šimts metų negalėtų atsista- Jis duos, duos ir nebepra- A. Vencius iš Auburnjkapų Europoje ir giliai su-

kime!”
Reiškia, tie draugai ne

pasirodė — kodėl? Ar 
jiems nebešviečia Stalino 
“saulė”?

Komunistai giriasi savo 
masėmis, bet jie nesuranda 
net savo draugų, šie nepasi
rodo — bloga, labai bloga.

O butų tikrai gera, kad 
vieną gražią dieną patys 
“Laisvės” kvislingai savęs 
neberastų. Amerikos lietu
vių visuomenė jų nepasi- 
gestų.
Neužtenka Stalino “Saulės”

Vienas komunistų laik
raštis praneša retą naujie
ną. Skaitykite:

“Smarkiai kyla Lietuvos 
miestų ir kaimų elektrini- 
mas... Elekros lemputės 
sužibėjo Alytaus apskrities 
Simno miestelyje, Utenos 
apskrities Užpalių mieste
lyje ir daugilyje kitų”...

Ot tau, Jurguti, ir devin
tinės ! Lietuviškame bolše
vikų “rojuje” neužtenka vi
siems spindinčios Stalino 
“saulės”... Geriau už ją ži
ba menka elektros lempu
tė.

Toji Stalino “saulė” yrą 
paprastas humbugas. Šitą 
tiesą dabar pripažino pati 
“Laisvė” — thank you and 
very much.
Ir Liežuvis Nenulūžo...

Chicagos “Vilnyje” skai
tome:

“Industriniame Muzieju
je, Didžiojo Tėvynės karo 
skyriuje ruošiamas 70 pus
lapių didelio formato Lie
tuviškos Raudonosios Vė
liavos Klaipėdos vardo šau
lių divizijos kovų albu
mas”...

Bra, tai sakinys —

Trumano žygį vadina ekst- 
raordinariu humbugu, dide
le nuolaida dolerio kara
liams.

Nebėra suvaržymų, nebė
ra lubų — tai kas? Bus dau
giau dolerių tiems, kurie 
nebalnota ir nežabota in
fliacija jodinėja.
Ritasi “Demokratų” Galvos

Maskvos radijas ir spau
da kelia naują “trivogą.” 
Esą, Azerbeidžane siaučia 
“pasibaisėtinas teroras.” 
Irano (Persijos) kareiviai 
skerdžia Azerbeidžano “de
mokratinės liaudies atsto
vus.”

Kitais žodžiais. Azerbei
džane dabar ritasi Maskvos
“demokratu” vaivos.«—>

Bėdos, tikros bėdos, kad 
ir jiems ne visuomet kalė
dos. Kol viešpatavo Mask
vos pastatyti “demokratai,” 
jie kapojo “fašistų” galvas, 
o dabar — dabar netik per
sai, bet ir kurdai kapoja 
komunistiški! “laisvintųjų” 
galvas.

Raudonasis teroras pa
gimdė reakciją, kirvis ata- 
tiko kotą.
Šen. Bilbo Ant Žarijų

Pereitoji savaitė buvo a- 
merikinės sensacijos savai
tė. Speciali senato komisija 
tyrinėjo “The Man” Bilbo 
— senatorių iš Mississippi 
valstijos.

Theodore G. Bilbo yra 
ypatingas šautų žmogus — 
reakcionierius, rasinės ne
apykantos kurstytojas ir la
bai maldingas.

Jis kaltinamas už ėmimą 
kyšių. Karo metu kontrak
toriai jam statę “svajonių 
pilis” ir kitką.

Naujojo kongreso repub
likonai. kurie turės absoliu-

buvo tik mažas priedas 
prie Russian War Relief. 
Dabar kada ta amerikoniš
ka organizacija baigia sa
vo darbą, lietuviški bolševi-

Mass., A. Vitkauskas iš May sikaupę sakome:
__ ___  _ e__ r____nard, Mass., A. Yudicky iš “Už pasaulio laisvę mi-

Mandžuriios dirbtuvių už 2 iis duodavo mainais tiktai Nashua, N. H., Fr. Mozolis rėte Jus, kad tautos gyven- kai staiga surado, kad Lie _
bilionu dolerių pramonės “apelsinų” ir ragus pabu- iš Rhinelander, Wis. ir V. tų. Juk Jus lieiote kraują tuvai pagelbos nebereikia. Man” Bilbo joti iš senato, šlyno...
masinu. Ko jie nepavogė, tą čiuodavo. Prieš tą nauiąiį Martinaitis iš Freesoil, ir už mus...” Deia. kapai ty- Jie ir patys sako, kad po Bus tikrai įdomi scena. Laimingas tas komunistų
iie leido vietos plėšikams ir Juozą mes iš anksto lenkia- Mich. Ii. Tyli ir lietuviu tauta, sausio mėnesio komitetas jeigu — taigi, jeigu naujie- pisatėlis, kad jo ranka ir,
šiaip žmonėms išplėšti. Pa- me musų galvas ir laukia- Visiems aukvusiem drau- nes šaukti jai neleidžia. Už “nebegalės patarnauti dėl .ii kongreso šeimininkai taip kas svarbiausia, dagi liežn-

- • -- *-----»•««—« T ” Jc..., vis nenulūžo. St. Strazdas.

tyti iš karo griuvėsių. Tais šys. Jis nebemelš karvutės, 
sumetimais rusai išvogė iš kuriai ikišiol už jos pieną

sėkmėje visa Mandžurijos me darbų. gam tariame širdingą ačiū. ją kalba “išvaduotojai” — persiuntimo Lietuvon.’

čią daugumą, žada “The akėčiomis ant sudžiuvusio

darys, kaip jie kalba.

i t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

LSS 19 kp. Susirinkimas kad ten darbas eina įprastu’ 
vėžio greitumu. Nors Da-; 
rius ir Girėnas atliko dideiį 
žygį, bet jų darbo pagerbi
mas atšalo ir užsikirto.

LSS 19 kuopa rengia ko
vo 8 d., 1947 metų metinę; 

ėjo. Perrenkant kuopos vai- vakarienę. Komisija mano,! 
dybą, liko išrinkti: B. Spu- kad vakarienė bus gana ge- i 
dienė — pirm., A. Buividie- ra, nes ruošiasi pakviestij

Gruodžio 13 d. buvo LSS 
19 kp. susirinkimas ALP 
Kliubo name. Nors priešme- 
tinis susirinkimas, bet na
rių į susirinkimą mažai at-

ne — vice pinu., J. Glaves- 
kas — prot. rast., M. Swin- 
gle — fin. rast., V. Kalvelis 
—iždin. Tai musų senoji 
gvardija.

Gana daug diskusuota, 
kaip paakstinti musų drau
gus lankytis Į susirinkimus. 
Išsiaiškinta, kad penkta
dienio vakarais yra daugiau 
susirinkimų, kuriuose musų 
nariai dalyvauja. Nutarta 
susisiekti su tomis organi
zacijomis ir paprašyti, kad 
perkeistų savo organizacijų 
susirinkimus i kitą dieną.

Kiti mano, kad busimasis 
musų LSS Centro Komite
tas turėtų išdirbti planus, 
kas turėtų būti LSS kuopų 
susirinkimuose daroma nau
jo, kad sudomintų narius 
juos lankyti.

Nekurie mano, kad reikė
tų musų LSS kuopoms už-.

iš geriausių gaspa- j 
dinių, kokios tik yra Brook-' 
lyne. Taip pat mano kviesti 
ką nor? iš Bostono, kad va-į 
karienės metu mums paša-j 
kytu gerą prakalbą.

Nutarta dar daugiau par-j 
sitraukti iš “Keleivio” ka-; 
lendcrių, nes tie, kur buvo, 
atsiųsti, jau išparduoti. “K” į 
kalendorius šiemet daug yra’ 
geresnis, negu buvo perei
tais metais.

LSS 19 kp. Koresp.

vienasi

EINA GELBĖTI AMERIKIEČIŲ

Čia matosi šveicarų kompanija einanti 
vis sudužo ant Watterhorno kalno, 12,105 
čius jau pusiau sušalusius, bet dar gyvus.

gelbėti amerikiečių, kurių U’lai- 
pėdu aukščio. Ji rado amcrikic-

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Paleistas iš Kalėjimo Nacių 
ViršininKas ir jo Adjutantai

tik Europą, bet ir Lotynų 
Ameriką. Nei vienas agre
sorius nesako: “okupuo
siu,’’ bet sako: “išlaisvin
siu.” šitaip Sov. Rusija

Mcntevideo, Urugvajus
(oro paštu). — Vyr. Tribu
nolo sprendimu tapo paleis
ti iš kalėjimo buvęs nacių 

, viršininkas Arnuif Fuhr- 
! mann ir du jo adjutantai.
Respublikos vice-preziden- matė 

5 tas, Dr. Alberto Guani, pro- tantį 
| testavo. “Šitų vyrų išlaisvi- 
i nimas, — sako Guani, nors 
i ir Įstatymais paremtas, su
darys Įspūdi pasaulyje, jog 
Urugvajus blogai atlieka 
savo tarp-amerikoniškas pa- ir su 
reigas.” Ir priduria: “Pa-[abiem 
vojingų nacių išlaisvinimas anglų, 
labai sukompromituos U- 
rugvajų. kaipo demokratiš
ką respubliką.”

Dr. A. Guani vra vienas

svino" ir Lietuvą. 
Nacių viršininkas, iš dar 

“neišlaisvinto” Urugvajaus, 
žiurėjo į juros tolį ir ten 

jau degantį ir skęs- 
garsujį vokiečių kru- 

zerį “Graf Spee.” Tai bu
vo tik ką po mūšio tarp an
glų ir vokiečių La Platos 

netoli Montevideo 
Kova buvo atkakli 

dideliais nuostoliais 
pusėm. Kiek žuvo 
buvo paslaptis. Iš 

“Graf Spee” įgulos žuvo 33 
jurininkai, jų skaičiuje ir 
Rytprūsių lietuvis, leitenan
tas Edgardas Grigaitis, mu-

upeje,
uosto..

Kas Nauja Pas Kriaučius
Gruodžio 11 d. buvo 54 i 

skyriaus priešmetinis susi
rinkimas. Kriaučių susirin
kime buvo gana daug. At
sikreipus i musų kriaučių 
susirinkimą, kad lokalas 
paaukotų pabėgėlių lietuvių 
šelpimui pinigų, lokalas at
sišaukimą priėmė. Tuo rei
kalu buvo atsilankęs Jsnmti meno ratelių organi- y

žavimu. Tas duotu musų' LaHc . 1S b, , .
jaunesnių’ spėkų! »oje.kalboje pabrėžę, kaip 
J ~ t * i kencia po visą pasaulį karo

Tas duotų 
kuopoms jaunesnių spėkų., 
Aptarta bostoniečių pavyz
dis, kur, dėka drg. Michel- 
sonienės ir kitų draugų, su
sikūrė Dainos choras. Gali
ma butų bandyti sukurti ir 
vaidinimo grupę. arba vie
ną kitą draugą paruošti 
prie monologu sakymo. Tie 
visi dalykėliai masintų 
draugus ateiti Į susirinki
mus.

Musu draugės

iš tų politikų, kurie iki 1937 šio metu komandavęs arti- 
metų buvo daugiau, negu, leliją. .Jis kartu su žuvu- 
simpatizantais Hitlerio ir siais palaidotas tose pačio- 
Mussolinio režimų, dabar;se Šiaurės kapinėse. Medi- 
gi kalbančiais stalinistu; nis kryžius su vokišku kivi- 

“A. Edgard
paklau- stirsta. Suvalgę sakramen- 
apie tą tus jie ir vėl pliovojasi 

prieš katalikus. Tai “fana- 
bemi” vyrai. Jiems juros 
iki kelių.

Tautininkai nekenčia so
cialistų. Jiems nepatinka, 
kodėl socialistai visur kiša 
demokratiją. Kas plikbajo- 

vėjų jau gana didokas skai- riui demokratiją? Kas jiems nas ir nieko netrūksta, 
čius serga, nesveikuoja. liaudies teisės ir padori, Praėjusį rudenį kai 

tvarka? Tie neišsimiegoję' ‘ ’ *
tautininkai svajoja apie 
Smetonienės dvaro geruo
sius laikus ir dūsauja šlėktų 
privilegijų. Lietuvos bylos 
gynime iš jų tiek naudos, 
kiek iš ožio pieno.

Nebajoras.

legato raporto bus 
simų ir diskusijų 

Į“back-pay,” bet jų nebuvo, 
i Musų lokalo nariai rimtai 
suprato unijos poziciją ir 
prieš tą poziciją balso ne
kėlė.

Kiek teko patirti iš dele
gato raporto, tai musų siu-

audros išblaškyti musų bro 
liai lietuviai, jis kviete siu
vėjus pagelbėti vargstan
tiems broliams. Jo prašy
mas tapo išklausytas ir tam 
reikalui paaukota penki 
šimtai dolerių.

Kriaučiai mano, kad toji 
nėra pirmutinė 

paskutinė. Reikės—mu-
porjĮęaįrntinė 
nei

motervs lokalas ir Jaugiau duos. 
mano, kad reikia imtis prie- ^e^ia pasakyti, kad auko-
moniu po musu kuopos su
sirinkimų turėti draugiško 
pobūdžio pažmonį. Prie to

ti musų broliams lietuviams 
nebuvo jokios opozicijos, 

i Renkant musų lokalo 54 
skyriaus 1947 m. valdybą, 
išrinkti veik visi tie patys, 
ka buvo 1946 m. J. Glaves-

kių užkandžių pasikviesti 
mum? pritariančių draugų
ir su jais pasikalbėti, pasi- . - , . . . „ , .
tarti apie musų lietuvių rei- ^as *okalo pirm., P. Montvi-
kalus.

Visi tie musų kuopos na
rių išsireiškimai, sumany
mai ir planai, yra labai ver
tinai! Prie progos ne tik 
LSS 19 kuopa, bet ir kitos 
kuopos turėtu visokius ban
dymus daryti, kad musų 
narius suįdominti, kad iie 
ateitų į susirinkimus. Taip 
pat svarbu ir nauiu narių 
gavimas. Po visu diskusijų, 
tapo pei-statvtas vienas 
nauias narvs į musu I SS 
19 kuopą. Musu kuopa turi 
virš 40 nariu. Tokioje kolo
nijoje. kaip Brooklvnas. tai 
permaža. Mes mėginsime 
gauti daugiau. Taip pat mė- 
ginsim visus musu kuopie- 
čius r.adarvti veikliais so
cialistinio judėjimo nariais.

Iš New Yorko Lietuvių 
Tarybos skyriaus padarė 
musų atstovai pranešimą, 
kad ten persiorganizavo 
komitetas ir naujieji žmo
nės, atrodo, bus geresni ir 
veiklesni.

Iš Dariaus ir Girėno pa
minklo komiteto pranešta

WORCESTER, MASS.

CIIESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

Wl)lt( ESTER. MASS.

Po karo i mus apielinkę 
atsikraustė ir naujų ūkinin
kų, kuriems miesto gyveni
mas nubodo. Ūkininkui, 
mat, nereikia klausyti dirb
tuvės triubos ir bijoti pavė
linti i darbą. Ūkininkui gal 
prisieina dirbti ilgesnes va
landas, bet jis pats sau po-

mitinguose ir pataikaujan
čiais Rusijai.

Fuhrmann 1938 m. sa»- 
navo anie tai. kad Hitlerio 
Vokietija “išlaisvins” ne

ku-
Taip pat teko pastebėti is 
raporto, kad kriaučiai kai 
kuriose dirbtuvėse dėl men
kniekio tuojaus nervinasi ir 
dažnai vienas kitam grasi
na spėka. Delegato nuomo
ne, kriaučiai nuo sunkaus ir 
įtempto darbo yra pavargę' 
ir nervuoti.

