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Maskva Laimėjo Lenkijos 
Suktus 'Rinkimus’

Maskvos Lėlės Sakosi Gavę 90% Balsų — 138 Žmonės 
Buvo U šiaušti Per “Rinkimus” — Tūkstančiai Valstiečių 
Partijos Veikėjų Kalėjimuose — Amerika ir Anglija 

Šaltai Žiuri, Kaip Maskvos Lėlės Siaučia Lenkijoj

Praeitą sekmadienį Len- LaiVūS SU
kijoj vyko rinkimai, ku- .

rie buvo gryniausias išsity- oho AfTlOtiemiS
čiojimas iš demokratiškų! ‘ ---------
rinkimų. Lenkijos kvislingų Graikų laivas “Chimarra” 
valdžia su negirdėta sauva- užvažiavo sekmadienį ant 
le ir kiiivinomis muštynė- fninos Graikijos pakraštyje, 
mis užsmaugė opozicijos prie Attica. Del minos spro- 
paitijas ir ginasi “rinki-įgimo laivas prakiuro ir 
mus” laimėjusi.

Visi stebėtojai sako, jog 
Lenkijos “linkimai” buvo
tik pasityčiojimas iš Jaltos 
ir Potsdamo susitarimų. 
Jaltoje prezidentas Roose
veltas, o Potsdame prezi
dentas Truman garantavo 
savo parašais, kad Lenkijo
je bus pravesti “laisvi ir ne
varžomi rinkimai.” Bet Ru
sija tuos pažadus sulaužė 
ir užkorė Lenkijai savo lė
lių valdžią.

Suktųjų “rinkimų” balsų 
skaitvmas dar nėra baigtas, 
bet Varšuvos kvislingai jau 
giriasi, kad jie “laimėjo.”

Varšuvos valdžia skelbia, 
kad ji rinkimus laimėjo. 
Sako, 90r> balsuotojų pasi
sakė už bolševikus ar bolše
viku remiamus kandidatus. 
Kadangi bolševikai balsus 
skaitė, tai. žinoma, jie pri
skaitė. kiek norėjo. Kur bu
vo didesnė kontrolė iš opo
zicijos pusės, ten ir sukta 
Varšuvos valdžia uaduoda 
mažiau balsų už bolševikus.

Apie Lenkijos “rinkimus” 
liudija tas faktas, kad per 
gruodžio mėnesį nuo 80,000 
iki 100.000 valstiečių par
tijos veikėjų kaimuose ir 
miesteliuose buvo kalinami 
po kelias dienas. Daugelis 
buvo politinės policijos mu
šami, persekiojami. Toks 
negirdėtas smurtas vadina
ma “laisvais ir nevaržomais! 
rinkimais,” pagal Jaltos ir, 
Potsdamo susitarimą...

įgimo laivas praKiuro ir po 
Į pusvalandžio nuskendo. Ne
laimėje žuvo 368 žmonės, 
daugiausiai moterų ir vai
kų. Ant laivo buvo vežami 
40 belaisvių partizanų, jie 
irgi nuskendo. Išsigelbėju
sieji keleiviai pasakoja apie 
baisią paniką laive, kada 
laivas pradėjo skęsti: mo
terų ir vaikų klyksmas pri 
pildė laivą, prasidėjo grum
tynės del įsėdimo į gelbėji
mosi laivukus, keli laivukai 
su išsigelbėjusiais keleiviais 
taip buvo perpildyti, kad 
jie nuskendo. Per pusvalan
dį laivas su 368 žmonėmis 
nuėjo į juros dugną.

PREZIDENTAS TARIASI SU KONGRESO VADAIS

Prezidentas Truman priėmė Baltajame Name naujojo Kongreso vadus. 
Viduryje paveikslo matosi prezidentas Truman, o iš kairės į dešinę matosi 
kongresmonas Sam Rdyburn (demokratu vadas), kongresmonas C. A. Hal- 
leck (republikonų vadas), senatorius Arthur Vandenberg (laikinas Senato 
pirmininkas), kongresmonas J. W. Martin (Atstovų Rūmų pirmininkas), se
natorius W. H. White ir senatorius Aiben Barkley (senato demokratų va
das). Prezidentui Trumanui teks su tais vadais aptarti iš anksto visus įsta
tymus ir nuolat bendradarbiauti.

Uoliai Valo Valsty
bės Departamentą

A uirvu < r U inuorvvvo
Rankose

Valstybės departamente 
Washingtone buvo nemažai 
tarnautojų, kurie buvo arti
mi komunistų partijai arba 
buvo komunistų bendrake- 
Įgivįai. Nesenai buvo pradė
tas valymas komunistų iš 
Valstybės departamento. 
Buvo pradėtas “aiškinimas”

Senatorius Vandenberg,'del 314 tarnautojų. 200 bu- 
senato užsienių komisijos, vo iš karto atleisti iš darbo, 
pirmininkas sako. jog da- o iš likusių 59 buvo ištei- 
bar pasaulyje eina varžyyt- sinti. 53 dar yra aiškina- 
nės tarp Amerikos ir Rusi- mi. Vienas aukštas Valsty- 
jos. Tos dvi galingiausios bės departamento pareigu- 
šalys atstovauja skirtingas nas. Carl Aldo Marzani, li- 
ideologijas, skirtingas tvar-ko patrauktas į teismą už 
kas. Bet jei Maskva nori, ’ melavimą. Jis sakėsi nepri- 
pasaulyje gali būti taika. Į klausęs prie komunistų par- 
Amerika nenori niekam tijos, niekada jai nepadėjęs 
primesti savo tvarkos ir su- ir nedavęs pinigų. Bet pa
tinka gyventi taikoje su'sirodo. kad tai buvo netie-
Rusija. Todėl taikos išlai 
kvmas pareina nuo to, ar 
Maskvos valdovai nori pa
saulyje taikos, ar varžyty
nių.

sa. Kitas aukštas valdinin
kas irgi pagautas bemeluo
jant.
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Lietuviški Kliubai Stoja į Am. 
Lietuvių Tarybos Vajų

South Bostono Piliečių Draugija Skyrė Tūkstantį Dole
rių — Worcesterio Kliubas Skyrė $500 — Du Pittsbur
gho Kliubai po $500 — Kiti Kliubai Rengiasi Stoti į 

Vajų — Reikia Visų Pastangų

Atvyko 15 Lietuvių Amerikos Lietuvių Tary- rp, . bos vajus del sukėlimoI Temtimų 250,000 dolerių Lietuvos va
davimo reikalams pradeda

Sausio 16 d. laivu Ernie įsisiūbuoti. Į vajų stoja lie- 
Pyle atplaukė iš Europos 15 tuviški kliubai, kurie yra 
lietuvių. Jų tarpe yra: Al-į turtingiausios musų organi- 
girdas Andriušis, Amerikos zacijos.
pilietis, Alma Blady, Ame- Praeitą savaitę keli stam- 
rikos pilietė, Dr. Stasys bus kliubai jau paskyrė sa- 
Budrys su motina Sofija ir vo aukas Lietuvos gelbėji- 
dukrele Gražina, o taipgi i mo reikalams. South Bosto-

Francuzų-Anglų 
Karo Sąjunga

Prasidėjo derybos del 
sudarymo kariškos sąjun
gos tarp Francijos ir Angli
jos. Franci ia norėjo, kad iš 
Vokietijos butų atimta Ruh
ro sritis su jos pramone, bet 
Anglija ir Amerika su tuo 
nesutinka. -Jei Ruhro pra
monė paliks prie Vokieti
jos, tai Vokietija greitu lai
ku vėl bus kariškai stipra 
ir francuzai baukštosi del 
savo ateities. Kad nurami
nus francuzus anglai sutin
ka sudalyti su jais karišką 
sąjungą, kad ateitvje bend
rai gintis prieš Vokietiią. 
Kariška sąjunga liestų tik
tai apsaugą nuo Vokietijos.

KUBOJE MIRĖ JUOZAS 
SIMONAITIS

Havana, Cuba. — Sausio 
7 d. “La Esperanza” sana
torijoj nuo tuberkulozo mi
rė Juozas Simonaitis, gim. 
1897 m. spalių 14 d. Lin
kuvos vai., Šiaulių apskr. 
Velionis buvo Lietuvos ne
priklausomybės kovų sava
noris. Norėdamas pamatyti 
pasaulį 1924 m. išvyko iš 
Lietuvos ir gyveno Kuboje, 
bet čia gavo džiovą ir, iš
gulėjęs per šešis metus sa
natorijoj. mirė. Jį sušelpda
vo kai kada Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas New Yor 
ke ir ponia Nora Gugienė 
Chicago ie. Vietos lietuviai 
J. Aleščikas ir J. Grigaliū
nai jį lankydavo.

AMERIKA DUODA 
GRAIKAMS PASKOLĄ

300.000 KOMUNISTŲ 
KINIJOJ BĖGA

AIRIJOJ ĮVESTAS DUO
NOS RACIONAVIMAS

Amerika sutiko paskolin
ti Graikijai 11,000,000 do
lerių. Už tuos pinigus grai
kai pirks Amerikoj jiems 
reikalingų prekių. Visos

BALF Vajaus Ati
darymas Radio 

Bangomis
BALF Vajaus atidary-

Mergaitė Gimė ir 
Gyvena be Skilvio
Iš Washingtono praneša, 

kad ten daktarai surado 
i • • i • . i vieną aštuonių metu mer-Peggy Ln ElUon, 

kuri gimė ir dabar jau su
laukė 8 metų amžiaus ne
turėdama skilvio. Pas nor-

žmonos motina Marija Kur
šienė; skulptorius Vytautas 
Kašuba, buvęs Meno Aka
demijos Kaune profesorius 
su žmona Aleksandra ir du
krele Guoda. Skulptorius V. 
Kašuba buvo pagarsėjęs 
Lietuvoje, kaipo vienas iš 
talentingiausių jaunosios 
kartos menininkų.

Atvykusių tarpe yra dar 
Zenonas ir Kostancija Pet-

no Lietuvių Piliečių Drau
gija paskyrė auką $1,000; 
Worcesterio Lietuvių Kliu
bas skyrė $500 ir kartu tas 
kliubas paskyrė 500 dolerių 
šalpos darbui paremti; Pit
tsburgho Lietuvių Piliečių 
Draugija skyrė auką $500 
ir Pittsburgho Lietuvių Mo
kslo Draugija irgi paskyrė 
auką $500. Homestead Lie
tuvių Kliubas skyrė auką

veikiai su dukrele Marija, $100.
B. Makunaitė-Bakunienė ir į Tai pirmos aukos iš lie-

Astor Gallery salėje Wal- 
dorf Astorijos viešbutyje,_ 12_•___ JpenKiaaienj, ąausro u.,
bus perdiiodąnuis per ra
dio stotį WNYC nuo 1:30 
iki 2 vai. po pietų.

WNYC vra gaunama 
830 klc.

Pagrindinę kalbą pasa
kys James A. Farley, buvęs 
J. A. V. paštų ministeris ir 
BALF Vajaus Garbės Pir- 

! mininkas.

Kinijos nacionalinė vy
riausybė praneša, kad 300,- 
000 kinų komunistų buvo 
sumušti Mandžurijoj, 48 
mylios nuo Mandžuriios so
stinės Changchun. Komu
nistai ten darė dideli puoli
mą, bet buvo apsupti ir ap
lamdyti. Dabar praneša, 
kad komunistu armija bė
ga. o Čankaišeko kareivia5 
juos vejasi.

MIRĖ “PROHIBICIJOS 
TĖVAS”

Andrew J. Volstead, bu
vęs kongresmonas iš Min
nesota. mirė šį pirmadienį 
sulaukęs 87 metų amžiaus. 
Būdamas kongrese A. J. 
Volstead buvo “sausas” ir 
jis įnešė į Kongresą suma
nymą “nusausinti” visą A- 
meriką. Jo vardu pavadin
tas “Prohibicijos aktas” bu
vo padaręs iš Amerikos 
bootlegerių ir munšaino ro- 
j^

Andrevv J. Volstead bu
vo advokatas. 1903 metais

Ksaveras Knitaitis.

Georgia Turi Du 
Gubernatorius

mališką žmogų valgis iš 
burnos patenka į skilvį, o 
iš skilvio valgis eina į žar
nas. Skilvis pradeda valgį 
virškinti, o žarnos virškini
mą užbaigia.

Mažoji Peggy gimė be 
skilvio. Ji sukramtytą mais
tą kai nuryja, jis eina tie
siai į žarnas. Jos pavyzdys 
rodo, kad žmogus gali ir be 
skilvio gyventi. Bet gyveni
me tokie atsitikimai pasi
taiko labai retai. Daktarai 
žino tik du atsitikimus, ka
da žmonės gyveno be skil
vio. Vienas atsitikimas su 
moteriške buvo aprašytas

Kinijos Komunistai 
Nenori Taikos

Kinijos nacionalinė val
džia buvo dar kartą pasiū
liusi Kinijos komunistams 
susėsti prie stalo ir tartis a- 
pie taikos atstatvmą Kini
joj. Bet Kini ios komunistai 
atsisakė tartis del taikos. 
Amerikos spauda praneša, 
kad Kinijoj pilietinis karas 
eis ir toliau, visos taikos vil
tys nuėjo niekais. Kadangi

tuviškų kliubų. Visose lie
tuviškose kolonijose yra tur
tingų kliubų. Jei kliubų va- 
doyybės supras reikale. taL 
nėra abejonės, jog ir kiti 
kliubai prisidės su savo au
komis prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos vajaus pasi
sekimo.

250,000 dolerių yra daug 
pinigų. Tiek pinigų lietu
viai galės sukelti tiktai sto
dami visi bendrai į darbą. 
Jei visos organizaciios ir 
atskiri asmenys širdingai 
dėsis į darbą, pinigai bus 
sukelti.

Georgia valstijoj viešpa
tauja betvarkė. Išrinktojo 
ir mirusiojo gubernatoriaus
lio ir policijos pagelba už- Vokietijoj 1927 metais, o 
grobė gubernatoriau? rumus klta? ^įtikimas irgi su mo-
Atlantoje ir šeimininkauja 
valstijoj. Buvęs gubernato
rius Amall pasitraukė ir 
užleido savo vietą vietinin
kui Thompsonui. Dabar 
Thompson nori išvaryti 
Talmadge iš gubernatoriaus 
rūmų, bet Talmadge neiųą. 
Thompson šaukia valstijos 
miliciją, kad ji išvarytų ne
išrinktą gubernatorių, bet 
Talmadge grasina gintis vi
somis išgalėmis. Georgia 
valstijoj gali prieiti 
kraujo praliejimo del nebu 
vimo aiškaus įstatymo, kas 
pavaduoja gubernatorių 
mirties atsitikime.

EISENHOWER SAKO,
AMERIKA TURI MAŽAI 

KAREIVIŲ

Generolas Eisenhower sa
ko. Amerika turi laikvti 
Vokietijoi. Japonijoj ir Ko
rėjoj stiprią kariuomenę, 
nes nuo to n Įklauso “pa-

teriške buvo pagarsėięs 
Franci jo j 1755 metais. Da
bar daktarai atsidėję tyri
nėja mažąją Peggy.

RUSAI DUODA VOKIE
ČIAMS PAŽADUS

Rusijos armijos viršinin
kai Vokietijoj pažadėjo vo
kiečiams, kad jie nebeveš 
daugiau dirbtuvių ir maši

nų iš Vokietiios į Rusiią 
PJ.1,6 Kartu rusai žada, kad jie 

leis Vokietiios likusiai Dra 
monei gaminti išdirbinius 
del pačių vokiečių. Ikišio1 
veik visa rytinės Vokieti
jos pramonė buvo jkinkvt? 
į darbą rusų naudai. Bet 
ekonominė padėtis Rytu 
Vokietijoj pasidarė toki 
sunki, kad rusai nutarė pa
keisti savo politiką. Tas pa
daryta ir del nronagandos.

kinų komunistai atvirai pa-j Visos lietuviškos koloni- 
sisakė už karą ir nori gink-.jos ruošiasi iškilmingai mi
lais išspręsti Kinijos likimą. į nėti Vasario 16 Dieną, Lie
tai ir Amerikos politika Ki- tuvos nepriklausomybės 
nijoj turės pasikeisti. Iki-
šiol Amerika norėjo “sutai
kinti” kinus, bet dabar ta 
politika nebetenka pras- rikos Lietuvių Tarybos Va
rnės, nes Kinijos komunis-Į jaus prisidėti su stambesnė- 
tai iškėlė tokius reikalavi-imis aukomis, 
mus, kuriuos tik karas gali 
išspręsti.