Susirinkimas buvo labai 
draugiškas ir malonus. Tie, 
kurie kalbėjo, kalbėjo j taš
ką. Tie, kurie klausėsi, klau statymui aukojo šie brookly- 
sėsi labai rimtai. i niečiai

Kriaučius. F- Shimaitis, siuvyklos

Dariaus Girėno Paminklui 
Statyti Aukos

viQlld Gtj'ėso paminklo

ne ūkininkai užsiarė kiek 
žemės dėl pavasario avi
žoms. Dabai- čia žemė ap
dirbama su traktoriais, tai 
ūkininkui nėra ko skubėti, 
darbas pasidaro greit ir ge
rai. Arklio jėga atgyveno 
savo amžį netik mieste, bet 
ir kaime.

Mus apylinkėje yra trys 
lietuvių draugijos

kalauskui su žmona pagel
bėjo įvažiuoti į šia šalį. Dr.
A. Mikalauskas baigęs aukš
tus mokslus Europoj, apie 
40 metų senumo. Nors daugi 
nukentėjęs nuo žiaurių o- tarp 
kupantų, bet da pilnas ener
gijos ir gyvumo. Jis papa
sakojo gana daug naujų 
dalykų iš savo ir kitų per
gyventų nuotykių. Jis sakė 
kad niekas negali 
duoti savo akimis 
ir ant savo kailioir komu-! , , • ,

literaturkos ~-~.il™8- kokie buv0 
Draugijos
nistu nastoeė.1I------ =7— .

pamažu nariais!

ni ir užrašu:
Grigat.”

Jau ir karui prasidėjus, 
nacių vadas Urugvajuje 
dar rašė spaudai straips
nius ir kalbėjo iš radio sto
čių apie diriguotą ekono
miją, apie kontroliuojamą 
spaudą ir apie rasių valy
mą. Sunku būdavo supras

ki, koks skirtumas buvo 
nacionalizmo ir stali

nizmo planų.
Agresingoji Sov. Rusijos 

politika ir šį kartą pasitar
nauja nacizmui. Visuomė 
vis labiau piktinasi “šališ- 

jsivaiz-iku teisingumu.” “Naciai,— 
nematęs įsako žmonės, — kariami ir

la — fin. rast., tai yra nau 
jas įėjęs į L. Šerkšnio vie
tą. George Nalivaika — lo
kalo pild. tarybos sekr., J. 
Peterson ir F. Vaitukaitis— 
į Joint Boardą, atstovais, 
Čh. Čerka ir P. Kyrius — į 
Joint Trade Boardą atsto
vais, F. Milas į Executive 
Boardą atstovu, Ch. Kund
rotas — į Board of Direc- 
tors atstovu, J. Ambrazai
tis ir J. Kivyta — musų lo
kalo pild. tarybos atstovais. 
Visi išrinkti aklamacijos 
budu, be opozicijos.

Išklausyti musų lokalo 
atstovų iš įvairiu unijos įs
taigų pranešimai ir priimti 
vienbalsiai. Delegatas Bui
vydas duodamas raportą 
pažymėjo, kad kuriems su-

Kas Tie Tautininkai?
Pas mus Brooklyne kaip 

ir kitur yra taip vadinamų 
“tautininkų.” Jie sukalioja
si apie “Vienybę.” Juozas 
Tysliava save skaito jų va
du. Jie save vadinasi “ščy- 
riausiais” lietuviais, nes esą 
tik jiems Lietuva apeina. 
Jų išmintimi ir nusistaty
mu, visi kiti lietuviai, tai 
yra velnio nešti ir pamesti, 
katalikai atsidavę Romai. 
Komunistai atsidavę Mask
vai. Socialistai atsidavę 
demokratizmui. Ir todėl tik 
jie yra tie žmonės, kurie 
turi savo širdyje lietuvybę 
ir “kovoja” už Lietuvos lai
svę.

Kartą Juozas Laučka tuos 
tautininkus vadino “lietu
viškų bajorų’’ kasta. Tai 
maždaug teisinga, 

i Musų ščyrieji “tautinin
kai,” arba lietuviški bajo
rai, priekabiauja prie visu 

1 lietuviu organo, Amerikos

savininkas
—$5; jo dirbtuvės darbininkai su
aukojo $30.20. Mičiulis ir Kairis, 
siuvyklos savininkai aukojo $22.80. 
Jų siuvėjai sudėjo aukų $27.20 J. 
Šimėnas, siuvyklos savininkas auko
jo $10; jo įstaigos darbininkai davė 
aukų $30. J. Kaspersko siuvėja: pri
siuntė aukų $11. Liet. Am. Pil. Kl. 
išmokėjo seniau paskirtą auką $100. 
Liet. Siuvėjų Kontr. Assoc. už pik
niko bilietus prisiuntė $5. J. Kazlaus
kas ir M. Stakovas aukojo po $1. 
Nuošimčių banke gauta $8.30. Pik
niko uždarbio iš rugp. 31 d. liko 
$188.64.

Aukos iš kolonijų:
LDS 74 kuopa Bridgeport. Conn. 

per P. Pelecką surinko aukų $24. .1. 
M. Šaltonis, Chicago — $5. A. Kaz
lauskas iš Pittsburgho — $2. J. Gu- 
zevičius ir J. Steponaitis iš Lyn- 
brook. N. Y. prisiuntė po $1.

Viso aukų pribuvo $473.14. Iš pir
miau buvo skelbta $3,062.92. Bend
rai Paminklo Fondo :žde yra kaoi- 
talo $4.436.06.

Už šias gražias aukas visiems 
tariame ačiū. Aukos priimamos 
čekiu ar money orderiu, vardu 
Darius Girėnas Monumeni 
Fund. Siųsti komiteto iždinin 
kui Mr. P. J. Montvila. 25 
Etna St., Brooklyn, N. Y. ji.' 

paliudijimo kvitą.
Pirm. J. šaltis, 
Fin. Sekr. S. Bredes

pnsiųs

kanka su sausio 1. 1947 m. t Lietuvių Tarybos, kuri gina 
70 metu amžiaus, tai tie ga- Lietuvos laisvę ir nepriklau- 
li gauti iš uniios senatvės somybe, kuri remia pabėgę- 
avdraudos fondo tiek pat. lių reikalus. Visas tas ALT 
kiek gauna valdžios pensi- darbas per musų tuos lietu 
jos. Taip nat pažymėjo, viškus bajorus neigiamas 
kad tokio dalvko kaip “back,Tuo neigimu naudojasi Čia 
pay” nėra. Uniios nusista-'Amerikoje Maskvos agenta;

komunistai ir pati Maskvatymas yra prieš tokią 13 
savaičių “back-pav.’’ Ku
rios firmos buvo nasirengu- 
sics išmokėti, unija sustab- 

paaiškinta 
num.). 
kad po dė

dė. (Tas buvo 
pereitam “K” 
Buvo manyta,

ir

Tie tautininkai kartais 
numeta žodi ir prieš kata 
likus. Bet atė ius Velykoms 
iie eina velykinės, suvalgo 
šventuosius sakramentus ir 
jiems nuo to liežuvis nepa-

į^l fe fe fe fe fe fefe fefe

Sveikinu Brooklyno Draugus
Sveikinu visus savo kostumerius ir draugus susilau

kus Linksmų Kalėdų ir linkiu visiems
Laimingų Naujų Metų
JUOZAS MOKOLA 

Bar A. Grill, Liųuor & Restaurant
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

SCOTTVILLE. MICH.

kalinami, kai tuo tarpu tie, 
kurie su naciais paktavo ir 
gn i uis išvien ^ntikariniua 
mitingus ruošė, paliekami 
nenubaustais ir dargi nacių 
teisė’ais būti leidžiami.”

Fuhrmanno adjutantai, 
Adolfo Dutine ir Otto Klein 
pareiškė norą išvažiuoti iš 
Urugvajaus. Bet kur jie va 

Mika-|^,vc^ nori? Tik -*-*-»-* 
kitę, važiuosią į 
t uotą Vokietijos 

Iš bolševizmo

nepatv-
daromi

žiaurumai ir žvėriškumai i?
bolševikų puse?ir naciu 

nekaltussilpnėja. Nauiu. jaunų ... ,
rių neistoja o 'seniai nyks- Pn«s vls?l "eMtus žmones ta Per priėjusius 25 metus , Pagerb.m^. Dr. A. Miza-

r.a-

Lietuvių Ūkininkų 
Gyvenimas

Ūkininkų gyvenimo buk 
lė dar kol kas tokia pat 
kaip buvo karo metu. Pro
duktų kainos nenupuolė 
bet kiek pakilo. Visas pa 
saulis yra karo nuteriota? 
tai maistas gana reikalin
gas visiems kraštams, žino
ma, po metų kitų gerų lai
kų ateis ir depresija. Pra
eitis parodo, kad šioje šaly
je, juo didesnis buvo karas, 
juo sunkesnė atėjo depresi
ja. Praėjusią vasarą ukinin 
kams buvo gana gera.

ir paėmus 40' keturkampių 
mylių plotą, čią mirė apie 
60 lietuviu ūkininkų. Vieti
nės draugijos mažai rūpina
si apšvietos reikalais, vien 
tik pašalpa ligoje. Komu
nistų literaturkos nariai kas 
metas parsikviečia savo 
kalbėtoją ir ans duoda jiem 
staliniško peno, o komunis
tėliai sudeda savo mokyto
jui apie porą šimtų dolerių 
pinigų, kad už juos Kauka
zo Razbaininkas galėtų nu
sipirkti šovinių lietuviams!^ 
likviduoti.

Lietuviai čia turi jauną 
kleboną A. Alksnį. Pastara
sis, noi-s yra Amerikoje gi
męs ir augęs, bet jis gerbia 
-avo tėvų žemę Lietuvą.! 
Gruodžio 4 d. buvo sureng
tos prakalbos Scottvillėje 
naudai Lietuvos žmonių. 
Kalbėjo nesenai atvažiavę? 
iš Vokietijos išvietintas lie
tuvis Bronius Budginas. Jis 
vra geras kalbėtojas ir yra 
nukentėjęs nuo bolševiku ir 
nacių teroro. Lietuvoje dir
bo kaipo pogrindžio veikė
jas prieš abu okupantus,— 
rudus ir raudonus, žmonių 
į prakalbas susirinko gana 
daug. Kalbėtojui paragi
nus, sumesti nors kiek pini
gų dėl Lietuvos vadavimo, 
buvo surinkta 198 doleriai. 
Užmokėjus už svetainę liko 
105 dol.. kurie pasiųsti A- 
merikos Lietuviu Tarybai.

Už šių prakalbų surengi
mą reikia dėkoti kun. A. 
Alksniui ir K. Daunorai.

lausko ir jo žmonos. St 
Gedraičiai ir V. Martinai
čiai surengė vaišes. Buv>' 
suprašyta daug svc>’;’’ 
visi gėrė taure už Dr. 
lausko ir io žmonos sveika 
tą ir linkėio gero pasiseki 
mo šioj šalv.

• Čia mirė “Keleivio” skai
tyt o ja ir viena iš veikliau
sių šios apielinkės ūkinin
kių, Paulina Musteikienė 
pusamžė. Velionę visi mylė 

įjo, nes ji buvo gero budo 
; turėjo daug draugų ir pa
žįstamu. Į kapus palvdėjo 
daug žmonių. Buvo laisvu 
įsitikinimų. L. U. Ž. Drau
gija. kurioj ji priklausė 23 
metus, neteko gabios veikė
jos. Paskutinio patarnavi
mo kalbas pasakė: angliu
kai F. Mickevičius, lietuviš
kai koplyčioj V. Martinaitis 
ir pastarasis kalbėjo ant ka
pų. Lai būna tau lengva 
šios laisvos šalies žemelė.

Velionės vyras, V. Mus
teikis su duktere išvažiavo 
sveikatos pataisyti į Arizo
ną žiemavoti. Ūkį paliko 
sunui dirbti ant nusės.

Kai kurie ūkininkai pase
no ir žiuri, kaip ištrukti 
nuo sunkaus darbo.

Ūkininkas.

n

LAWRENCE. MASS.

nesistebė- 
rusu oku- 
dali.
nacizmas 

bolševizmu kar-itaugo, su 
tu jis ir

Bendradarbiavimas tarp 
bolševikiško ir fašistinio 
totalitarizmo vis labiau aiš
kėja ir dabar. Vardan “ge
rų santykių su Rusija?” boD 
ševikai balsuoja už pačias 
reakcingiausias partijas. Ir 
laimi. Peronas laimėjo Ar
gentinoje. Laimi ne komu
nistų balsais (ių labai ma
žai). bet laimi jų sukelia
momis konfuzi jomis. Dau
gelis gyventoju balsavimų 
metu lieka taip desorien- 
tuotais, kad balsuodami už 
demokrata ar socialistą pa
taiko atiduoti balsą už fa
šistą. Fašistas, tai Sov. Ru
sijos sąjungininkas revan- 
šiniame kare prieš Anglija 
ir Ameriką. Bet bolševikai 
sako. kad tai “vienintelis 
kandidatas apsigvnimui 
nuo angliško ir ameriokniš- 
ko imperializmo.”

“Kel.” Koresp.

žlugs.

Metinis Šėrininkų 
Susirinkimas

Lithuanian National Cor 
poration Bakery metinis šė
rininkų susirinkimas įvyks

Gal ateity ie pasiseks ir A. j 1946 m. gruodžio 29 d., 
..... ,Liet. Tarybos skyrius suor- valandą po pietų, Lietuvių 
Vis-^ganizuoti šioj apielinkėj. I Ukėsų Kliubo name, 41 Ber

kas užderėjo neblogai. Va-! Po šių prakalbų ant ryto- keley St., Lawrence, Mass. 
sara buvo sausa, bet retkar-Jaus kun. A. Alksnis suren-' Gerbiamieji šėrininkai' 
čiais ir į laiką palijo, tai au- gė antras prakalbas Iron, Dalyvaukite visi paskirtu 
galams sausra nepakenkė. Mich. Ir jos gerai pavyko, laiku. Yra svarbių reikalu 
Žinoma, šieno buvo mažiau.: Į musų apielinkę atvažia- aptarti. Bus renkama nauja 
Ant ūkių darbininkų yra vo iš Francijos Dr. Antanas valdyba. Metinė apyskaita 
trukumas, ale į pagelbą ūki-į Mikalauskas. Apsigyveno bus išduota šėrininkų susi- 
ninkui atėjo naujos maši- pas savo pusseserę J. Lu- rinkimui sausio 26 d. 
nos su motoru. įkas. Ponai J. Lukai Dr. Mi- F. Vareikis, sekretorius.

Lietuva da Nežuvo!
Ir Ji Nežus. Jei Mes Jai 

Padėsime
JOS BYLAI TUOJ 
REIKIA $259,000

Tai Sumai Sukelti Dabar
Eina Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vedamas Vajus

AR TAMSTA JAU 
AUKAVAI?

Jei dar ne, tai dabar laikas. 
Čekius prašom rašyti vardu

American Lithuanian 
CounciI

ir siųsti per “Keleivį” arba 
per “Naujienas”.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Saule šildys namus jų komitete yra atstovauja
mos: Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje,

—Gut momink, Maik!
—Šaltas rylas, tėve!
—Šaltas ar ne, vistiek 

mes apie j Į daug nekalbė

—Bet tėvas jau pasenai 
rožančių kalbėdamas ir 
šiandien jau turėtum iš pa
tyrimo žinoti, kad poteriai

Cambridge 
Bostono prie
yra pastatytas keistas vieno jos paskirstymu. Svarbu y- tinė Sandara ir eilė katali- 
aukšto namukas. Jis vra ra surinkti daug “kenuotos kiškų organizacijų, 
keistas todėl, kad pietinis šilimos,” ypač užėjus šal-j Garbės komitetas susida- 
to namo šonas yra iš stiklo tam orui, kada dangus yra rė iš šių asmenų: 
su durimis, kaip šaldytuvo, apsiniaukęs ir mažai saulės Kun. J. Balkunas, Dr. M. 
Tas namukas yra pirmuti- spindulių pasiekia žemę. Devenis, J. Garšva, Dr. P. 
nis Amerikoje ir gal visame Jei šilimą galima ilgą lai- Grigaitis. Kun. F. M. Juras, 
pasaulyje, kuris yra apšil- ką išlaikyti “kenuose,” ta- K. Jurgeliunas, J. Laučka, 
domas saulės spinduliais, da namų šildymo problemai V. F. Laukaitis, A. Mika- 
Jame nėra jokio šildymo, yra išspręsta.* lauskas. kun. N. Pakalnis,

P. Pivaronas, K. Paulaus
kas, M. Swingle, L. Šimutis.

mieste, šalia Dabartiniai bandymai eina Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
Charles upės, su “kenuota šilima” ir su ja, Amerikos Lietuvių Tau- 

jos paskirstymu. Svarbu y- tinė Sandari
ra surinkti daug “kenuotos kiškų organi

kenuose, ta-,
spinduliais, da namų šildymo problema! V. 

nėra jokio šildymo, yra išspręsta.* 
jokio mums žinomo pečiaus. Bet dar peranksti butų 
šilimą jis gauna tiesiai iš .sakyti, kad namų šildymo
saulės. | “revoliucija” jau Įvyko.