šventę. Ta proga daugelis 
organizacijų ir pavienių as
menų rengiasi ir prie Ame-

POPIEŽIUS VĖL KALTI
NA BOLŠEVIKUS

Popiežius Romoje pasa
kė trumpa kalbą amerikie
čiams laikraštininkams ir 
sakė, kad bolševikai dauge
lyje Europos šalių sukurė 
naują tironiją, kokią buvo 
sukurė ir naciai Europoie. 
Popiežius sakė, Amerika 
duoda pagelba Europos 
tautoms, bet bolševikai tą 
nagelba išnaudoja savo re
žimo stiprinimui ir iš ame
rikiečių geros širdies daro 
sau gerą politinį biznį.

DAKTARAS IŠĖMĖ
RAKŠTJ IŠ SMEGENŲ
Iš New Yorko praneš? 

Dabar ir amerikiečiai ir ru- apie nepaprastą operacija 
sai žada vokiečiams viso- kuri buvo padaryta vienoie 
kias gerybes. Atrodo, kad ligoninėje. Ten buvo atvež

šaulio taika." Bet dabarti- pažadų politikoje rusai pra- tas tūlas A. Kaloznev su vi
nių metu musų kariuomenė 
tuose kraštuose yra silpna.

PAVARGO PLEPĖDAMI
APIE “NUSIGINKLA- 

VIMĄ”

Jungtinių Tautų “saugu
mo taiyba” atidėjo iki va
sario 4 d. ginčus del nusi
ginklavimo, apie kurį anks- 

’ čiau buvo kalbama, kaip a- 
pie labai “skubų” reikalą. 
Vietoj to, saugumo taryba 
pradėjo svarstyti Anglijos 
skundą prieš Albaniją del 
leidimo minų į Korfu kana
lą. Albanijos paleistos mi
nos jau išsprogdino du an
glų laivus ir šiaip pridarė 
nuostolių. Rusija norėjo tą 
skundą atmesti, bet “saugu
mo taryba” nutarė jį vis
vien svarstyti.
ANGLAI PROTESTUOJA

Anglijos valdžia pasiun
tė protestą “pačiam” Stali
nui del vieno Maskvos laik
raščio melagingo straips
nio. Maskvos “Pravda” ra
šė, kad Anglija nebepripa- 
žįsta savo kariškos sąjun
gos su Rusija, kurią anglai 
ir rusai pasirašė 20-čiai 
metų. Anglija sako, kad 

lika valandų’ no oreračiios’toks “Pravdos” prasimany-

sai sudaužyta galva. Dak 
tarai atrado, kad į jo sme

___ . •• genis pateko vieno colio il-
Iseio didelis ir įdomus M .J * uumo medžio ramstis. J)ak-

“Keleivio” kalendorius 1947 tarai išėmė rakšti ir tiki

lenkia visus.

Praeitą savaitę Airiioie'nuo karo nukentėjusios ša- 
buvo įvestas duonos ir svie- lys labai pasigenda UNRRA
sto racionavimas. Per sa- pašalpos ir visos skubina jis buvo išrinktas į Kongre-
vaitę kiekvienas žmogus pasiskolinti kiek pinigu A- są. kaipo reoublikonu kan- kad labai svarbu yra išlai- metams. Kaina
gaus 6 svarus duonos. Ang- merikoje. kad galėtu pirk- didatas. 1922 metais jis rin- kvti visa Amriką stipria,
lijoi duodama tik 4 svarai tis reikalingu pramonės iš- kimus pralaimėjo ir vertėsi nes tik stipra Amerika gali

15 uncijų per savaitę. . į dirbinių ar duonos. advokato darbu. .išsaugoti pasaulio taiką.

"pavojingai silpna,” todėl 
ja reikės ten sustiprinti. 

' Gen. Eisenhouer pabrėžė.
5Oc. Užsa- ligonis pasveiks. Dvy

li

kymus su pinigais prašom dar buvo <’rvvas
siusti “Keleivio” adresu. yra vilties jį išgelbėti.

ir mas yra neteisingas ir ne
gerina anglų-rusų santykių.

* t
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I APŽVALGA

(“Laisvės” namų. 
į Lietuviškos knygos kiek

--------- Į naperių “centrui” palinkė-
Juozas Tysliava kartą sime ir toliau uoliai melstis 

pasigyrė, kad jis remia Ben- pas Čigoną prie Stalino pa-’ 
dro Amerikos Lietuvių Lie- veikslo, kad ir iš Mažvydo 
tuvių Fondo darbą “visu katekizmo. Tik patarsime 
100%.” Kiek gi BALF tu- jiems geriau nesi vadinti
ri naudos iš to “100%”? “demokratais,” nes i tą 

į tą klausimą pats ponas krikštą visvien niekas neti- 
Tysliava ir atsakė. Šias die- kės. Kam monytis be reika- 
nas BALF centras išsiunti- lo ir kam vaidinti “kulturi- 
nėjo j visas lietuviškas ko- ninku” vaidmenį, kuomet 
lonijas paraginimą padalyti visa ta jūsų kultūra yra 
kovo 2 d. Lietuvių šalpos matuojama totalitarinės 
Dieną. BALF siūlo tą die- diktatūros bizūno ilgumu? 
ną visose kolonijose daryti Kibą svietą norit juokinti, 
įvairius parengimus šal- ponai Bunkai? O gal, begė- 
pos darbui remti. Visos lie-, džiais pasivertę, tikit rasti 
tuviškos organizacijos yra neprotingų, tamsių lietuvių, 
prašomos tą dieną nieko kurie eis jūsų bizuninės 
kito nerengti, bet skirti vi- “i™!*™*'**”
są savo energiją šalpos dar
bui paremti. Tas BALF 
centro prašymas ir ragini
mas buvo paskelbtas spau
doje. “Keleivis” jį paskel
bė šių metų sausio 1 d.

Teko girdėti, kad visose 
kolonijose lietuviai rengia
si tą dieną ruošti įvairius 
parengimus šalpos darbui 
paremti. Kai kur organiza
cijos atsisakė nuo jau su
planuotų parengimų, kad 
tik nepakenkus šalpos dar
bui. Taip daro lietuviškos 
organizacijos visose koloni
jose. Bet p. J. Tysliava ki
taip supranta lietuvišką 
pareigą.

Štai, sausio 10 d. p. Tys
liava garsina, kad jis kovo 
2 d. rengs koncertą savo 
asmeniškam bizniui parem
ti. Vadinasi, “100% rėmi-

KO VERTAS JUOZO 
TYSLIAVOS “100%’

kulturos” ragauti į “demo
kratiškų” išdėlių kvislingi- 
nį kermošių? Jei jieškote 
durnelių, tai suklydote ad
resu.

KADA ŽMOGUI ATSI
DARĖ AKYS

Daktaras Julius Margo- 
lin, Lenkijos žydas sionis
tas, 1939 metais buvo iš
vežtas į Rusijos gilumą ir 
kankinamas prievartos dar
bo stovykloje. Vėliau jis, 
pagal Stalino-Sikorskio su
sitarimą, buvo išleistas iš 
koncentracijos stovyklos ir 
gyveno “laisvas” Rusijoje.

DARO SVARBIUS BANDYMUS SU RADAR

Gardena, Kalifornijoj buvo išbandytas RADAR aparatas, kurs parodo 
daiktus tolumoje ir tamsoje. Su tuo aparatu stebėtojas duoda nurodymus or
laiviui, kaip jis gali saugiai nusileisti visiškoj tamsumoj. Orlaivio pilotas 
skrido užsirišęs akis, bet su radar nurodymu jis penkis kartus saugiai nusi
leido aerodrome. Dabar tokie RADAR aparatai bus įtaisyti visuose Amerikos 
aerodromuose.