Tą namelĮ pastatė Mas- Charles paupio bandymai 
sachusetts Technologijos Įrodė, kad namus galima
Institutas. To instituto in- šildyti su saulės spinduliais, 
žinieriai senai jau sako. Bet kada toks namų šildy- 
kad namus galima šildvtiĮmas bus kasdieninis reiški- 
su saulės spinduliais. Tik nys, to inžinieriai dar ne
reikia mokėti tuos spindu-1 pasako. Dar praeis gal ir 

ilgas laikas, iki bus pašalin
ti visi sunkumai. Ypač dar 
tebedaromi bandymia su i- 
vairiais chemikalais, kurie 
geriausiai tinka šilimai už
laikyti kenuose. Bandymai 
parodė, kad ateityje statant 
saulės šildomus namus, 
teks pakeisti ir namu archi
tektūrą. Juos reikės taip 
statyti, kad “pietų siena.” 
kuri bus naudojama namo 

tiktu

sim, ba yra svarbesnių rei- nieko žmogui neduoda. Jei- 
kalų, katruos reikia išviro- gu busi alkanas ir neturėsi
zyl.

—Pavyzdžiui?
uz ką nusipirkti valgyl, tai 
melskis dieną ir naktį, bet 

—Vot, aš išgrajinau pen-; kepta višta Į aisbaksi neat- 
kinę iš tų kaziminkų. ka skris. Taip, tėve, maldos 
anąsyk mane apšukavo, tai niekam nieko neduoda; jos 
dabar yra reikalas ją pra- neduos ir laisvės Lietuvai, 
spendyt. Aš norėčiau vie- Laisvę galima tik iškovot 
nai gyvanašlei duoti r.ais o kovai reikalingi pinigai, 
prezentą ant K r rimu, ale ■ ne maldos.
negaliu išfigeriuot, ką jai —Na. tai pasakyk, ko
nupirkti. Taigi gal tu, Mal
ke, padėtum man Šitą rei-

kiems

kalą suparėtkavoti
—Tėvas turbut užmiršai, 

kad man esi skolingas pen
kis dolerius?

—Tu, Maike gali nalauk- 
‘i. Aš tau išgrajisiu kitą 
penkinę.

—O jei praloši?
—Ne. Maike. aš daugiau 

nepralošiu. ba išmokau nuo 
♦n kaziminkų gera triksa. 
Aš įsižiurčiau, kad ije t”rl 
i rankoves nrisikiše eks‘ra 
h-’zu. Taip iie ^irmu

lius pagauti ir Įkinkyli į 
darbą. Dabar jie daro prak
tiškus bandymus. Jie nori 
Įrodyti, kad su saulės šili
ma galima* šildyti visokius 
namus, visokiame klimate.
Svarbu yra mokėti saulės ši
limą pagauti ir ją paskirs
tyti po visą narna lygiai.

To namelio stiklinė siena 
pagauna saulės šilimą, kaip 
ją pagauna ir daržininkai 
gėlėms auginti. Pačioje šie- J šildymui, geriausiai 
noje yra Įtaisyta daug vie-įbuti namo pečiumi, 
no galiono metalinių kenų’ Mass. Technologijos Ins- 
t ripildvtų vandens ir ištir-į tituto bandymą šildyti na- 
pytos druskos. Saulės snin-.mus su saulės spinduliais 
dūliai prasimuša pro stikli- finansuoja Bostono turtuo- 
nę sieną ir Įkaitina vande- lis Dr. G. C. Cabot. Jis pa- 
nį metaliniuose kenuose. o 
paskui iš tų kenų šilima y- 
ra leidžiama po visa narna.
Saulė iau senai bus užsi
leidusi, o šilima iš metali
nių kenų vis dar nlinta po
visą narna ir ji šildo lygiai.e

Massachusetts Technolo
gijos Institutas jau senty-

j-,-
U<XI v

J. Tysliava, J. Trečiokas, 
M. Vaidvla, Dr. B. Vencius, 
O. Vileišienė, Dr, M. Vini
kas, B. Darlvs. J. Tumaso- 
nis, J. P. Mačiulis, S. Mi
chelsonas, M. Zujus, Ant. 
Knežys.

Komitetas rengiasi pasi
tikti Dr. K. Grinių Ne\v 
Yorke su dideliu bankietu. 
Kaip tik bus gauta tikslių 
žinių, kada Dr. Grinius at
vyksta. tuoi bus paskelbta 
iškilmingos vakarienės vie
ta ir laikas.

Laisvamanio Nusi
statymas

I

ŠVEICARIJOS KALNUOSE

Šveicarijos kalnuose andai sudužo orlaivis su 12 
amerikiečių. Žmonės išliko gyvi ir šveicarų policija nu

ėmė juos nuo aukštumų. Vaizdely yra vedamas ame
rikietis pulkininkas MacMahon iš Buffalo, N. Y.

paraliams kun. Kon
čius liepia mums melstis 
jeigu iš to nėra jokio pažit- 
ko?

—Tėvas turėtum to pa
klaust jo paties, ne manęs.

—Tai tu rokuoji, kad aš 
turėčiau atiduoti savo pen
kinę? .

—Būtinai, tėve!
—Olrait, Maike. o ką aš 

už tai gausiu?
—O ką gauna tie, kurie 

savo kraują lieja ir gyvybę 
aukoia už Lietuvą? Ne, tė 

kartu ve, kas duoda auką. tas at
karta lyginimo nereikalauja. Ki-"’ane apsuko Ale ši

iroi nurinešiau rankovei taip tai nebūtų auka, bet
norą ekstra tuzu. Kai kor- biznis. O ar tėvas norėtum 
♦as radalrio. aš pamačiau daryti biznį iš Lietuvos ne- 
kad man padėta devvnakė laimės?
Aš ia tuoi i rankove, o iš 
rankovės tūzą. Ir penkinę 
išlupau

—teeito tėvus nnri ta 
"pūkui0 r>r«leisti gyvanaš
lės dovanai?

—O kas. ar negerai?
—Ne. negerai.
—Kodėl?
—Todėl, kad Lietuves

reikalams tėvas nesi oaau-

—Na. jeigu tu taip kalbi 
tai kibą jau reikės penkinę 
apieravot, ar ką jau...

INDOKINIJOJ SIAUČIA 
PARTIZANŲ KARAS

Visoj šiaurinėj Indokini
joj vėl prasidėjo kruvini su
sirėmimai tai-p francuzų ir

kaves da nei nenkiu centu ivietinil> partizanų. Daugely Lę ™ LCeloj 2;miestų partizanai puola
"'franeuzus, o Hanoi mieste 

eina tikras karas. Tarp 
.franeuzu ir indokinie<r 
j ginčai eina del Indokinijos 
j dalių autonemi ’os.

o čia nesigaili penkių 
rių.

—Kad Lietuva manęs ne
prašo.

—Prašo, tėve. prašo visu 
Dabar Amerikol eina pini
gu rinkimo vams. Pinigai! 
reikalingi kovai vž Lietuvos į 
laisvę. Taigi butu daug gra-Į 
žiau paaukoti ta nokinę, 
Lietuvai, negu kokiai ten • 
gyvanašlei.

—Maike. Lietuvai ninigu 
nereikia; reikia tiktai mels
tis už ją, o Dievas jai pa
dės.

—Dievas niekam nepade
da. tėve.

AMERIKOS
VYKSTA

EKSPERTĄ
IRANAN

—Bet aš. Maike mačiau i,, , ., ..„„i 
gazietose išdrakpvota kvui-1 ‘ ’ * p
go Končiaus straipsni. ri” 
jis rokuoįa. kad Lieknai 
nieko nereikia, tik maldų.1 
Tr jis liepia visiems melstis.
Taigi aš išfigeriavau. kad 
pinigus galima prasnendvt 
ant prezentu. o už Lietuva 
reikia tik rožančių sukalbė
ti. . .

Irano valdžia pakvi tė A 
merikos ekspertus inžin: 
rius, kad jie pasiūk tu nla 
tu planą, kaip kelti Irau' 
ūki ir kokias reformas t • 
pravesti. Irano valdžia žad 
amerikiečių pasiūk to olam 
vykdymui prašyti iš Tarp
tautinio Banko 250 rnilien’

.1

Išėjo didelis ir Įdomu* 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom 
siųsti “Keleivio” adresu.

Kai leiski nuomones, da
ryk tai atsargiai — ir veik 
iš lėto, nes umius nuospren
džius dažnai seka apgailes
tavimai. Ginčuose buk at
sargus. neveikiai tark pa
juokos žodį — bandyk žiu- 

dolerių tiems rėti Į dalykus ir iš kitos pu
sės. Privalome vartoti tru
puti daugiau atsargumo ir 
truputį mažiau minčių apie 
save; galvokim daugiau a- 
pie mandagumą ir truputį 
mažiau apie turtą, ir ban
dykim šelpti nelaimėje e- 
santi neužgaunant jo jaus
mų. Ar nebūtų taip daug 
teisingiau, šviesiau ir ge
riau šiame pasaulyje?
Laikyk savo protu suma- 

I nytą taką plačiu ir perdėm 
į atviru. Keliauk su išminties 
draugu “atsargumu” ir pil
dyk tai, ką jisai pataria, 

kad esi priešin-

Ap ie Viską Trumpai
skyrė 650,000 
bandymams. Prie instituto 
buvo sudarytas komitetas, 
kuriame dirba šilimos inži
nieriai, architektoriai ir ki
tokie specialistai. Darbai 
jau yra toli pažengęs. Prak
tiški bandymai eina ir mo
kslininkai sako. namus jau 
galima šildyti su saulės 
spinduliais.

Ateityie iš musų namų iš
nyks pečiai, nebereikės nei 
malkų, nei anglies, nei e- 

nei aliejaus namu 
Saulė močiutė

mus mevu^
su saulės Įkinkymu i namu 
šildymą. Dabar pastatytas; 
namelis yra praktiškas pri
taikymas seniau darytu 
bandymų. Inžinieriai nori J^ros. . 
praktiškai- išbandyti, koks ...
stiklas geriau vartoti “pie- S1^VS namus! naktį ir zie- 
tų sienai.“
tas stiklas

ueznui v i

kokio storumo rnfl- šildys lygjai. kaip dabar nepaisant, 
turi būti,“ kokios šHdo anglis, aliejus ar mai ‘ .

kos. - }dyk žiūrėti i dalykus ir iš
AB.

gas kitų nuomonėms, ban-
ban-spalvos. Paskui eina 

dymai su metaliniais van
dens kenais: kokio dydžio 
kenai geriau pagauna šili
mą ir kokius priemaišus dė
ti prie vandens, kad šilima 
geriau užsilaikytų ir kad 
‘a lengviau butų paskirsty
ti po visą namą.

Kai ateina vasara, kada 
'aule daugiausiai kepina, 
namui šilima nėra reikalin
ga. Todėl vasaros laike pa
gauta saulės šilima yra iš- 
’eidžiama i orą.

Namų šildvmas su sau
lės šilima žada padarvti re
voliucija namu statvboie. 
Saulės šilimą žmonės jau 
'enai moka pagauti. Prob- 

šilimą išlaikv- 
sk irstyti.

Komitetas Dr. Gri
niui Priimti

prieso puses.
Ii ‘Free Mind.”

Tvano Statistika

lema buvo ta 
ti ir paskui

New Yorke susidarė ko
mitetas buvusiam Lietuvos 
prezidentui Dr. K. Griniui 
rasitikti Amerikoje. Dr. K. 
Grinius atvyksta i Amerika, 
io laukiama sausio mėnesį 
J komitetą įėjo atstovai nuo 
visų pakraipų lietuvišku or
ganizacijų, nuo musų laik
raščių ir susivienijimų.

Iš laikraščiu i komitetą 
įeina ‘Keleivis.” “Naujie
nos,” “Tėvynė,” “Ameri
ka.’’ “Draugas.” “Gimtinės 
Garsai” ir k. Iš organizaci-

LAIŠKAI IR DOVANOS

Šis vaizdelis parodo Amerikos rašto darbininkus 
kraunant Į laivą kalėdines dovanas ir sveikinimus, 
kuriuos amerikiečiai šįmet siuntė Europon.

Biblija sako: “Ir tvanas 
tęsėsi ant žemės keturias
dešimtis dienų ir keturias
dešimtis naktų. Penkiolika 
kubitų aukščio prilijo ir 
vanduo užklojo kalnus.”

Įsitėmykit, lijo 40 dienų 
ir 40 naktų, arba 960 va
landų iš viso. Gilumas van
dens buvo 15 kubitu. arba 
iš viso 22% pėdų. “Ir van 
duo užklojo kalnus.” Kal
nas Araratas yra 17,260 
pėdų aukščio. Čia matomai 
buvo kieno nors klaida. Gal 
reikėjo būti 15,000 kubitų 
ir tik tada vanduo gal bu
tų uždengęs tą kalną. Bet 
ar galėjo tiek prilyti tik Į 
960 valandų laiko? Padali
nant 17.260 pėdu aukšti 
'nt 960 valandų, -išeina po 
’8 r ėdu vandens kas va- 
anda tursio prilyti. Turi
ne pripažinti, kad tai bu- 
o tikrai smarkus lietus!
Ant nelaimės da vra šia- 

ne 20-tame amžiuje žmo
nų. kurie tiki tokiems ste
buklams !

“F. M.”

SAKO SURADO VAIS
TUS PRIEŠ VEŽI

Anrii;os daktaras. Sir 
"♦anford Čade. vėžio sne- 
-lj»liatas rraneša, kad An- 
rii’oie surastas naujas vais
tas prieš vėžio liga. Nau ias 
vaistas ian vartoiamas kai 
kurioms vėžio rūšims gydy
ti. Sako. naujas vaistas gy
do vėžio ligą be operacijos.

“Keleivyje” naudinga vra 
daryti visokius biznio skel* 
bimus ir paj ieškojimus.

Riebios Kalėdų Dovanos
Argentinos respublika 

šiais metais padovanojo 
Anglijai ant kalėdų 15,000 
tonų mėsos. Sako, —“Pada- 
lykit tarp visų Anglijos gy
ventojų, kaipo Argentinos 
švenčių dovaną.”

Tai bene pirmas atsitiki
mas valstybių santykiuose, 
kad viena valstybė pasiųstų 
kitai taip riebias kalėdų do
vanas. Paprastai valstybių 
galvos švenčių proga pasi
keičia gražiais žodžiais ir 
gerais linkėjimais, kurie 
nieko nekaštuoja. O 15,000 
tonų mėsos kainuoja apie 
$3,500,000! Tai jau nėra 
“tušti linkėjimai.”

Kodėl Argentina tą pa
darė? Ta dovana taip nepa
prasta. kad žmonės ir del 
Argentinos kalėdų dovanos 
jieško visai nekalėdiško iš
aiškinimo. Sako, Argentina 
nori varyti propagandą. Ji 
padovanoia mėsą ir papra
šė, kad kiekvienam Anglijos 
gyventejui iš tos mėsos tek
tų lygi dalis. Visi Anglijos 
gyventojai tą dovaną “pa
jus” ant savo stalo.

Bet anglai negaus dides
nę porciją mėsos pagal sa
vo korteles. Racionuota 
Dorei ia bus ta pati. bet iš 
Argentinos dovanos kiek
vienas anglas gaus maž
daug ketvirtą dali vienos 
savaitės mėsos porciją ne
mokamai. Jei ne pilvas, tai 
kišenė tą dovaną tikrai pa
lus.