KRUVINOJO FRANKO 
BIČIULIAI

nūs su Hitlerio ir Musolinio 
pagelba. Generolas Franko; 
laikosi valdžioje žiauraus

Socialinis Draudi
mas Reikia Išplėsti

Lietuvių katalikų tar- teroro pagelba. Tai yra 
pe yra žmonių, kurie iš vi- “faktai.” kurie kai kuriems 
sos savo dusios myli f ašis- šiaudiniams demokratams

Kas Savaite

Pagal socialinio draudi
mo įstatymą (Sočiai Secu-

tą generolą Franko, Ispa- iš katalikiško abazo nepa-%ity) žmogus, turėdamas 
nijos kruvinąjį diktatorių, tinka. Bet tai yra faktai. ;savo mažą biznelį, nėra ap- Gegyas raimauge.
Teko girdėti vieną lietuvi Kada generolas Franko, draustas ir jo šeima negau-Į .kautų valstijose ko si -
jėzuitų kunigą, kurs gyrė Hitlerio ir Musolinio remia- na jokios pašalpos, kai šei- clJa.n® ponia, ji ponu įen.
Franko už tai, kad jis šau- mas. pradėjo karą prieš Is- mos maitintojas numiršta. •"lu?ine-
domiems “bolševikams” panijos respubliką, tame Bet prezidentas kokios nors
duoda progos atsiverst prie kare iš abejų pusių buvo kompanijos, kuri daro 50 
Dievo... Geras žmogus, ne papildyta daug žiaurumų, i tūkstančių dolerių metinės 
tiesa? Jis savo priešus šau- Lengva yra vienos ar kitos apyvartos, yra apdraustas, 
do, bet leidžia jiems prieš pusės žiaurumus kelti į v ir- o jo žmona, sulaukus jai 
mirtį išpažinti kunigui sa- šų ir sakyti, žiūrėkit, kokie 65 metų amžiaus, irgi gau- 
vo nuodėmes ir tuo budu jie baisus! Bet pagrindinis na pagelbą. Toks korpora- 
gauti amžiną dangaus ka- faktas palieka, kad karą cijos prezidentas, pagal so- 
ralystę! ‘ pradėję Franko. O kas drįs- cialinio draudimo Įstatymą,

Frankine liga serga ir tų sakyti, kad frankistai Is- skaitomas darbininku, o
’ ' ’ ’ ” T ‘------ jokių mažo biznelio savininkas

arba farmeris ir jo darbi-

Georgijoj Vėl Skandalas nas pavogė ruso darbininko
Georgia valstija turi nau- į^ę; jis ir jo gyvastimi 

ją skandalą — du guberna- (_ _ ;
torius ir vieną pretendentą. ”* "

Dalykas toks. Mirė baltų
jų viršenybės riteris Gene 
Talmadge, kuris turėjo už
imti gubernatoriaus vietą.
Tada* valstijos legislatura 
išrinko jo sūnų Hermaną.

Gubernatorius Ellis Ar- 
nall, kurio terminas išsibai
gė, atsisakė užleist savo vie
tą jauną jam Talmadge. Jis 
pareiškė, kad legislatura 
sulaužė valstijos konstituci
ją. Bet—

Herman Talmadge jėgos 
priemonėmis užėmė guber- 
naturą, o tuo tarpu leitenan 
tas gubernatorius Thomp
son irgi pasiskelbė guber
natorium. Pasėkoje to, Ar- 
nall pasitraukė.

Taigi, buvo atsiradę net 
trys gubernatoriai — Ar

Tų Birbynių Vienas
Lietuvos partizanams y- 

ra žinoma sekama dainelė:

Dvi birbynės, vienas tonas — 
Čia Berlynas, ten Maskva — 
Viens raudonas, kaip šėtonas. 
Kitas rudas, kaip šuva.

Dvi birbynės, vienas tonas — 
čia Berlynas, ten Maskva— 
Kas negroja, kaip jo ponas,
To nusirita galva’

Ši dainelė man prisiminė 
skaitant “Argentinos Lietu
vių Balsą.” Jo redaktorius 
p. Norkus skundžiasi, jog 
“kraštutiniai elementai pu
čia į vieną dūdą” — puola 
jo redaguojamą laikraštį.

Jis turi galvoj komunis
tus ir smetonininkus — Šta

nall, Thompson ir preten-|nno “saulės” ir pro-fašis- 
dentas Talmadge. tiško “tautos vado” garbin

tojus.
Norkus yra kuklus vyras, 

nelinkęs kovoti tuos kraštu
tinius elementus. Bet ir. tas 
nepadeda. Argentinoje taip 
pat —

“Dvi birbynės,. vienas to-

Dabar jis ištruko iš Rusijos
ir pirmas jo pasisakymas, Bostono “Darbininkas.” Jo panijoj nepapildė 
apie Rusiją yra kruvinos redaktorius skundžiasi, kad žiaurumų?
širdies skausmas. Jis skel-[ žmonės “pamiišta faktus” | Lietuviai katalikai, kurie ninkai, nėra apdrausti 
bia rusų socialdemokratų apie gėluosius kruvinojo garbina kruvinąjį Franko, 
organe “Socialističeskij generolo darbus. Tų “gerų yra paprasti veidmainiai.
Viestnik” atvirą laišką, ku- darbų” katalikiškas redak- jie piktinasi dėl Stalino 

Bet paklausyti to ablavuko, name taip kitko šitaip sa- torius priskaito eibes, o ant žiauiumų, bet užsimerkia 
tai atrodo, kad tik jis vie-1 ko: jlojalistų jis verčia visokias dėl Franko žiaurumų. Jiem
nas ir težino, kaip bendras! 4<T1. . .'baisybes. patinka žiaurumai, jei ne? U Ikl 1939emetų 38 G Pagrindinis faktas apie jk, ar ne jų* šalininkai nuo

Sovietų Sąjungą žiurėjau; generolą Franko yra labai žiaurumų nukenčia. Jiems 
prielankaus neitralumo ^"paprastas, bet “D.” redak- patinka kalėjimai, jei tuo- 

niis ai buvo budingas nusi- ^jqUS faktą “nepripažįs-' se kalėjimuose sėdi ne jų 
statymas link Rusijos visos Būtent, gen. Franko į-i šalininkai. .Jiems patinka 
pažangiosios ir radikahnes Eu- sjgav0 j valdžią per pilieti-i deržimordos, kurie sker- 
ropos inteligentijos, žinoma. nį pra_j(Jfia <avo priešininkus SU
mes sakeme. mums Europoje Generolas Franko nu-i vyskupų laiminimu, kaip
ta tvarka netinka. Bet. mato-;gajėj0 Ispanijos respubliko-'ta daro kruvinasis Franko, 
mai, ta tvarka tinka rusams ___J 1 ______ *__________ ;___________________________

mas” pasireiškia ardymu 
šalpos darbo Brooklyne.

neiuviSKaS aaroaš rėmu: -j. 
Tysliava nesivaržo “uždirb
ti” trigubai — plusdamas 
socialistus, girdamas savo 
“100%” ir darydamas as
menišką bizni Lietuvių šal
pos Dienoje.

“CENTRAS DEMOKRA
TINIŲ LIETUVIŲ”

Į musų redakciją atėjo 
laiškas iš Brooklyno. Po 
tuo laišku padėtas žinomos

ir atitinka j'ų norams. Jie taip; 
nori, tai jų gera valia...

“Septyni praėjusieji metai iš
manęs padarė įsitikinusį irt 
aistringą Sovietų tvarkos prie-

Laiškas iš Sibiro
X, , , - „ - - i Mrs. Ona Kušleika iš ga” labai kamuoja. Bet vi-

looklyne demokrates, . šininką. As nekenčiu to rėži- Bj-įdgevzater mums pridavė su blogiausia tai, kad paš- 
pomos K..Petnkienes, pa- mo visomis mano širdies jė- savQ seserg laišką £ Sibiro tas labai toli nuo mus, tai

gomis ir visa mano proto e-rasas. Laiško 19-ta kopija 
išėjo gana neaiški, bet mes nergija. Viskas, ką aš ten ma-
visgi išskaitėme, kad Brook 
lyne tokie garsus stalinie- 
čiai, kaip Mizara, Šoloms- 
kis, Bimba, Bunkus ir kom
panija persidažė “demok
ratiškais” dažais ir sudarė 
“Centrą Demokratinių Lie
tuvių.” Tas “Centras” sa
kosi gavęs iš Muravjovo 
Lietuvoje lietuviškų knygų 
fotografijas ir geroji ponia 
K. Petrikienė žada tas kny
gas parodyti ir mums, varg
šams “socialfašistams.”