Kiti aiškina, kad Argen
tina padarė su Anglija ge
ra mėsos bizni. Argentina 
užpardavė Anglijai visą sa
vo mėsos perteklių, arba 
29% visos Angliioi suvar
tojamos mėsos. Kainos me
rai sutartos aukštos. Todėl 
'ako. Argentina galėjo 
duoti Andriai • “magary
čių” 15.000 tonų nemoka
mos jautienos.

Manė, Kad Biznis Mirs
1833 metais iš Amerikos 

patentų ofiso pasitraukė 
vienas tarnautoias. Jis pa-, 
rašė savo viršininkams laiš-l 
ką, kuriame sakė. jog visi 
išradimai jau yra pndarrri 
ir patentu ofisas greit, turės 
užsidaryti. Todėl, bijoda
mas palikti be darbo, tas 
tarnautoias pats pasitraukė 
ir pasiįieškojo sau geresnės 
tarnybos, kur jam negrėsė 
pavojus atsidurti gatvėje.

Kada tas tarnautojas pa
bėgo iš Amerikos patentų

ofiso, Amerikoj kasmet bu
vo išduodama apie 550 pa
tentų už Įvairuis išradimus. 
Po jo pasitraukimo išduoda
mų patentų skaičius pradė
jo didėti, kaip ant mielių. 
Ypač padidėjo išduodamų 
patentų skaičius p>o Ameri
kos piliet nio karo. kada A- 
merika pradėjo milžiniš
kais žingsniais industriali- 
zuotis. Dabai- Amerikos pa
tentų ofisas kasmet išduo
da apie 50,000 patentu už 
Įvairius išradimus. Jei tas 
pabėgęs tarnautojas šian
dien dar gyventu, jis turėtų 
pagrindo manyti, kad pra
našystė neverta daryti—ga
li pataikyti pro šąli.

Siūlo Perkelti Sostinę
Amerikos sostinė turėtų 

būti ne Washingfone, bet 
Denver, Colorado valstijoj. 

. VVashingtonas yra Ameri
kos pakraštyje, 3.000 mylių, 
jį skiria nuo Amerikos va
karinių valstijų. B“ to, Wa- 
shingtono klimatas vra ne
tikęs, vasara ten biurokra
tams trošku ir karšta.

Denver, Colo. turi visus 
patogumus. Jis randasi A- 
merikos centre, tori gerą 
klimatą (vasaros šiltos, žie
mos šaltos, bet viskas su 
miera), iis randasi arti kal
nų. gražioj vietoj. Aplink 
Denver miestą yra Dlatvbės 
žemės miestui plėstis. Mies
tas turi daug gero vandens 
ir t.t.

Denvero patriotai virai 
rimtai mano, kad Amerika 
turės savo sostine perkelti 
i kitą vieta, f) jei keis tai 
geresnės vietos, kaip Den
ver, niekur neras.

Yra Sąžiningų Žmonių
Gelžkelių komranria pra

neša. kad viena moteriškė 
iš Iowa veisti ris gražino 
kompanijai rankšluosti, ku
ris bwo dingės prieš 32 me
tus. Vienas Naujosios Ang
lijos pilietis gražino kita 
rankšluostį, kurs h”vo di '- 
^es 1910 nartais. Tps sąži
ningas pilietis nudėjo prie 
rankšluosčio laiška. kuria
me sako: “Pasaulyje nieko 
tain nereikia, kaip sąžinin
gumo.”

BnOOKLYNlEČIAM£ 
LDD 7-ta kuopa sau

18 d. ruošia pramoga L 
Atletų Kliubo sve»aini 
Prašom kitų organizac 
talkos.

LDD 7

/
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RIAUŠĖS PRIEŠ JUODVEIDJ

metus. Toks streikas tikrai 
eina. 1853 metais Nanaimo. 
Britų Kolumbijoj, čiabuviai 
indijonai stojo i streiką ka
syklose del uždarbių pakė-

Italijoj Badas
Pietų Italijoj, apie Nea- 

tęsiasi jau 93i polio miestą, kilo visuotinas
Darbininkai pro- 

prieš neužtenkamą
streikas 
testuoja
duonos ir kitokio maisto 
davinį. Italijos vyriausybė 
skelbia, kad Italijai jau gre

itino. Jie ir dabar dar negrj-! šia badas ir jei ji negaus 
žo Į mainas. Streikas tęsia-1 duonos iš svetur, badas pa- 

! reikalaus labai daug aukų.si.

Irano Aliejus Kinijos Komunistai
Irano vyriausybė žada į- Kinijos komunistų spau- 

nešti i busimą parlamentą da labai plačiai rašo apie 
Įstatymą, pagal kuri Sovie- Ameriką. Ji sako, Amerika 
tų Rusija gaus šiauriniame nori pavergti Kiniją ekono-l 
Irane dideles aliejaus kon- miškai ir paskui išnaudoti 
cesijas. Tą žinią Irano vy- kinus, kaip vergus. Komu- 
riausybė paskelbė oficialiai, nistai gąsdina kinus, kad 
nors naujas parlamentas Amerika paims jų visą ukiš- 
dar nėra išrinktas. i ką gyvenimą ir šaukia ki-

---------- J nūs priešintis Amerikai.
Ilgiausias Streikas

Ką reiškia kelių savaičių 
streikas, jei ji palygini su 
streiku, kurs

Ispanijos Generalisimo
Anglijos valdžia pripazi 

no parlamente, kad 
diplomatai jau kinis laikas 
dirba Ispanijoj, kad sulij>- 
džius ispanų koaliciją prieš» 
generolo Franco diktatūrą. 
Anglai mano. kad su jų pa
gelba ispanai atsikratys nuo 
savo “generalisimo’’ dikta
toriaus.

Anglijęs Gelžkeliai
Anglijos Darbo partijos 

angiul valdžia Piavef^ parlamen- 
‘' te Įstatymą apie gelžkelių 

ir busų linijų nacionalizaci
ją. Įstatymas parlamente 
buvo priimtas 362 balsais 
prieš 204 balsus. Gelžkeliai. 
autobusu linijos ir trokų 
kompanijos pareina Į visuo
menės rankas.

Chicagoje anądien kilo didelės riaušės, kuomet 
vienas juodveadis atvažiavo su savo baldais i veteranų 
apgyventą butų projektą. Jie apvertė jo treką ir su
naikino jo rakandus. Policija turėjo gebėti ir patį 
juodveidi.

Kodėl Amerika, o ne Kolumbija?

skaldyta Į daug smulkių druska apsudindami, kan- pagaminta Vokietijoj) ir 
valstybėlių. Atskiri Italijos do, bet praryti negalėjo.1100,000 butelių šampano, 
miestai buvo dideli biznio Pilypas liepė duoti kiaulei; kurs irgi yra pagamintas 

ta beregintcentrai. Bet jei tų laikų ita
lams pasidarydavo “per 
ankšta“ namuose, jie eida
vo tarnauti Ispanijai ir is
panų laivyne plaukdavo i 
tolimas šalis. Taip tie du i- 
talai, po Ispanijos vėliava, 
surado ir pirmieji ištyrė 
naują žemę — Ameriką.

S. B-s.

Iš Pietų Amerikos.
URUGVAJUJE “KELEI

VIO” SKAITYTOJU 
ŠEIMA AUGA

Mcntevideo -
garsinime yra
kad
kiti
to.“

“Keleivio“ 
pasakyta, 

“Keleivi“ vieni keikia, 
peikia, bet visi jj 
Bet tokių, kurie

suciaupiojo. Pi- Vokietijoj.
lypas atsiliepė: j-------------------------------
ki“" k“s nega-j PAJ IEŠKOJIMAI 
lėsime valgyti, bent kiaules' 
pašersime.”

Mergaitė tuojau 
pas namą ir sudiegė, 
gus. stebėjosi naujos 
lapais ir laiškais.

Tais pačiais metais 
niop atvažiavo iš Liepojos 
vokietis linų pirkti. Tam 
Brazdauskis tarė:

“Pirkau kelias kartopė-
les,. bet nežinau, kaip su Tie, kurie užsirašys 32 puslapių
iomis linripiti Pamnkvk Lietuvių Naujienas ant 2 metų užjonus apsieiti. ramokys. $2.oo. ^aus dovanai sekretų kaip
mane . i pasidaryti namie alaus, vyno ir sai-

Vokietis apsakė, jogeivė-;derio LIETUVIŲ NAUJ1ENOS t5> 
lai rudenį reikia jas rauti; 332 n. t>th st, Philadelphia 6. ra. 
norint valgyli — reikia jas

darže'
Išdy-
žolės I

rude-

Pajieškau Amerikoje mano tetų 
Točilauskaiėių, Jievos, Onos ir Anas
tazijos, po vyrais Viltrakienės. Bar
kauskienės ir Žurauskienės, kilusių 
iš Būdviečių kaimo, Liubavos vaisė. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu: 

ZIGMAS TOCILAL'SKAS 
251 Assembly Centre Soltau 

(Germany)
UNRRA Team 259, B O A R 

via Great Britain)

Sekretai FREE Dovanai

skai- virti ar kepti, per žiemą lai-, 
“Ke- kVti rūsyje arba kamaroje, 

leivi” keiktų, Urugvajaus it‘ batvinius. Pavasari anks
ti sėti. bet retai. Pilypas

Reamatiški Skausmai

Kanados Divorsai
Šiais metais Kanada su

mušė visus savo divorsų re
kordus. Dar metai nepasi
baigė. o divorsų skaičius 
šiais metais jau pralenkė

Amerika “Betina”
Šiais metais Amerikos 

žmonės vien arkliu lenkty
nių lažyboms išleido apie 
2 bilionus doleriu. Statisti
ka rodo. kad 24,859,505 
žmonės šiais metais sudėjo

visus praėjusius metus. Ka-jant arkliu ienktvniu lažybų 
nados vyrai ir žmonos 1.830,287,455 dolerių. Tiek
metais išleidžia $1,250,000 «prab€tinta„ 19.0j valstiiu, 
divorsų byloms, o’ divorsų kur tas biznis
ten šiemet bus virš 7.000. kas.

yra

Graikijos Neramumai
Graikijos šiaurėje vis dar

Atomai ir Kalėjimas
“New Leader“ praneša, 

kad Sovietų Kusiia ikišo Į eina mūšiai tarp 
kalėjimą žymiausią Rusrios nų“ ir graikų policijos. Vie- 
mokslininką Karicą. Sako,' name kaime 33 partizanai, 
Kapica neužtenkamai šir- atvykę iš Jugoslavijos, buvo 
dingai dirbęs, kad Rusija užmušti. Graikija sako.

Kristofas Kolumbas, gar
sus penkioliktojo amžiaus 
jurininkas, kilęs iš Italijos 
miesto Genujos, atrado A- 
meriką. Jis atplaukė Į ŠĮ 
naują kraštą jieškodamas 
Indijos ir kai priplaukė prie 
dabartinės švento Domingo 
salos, jis manėsi suradęs 
Indiją. Jis ir pakrikštijo 
naują žemę Indijos vardu. 
Tik vėliau pasirodė, kad 
Kolumbas atrado visai nau- 

legališ- žemę. Kodėl ta nauioji 
’žemė nebuvo pavadinta Ko
lumbija. bet gavo Ameri
kos valda?

lietuvių koloniioj gal bus 
mažiausia. Didžiuma lietu
vių “Keleivi“ užsirašo ir ji 
skaitydami gilia, o ne kei
kia. Iš seniausių “Keleivio“ 
skaitytojų Urugvajuje be
ne bus Juozas ir Olga Ra
monai, turintieji . valgyklą nė 
ir hoteli Montevideo mies
te. Ju biznio Įstaiga vadina
si “Gran Bretania.” Daugy
bė Argentinos lietuvių, at
važiuojančių vasaruoti i 

Montevideo kū
pąs Ramo

nus. Tai gražu. Ši lietuvių 
šeima verta pagarbos. Dau
gelis lietuvių biznierių šun- 
ucdegiauja dabartiniams 
Lietuvos okupantams - bol
ševikams, remdami jų or
ganizacijas ir spaudą. Ra
monai visą laiką remia ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą 
iš okupacijos, ir už Lietu
vos demokratinę santvarką. 

Antras iš seniausiu “Ke-

baltas žmogus, kurs išlipo 
Pietų Amerikos kontinente 
ir pirmas ištyrė to kontinen
to dali. Pirmoji V kelionėjgražiuosius Mon 
sako atsibuvo- 197-98 m. tortus^ apsistoja 
Jis per tą pirm?, kelionę ir 
pasiekė Amer < kontinen
tą. Savo vėlesnėse kelionė
se Amerigo Y spucci pla
čiau ištyrė Amerikos kon
tinento žemę ir yra palikęs 
a j; rašymų apie savo kelio
nes ir ką jis matė naujoj 
žemėj.

Amerigo Vespucci, pagal 
anų laikų madą. vadindavo
si lotynišku vardu ir

* * *-*. vtt- ■» n _ Įjėli

pasigamintu Šau atominę 
bombą. Už bausmę iis pa
dėtas Į kalėjimą, kur po 
NMV žandarų priežiūra 
dirbs moksliška darbą.

“partizanai“ ateina iš Ju
goslavijos, Bulgarijos ir Al
banijos. “Paritzanu” veiki
mas visame krašte kelia di
delę suirutę.

KAS MUMS RAŠOMA
RAUDONA ANGLIS

“Keleivis“ plačiai rašė a- 
pie angliakasių kovą. Ang
liakasis A. P>. nušvietė mu
sų kovas del geresnio' bū
vio. Aš noriu priminti vi
siems skaitytojams, kad 
darbas anglių kasyklose nė
ra paprastas. Tas darbas 
tai yra nepaliaujamas ka
ras. Kasmet pusantro tūks
tančio mainierių žūva ang
lių kasyklose ir kasmet apie 
70,000 mainierių yra sužei
džiami prie darbo. Daugelis

Su Amerikos vardu išėjo 
keistas dalykas. Ji buvo pa
krikštyta kito keliauninko 
vardu, o jos. atradėjas buvo 
nustumtas Į šąli. Amerikos 
vardas paeina nuo Amerigo 
Vespucci (Vespuči) vardo. 
Tai buvo pirklys jurininkas, 
kilęs iš Florencijos miesto 
Italijoj. Jis gyveno 1451- 
1512 metais.

Amerigo Vespucci buvo 
pirklys. Jis dar jaunas ap
sigyveno Ispanijoj, Sevilijos 
mieste. Kai laivai iš Ispa
nijos plaukdavo Į naujai at
rastą “Indiją,“ Amerigo 
Vespucci juos aprūpindavo 
maistu ir kitomis reikmeni
mis. Pagaliau tas pirklys, 

visokių 
naujienų apie naują kraštą, 
nutarė pats i jį nuplaukti ir 
savo akimis pažiūrėti, kaip 
atrodo tas naujai 
kraštas.

rašydavo Americus Ves*pu-| skaitytoju yia (lig.
Pao-si iz, nirma varfĮai Kondratas, skerdyklų dar

bininkas ir senas sociaide-
J-tr Į>>. ...«£

ir buvo pradėta naujai at- _ .
vadinti mokratas. Be “Keleiviorastas kontinentą 

Amerika. Pirma tuo vardu 
buvo vadinama tiktai Pietų 
Amerika, o paskui Ameri
kos vardas buvo duotas ir 
Šiaurės Amerikai. Kolumbo 
vardo nieks nepagalvojo

jis dar skaitė ir “Socialde
mokratą,“ “Kovą.” “Nau
jąją Gadynę.“ Kondratas 
turi brolį J. Am. Valstybė
se, kuris ketino atvykti Į 
svečius pas broli i Urugva
jų-

“Keleivį“ dai

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa-

cruv-pc mdpm npnkiii <rjil- ^'je galingų šilimų, šildydama gagai ęs įuuenj 1S penkių gal- lingai įštarpins Reumatiškus skaus- 
velių tl'isdesimtis tris, ke- mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- 

I pimų. dieglius, šalt). Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 

, Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
O jogei jos yra apvalios DEKENS OINTMENT. arba rašy-

letą išvirino ir visi ragavo, 
atlikusias sėklai palaikė.

kaip ropės, dėlto ir prami- 
roputėmis- Kitur jas va

dina bulvėmis (bulbėmis),
dar kitur dūlėmis.