Už geros ponios gerą šir
dį mes visada esame dėkin
gi. Bet į “centro demokra
tinių” parodą mes nei pra
šomi nei varomi neisime.

katargos, iš Jakutsko sri- gi ir su laiškais labai aun 
ties. Laiške rašo: ku, taip pat ir su siunti

niais. Antano brolis išsiun- 
Brangioji: Itį mums siuntinį ir jau bus 
Jau daugiau kaip metai, kokie šeši mėnesiai, o jo 

kas buvo Rusijoj ir matė tą, j kaip buvau gavusi tavo pa-j dar nėra. Taip pat rašomų 
ką aš mačiau, mane supras, j skutinį laišką, paskui nusi-; priemenių neturim, daug 
Aš skaitau, kad kova prieš į bodo tau ir berašant, taigi vargo sudaro, kol gauni ką

čiau. pripildė mane pasibaisė
jimu ir pasišlykštėjimu visam 
mano gyvenimui. Kiekvienas,

vergišką, teroristinį ir nežino- nustojau ir aš rašiusi. Suži-
nišką režimą, kurs ten vieš
patauja, yra pirmoji pareiga 
kiekvieno padoraus žmogaus, 
kur jis bebūtų. Palaikymas ar 
neitralumas link to režimo, 
kurs yra viso pasaulio gėda, 
iš pusės žmonių, kurie gyve
na už Rusijos sienų normališ- 
kose europiejiškose sąlygose, 
yra neleistinas dalykas. Aš 
esu laimingas, kad atsidūriau 
tokiose sąlygose, jog galiu be

Teisybę pasakius, mes bi-| baimės ir atvirai pasakyti vis- 
jome, kad Bimbos, Mizaros ką, ką aš manau apie ta re- 
ir kitų tos rųšies jėzuitiškų
bolševikėlių “demokratiški” 
dažai nenusišiurintų į “so- 
cialfašistų” šiurkščią odą ir 
kas tada bus? Todėl geriau 
paliksime Muravjovo atsiųs
tas fotografijas ir tuos švie
žiai persimaliavojusius “de
mokratus” vienus.

Ponia K. Petrikienė rašo, 
kad ji turinti pirmosios lie
tuviškos knygos fotografi
ją, o Brooklyne senai vaikš
to kalbos, kad “demokra
tas’’ Mizara “Katekizmo 
prastus žodžius” atminti
nai yra išmokęs ir jau ne 
kartą yra iš Mažvydo kate-

zima.

Dr. Margolin pasakoja 
apie savo šiurpius pergyve
nimus Rusijos vergijoje ir 
tarp kitko pasakoja apie 
Lietuvos sionistų vado Dr. 
Bergerio likimą. Jo pergy
venimai buvo tikrai šiur
pus, jis ant savo kailio pa
tyrė, kas tai yra Rusijos 
vergų tvarka. Jis šaukia pa
sauli ir ypač liberališką pa
saulio inteligentiją pamaty
ti, koks šlykštus yra bolše
vizmo režimas, kaip ten

nojusi. kad žmonės vėl ė- 
mė gauti iš Amerikos laiš
kus, pasiunčiau aš vėl tau 
jau du ir štai dabar taip ne
tikėtai gavau tavo atvirutę, 
rašytą lapkričio 27 d., 1945 
metais, kuri ėjo penkis mė
nesius. Rašai, kad nori pa
siųsti siuntinį, bet man at
rodo. kad tai per tolimas 
kelias. Klausi, kur Aldukas 
ir Antanas? Aldukas išau
go lygus su manim ir gyve
nam ir dirbam sykiu, o a- 
pie Antaną (vyrą—Red.) 
jokių žinių neturiu, nei ma
no laiškai grįžta, nei iš jo 
gaunu.

Mes šiemet gyvenam tru
putį geriau, nes gaunam iš 
Elytės ir iš vyro brolių po 
truputį pinigų, o šiaip jau 
buvom smarkiai prasiskoli
nę, nes iš manęs menka 
darbininkė, mat pasidariau 
tikras ligų maišas, O Aldu
kas irgi dar nepajėgia už
dirbti abiem duonos. O 
šiaip, bent šiuo laiku, esam 
sveiki, sotus ir apsirengę. 
Su šiaure per 4 metus jau

Tuo tarpu žmonės, kurie 
ant savęs dirba, kartais y- 
ra labai reikalingi pagel
bos. Kodėl gi įstatymas 
juos aplenkė? Atsakymas!

toc Lrorl imAlzonmnc i 1

Lietuvos Ūkis—Dirvonai
Chicagos “Tribūne” ko

respondentas E. R. Nodorer 
praneša tokią naujieną:

“UNRRA yra davusi Ru
sijai didelius kiekius mais
to ir žemės ūkio mašinų, 
bet Lietuvoje vis dirvonuo
ja didžiausi plotai geros že
mės. Lietuviai, nors labai 
darbštus žmonės, nepakelia 
didelių mokesčių ir pyliavų 
naštos. Ten eina kovos 
prieš okupantus”...

O Maskvos gizeliai iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” pa
stogių vis kartoja seną pa

nas ...
Washingtono Sekretai

Žinomasis kolumnistas, 
Drew Pearaon, šitaip ironi
zuoja :

“Jei WSshingtone dau
giau kaip du žmonės sužino 
kokį nors dalyką — jis pa
sidaro jau ne sekretu.”

Pearson sako, kad apie 
musų valstybės sekretoriaus 
Byrnes rezignaciją žinoję

__  _ saką: Lietuva laisva, Lietu- žmonės Bill Hassett,
yra tas, kad įmokėjimus į va sott Lietuva laiminga.
socialinį draudimą reikia 
daryti pagal uždarbį. O įs
tatymų leidėjai .bijojo, kad 
smulkus biznieriai ir far- 
meriai ar jų darbininkai 
sunkiai gali apskaičiuoti ir 
rekorduose surašyti savo 
pajamas. Todėl jie buvo 
palikti neapdrausti.

Stalino gengsteriai suėdė 
Amerikos duotą maistą, o 
gautos mašinos —

Jos rudyja Vladivostoko, 
Klaipėdos ir kitose prie
plaukose.
Juozas Laukis ir Grikštas

Chicagoje mirė senas lie
tuvis, Juozas Laukis, Brook-

Tuo tarpu Amerikoje i lyne mirė kitas lietuvis —

pasiskolinti ir tai dar žiū
rėk. retas laiškas nueina.

Tu net nerašai, ar gauni 
mano koki laišką, ar ne? 
Sako. atvirutės geriau eina, 
bet aš jų neturiu, o tu ga
lėtum jų dažniau pasiųsti, 
tik rašai nelabai teisingą! 
adresą, nors vistiek ateina 
laiškai. Tiek šį kartą ir te
rašau, manau, kad ir lietu
viškai rašyti turėtų taip pat 
nueiti. Bučiuoju tave ir 
siunčiu linkėjimus iš šiau
rės. Rašyk dažniau...

Sesuo.

1940 metais buvo priskai- 
toma 4,225,000 smulkių sa
varankių biznierių. Vien 
krautuvininkų buvo 1,667,- 
000. Ir visi jie yra neap
drausti. Tikrinant smulkių 
biznierių pajamas Philadel
phijoj pasirodė, kad du 
trečdaliai iš jų sakėsi turį 
metinių pajamų mažiau 
2,000 dolerių, o 80% iš jų 
turėjo pajamų mažiau, 
kaip $3,000. Vadinasi, to
kie žmonės labai butų rei
kalingi apdraudos ir pagel
bos senatvėje.