Taip tai nesenai tas že
mės vaisius Įvestas paliko 
Žemaičių krašte.

Motiejus Valančius.

SKANDALINGA ŽVAIG
ŽDŽIŲ BYLA

Mis.

lietuviai, lenkai, italai, neg
rai irt kitokių tautybių žmo
nės kasa anglis. Ateivių 
darbas buvo pigus, todėl 
juos 'siuntė anglių kasti ir 
mokėjo jiems grašius. Kad prisiklausęs daug 
angliakasis po darbo neim
tu šviestis, skaityti ir nepa
sidarytų apdairesnis, jam 
apie mainas pristeigė kar- 
čiamų, kad jis po sunkaus 
darbo užsipiltų sau akis 
Taip buvo visai dar nese
nai.

Dabar truputi yra geriau 
Bet geresni gyvenimą Ame-

susižeidžia lengvai, kartais ,.įka rnainieriams nedavė 
užtenka pagulėti ligoninėj jje patys turėjo ji išsikovoti 
savaitę kita. Bet pasitaiko Dabar mainose dirba daug 
sunkių susižeidimų ir visose ateivių vaikų, čia augusių 
mainų miesteliuose pilna v-
ra darbo invalidų, kurie ne
teko sveikatos kasyklose.
Kiekvienas mainieris. nusi
leisdamas i žemę, nežino, ar jingumas 
jis bepamatys saulės svie- mažėjęs, 
są. Toks darbas, tai kaip 
kareiviui kare. Dirbi, gyve
ni- ir nežinai, kada tave pa
gaus giltinė. Iš paduoto 
skaičiaus sužeidžiamų mai
nierių matyli kad kasmet 
kiekvienas šeštas ar septin
tas mainieris yra sužeidžia
mas! Anglis, kurias visas 
kraštas vartoja, yra ne mo
dos. bet raudonos nuo mai
nierių praliejamo kraujo.

“Keleivis” rašė. kokios 
svarbos anglvs t’’ri visos 
Amerikos pramonei. Anglis 
varo fabrikus, gamina elekt
rą. šildo namus, varo gelž- 
kelius ir laivus. Anglis vra 
pramonės pagrindas. Brt 
angliakasiai ikišiol buvo A- 
merikai posūniai. Kas dirba

ir lankiusių vietines mokyk
las. Gyvenimas yra jau 
šviesesnis. Bet ir vargo dar 
yra galybė, o darbo pavo- 

nedaug tėra su- 

Mainieris Frank B.

NIEKAIP NEGALI SU
RASTI ŽMOGŽUDŽIU

Amerikos mainose? Dau
giausiai ater iai. Slovakai,

Amerigo 
rė keturias 
rika. Apie 
vra daug 
žinių. Sakoma, kad
go Vespucci buvo

duoti naujai surastai žemei .
w .' i Keleivį dar turi uzsi

Dažnai sakoma, kad A-lj prenumeravę drg. Mikas 
paiadmimas ne Krasinskas. Juozas Babi

lius, Baliukas, Sidagiai, St. 
Paulauskas ir dar keletas 
tautiečių. Pastarieji taipgi

merikos
Kolumbo, o Vespučio var
du, .yra Įrodymas, kaip 
darbščių žmonių pastango
mis pasinaudoja kiti žmo
nės. Mažai žinomo pirklio 
vardu liko pavadintas mil
žiniškas žemės kontinentas, 
b tikrojo Amerikos atradė
jo vardas taip ir nebuvo Į- 
amžintas.

Kolumbas ir Vespucci a- 
surastas buvo italai ir abudu ke- 

I liavo Į Ameriką ispanų lai- 
Vespucci pada-ivais. Tais laikais Ispanija 
keliones i Ame-j buvo galingiausia pasaulio 
tas jo keliones Į valstybė. Jos laivai plaukio- 
prieštarau iančiu jo po visas '‘septynias ju- 

Ameri- ras.“ Italiia Kolumbo ir

darbininkai, socialistiniu

Iš Athen, Ga. praneša, 
kad ten federalinis “grand 
jury” tyrinėjimas per 3 sa
vaites niekaip negalėjo su
sekti baltųjų žmogžudžių, 
kurie šiais metais liepos 25 
d. žvėriškai nužudė ketu- 
rius negrus. Negrų nužudy
me dalvvavo keli desėtkai 
žmogžudžiu, bet iu negali
ma išaiškinti. Džiurės iš
klausė virš 100 liudininku, 
o FBI agentai apklausinė- 
:o apie 2.500 žmonių, bet 
kaltininkai nesurandami.

Remkit 
skelbiasi ‘

biznierius.
‘Keleivyje.”

kurie

'i
pirmas

“septynias 
ras.'' Italija. Kolumbo 
Vespucci laikais, buvo su

BUVO PALAIDOTAS ŠULINY

Čia matosi išgelbėtas Samuel Mattison, 31 metų 
amžiaus vyras, kurį žemė buvo užbėrus 30 pėdų šuli
ny. šimtas žmonių dirbo 12 valandų, iki jį atkasė. Jis 
dar buvo gyvas. Tai buvo Ne\v Yorko valstijoj.

McKay iškėlė bylą 
prieš filmų artistę Joan 
Crawford. Ji reikalauja iš 
tos artistės ir iš vienos ligo
ninės 200.000 dolerių atly
ginimo. už jai padarytą 
“pažeminimą.“ Kai Mrs. 
McKay buvo gydoma Pasa- 
dena sanatorijoje nauju 
skausmingu budu, Joan 
Crawford ir dar keli artis
tai buvo leidžiami žiūrėti 
to gydymo. Tas labai paže
mino McKav ir ji nori, kad 
iai už tai butu užmokėta. 
Sako. artistė J. Crawford 
ėjo žiūrėti Į ligoninę tos li
gonės gydymo su tikslu pa
simokyti, kaip vaidinti na- 
trakėlės role vienoj War- 
ner brolių filmoje.

IŠRASTA NAUJA RA
ŠOMOJI MAŠINĖLĖ

organizacijų nariai arba 
bai artimi socialistiniam ju
dėjimui.

Krasinskas ir Babilius 
dirba metalurgijoje, Baliu
kas — stalius, Šidagiai — 
prekybos darbininkai, o S. 
Paulauskas — ūkininkas. 
Neperseniausiai Paulauskas, 
nuomavęs 13 ha. ūki, dabar 
ii nupirko ir kartu su drg. 
Pranu Vikoniu Įrengė tame 
ūkyje plytnyčią. Namu sta-; švti 
tyba Montevideo mieste ei
na smarkiai, o plytnyčią 
arti. Tai sveikintina. Dabar 
ir mes, Urugvajaus lietu
viai socialistai, turime kur 
nuvažiuoti pasisvečiuoti, 
ten mus lauks šviežus lietu
viški sūriai, sviestas, rukš- 
tus pienas su bulvėmis ir; 
du draugai su savo seimo-j 
mis.

“Kei.” Koresp.)

kitę į dirbtuvę. Raina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė
16-oz $5.00. (29-7)

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Bok 64»6. Newark 1. N. J. 

NUO UŽSISĖS ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimą ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pasalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi- f- ... -j 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelba nuo nu-fltrKiia ir
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $.‘5.59.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. I)pt 2
4847 W. 14th Street,'

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4817 W. 14th St., Cicero 30, III.

Viena New Yorko korpo-
la-Į racija praneša, kad ji jau 

gamina visai naują rašomą
ją mašinėlę, kuri rašo ne 
atskiromis raidėmis, bet 
ištisomis eilutėmis. Pirma 
raidės yra išmušamos i juo
stelę, o kada susirenka ei
lutė, mašinėlė visa eilutę 
atspausdina. Kol eilutė dar 
neatspausdinta, ją galima 
ištaisyti. Todėl su nauja ra
šomąja mašinėle galima ra- 

be klaidu.“

KALĖDOS SU VODKA

Vokietijos sostinės gy
ventojai per šventes gavo 
iš okupantu kariškos val
džios 900,000 butelių rusiš- 

’kos degtinės (kuri buvo

Apie Bulves
Pilypas Brazdauskis, Sa

lantų parapijos, Nasrėnų 
sodos pasiturįs ūkininkas! 
1806 metų pavasari iš Klai
pėdos parvažiavęs tarė sa
vo šeimynai:

“Štai jums pirkau Klai-' 
rėdoie septynias kaliopė-1 
les. Vokiečiai • sako. esant- 
ias iš Amerikos parvežtas,' 
labai naudingas ir skanias. 
Mergaite, torielką ėmusi. Į 
sugraižyk vieną — paragau-j 
sime ir suprasime, ar tei
sybę vokiečiai sako “

Mergaitė tuojaus sugrai
žė vieną žalią kartopėlę. 
Pilypas ir visa šeimyna, su,

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam Į jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už SI.00. žolės 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė................ 25
Liepos žiedai .......................... 25
Imbieras baltas......................20
Trukžolių šaknys .................. 25
Alavijų sakai ........................ 20
Valerijono šaknys................. 20
Devinmacės žiedai................ 25
Ajarų šaknys ........................ 25
Raudonalksnio žievės...........20
Karališka mėta...................... 20
Metelė Pe1yna .......................25
Gvvatgalvio lapai .................25
Plaukams Tonikas ............... 50
šampoo plaut galvą .............50
Vitaminai B Complex .. $2.75

ALEXANDER’S CO.,
411 W. Broadway,
So IJoston 27, Mass.

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis" išleido puikų, didelį kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiuntiant 50c. kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai.
Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio"( 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
riaus: nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus Įskai
tyta j laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

M Keleivis
636 E. BROADWAY. SO. BOSTON 27. MASS.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

•ffi'Enga a X •: s X t a = s x s:: s s a s T s x x x >

NAUJIEMS METAMS

Lėkit amžiai, metai, dienos, 
Slinkit miglos, mėnesienos,
Kad sulaukę mes rytojų 
Vėl linksmi, nusikvatoję 
Sau laimužę bespėliotum.
Vėl i naują žygi stotum!

Ei, jus dienos.
Nykios vienos —
Plaukit, skriskit su skrajūnais, 
Su pilkaisiais debesėliais 
Ir pašaukit, paviliokit.
Kad naujasis metas kėlės!...

B.B.

s SS? .» X a-a xSš = .» s x? s-s sx sai/

KELEIVIS, SO. BOSTON

NAMIE N U MĖGSTI SVETERIAI

Šimet labai madoje sveteriai. ypač namie padaryti, čia* matosi keli to
kių megstinių pavyzdžiai. Juos galima išsiuvinėti karoliais ir kitokiais pagra
žinimais.

Keleivio’’ Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo. 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su- 

; rinkti į kelias dienas visų veislių 
: g.,vitnus, kurie gyvena išsimėtę po 
t \ sų že.nės kamuotj ? Kaip jis ga

lt ju tuos gyvūnus prastoj >a o ar- 
Įk j sutalpinti? Iš Tur ėmėsi tie’: 
'vandens. tau visų zeni; apsemtu? 

Kur tas \-js!uo dabar yia . Aai, 
iš Nojaus šeimynos gulėjo atsiras
ti jk» tvano juodveidžiai ir kitų veis- 

; lių žmonės? Šitie ir šimtui kitų 
klausimų. į kariuos negali atsakyti 
jekis kunigas, yra nuosakiai ir aiš- 
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 

I be galo įoomi. Kas žodis — tai fak- 
! tas; kas sakinys ■— tai naujas kuni

gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................ 25c.
r A BASAS.

K tu p jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
langei) iš gyvenimo patyrimų pa- 
nšę K» Stiklelis. So. Boston, Alau. 
S* >9 tu., pusi. 63......................... . 25c.

talizmo teorij a.

; UELKO KEIKIA ŽMOGUI
•JERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
aoriai, atšaus nepagalvojęs žmogų* 
3et dėl ko gi norisi ? Del ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir delko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma 
dau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
iruakoa ir kitų panašių dalykų? Ko
lei jam reikia nebaių? šituos klausi
mus suprasi tiktai is sios knygutės 
Parašė D-ras U-uius. Kaina 16c 
.1 1 ĮSROS LlGO5».
Ii kaip nwo J m »|>oisaj-goll 1 ar**v 

y-ras r. Matulaitis AUtla, pelZlU-e 
s ir papila j va Latua. KsliJ* . . itfftc 

U KOI t INA IAI N'iKS'tA:
Kur nyksta vist t*t lobuu, karino, 

moties aurta Oct an zlu* : S u..i 
^UuJMlit) poi)i l3rJU-CKOts.iiUl.sk.. k-a-, 
un^ aiškina gaisult Vokietijos ««• 
įkuieiuokiatu lene ĮIM- Kari klull 
y Kairi* . . ................ l'u

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PEHSl- 
STATYDAVO SU 

laibai ,domus seno.es I’ilo.-.otu da- 
eid.iuai apie žemes išvaizdų, ragei
taupei) autorių paraše Iksas. Ant.-a 
Knygutės dalis yra: 'Išvirkščias ate
isiąs arba kaip Atsirado Kalbos."Su- veikai** trumpa'.* u aiškiai 

aktais parodo, kaip iki šiol keitė* f Ra rašė Z. Alek.-a. 
Iraugijo* formos, ir kodėl taręs but
3«kziiO*i kapitalizmas Kaina 25c
NIHILISTAI

40 pu-l................................................ lbe-
jZIrkf* BAMBOS SFYClAl. 

lr kito* lones. biugAu no
Tragedija trijuose aktuose. Vei-Įgu Amerikoj munkamo. šioje knyga. 

kalas perstato nužudymų caro Alek- į # telpa net 72 •Tenai; Burbos epy 
sandro II. Labai puiku* ir ne«m-Į įjai," eilės, pasikalbę j.n:s»i, huniori*- 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš. tiski straipsniukai ir juokai. Antra
vi*o reikalaujamos tik 28 ypatos. 'pagerinta laida. Kaina .............. 26e
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. I
AR ROMOS POPIEŽIUS VRA i *'*FA“CIO/*EUAS' .. 
KRISTAUS VIETININKAS? '

p.«j« am. M. n- SS*i “X
diliai kritikuoja Komo, KaUHkų pri.!.™,, borto, , lt .... Ifc
baznvčios autoritetą ir faktais paroVa Kokius Medalius Jie 

Duoda
(Laiškas M. MichelsOnienei iš Švedijos)

Šiandieną aš skaityda- neatpažinimo, sulaužyti žvilgsni, Tavo norą ir pasi- 
KeleivĮ” radau Jūsų'kaulai, nupiaustytos mote-Į reiškimą. Tavo darbą ir ko-mas

parašytą moterų skyriuje rims krūtys ir lyties orga- 
straipsni “Bolševikai Ne- nai sužaloti. Tas pats Įvyko 
rimsta Savo Kaily.” Mums, Rainių miškelyje, prie Tel- 
tremtiniams, labai džiugu, šių, Pravieniškiuose ir ki- 
kad Amerikos lietuvės mo- tur.
terys narsiai kovoja su rau-i Vokiečių karo metu buvo 
donaisiais Stalino pakali- atvežta Į Lietuvą keliolika 

naR£ oreliu

širdimi lydi Tave, Akade- ro, neliks be vaisiaus, iri 
miškas Jaunime, kaip tikrą; kad didžiausia žmonijos 
savo kūdiki, jautriai išgy-įgėda, rusiškasis bolševiz-
vendama kiekvieną Tavo;mas, sulauks ką pelnė.” o__
laimėjimą ir nepasisekimą.; Tai šitaip kalba Lietuva,kelis lašus angosturos, Įde- 
Ji seka kiekvieną Tavo i savo išeiviją. Bolševizmo 1 da ledo, išmaišo ir supila i 

ji nepriėmė ir nepriims, t stiklus. Įdeda prezervuotą 
Bimba ir kiti penktakojaL wšnią ir duoda gert. 
turėtų tai Įsidėti sau gal- Stiklai koktėliams varto- 
von.

Alfonsas Hektoras
Stockholmas,
1946, XI, 23.

Manhattan Koktėlis
Šitam gėrimui ima lygią

jo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. >1M

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

dali vermuto ir lvgią dali' Panašios knygos lietuvių kalboj* 
ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko-ruginės degtinės, Įkrečia

i--- 3.KaiS? KUIiP idŲjS, Kttlp Kleivi“ LvlR?t«iiČivį 
lės Į svetimą darią. Aš no- Aš dirbau kaip gydytojo 
riu truputi parašyti, kur ta padėjėjas prįimant šiuos at- 
moters laisvė okupantų te- bėgėiius. Radome tarp jų 
roristų užimtuose kraštuose, apie 30 G venerikių mote-

men - -

vas, veržimąsi ir sunkumus 
bei silpnumus. Ji drauge su 
Tavim džiaugiasi Tavo lai
mėjimais, drauge kenčia 
Tavo rūpesčius ir nedatek-' 
liais. nes Tu esi gyva, neat
skiriama josios dalimi, bu
vai ir esi Tautos širdimi!... i

“Tavo motina Tauta siun-i 
čia Tau. Akademiškas Jau-’ 
nime,

Gėrimai Naujiems 
Metams

jami ant kojelių, platus ir 
negilus.

Vermutas vra tam tikras

cibs dievu* garbino senovės indai bei 
*r:jonai, egiptėaai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kiu* jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti, 
fai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS 
, ISTORIJOS SUPRATIMAS.
! Si knygelė aiškina proletariato fi- 
ilizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka*

vynas, gaunamas ten pat, g^ŽŽ.dgl,lK?1t.ą± šfoj. tareoj.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba ka:p tėvų rartojami svaigi 

namieji gėrimai atsiliepia jų vai 
kam*. Kas yra arba tikisi kada non 
kati kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę Karna 10c
EILfiS IR STRAIPSNIAI.

ftioj knygoj telpa 23 gražios eiiėa, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota Kaina 25e
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė š:tuo svarbiu 
klausimu. Ją tuTėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E- Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ........................................... lOe.
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Kadangi aš dirbau šve- 'X su .gausiomis .se.myno- '?P‘?
dijos atbėgėlių stovykloje ^?*a> 
apie pusantrų metų, tai 1S1 xeneilRai- uaKiausus, 
daug tuo laikotarpiu pralei
dau tremtiniu ištrukusiu iš

kodėl nesigydė? — Paaiš
kino. kad jokio supratimo

Vl<lLi LI CHIVII11 Lt 1Z5UI UAUOlVi 1^ a • • * • i*“vzUniin ” n-iurv ‘ tn netUn HPie S1HS LgUS.“EL£ K ligoninių Lietuvoj lfko sutikti motei-ų, kurios 
nušvietė moters paniekini
mą rusų okupuotoje Lenki
joje. Niekur pasaulyje nė
ra taip paniekinta motei? 
garbė, kaip pas okupantus, 
jos sako. Motei-ų veiduose 
matosi mušimo žymės. Jos 
yra išniekinamos, išprievar
taujamos viešose v'
60% užkrėstos venerinėmis

ne, bent pluošteli žinių į Lietuviai papratę gerti 
e save. Ji perduoda iau svaiginamus gėrimus tiesiai, 
je antgamtiškoj kovoj, “aukštesniuose” visuo- 

krauju ir kančia Įgytą at- menės sluogsniuose priimta 
sparumą. Ji tiki, kad jos ko- gėrimus maišyti, kad nebu- 
vojanti nepalaužiama dva- įu tokie aštrus ir nerėžtu 
šia lydės Tave visur ir vi- aerklės

įsados. Ji tiki. kad Tu su- Paduosime čia keletą nu-19401
metų birželio mėnesi
išvežtos gimdančios'mote- u dyasia t,;nl:amu j.
įys Į Sibirą. Kaip šiandien

i buvo'gnsi - namus sveiKas’ ne-į rodvmu, kaip tokie mišiniai 
‘ mote- palužęs’. apsisarvavęs tvir- yra‘daromi. Jie turi visokių

ruošimu. Ji laukia Tavęs.
^h036 -iet -'T*' Laukia ir tiki, kad Tu. ne-

« kad faistš Hkį išsemia,r'a
Rusijoj, štai gyvi moterų,mus jai

a”? u°- k<i!i,a ,te.nal į dvasios* ir kimo' žaizdas,
.ietose. t ... ' . a,'.P Jle tjnsta padesi širdimi apraudoti ir
rinėmis ‘T,1*! moteris lietuves Ame- £ . žuvufiJ savo bi0.

pavadinimų, bet mes čia 
pasitenkinsim tik tais, ku
rie daugiausia yra madoje 
pasitinkant Naujuosius Ve
tus.

‘Hrihball”

ligomis ir jų gydymu visiš-i”kJ_\o ir seseris. Tauta pasiti-. taiP.
kai niekas nesirūpina. Už " 
mažiausi pasipriešinimą y-

Amerikoje populiariškiau 
sis gėrimas yra “highball.”

ra primušamos enkavedistų 
iki sąmonės netekimo ir 
dar laiminga, jeigu išmel
džia gyvybę.

Iš atbėgėlių sutikau vie
ną estų moterį, kuriai pasi
priešinus prieš išniekinimą 
sužvėrėję raudonieji bandi-

okupanto naštą!
Aš manau, kad užtektu

šiems begėdžiams pamatyti 
moteris atbėgėles, o jos tik
rai atkrapštytų jiems akis.

Stebėtis reikia, kaip Bim
ba būdamas Lietuvoje ne
sigėdijo kalbėti A.merikostai išmušė akį ir liko visam *. . - , , . ,;«v«i;,ii £+«; lietuvių vardu, netureda-siTiziui įnvalKle. St<n sto-i •a*i - ••

vykioje matosi 3 metų ber
niukas, kurio motutę nušo
vė, bėgant Į laivą raudonie
ji banditai, o ši berniuką 
švedu jurininkai atvežė Į 
Švediją.

Sutikau 16 metų jauną 
vokietaitę, kurią buvo pa
gavę rusų kareiviai ir vie
na nakčia išžagino 10 vy
rų, užkrėtė venerine liga. ir 
ši jauna mergaitė buvo jau 
nėščia.

Visos atbėgusios moterys 
kalba tą patį, kad pas bol
ševikus gyvenimo nėra.

mas amerikiečių pasitikėji
mo. Aš pats girdėjau jo kal
bą, per Vilniaus radiią. 
Girdi, “mes. Amerikos lie
tuviai, stengiamės visomis 
jėgomis atstatyti sugriautą 
karo audru Lietuvą.” Tuo 
tarpu Stalino enkavedistų 
gaujos baigė naikinti Lietu
vą, ištremdami i Sibirą 
tūkstančius lietuviii vyrų ir 
moterų.

Ar Bimba nematė Lietu
voje. kad lietuviai partiza
nai kovoja už laisvą nepri
klausomą Lietuvą? Jie už-

Naktimis atskiria' moteris ™oka sa™.krauju už kiek- 
i vieną laisves pėdą. štai, asnuo vyrų ir uždaro Į viešuo 

sius namus.
Kiek moterų raudonieii 

budeliai išžudė Lietuvoje! 
Pats savo akimis mačiau 
tokį vaizdą. Raseinių kalė
jimo kieme, kuomet raudo-

jums siunčiu Lietuvos Lais
vės Kovotojų atsišaukimą, 
kuris skamba:

kur perkama degtinė. Ten 
pat reikia nupirkti ir bon- 
kutę angosturos kartumynų. 
Angliškai vadinasi: Angos- 
tura Bitters. Kainuoja apie 
50c.

Martino Koktėlis
Šitas koktėlis daromas to

kiu pat budu, kaip ir Man- 
hattano, tik vieton degtinės 
vartojama džine, o vietoj

Kalba labai" lengva. Knyga protau
jantiems darbininkam* neapkai- 
nuojama. Kaina ................. . .. 2*c

APIE VALGIUS

jų, labai gražių ir juokingų monolo 
gų ir deklamacijų. Visokio* temo* 
darbininkiškos, revoliuciortieriškoa 
tautiškos, humoriatiškos ir laisvam* 
gjįlr/vM_ Ui«n« skambios, viso* geru a 
Tink* viaokiems apvaikščiojiaiatf-a 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 2Se
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus kunigai neaipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų beoatystčs istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoi 
nupuolimas. 9ią knyga turėtų per- 

tėvaa it 
jų tno-

Šutiny* ii Mėsos Likučių
Jeigu yra mėsos likučių, 

kuriuos duoti stalan jau ne- 
tinka, tai galima iš jų pa-

iQfAWI ir mvlimnuio1vyšnios, i stiklą dedama a-!daryti gerą šutini (stew). ten., dukteris, if mylimosios_ncp*
i * ! Sli-iTMonofirV niršo An, Supiaustyk juos vienodais 

gabalėliais, sudėk skaura- 
don ir užpilk likusia nuo i 
kepsnio sunka arba buljo-’ 
nu. Jei sunkos nei buljono 
nėra, tai bus ir vanduo ge
rai. Uždenk ir tegul užver
da. Tuo tarpu nuskusk bul-

lyvų uoga.
“Old Fashioned” Koktėlis

Šitam koktėliui stiklai 
vartojami žemi ir platus, 
kaip puodukas. Įdėk i stik
lą gabalėli cukraus, Įkrėsk 
porą lašų angosturos, Įpilk
stiklei} vandens ir tiek pat y- morkų, nulupk svogu-

JI- ’ • • Y . • __ r*____ ___

į tokią kunigų globa. Paraš* 
in. Geo. Townsend Fox, D. D., so 

lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .......................................... 2««
KODfiL AŠ NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl ji* 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri, 
neaumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutė* ...................................... tOc
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pircnatiniai žrao 
nė* gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl ta;p uianoioa 

ną keną tomeičių sriubos' ^®ab*^Tnj^om“’injjr pamofc,f‘“nw*26r 
(tomato soup), tai šutinys j ŽINGgNIS pRIE SVIESOS, 
bllS dar geresnis. Jeigu SU-I Vieno akto vaizdelis ir monolo- 
tinys išrodys skystokas, tai ^ai^ASsLoAIĮfstoPnara4įssK" s" Lie' 

1914 m... pusi. 23....................... 10c.

degtmės. Įdėk didoką gajną jr viską supiausčius su- 
balą ledo ir pamaišyk. Ant • s}ęaura(ją prje mė

ses. Jeigu Įdėsi supiaustytųviršaus uždėk plokštelę o- 
rančio, susuktą plokštelę le

mu. svetimos motinos... ‘“Dar niekados Tauta ne-;n§ dzmdziėlium, sumaišo ir tese — Marachmo cher- 
buvo taip sunkioj padėty, geria po ti-uputi. _____nes).___________________
kaip dabar. Bet į i neverks 
Iena. Ji savo dvasios gilu
moje rauda tokių jėgų. to-i 
kio pasišventimo ir ryžto,! 
kuris tikrai nustebins kul
tūringąjį pasaulį. Vesdama 
šią fanatišką, neturinčią 
panašaus pavyzdžio kovą. 
Tauta žino, kad niekas, net 
pats Dievas, nepadės jai. 
jeigu ji pati nekovos. Ji 
žino. kad kova sunki ir il
ga, todėl ji taupo kiekvie
ną kraujo lašą, brangina 
kiekvieną veiksni šios ko
vos sėkmingam išsprendi
mui. Tačiau ji nedaro kom
promiso su savo sąžine. 
Garbė, žmoniškumas ir tei
singumas — tai josios obal
sis. Šito ji reikalauja iš 
savęs ir iš kiekvieno savo 
nario, iš kiekvienos giupės 
ar organizacijos ir iš viso 
kultūringo pasaulio. Ji ge
rai supranta pasaulinės po
litikos sunkumus, tačiau 
negali suprasti ir pateisinti 
pasaulio ankurtimo josios 
šauksmui. Tauta neprašo.

‘Akademiškam Jaunimui
Linkėjimai iš Lietuvos: ______ _____ ____
Tauta, lyg motina tikra bet reikalauja teisingo jos' 

nieji skarmaliai pabėgo iš giliai paslėpusi savo širdgė- bylos isšprendimo. Ji tiki,’ 
Lietuvos. Moterys ir vyrai lą ir ilgesį, savo žaizdas ir kad jos aukos sudėtos ant' 
kaliniai buvo sudaužyti iki rūpesčius, kupina meilės laisvės ir teisingumo auku-'

Šių Metų Kalėdos Lietuvoj
Mažoj, griūvančioj trobelėj
Stovi lentgalių lovelėj
Baldai šiurkštus, nedažyti,
Langų stiklai išdaužyti.

Ant stalelio stovi kučia,
Vėjas sniegą vidun pučia.
Visa šeima nusiminus —
Negeriau ir pas kaimynus.

Nors kisielius pagamintas,
Bet ant sienos pakabintas
Kabo Stalinas ūsuotas —
Toks ukazas, matai, duotas!

Kampe pamazgų statinė,
šiukšlių prikimšta pintinė,
Telkšo ėdalo lovelis,
Zirzdams knaisosi paršelis.

Lubas, langus apsipylę,
lr nuo pečiaus kiek apšilę,
Kenčia vargšai susitraukę,
šių Kalėdų susilaukę.

Kurgi dingsi?—reik gyventi.
Kad jauniems dar nepasenti;
Nors daug brolių musų žūva.
Bus ir vėl laisva Lietuva.

Lietuvos Duktė.

salierų, žalių pipirų ir vie-

galima Įplakti šaukštą mil
tų ir vėl užvirinti, kad su
tirtėtų. Bus gardus ir svei
kas valgis.

---- \—
Burokėlių Prieskonis

Sumaišyk:
1 šaukštukas sausos muštar- 

dos.
2 šaukštukus cukraus.
’/i šaukštuko druskos.
3 šaukštukus miltų.
1 žiupsnelį trintų gvazdikėlių 
Nepilną puoduką vandens.
2 šaukštus uksuso.
2 išplaktus kiaušinių trynius. 
1 šaukštą sviesto.
Viską gerai sumaišyk ir

virink, nuolatos maišant, 
ant lėtos ugnelės iki sutirš- 
tės. Užpilk ant karštų buro
kėlių ir duok stalan. Gerai 
tinka ant žalių binzų.

JUOKAI
Užgesino Meilę

—Jonai, kodėl tavo mei
lė prie Onytės taip greit at
vėso?

—rO, tu nežinai? Nugi ta 
puodynė su sriuba, kurią ii 
Į mane paleido, ir ugniakal- 
ni butų užgesinusi.

“Keleivis,” S36 Broadwm, 
Seath Boaton. Ma*a.

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta. kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia lovana vra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivi.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
Kos kas “Keleivis” 
kainuoja tik 52.50 
metams. Po Naujų 
Metų bus jau $3.00.

“KELEIVIS”
636 Broadwav.

So. Boston 27, Mass.
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Apie Tą Rojųp**
Žmonių Dauginimas

Hitleris Vokietijoj b’.: a? 
prisakęs vokiečių moterims 
ir merginoms kuo daugiau
siai gimdyti vaikų, o kita
taučius jis liepė deginti ii 
naikinti, kad padarytų dau-

į bininko nuo kokio nors ka- 
’ pitalisto.

Rusijos sistema, kur žmo-

ko čia pačią ir savo namą, 
o pats išdūmė į Rusiją. Nu
sivežė porą gerų siutų, ge
rą čemodaną ir atsidūrė tie
siai Maskvoje.

Bet Maskvoje ji paėmė 
po priežiūra, lyg kokį šni-

gui nevalia -turėti jokios pą, tardė, klausinėjo. Vė-I 
nuosavybės, buvo senuose !’°'1 roictuta m-i/> Harhn lie-1
laikuose Egypte. Ten darbi
ninkai dirbo be atlyginimo, 
tik už valgį, o jeigu kas pa-

giau vietos vokiečiams. Da-Įsiskųsdavo dėl prasto val- 
bar Hitlerį giltinė jau pa-įgio, tai tas buvo nubaustas.