Kongresas dabar tą klau
simą žada iš naujo per
svarstyti ir išplėsti sociali
nį draudimą, kad jis apim
tų smulkius biznierius, far
merius, farmų darbininkus 
ir taraus. Toks įstatymo 
pakeitimas butų labai rei
kalingas.

C. C.

NORVEGIJOJ BUVO 
45,000 KVISLINGŲ

Redakcijos Atsakymai. Norvegioj per karą, ka
da vokiečiai ją buvo oku
pavę, veikė nacional-socia- 
listų partija. Jos vadas bu
vo garsusis Kvislįngas. Pa
gal savo vadą ir visi tos 
partijos nariai yra vadina
mi “kvislingais.” Tokių 
kvislingų ten buvo 45,000!

K. C. Savickas, Geneva,
III. — Laiškai į Lietuvą ei
na, bet labai mažai kas 
Lietuvos ejauna. Atrodo, 
laiškus Lietuvoje arba iš 
kad rusu cenzūra laiškų ne
nori praleisti. Rašant laiš
ką I Lietuva reikia pridėti! Dabar praneša, kad bu-

žmogaus asmuo yra panie
kintas, sumintas į purvą ir

kizmo pasimeldęs prieš Sta- koki melų jura supa tą apaipratom, tik labai pasi 
lino paveikslą garsioje Či- šlykštų režimą ir uždengia gendam daržovių ir bend- 
gono maldykloje, prie pat jį nuo pasaulio akių. i rai vitaminų, nes be jų “cin- skelbiasi “Keleivyje.

prie adreso keturias raides: | vusieji kvislingai vėl įgau- 
“U.S.S.R.,” to reikalauja na pilietines teises. 70% iš 

jų jau turi normališkus dar-

Leonas Grikštas.
Laukis buvo rašytojas ir

lektorius; Grikštas — pa- “ 
slankus propagandistas, a- 
gitatorius.

Savo laiku abudu nema
žai darbavosi aidoblistams.

Abudu buvo “užsikirtę 
bedieviai.”

admirolas Leahy ir Charles 
Ross. Bet—

Apie Byrnes rezignaciją 
jau žinojo spaudos atsto
vai pirma, negu vyriausybė 
buvo pasiruošus tą žinią pa
skelbti...

Aišku, ir valstybininkų 
liežuviai paslysta, jie nega
li išlaikyti sekreto.

Cit, nesmerkite ir musų 
pantaplinio pašto.
Dabar Raudonosios Lidičės

Musų draugų dienraštis 
Naujienos” gavo tokių ži

nių :
Lietuvos okupantams ru

sams pavyko sugauti kelis 
partizanus. Nors partiza
nams yra žinoma taisyklė 

geriau nusižudyti, o ne
Laukis savo gyvenimo pasiduoti okupantams—šie 

kelionę baigė Chicagos lie- nespėjo tą padaryti. Vėliau 
tuvių katalikų (kazimieri- du partizanai buvo privers- 
nėse) kapinėse. Grikštas ją f i niuodyti kaimus, kuriuo- 
baigė “draugo” Bimbos pa- se jie slapstėsi. Pasėkoje—
rapijoje. Rusai okupantai išvežė i

Tebūna jiems lengva A- Sibirą visus abiejų kaimu 
merikos žemė. Ir tegul žmo gyventojus!
tie, kurie nori ką nors žino
ti. kad laisvamanybė be 
stipraus socialinio pagrindo 
— tik putos, kurios greitai 
nusėda ir išnyksta.
Londone, Bet ne Maskvoje

Amerikos lietuvių komu
nistų didysis orakulas, An
tanas Bimba, savo “Laisvė
je” šitaip rašo:

“Anglijos darbiečių val
džia puikiai pasimokino iš 
musų prezidento. Ji jau pa
statė kareivius vairuoti Lon
dono sunkvežimius... Attlee 
ir Bevin laužo darbininkų 
streiką.”

Tai komunistiško raka- 
lio argumentas. Jis puikiai 
žino. kad Maskvos ir visos 
Rusijos darbininkai neturi 
teisės streikuoti. Jei Mask
voje darbininkai drįstų iš
eiti į streiką, jie butų su
šaudyti !

Londone to nebuvo. Dar-

Aišku, kas jų laukia — 
sunkus darbas, badas, ligos 
ir mirtis...

Čekų tauta turi vieną Li- 
liče, kurią sunaikino rudie
ji barbarai naciai. Lietuvių 
tauta jų turi daug, labai 
daug.

Raudonieji barbarai pra
lenkia ruduosius barbarus.
Skilo Italų Socialistai

Komunistų spauda džiau
gsmu pritvinko. Raudonieji 
kvislingai džiaugiasi, kad 
jų bendrakeleiviui Pietro 
Nenni pavyko suskaidyt I- 
talijos socialistų partiją.

Nenni panoro turėt “ben
drą frontą” su komunistais.

Liūdno likimo susilauks 
Nenni. Komunistų mauras 
atliks savo darbą ir mauras 
galės eiti sau.

Atsiskyrę nuo Nennio 
grupės socialistai isteigė sa-

bininkai streikavo, jų vadai |VO partiją, kuriai vadovau- 
bus. Pradžioje, tik išvarius vedė derybas su samdyto- ja Saragat, Mateotti ir kiti

o-«,i i .. • - nacius> kvislingams buvo jai ir savo ginčą išsprendė, demokratinio socializmoKcmkit biznierius, kurie gana riegta Bet~ ęaIengva Ritaip Rusij0J; Hit. vadaL
karo skriaudos užsimiršta, lerio buvęs partneris Stali- St Strazdas.

rusų pastas.

V
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

keleivis. ,sq. joston Puslapis Trečias

Kas Nauja Brooklyne

Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RA8O

TAS DUONOS NEPRAŠO

; tos davė pareiškimą, kad 
visi tie maži dalykėliai bu-' 

'šią išlyginti ir duotos per; 
i dirbtuvės čėrmoną ir dele- 

buvo gatą pastabos, bus imtos a-Ii Lietuvių Socialdemokra- do, kad dirbtuvėje 
tų Sąjungos 19 Kuopos (tvarka. Vien jau tuo mie- tydon.

Susirinkimo ruojant, galima sakyti, kad, * Dirbtuvės darbininkų eėr!
--------  'dirbtuvėj reikalai eina ne-'monu išrinktas vienbalsiai

Sausio 10 d. buvo ALP blogai.
Kliube Liet. Soc-tų Sąjun-' Paprastai metiniuose dir- 
gos 19 kp. metinis susirin- btuvių darbininkų susirin
kimas. Atsilankė gražus kimuose išklausoma čėrmo- 
burelis musų draugų ir no pranešimas Tas buvo

tas pats, George Bernotas J 
Komisijos nariai visai nau
ji išrinkti: J. Žaltys, V. Jan-' 
keliunas ir Valaitis.

Susirinkime dalyvavo 
Ralph Dimatio, italų tauty-

a T* '
draugių. Tik gaila, kad drg. padaryta ir šiame susirin- 
pirmin. B. Spudienė neatė- kime. Čėrmonas George bės * biznio agentas * Ji pa- 
jo j metini susirinkimą. Tad Bernotas darydamas meti-!kvietė musų delegatas Bui-
susirinkimą vedė jos pava- nį pranešimą pažymėjo, 
duotoja, vice-frfrm. A. Bui- kad jis dirbdamas ranka- 
vydienė. į rankon su delegatu, dau

vydas, kad jis pratartų žo 
dį-kitą, kaip jam atrodo 
lietuvių darbininkų tvarka.

Protokolų rast. drg. Gla-gelį sekcijų pataisė ne po.jig kalbėjo trumpai, bet .

ELLIS ARNALL HERMAN TALMADGE

I

Rengia Prakalbas
NORWOOD, MASS.

. r

ginimu. Mat, vien tik pra
kalba. be jokių pamargini-

veskas. išduodamas rapor- sykį, bet po kelius karius 
tą apie kuopos darbuotę, už štukes preisus. Tiesa, 
pažymėjo, kad kuopa aktin- kaip kuriems nebuvo gauta 
gai dalyvavo LSS suvažia- jokių pataisų, nes jų prei- 
vime Bostone. Smarkiai pa- sas atitiko kitų tos pačios 
sidarbuota “Keleiviui,” ren- rūšies žiponų preisui. Kur 
kant prenumeratorius ir neatitiko, ten užmokesčiai 
platinant išleistąjį kalendo- buvo pataisyti.
rių. Kuopa turėjo vasaros Kita, reikia pažymėti, 
metu išvažiavimą, o pereitą Sako George Bernotas, kad 
pavasarį vakarienę, iš kurių musų darbdaviai daugiau 
gauta gražaus uždarbio, prižada, negu jie gali ište- 
Taip pat priminė, kad buvo sėti. Tas prižadėjimas suer- 
vienos prakalbos, kurios sa- zjna darbininkus, dirbtuvės 
vaimi apsimokėjo ir dar darbininkų pirmininką ir 
virš šimto dolerių pasiųsta net delegatą padeda į keb- 
del Lietuvos Socialdemok- padėtį. Jie prižada, o 
ratų pagelbėjimo. Sekreto- Vada tą prižadėjimą reikia 
liaus raportas priimtas. . išpildyti, tada jieško viso- 

Finansų raštininkas M. kiu išeičių, kad prižadėto 
Swingle savo pranešime pa-,priedo nemokėjus. Tada ky- 
žymėjo, kad kuopoje ran- įa piktumas, nepasitenkini-
dasi virš 40 narių; gerai pa- 
simokėjusių yra 28 nariai. 
Per pereitus metus į kuopą 
gauti trys nauji nariai. Ižde 
yra netoli du šimtai dolerių 
pinigų. Iždininkas V. Kal
velis patikrino, kad jis tiek 
turi pinigų, kiek sako fi
nansų sekr. Pranešimas pri
imtas.

mas. Darbdavis sako, aš ne
sakiau, neprižadėjau. Dar
bininkas nurodo kaip tik 
priešingai. Tokie prižadai, 
jeigu jie yra turėtų būt pil
domi, o jeigu jų nėra, tai 
darbininkai neturėtų jų jieš 
koti. Bet aš, sako, Berno
tas, žinau iš patyrimo A, 
Matulį. Jis tau daug ka 

Lova iv Kp. rengia sau-į prižadės...
nią vakarienę kovo 8 dieną, Kas liečia santykius pa-

t nr\n -t n t_

ALP Kliubo name. Rengi
mo komisija ragino kuopie- 
čius, kad jie nesnaustu su 
tikietais. bet juos platintų, 
nes vakarienė bus viena iš 
geriausių. Nariai pasižadė
jo eiti skubomis prie darbo. 
Taip ir reikia.

Susirinkimas buvo gana 
gyvas ir jaukus, nes nariai 
labai rimtai svarstė musų 
visuomeninę veiklą, 
uždavinius kaipo socialde
mokratų. Pabaigus susirin
kimą, draugai susimetė po 
centą kitą ir pasivaišino. 
Dar magaryčioms ir Kliubo 
gaspadorius. J. Zakaraus
kas, pridėjo nuo savęs vai
šių. Viskas užsibaigė gra
žioje nuotaikoje.

LSpS 19 kp. Koresp.
Ii A. Matulio ir Vaiginio 

Dirbtuves Darbininkų 
Susirinkimo

Sausio 10 d. šapalo ir 
vaiginio svetainėje buvo A. 
Matulio ir Vaiginio dirbtu
vės darbininkų metinis su
sirinkimas. Per metus laiko 
pas Matulį ir VaiginĮ nieko 
nepaprasto neatsitiko, kad 
butų reikėję šaukti nepa
prastą susirinkimą. Tas ro-

čių darbininkų tarpe, tai jų 
būna visokių. Kartais dar
bininkas susipyksta su kitu 
darbininku visai už menk-

aiškiai, kad pas lietuvius, 
yra pilna to žodžio prasme 
demokratija. Ant vietos da
lyvauja darbdaviai. Darbi
ninkai drąsus ir tiesiai pa-Į 
sako, ko jiems trūksta, kas 
reikėtų pataisyti, pagerinti. 
Pas mumis, sako Ralph Di
matio, to nėra.

Pas jumis, sako jis, meti
niai dirbtuvės darbininkui 
susirinkimai, tai būtina prie
volė. Pas jumis tuose susi
rinkimuose perrenkamas 
darbininkų čėrmonas ir ko
misijos nariai. Pas mumis 
tik tada perrenkamas, kaip 
jau galutinai čėrmonas at
sisako. Mano dalyvavimas 
jūsų dirbtuvės darbininkų 
susirinkime, man davė ge
rą pamoką, kaip reikia de
mokratiniai tvarkytis,—pa
reiškė Dimatio, italų tau
tybės biznio agentas.

Užbaigus susirinkimą, A. 
Matulis ir Vaiginis iškėlė 
puikias darbininkams vai
šes.

Vyt. Katilius.

BALTIMORE, MD.

Naujų Metų Pasitikimas
Iš visų Amerikos lietuvių 

kolonijų Baltimorės lietu
viai, tur būt, turi gražiau-

nieki nieko nevertą daly- s!«. svet?‘n?' SaleJ€ ?ra 
kėli *’o dailiausiai nvksta- n lren^mai’ >’ra sPorto ™y-ri todėl kfd viri ?unkkri lėt°jams boli^ ritinėjimo į- |S1 looei, Kaa VISI sunKiai . . onkiams vieta
dirba, nuo to sunkumo pa- Ira- f- $ )kiam‘ y3- 
vargę, nusikamavę, karais *>’.<« dar
menkas dalvkėlis tik žiu- keturios mažesnes patalpos
rtk "mirkst-nurkit ir jau susirinkimams laikyti. iek, purKst purKst n jau, Naujų Metų

tuos įsikarščiavimus išly-Ina*!’a” orinti Lrt.i. „kO salę jau is eilesginti. Kaltais, sako čėrmo

Lietuva da Nežuvo!

Ir Ji Nežus, Jei Mes Jai 
Padėsime

‘ Kas valdys Georgia valstiją? Išrinktas gubernato
rius Eug. Talmadge ten numirė, o konstitucija nesa
ko, kas tokiame atsitikime turi užimti mirusiojo vietą. 
Del gubernatoriaus vietos kilo ginčai. Mirusiojo guber
natoriaus sūnūs gavo iš seimelio pritarimą, patraukė i 
savo pusę policiją ir prievarta užėmė gubernatoriaus 
vietą. Senasis gubernatorius E. Arnall protestavo, bet 
pagaliau pasitraukė ir užleido vietą savo vietininkui 
Thompsonui, bet ir tas negali įeiti į gubernatoriaus ru
mus, nes juos laiko užėmęs Talmadge su policija.

Salės bendrovė Naujų rium — Juozas Lengvinis; 
Metų pasitikimui turėjo ir gaspadorium — Bron. Bal
savo biznišką parengimą kariškas; tvarkdariu—Juo- 
žemutinėj patalpoj. Publi- zas Voska. Kasos globė- 
kos čia, rodos, nebuvo tiek
daug, bet tie, kurie buvo.
sako ir ten buvo labai links
mas Naujų Metų pasitiki
mas. Mačiau du kaimynai, ir Juozas Bubnys, 
perdaug prisilinksminę, vie