Egypto ponai ir kunigai tu
rėjo puikius palocius, ale

rovė.
Ale pasiliko jo draugas 

Stalinas. Tas dabai- davė į- 
sakymą Rusijos moterims ir

darbininkas gyveno urvuo 
se ir niekados neturėjo po-

merginoms gimdyti dau- ilsio. Panašiai yra Stalino 
giausiai vaikų. Toks daly-! rojuje. Buržuazija (biurok- 
kas rusams patinka, nes ra-!ratai) ten gyvena palociuo- 
sai dar caro laikuose buvojse, kuriuos atėmė nuo senų- 
įpratę turėti daug vaikų, j jų kapitalistų arba naujai 
Rusijoj buvo mada, kad'pastatė, o darbininkai ten 
žmonės susituokdavo labaijskursta. Jie dirba “ne kapi- 
jauni. Rusijoj buvo didelė*talistams.” bet jų darbo vai- 
negarbė merginai susilauk-!sius pasiima valstybės biu- 
ti kūdikio be sutuoktuvių,! rokratai, oficieriai. polici- 
tai tuokdavosi jauni, kad ir ninkai ir kitokie perdėti- 
negarbės išvengti ir meilės niai.
Eįfcins RUuai! Da«- Vienas “Pavojus”
mėgdavo tituluotis po ba- m ........
tiuškie,” bet baisiai nemėg-1, Tavonsciai bedavoja. 
davo kada kas juos nava- kad Amerikos, Kanados ir 
dindavo “po matuškie.” Anglijos valdžios nori su-

Stalinas dabar nuėmė ta vlenodln 1 2‘nklus kad ka- 
negarbę nuo rusu ir sako !'°.metu'ene"au but.« ?,nk' 
dauginkitės, kaip'tik gali-, 3.1/ Pakeisti ar vieniems 
te. Stalinas, mat, laikosi bi-!kltS.«“?kla,18 naud°tl?- 
blijos isakymo, kur žmo- '0,)fCIal sako* kad tal u?®1- 
nėms liepia daugintis ir m0J>mas ant Stalino saules, 
pripildyti žemę, bet nelie
pia eiti pas popą ar rabiną 
gauti leidimą tam bizniui.
Stalinas nori “sukazokinti” 
visą Europą, tai jam reikia 
daug žmonių, kaip ir Hitle
riui reikėjo daug žmonių, 
kad germanizavus Europą.

Apie Lietuviškus 
Tavoriščius

Lietuviški tavoriščiai iš 
“Vilnies’’ sovieto smarkiai 
bara Amerikos valdžią, 
kam ji nori sutvarkyti uni
jas, kad nebūtų taip daž
nai nereikalingų streikų ir 
gamybos trukdvmo- Jie sa- 
ko, valdžia pasimoja prieš 
darbininkų laisvę.

Ale kokią laisvę turi dar
bininkai Stalino rojuje?, už 
kurį bolševikai savo galvas 
guldo? Aš nesuprantu, ką 
jie gauna už rėmimą Stali
no? Juk žmogus tik jau už 
dyką nekabins sau kilpos 
ant kaklo.

Sako. Stalino rojuje dar
bininkai neturi prieš ka 
streikuoti, nes jie dirba dėl 
savęs ir viskas yra “jų pa
čių.” Ale juokingai atrodo, 
kad dirba dėl savęs, dirba 
visa šeimvna ir vis vien nie
ko neturi. Tai kibą iie vėją 
gaudo po laukus ar iš tuščio

liau pristatė prie darbo, lie 
pė apskaičiuoti, kiek ce
mento, plytų ir akmenų rei
kės pastatymui kokių tai 
namų. Paskyrė laiką, kada; Baiaševičius Autam 
apskaičiavimą paduoti. Pra- co, kilęs ar turėjęs g. 
dėjo mano draugas Poškus 
figeriuoti ir pradėjo abejo
ti. Jei nepataikys ar neims 
už kainieriaus? Pasijuto, 
kad pakliuvo į bėdą. Čia jį 
saugo ir tardo, kaip kokį 
šnipą, o čia liepia parodyt, 
kaip jis moka apskaičiuoti 
namo statybą. Kiek jis pa
matė Rusijos gyvenimą, 
jam baisiai nepatiko. Skur
das. vargas. Nutarė grįžti į 
Ameriką. Bet ar beišleis?— 
galvoja Poškus. Nutarė slap 
tai pabėgti. Išėjo iš savo 
gyvenamo namo “kaip sto
vi,’’ kad sargybinis nesulai 
kytų. Išėjo neva į miestą ir 
sulaukęs nakties pasileido į 
vakarų pusę. Pasiekė Pins
ko balų ir per ten pasiekė!

i Lietuva.!

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieikomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieško ir iš kur.

Alinskas, Juozas ir It 
Andriejaitis Leonę. š 
Andriulis Eugenijus, 1. 

kėši Eurojioje studij-. 
vo sustojęs Kluipėt! .

Papilio parap.,

Jie bijo, kad jų “rojaus” 
kas nesugadintų. Bet kodėl 
tie tavorščiai nenori į tą sa
vo “rojų” važiuoti? Jie to 
rojaus bijo. kaio tas pasa
kos velnias kryžiaus. Jiems 
ten butų kaput, kaip jau 
buvo labai daugeliui senųjų 
komunistu, o jei išliktų gy
vi, tai pakliūtų Į baisią ver
giją.

Rodos, tik beprotis žmo
gus iš po savo kojų gali 
grindis traukti, norėdamas 
kitus įmesti į duobę, nors 
ir pats kartu įkrinta. Aš 
nesuprantu tokių dalykų,

Kaminskaitė Agota, duktė Juozo Mencevičius Juozas, iš Simno, A- 
ir Mares, iš Vilkaviškio, gyv. Wa- lytaus apsk., pirmojo karo Ameri- 
terbury. kos kariuomenes veteranas, gyv.

aauuus Jurgis, turėjo vaistinę lirookiyne. ...............
(Drugg Store) Utica, N. Y. Miltakienė Magdalena, Vilkaviški©

Kavaliauskienė t Ramanauskaitė) vai., gyv. New Yorke.
Marė, gyv. Shamokin. i Mockevičienė (Povilaičiutė) L'rsu-

Kavolienė (.Kasparavičiūtė) Marė, lė, duktė Joozo, Vilkaviškio apsk., 
Batakių vųl., Tauragės apsk., gyv. gyv. VVaterbury.
Chicagoje. Morkeliunas Antanas, jo žmona

Kazakevičiūtės, Elena ir Ona, gi- Veronika Mencevičiutė ir jų dviejų 
musios Amerikoje. sūnus. kil. iš Simno, Alytaus apsk.,

Kereiša Jonas, Gražiškių vai., Vii- gyv. Brooklyne.
Namajuška Balys, iš Zatasų. 
Karkus, Kazys, Juozas. Barbora ir 

Agota.
Naujokaitis Pranas, gyv. Ne* 

Yorke.
Navardauskienė (Jasaitytė) Emi

lija, gyv. Inkermann.

A

I
II
II
Ullu
U

kariškio apsk.. gyv. New Yorke. 
Kiburis, gyv. Bostone ar Dorches

ter, Mass.
Kizlaitienė (Kadzevičaitė) Oan, 

Garliavos vai., Kauno apsk.
Kulpinskienė (Vaitkevičiūtė Elena,

nas ir Kleopas, Šimkaičių vai., Ka- ir vyra Jonas, gyv. Chicagoje. 
z-ipcs- st.iRisj apsk Kupšys Juozas, gyv. Philadelphi-

Grigalius Petras, kil. ar turėjęs I joj ir Kupšys Kazys, gyv. Chicagoj.
- giminių Vilkaviškio apsk. I Kilę iš Kartenos vai., Kretingos ap.

Gaidelis Juozas,
.ų vai. gyv. Chicagoj. 

m. lan- Gerulaitis .Motiejus, žmona Klei- 
... bu- niutė ir sūnūs Albertas, gyv. Brook- 

.;...ilgoje, lyne, kil. iš Mariampolės apsk.
Vin- GiGedraitis, Juozas, Kazys, Anta

kio vai., Kauno apsk.
Bambonieuė (Ali-<- 

New Yorke.
Baranauskas Feliksas, 

mo, kilęs ar tarėjes 
k i ųapsk.

Barteška, Antanas i- 
mę Amerikoje, vaikai 
taitės < Barteškienės), 
lyne.

Bražėnas Jonas, Ute:
Brazys Stasys, gyv.
Brinklys Feliksas, g 

phijoje.
Geliešius Jurgis.
Čepskis Petras, gyv. 

lęs ar turėjęs giminių P 
Švenčionėlių apsk.. gyv. ;':oite!|

Černiauskas Jonas, D-. • , vai
Dabkienė (Narbutaitė) ! .,;iė,

sesuo Simo.

To— Gudaitytės, seserys, gimines ar 
Fisiš Pažįstamos Lapieniams.

Harmonavičius Jonas, Viduklės 
vai., Raseinių apsk., gyv. Chicagoj. 

J\,Hubert-Jonaitytė Stasė, gyv. Chi- 
Bro,.k- Janonienė (Stakytė, Panevėžio ap.

•Jasaitis Povilas, brolis Antano, 
gyv. New Yorke, auragės apsk.

apsk. 
agoj.
P!..ladel- Jasaitis Stasys, sūnūs Jurgio, gyv.

New Yorke.
Jaskutytė Ona. gyv. Xew Yorke. 

",ę, ki- Jokuhiatienė (Stankaitvtė) Marė, 
.••zio ap. gyv. New Yorke.

Jokubauskis Juozas, brolis Onos. 
Vištyčio vai., Vilkaviškio apskr.

Kuzmarskis Pranas, Naumiesčio 
vai., Tauragės apsk., gyv. Chicagoj.

laizickas, Antanas ir Jonas.
Linkis Vladas, gyv. fletroite.
Liškevičienė Ona, gyv. Detroite.
Macokienė (Jokuhauskaitė) Moni

ka. sesuo Onos.
Mačiulaitytės, Ona ir Uršulė, iš 

Gražiškių vai., Vilkaviškio apsk., 
gyv. Philadelphijoj.

Majevskis Dionizas, Žiežmarių vai., 
Trakų apsk., gyv. Chicagoje.

Ninartaitė Ona, šakių apsk., Jan
kų vai.

Nindrulaitienė Emilija. Biržų vai.
Noreika. Aleksas ir Pranas, gyv. 

New Yorke, kilę ar turėję giminių 
Alvtaus apsk.

Pakulaitis Karolis, sūnus Prano, 
gyv. Waterbury.

Paplinskas J< nas, sūnūs Silvest
ro, Vilkaviškio apsk., gyv. Water- 
bury. .

Patalauskaitė Marė.
Petraitis Jonas, pusbrolis Antani

nos Narbutaitės.
Pigenaitė Uršulė, Naujamiesčio

Makaravičienė (Karsokaitė) Rožė, vaL Panevėžio apsk. 
gyv. New Yorke. j Pilipavičiai, kilę ar turėję giminių

j Malinauskaitė, iš Dzūkijos, kelis Liudvinavo vai., Mariampolės apsk.
Į kartus lankėsi Lietuvoje, Klaipėdo- Pipiras. Kazys ir Stasys. Kaltinė- 
į je. _ "inų vai., Tauragės apsk.

Jurgaitis Liudvikas, sūnūs Prano,' Malinauskienė, našlė Antano Ma- ' Povilaitienė (Ramanauskaitė) Pra- 
. ?yv. New Yorke. . ; linausko, Žiniunų km., Joniškio vai.,1 nė gyv. Shamokin.

_ Dabsvs (Dapsys), An.;. ;a-. Ignas Kairytės, Anelė r: Teofilė, ištekė- Šiualių apsk.. ir jos vaikai, Anta-' Putinas, Augustas ir Agota, 'kilę 
ir Juozas, sūnus Stas: . Kiovamių jusios, pavardės nežinomos, kilęs iš nas ir Antutė, gyv. Chicagoje. ! iš Tauragės, gyv. Philadelphijoj.

Biržių parapijos. J Masiutė < Dremydziulė), Radzilo- ; Radzevičaitės. Magdė ir Katrė, iš
x v Kalanta Vaclovas, Perlojos valse., nių km., Veisėjų vai., Seinų apsk., Garliavos vai., Kauno apsk.

Dagienė Elzbieta. Gardner. Alytaus apsk. t gyv. Chicagoje. Ramoškevičius Ignas, Moliunų km.,
Dagys, Krisuus ir Petras, kilv iš Kalbaitienė (Povilaičiutė) Agota, ! Mašiotas, iš Vaitiškių, vedęs Stel- ; Pumpėnų vai., Panevėžio apsk.

, duktė Juozo ir Kotrynos, Vilkaviš- moVaitę ir jo brolis. , Ir jo vaikai: Antanas, Pranas, Ijud-
•larės, kio apsk.. gyv. \Vaterbury. i Mežeciutės, Marė ir Elena, gyv. vinė ir Stasytė, gyv. Conn. valst.

Karvelis Leonas, Simno vai., Aly- New Yorke. , Jieškomieji ar apie juos žinantie-
rdon. taus apsk. i Miciuta, -Jonas. Vincas. Julius ir ji maloniai prašomi atsiliepti:

10, ir' Kasperskas Jurgis. Pajevonio vai. Juzė. Suvalkų Kalv. vai., gyvenę Consulate General of Lithuania.
Vilkaviškio apsk., gyv. Brooklyne • Brooklyne. 41 W. S2nd St., New York 24, N. Y.

parap., Šiaulių apsk. 
Mass.

Biržų apsk.
Dambrauskaitė B.,

. j g>’v- New Yorke. 
ei Daukšienė Antanina,

Lenkiją, o paskui Lietuvą. ‘ n Devenįs r,Jona<-. s«nu T- t • 7 1 Devenyte Berta, iš B rž .Is Lietuvos paraše žmonai
Amerikoje, kad prisiųstų 
šipkartę važiuoti į Ameriką.
Žmona ir sesuo, kuri dirbo 
Keistučio kliube, iam nu
siuntė šipkartę ir jis grįžo 
laimingas, kad galėjo ap
leisti tą “rojų.” Užmiršo vi
sokius bolševizmus ir pasi
darė visai padorus žmogus.
Jį Rusijos bolševizmas per 
kelias savaites visai išgydė.
Bet jei butų palikęs Rusijoj, 
tai butų turėjęs vergauti’
“rojaus” činauninkams.

K. K&rči&utk&s,į
Chicago, III.:

Svarbus Davadas
Laiškai iš Tarybų Masko-

______ ~ lijos vienatinis ir svarbiau-
Kao žmones, Kurie čia gjas davac)as, parodymui
pafda gaSo b?t šiUm da'»ininko būklės blogu- 
kraštui duobę kasa Jie vis dinti’t kad darbininkas*
nmivcrononmti iv rainomo . 7 ______neužganėdinti ir tarnauja 
svetimam kraštui, kurio nie
kas nemyli ir į kurį patvs 
nevažiuoja. Atsiranda tokių 
išgamų lietuvių tai-pe. ku-

nuolat ii* sunkiai dirbąs, ne
gali netik apsirengt, o nė 
žmoniškai (sočiai) pavalgy
ti. Tai vargo ir kalinio būk
lė. o ne laisvo piliečio pasi-rie serga fanatizmo liga b-rinkimas. jeis&riau tokią 
šąli Pavadinus darbininkųsikratyti. Tokiem labai bu

tų pravartu nuvažiuoti ant 
kuracijos į Stalino saulę, 
kaip tą buvo padaręs mano 
draugas Poškus.

Poškaus Pamoka

pragaru. į kurį patekus ne
bėra galimybės ištrukti. ,

F. L. Rimkaus pridavi- 
mas “Keleiviui” jo pažista- 
mo Juozo Kleizos, iš Mas
koliuos prisiųstų laiškų yra

Po pirmo pasaulinio ka- didžiausias patarnavimas- ■* - • • • • 1 — • 1.1 * J * * * X • 1 —ro, kada Rusijoj prasidėjo
“rojus,” mano draugaspila į dyką. Tikri stebuklai.! tas

Amerikos darbininkas Poškus pasiukvatino tame
dirba dėl kapitalistų. Ale rojuje pagyventi. Jis mokė- 
Amerikos darbininkai turi jo gerai raškai, o čia jau 
savo namus, turi automobi- buvo pastatęs kelis namus, 
liūs, gerus namų įrengimus, mokėjo pleistravoti ir statė- 
radioT Šventomis poilsio si kontraktoriu. Kada čia 
dienomis jie gražiai pasirė- užėjo nedarbas, tai jis nu- 
do ir kartais neatskirsi dar- tarė važiuoti į Rusiją. Pali-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.......................................................... <1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Hoaton. Mass.

skleidimui rūsčios teisybės 
apie Tarybų Maskoliją, ku
ri ir Lietuvą pasiglemžė. Jei 
prieš karą tokius nelemtus 
nepatogrumus, trukumus 
Maskolijos nuolat dirbąs 
darbininkas kentė, tai kas 
besakyt dabar, kada darbo 
dar daugiau, o reikmenų 
pragyvenimui mažiau!

Kai nedirbąs gyvena, 
skursta, savaime supranta
ma. bet kada nuolat dirbąs, 
o negali netik padoriai pra
gyventi o ir sočiai pavalgy
ti. tai gyvam pragaras, nuo1 
kin io apsaugok Praamžiau!

Geistina kad tokius laiš
kus iš Maskolijos gavę. 
brangintų kaip retą bran
genybę, ir skleistų neužčiau
piamos teisybės žodį, kaip 
kad A. L. Rimkus padarė.

Ani« Rūkas.

MAIKIO T6VUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė sekamieji drau
gai: B. Simon iš Detroito 
(prisiuntė $6), Mrs. Uršu
lė Suginta iš Detroito (at
siuntė $10) Stanley 0’- 
Brikis iš Millinocket, Me.. 
D. Kirmil iš Lawrence, M. 
Skrebis iš Detroito. P. An- 
drekus iš Chicagos, Mrs. C. 
Parker iš Roxbury. Mass., 
J. Neverauskas iš Oak 
Lawn, III., C. Yuška iš Ci
cero, III., Wm. Gelgota iš 
Detroito.

r

Tamsios naktys mums jau dingo 
Vėl' Kalėdos bus laimingos 
lr besiekiant mums taikos 
Tebūnie šviesu visados

« TUvr’fav .K,

. J.
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Per Šventes Paštas Muša 
Rekordus

Lietuvai Remti Draugijos 
Vakarienė

Aukos Amerikos
Tarybai

Lietuvių PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Šiais metais Bostono paš
tas turi tiek darbo su laiš
kais ir kalėdiniais sveikini
mais, kiek niekada nėra tu- 

. , rėjęs. Iki praeitos savaitės
DR. P. PADALSKIO ZO- Teis du Įtariamus Išda- galo per Bostono paštą jau 
DIS L. P. DRAUGIJOS vysteje perėjo apie 9 milionus laiš-

MIT1NGE j ---- - — kų jr atviručių. Tokio laiš-
--------  Gruodžio 27 d. Bostone ku tvano paštininkai nieka-

Piaeitą ketvirtadieni Lie- federalinis “grand jury’ da neatsimena.
tuvių Piliečių Draugijos na- pradės apklausinėti du A-J 
rių susirinkime So. Bosto- menkos piliečius. Douglas 
ne pirmininkas adv. J. Gri- Chanaler ir Robert H. Best, 
galius pakvietė pasakyti kurie per karą dirbo Vokie- 
trumpą kalbą Dr. Praną Pa- tijoj ir per vokiečių radio 
dalskį, kurs dabar lankosi vedė propagandą Ameriko- Praeitą sekmadieni trau- 
Naujojoj Anglijoj. je. Abudu tie piliečiai kai- kinvs “Allouette” iš'Mont-

Dr. Padalskis kalbėjo tinami išdavyste karo metu realo i Bostoną, pilnas ke- 
trumpai, bet labai aiškiai ir jiems gresia didelė baus- leivių. susidūrė su prekinio 
nušvietė Lietuvos žmonių mė. Abu kaltinamieji buvo traukinio inžinu prie Ca- 
sunkią kovą prieš svetimuo- gabenami orlaiviu iš Vokie- Wansville stoties. 16 kelei- 
sius okupantus. Kalbėtojas tijos Į Washingtoną, bet ka-jyjų fįko sužeista. Traukinys 
trumpai palietė begalvišką da orlaivis atskrido i Mas- _ p0‘ susidūrimo tęsė kelione 
ir plėšikišką rusų bolševikų saehusetts valstiją, jis ture- toliau ir atvyko i Bostoną 5 
politiką, kuri visus lietu- jo nusileisti dėl netvarkos 
vius vertė priešintis rusų at- motore. Pagal istatvmą, to- 
neštam režimui. Savo poli- kie Įtariami išdavikai tei- 
tiką bolševikai rėmė žiau- siami ten, kur jie pagauna

Montrealic-Bostono Trau
kinys Įvažiavo į Prekinį 

I liziną

KORĖJOS DELEGATĖ
?SQQffO

Sausio 12 d. Lietuvai 
Remti Draugijos Bostono 
skyrius rengia šeštą metinę

•i
nu teroru ir masiniu lietu- mi Amerikos žemėje, todėl; 
vių naikinimu. Atėję vokie- ių kelionė Į AVashingtoną i 
čiai tiktai tęsė bolševikų buvo sulaikyta ir jie bus tei 
politiką. Naciams nereikėjo siami Bostone.
nieko nauja išgalvoti, jie j ------------------
pasinaudojo bolševikų įves
ta plėšimo ir prievartavimo; 
tvarka.

Nutruko Derybos dėl 
Uždarbių Pakėlimo

Rusai kalino ir masiniai 
išvežė iš Lietuvos apie 50
tūkstančių žmonių. Naciai ir. . . - . .
prievarta išvežė iš Lietuvos j pinkai įskėlė reiKalavimą 
Į karo darbus 60,000 lietu-! uždarbių pakėlimo. Pra- 
vių. Dabar bolševikai vėl

Naujosios Anglijos vilnų 
mezginių fabrikų darbi-

Kalėdų Pirkiniai Vagims 
Tikra Šienapiutė

Šią savaitę per “Keleivio” 
ofisą dorchesterietis P. Gab- 
riunas aukavo Amer. Lie- 

vakarienę. Ji Įvyks Lietuvių tuvių Tarybos vajui $10. 
Piliečių Draugijos svetainė- Pirmiau per musų ofisą 
je, South Bostone, 6 vai. buvo aukavusios p. Ona 
vakare. Vakarienė yra nu- Kubilienė iš Nevv Yorko $5. 
matoma, kaipo Amerikos ir Adelė Shimanskienė iš 
Lietuvių Tarybos vajaus da- Bridgewaterio $1. 
lis. Visas vakarienės pelnas Tai gražus pavyzdis kl
eis Lietuvos laisvinimo rei- tiems!
kalams.

RADIJO PROGRAMA
Pabrango Piršlybos

Charlestoune, po numeriu 
545 Medford St., parsiduoda 
mėsos ir kitų valgomųjų daik
tų krautuvė. Biznis išdirbtas ir 
eina gerai. Pardavimo priežas
tis yra savininko senatvė. Ga
lima kreiptis visomis darbo die
nomis. (D

RUIMAS SU ŠILIMA

gabena lietuvius Į prievar
tos darbus ir jau virš 100.-I 
000 lietuvių yra išvežta iš 
Lietuvos. Lietuvių tauta yra 
naikinama. Ji nenori mirti 
ir kovoja prieš okupantus. 
Prie tos kovos kalbėtojas 
kvietė ir mus aktingai dė
tis.

Dr. Padalskio kalba pa
kartotinai buvo pertraukta 
griausmingais plojimais. 
Po prakalbos visi susirinku
sieji atsistojo ir pagerbė

Magazinai pilni pirkėjų; 
i žmonės bėgioja apsikrovę 
; pirkiniais, ryšuliais ir pa- 
' kietais. Visi perka “dova- 
. nas.” Tuo karščiu naudoja
si ir vagys. Jie dirba išsi
juosę. Bostono policija kas
dien gauna daug skundų, 
kad vagys nukniaukia “do
vanas” arba ir žmonių pi
nigines. Atrodo, kad visi 
Bostono vagys turi didelę 
šienapiutę ir slankioja po 
didžiuosius magazinus ir

Čia matosi Luisą Yim, 
Pietų Korėjos delegatė Į 
Jungtinių Tautų seimą New 
Yorke.

BOSTONO ELEVATED KOM 
PANUOS LAIŠKAS MA

JORUI CURLEY

Boston Elevated kompanija 
pranešė majorui Curley nega
linti šiuo laiku užmokėti savo 
mokesčiu miestui, nes neturin

ir

Lietuvių Radijo Korpora-j 
cijos programa ateinantį ne-l 

Pas senų papročių žydus dėldienį iš WORL stoties, 
yra mada, kad piršliai “be 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
jaunųjų pagelbos” sutaria j 10-30 ndn. bus tokia: 
vedybas. Tokių piršlių A- j 1—Muzika.
merikoje yra 350. Jie dabar 2—Dain. Ona Mineikaitė
nutarė pakelti užmokesnį iš Brocktono. 
už piršlybų darbą ir už vie-’ 3—Pasaka apie Magdutę 
nos poros apvesdinimą imsi p0 programos parašykite 
$75. Toki yra nustatyta tak-savo įspūdžius ir nusiųskite 
sa, pigiau jie nesutiks tar- šiuo adresu* W0RL Sta- 
pininkauti tarp jaunųjų tė- tion, Lithuanian Program. 
vų. Boston, Mass. S. Minkus.

Vienaai asmeniui ar porai be 
vaikų yra nemažas ruimas su 
šilima. Busas eina kas 5 minu
tės, iki storų 5 minutės. Nuo
ma nebrangi. (52)

Augustas Warnas.
82 Normandy Avė., 
Cambridge, Mass.

Davažiuot nuo Harvard Sq. 
busu. Fėras 10 centu.

eita savaite Bostone buvo tj Pakankamai pinigų. Algos _
vraidėiusii deiybos. Dar- ^naPiu‘« “ slank?°ja “X Sto/
bininkai reikalavo nakelti didžiuosius magazinus n P»e fc>00,000 į pataitę. šitos
uždarbius 60 0W darbiniu-‘u4 bus apmokžtos- 
ku. Bet derybos greit pasisavint, ne jiems skirtas 
trako. Fabrikantai atsisakė dovanas. Vagys dažnai ap- 
derėtis su visu dirbtuvių

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Visiem* Linki

FINI - D RU G S
290 W. Broad way, South Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2754—9472

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai :
Juozas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

atstovais ir pasisakė už de
rybas atskirose dirbtuvėse.

lanko gatvėje paliktus auto 
mobilius.

Du Milionai Studentu

Mes turim daug Kalėdinių Dovanų. Prašom ateiti * 
ir pažiūrėti. Kainos neaukštos, f

Pas mus galit nusipirkti ir “Keleivį” atskirais 
numeriais. Kaina 6 centai.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Pikietavr> Bažnyčias 
tekc Kalėjiman

Pa- Amerikos
ir kolegijose šiais metais

i ra du milionai studentų, ta-
Praeitą sekmadieni prie’^gį^į6 700'000 

žuvusius ir žūstančius lietu-dvejų Bostono bažnyčių pa-į kauiosZ Anglijos auk 
yrus kovoje uz musų tautos!sn-ode pikietai su užrašais, mokvkiftt daugiai
laisvę ir išsilaikymą.

Lietuvių Piliečiu
Nauja Valdyba

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: noo 2 ild 4 

ir noo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

..4x_s S — -t. = S,S. XXX — S S 2 K ~ » X »“ - ” “ SS 6."

GARANTUOTAS DARBAS ANT
Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų

TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ
Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 

Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 
Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

nes kitaip sustotų gatvėkariai 
ir miesto gyventojai liktų be 
susisiekimo priemonių.

Šių metų lapkričio 1 d. Ele
vated kompanija turėjo užmo
kėti miestui apie $1.200,000 
mokesčių, bet neturėjo iš ko.

universitetuose j Nuo 1911 metų ji turinti $3,-:
652.573.73 nuostoliu. o už 
1916 metus prisidės dar $2,- 

buvu- 000.000.
Elevated kompanija pasižada 

mokesčius miestui užmokėti, 
bet prašo palaukti. Ji tikisi, 
kad jos finansai ateity pagerės, 
nes pakelt? mokesti už važia vi-

Tek 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 St, arto Central B*. 

CAMBRIDGE MASS.

tosiose mokyklose daugiau- 
pnesinm-, g|aį Sj-Uf}entu yra Massachu- 

i . i = -: „ - , • .1 setts 23 mokyklose, ju yra
f-a -Tr i-Z S' -52,762 (1939 metais buvo ima: kur pirma buvo mokama

Draugijos. U a-ukti karo tarnybą, ri- 33 707) antroj vietoj .Nau- 5c, nuo 14 gruodžio mokama
kietimnkai buvo areštuoti . . ; r;„,- 'u,, m,-1 joj Anginoj eina Lonnecti- jau 10c.

11 us. cut valstija su 8.987 stu- ■

Rep.
amnestuoti 
kus. kurie

karo
buvo

Praeitą ketvirtadieni 
Bostono Lietuvių Piliečių; 
Draugija laikė savo prieš-j 
metinį susirinkimą. Buvo' 
perrenkama valdyba atei
nantiems metams. Iš viso 
balsavime dalvvavo 467 
nariai. Į valdybą išrinkti: 
adv. J. Cunys pirmininku, 
S. Mockus — vice-pirmin., 
Alb. Neviera — protokolų 
raštininku, A. W. Druzdis 
— finansų raštininku, P. 
Durnas — iždininku. V. 
Paplauskas — maršalka. Į 
direktorius pagal balsų dau 
gumą išrinkta: adv. J. Gri
galius, Dr. A. L. Kapočius. 
J. Arlauskas, J. Lekvs, F. 
A. Zaleskas. adv. C. J. Ka
linauskas ir W. A. Amsie.

už valkiojimąsi” 
So. baudžiami.

Tuo tarpu įvairios orga
nizacijos siunčia Preziden
tui reikalavimus, kad iis 
amnestuotų karo priešinin
kus.

Nori Sulaikyti “Divorsų 
Isteriją”

Massachusetts valstijos 
atstovas E. J. Donlan Įnešė 
į vdlstiios seimelį bilių apie 
pasunkinimą divorsų. Jis 
nori taip suvaržyti divorsus, 
kad žmonėms praeitu noras 
skirtis. Divorsai turėtu bū
ti brangus, painus ir reikė
tų ilgai laukti, iki teismai 
galėtų duoti perskirimą. 
Tas atstovas sako. dabar 
užėjo masinė isterija skir
tis ir jis nori prieš tą ligą 
kovoti naujais perskyrų su
varžymais.

Aukos Lietuvai Vaduoti
Prie paskelbtų aukų Lie

tuvai vaduoti praeitam “Ke
leivyje” mus prašo atitaisy
ti kai kurias klaidas.

Karolis Vas.el aukavo $10! 
(paskelbta $5). nepaminėti 
aukotojai: J. Kropas — $5. 
P. Apšiega —- $2 ir Mrs. M. Strazdienė — $1.

cut valstija SU 8.987 stu-! Po laišku pasirašo Boston 
dentais, o mažutė Rhode Elevated kompanijos giobėjų
Island valstija 
studentus.

Remkit
skelbiasi

turi 5,456 taryba: pirmininkas Edwar<: E.
- Whiting. sekretorius Henry J. 
Smith. Emest A. Johnson. Į 
William P. Jov ir Patrick J 
Welsh.

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

Sveiki, Kalėdų 
Sulaukę!

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 M ilk 
Companijai pasiekti gerų laimėjimų pereitais 
metais.

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

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu- 
1 silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 dien* 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MAS3.

TeL Commonwealth 457S

Whiting Milk Co
Oualitų for Over a Centunj

Savo užsakymus 
telefonuokit:

CHArlestonn 2860 GREATER BOSTON PROVIDENCE WORCESTER

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. . (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

O R. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrini**
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUtb Boston 4618
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