Dar iki šiol pas mus nė- mų žmonių daug nepritrau- 
Amerikos Lietuvių Ta- kia. kuomet čia dažnai tų 

rybos skyriaus, ar kitokiu prakalbų esti. bet Kneižys 
vardu pasivadinusio komi- pasipriešino, nes gali susi- 
teto. kuris pastoviai dartų- daryti kiek išlaidų, 
si dėl parėmimo Amerikos ... , ,. , , ,
Lietuvių Tarybos darbų dėl Re^a pasakyti, kad kuo- 
Lietuvos išlaisvinimo. Iki- met i engiama kas bendrai 
šiol pas mus buvo dirbama Bendroves name. tai Knei- 
nepraktiškai. Būtent, da- ?X.S, visu°met n°r L kad is- 
rant koki parengimą bend-:^ai^4 nebūtų, o kuomet 
rai dėl A. L. Taiybos dar-j rengiama parapijos svetai- 
bu parėmimo reikalavo iš tal. Jls nesnaizo dėl 
katalikų Federacijos ir iš j ^lald^ ,Atr,od°’ Kneą- 
laisvųjų pusės išrinkti ko-įzys n01 G ka^ bendroves 
misijas, paskui suėjus tartis’nam?' ^a(, 11 {>a’
ir jei pasiseka susitarti tai i1 eRgimas\ kad butų nu
jau tas ir užbaigta. Norint izernas- Bendroves komisi- 
kita parengimą rengti ir £UPl ardama, kad vien 
vėl reikia iš abiejų pusiu tlk P'dalbos be gero pa
rinkti komisijas ir vėl tar- ?ram‘) neb^ J asekmmgos, 
tis, ir kartais dar komisijos raportavo Bendroves direk- 
sakosi nesančios įgaliotos 1 Jonams, kad \ eičiau ieng- 
del išlaidų ar dėl kitko. v?.ena.s. B^ndioves Na- 
Taip pat nesant A. L. Ta-1™43 s?k,1’ b^,su ^eru Pr°-

ra

rybos skyriaus ar pastovaus 
komiteto nėra galima palai
kyti kontaktas su ALT val
dyba. ALT yra priversta vi-

jais: Kazys Užupis, Juozas’sokius pranešimus, informa- 
Malinauskas ir Pranas Ba-' cijas, blankas ir t.t. siunti- 
kutis. Gi supirkimo komite-lnėti draugijoms ir atski- 
tan: Antanas Kaminskas riems asmenims. Tas centrą 

apsunkina darbu ir išlaido

gramu, tai gal bus geresnės 
pasekmės. Direktoriai priė
mė komisijos raportą ir nu
tarė rengti šį sykį atskirai. 
Nutarta gauti geius kalbė
tojus ir gerai išlavintus dai
nininkus.

Prakalbos atsibus sekma
dienį. vasario 2 d., apie 3

* , tt • , - t , i , • vai. P° P^tų, Bendrovės na-nas kitam Naujų Metų pa- Kaip buvau lasęs “Kelei-j Dėlto jau kuris laikas me
sitikimui padarė juodą akį, vyje,” kad Adomas Lynch veikėjai kalbasi tarp savęs’ Bendrovės Narys,
bet juos greit kiti žmonės (Tačelauskas) nušovė Juo- apie reikalą įsteigti ALT ____________

mis.

išskyrė ir vėl viskas buvo zą Grefą gegužės 24 d., J skyrių. Buvo keletą kartų 
tvarkoje. Matyt, via žmo- tai dabar jis tapo teismo 
nių, kurie įpratę iš mažens pasmerktas nuo 10 iki 20

prisiminta vietos katalikų HOOSICK FALLS, N. Y,

dėl menkniekių Į krutinės 
griebtis, nebegali kitaip iš
mokti nė prieš air.žiaus ga
lą.

Ten Buvęs.

KULPMONT, PA.

Federacijos skyriaus pirmi-J 
ninkui A. Kneižiui apie įs-' Sausio 4 d. čia mirė Ona 
teigimą ALT skyriaus, bet; Rudaitienė, 70 metų amž. 
visuomet jis kritikuodavo!lietuvė. Paliko nuliudusius 

tykus ir ramaus budo žmo- ‘oki. sumanymą. Matyt, yraįtris sunUS, Vincą Juozą ir 
JLo rizu +« t i L- o „Vu 111 rt _ kokie nors įsrokavimai, kad Edvardą, n dukterį Oną

metų kalėjiman.
Teisme susidarė nuo

monė, kad Adomas buvęs

Musų Žinios-Žinelės
Sausio 7 d. automobi- 

liaus nelaimėje tapo sužeis
tas daktaras A. J. Ancera
vičius. Karai susidūrė apie 
pora mylių nuo Kulpmon- 
to. Nelaimės vietoje liko 
sužeisti kiti trys žmonės, 
važiavusieji kitu karu iš 
Coal Run į Indianhead, Md.

Dr. Anceravičius jau! 
antrą kartą pateko automo-

« i,. keletą metų išnuomoja ne- bihų nelaimėn. Pirmą syk},nas Bernotas, ir mane patą į Kwl J? ofo.Q, lam h„vn
sunervuoja. Kaip kada ir ašl^hai. kitataučiai. Nors tie
nats nevieton ka numetu zmones gamtos nusknausti, pats nevieion Ką numeiu. np{rai; kalhėti het iie la. 
Juk turite žinoti ir supras- • -1’ , •ti, kad ir aš esu toks pat, *>a'. 8T32’31 lr ^turinga! 
kaip ir jus, taip pat gyvenu
ant šios žemės kamuolio...
Ant pabaigos čėrmonas ta
rė širdingą ačiū darbinin
kams Už jų suteiktą jam 
puikią švenčių dovaną.

Komisija patvirtino, kad 
viskas yra tiesa, ką sakė 
čėrmonas.

Kelios darbininkės nusi
skundė. kad jų sekcijoje y- 
ra trukumų, nes už vienos 
firmos darbą moka bran
giau, o už kitos moka ma
žiau. Delegatas J. Buivydas 
paaiškino, kodėl taip yra.
Kur firmos registruotos ir 
Matulis su Vaiginiu dirba

bai gražiai 
linksminasi, ir susikalba 
jie labai gerai pirštais.

Ant antro aukšto “Dai
nos” draugija turėjo šau
nią Naujų Metų pasitikimo

keli tąetąi atgal, jam buvo 
sužalotas veidas, kurį tik 
sėkminga plastikos operaci
ja ištaisė. Dabar vėl esą su
žeistas veidas ir kojos.

Daktaras gydosi Shamo- 
kin State ligoninėj.

—o—
Lietuvių Ukėsų Kliubas 

savo metinį susirinkimąpuotą. Balius buvo labai .
šaunus. Daug išsipuošusių laikė sausio 5 d. Apart kit-
svečių vaišinosi pne gar
džiais valgiais apkrautų 
stalų. Man rodos, kad ten 
buvęs nė vienas alkanas ne
galėjo išeiti.

Ant trečio aukšto lietu
viai komunistai darė Nau
jų Metų pasitikimą. Jie iš
si puošė salę plačiais raudo
nais kaspinais ir garbino 
Stalino saulę gerdami ka
pitalistinį alų ir snapsą

rinkimai kliubo 
sekantiems me-

gus, dėl to jis tik apkaltin
tas antro laipsnio žmogžu
dystėje.

Adomas gimęs šioje šaly
je ir ilgus metus gyvenęs 20 d. išrinko komisiją tar- tų užeigą. Dabar jos palik-
Kulpmonte. Jis jau pagy- tis su katalikų Federacija tą biznį veda sūnūs Juo-
venęs, 68 metų amžiaus ar jos įgaliotiniais dėl su- c
žmogus. ’ j darymo ALT skyriaus. į ku-

Už žmogžudystę jau ant-' rį įtraukti gabesnius, darbš- 
ras lietuvis iš Kuipmonto tesnius veikėjus, kurie turė-

netvert skvriaus.
i Amerikos Lietuvių Pilie- 
1 čių Bendrovės direktoriai 
savo susirinkime gruodžio

Cebarauskienę. Visi vaikai 
jau vedę. Velionė buvo ži
noma musų kolonijos lietu
viams. Ji laikė per 40 nie

žas. Jos vyras mirė prieš . 6 
metus.

Velionė iš Lietuvos paėjo
kalėja. Pirmas buvo Kazys tų pasitikėjimo vietos vi- 
Malinauskas (jau miręs),jsuomenėję. Komisija krei-
kuris nušovė Geldauską.

J. D. T.

MORGANTOVVN, W. VA.

Mirė “Kel.“ Skaitytoja
Gruodžio 30 d. čia mirė 

sena “Keleivio” skaitytoja, 
Teresė Tupės. Ji paliko di
deliame liūdesyje dvi duk
teris. Mrs. Anna Miker ir 
Mrs. Julia Smile, ir sūnų 
Juozą. Taipgi paliko šešis 
anukus. Velionės viena se
suo, Mrs. Alex Tupės, gy
vena Pentwater, Mich. ir 
brolis Frank Grigalunas 
gyvena Chicagoje, Velionė

ko buvo 
valdybos
tams. Pirmininku tapo iš- _ ......
rinktas Jonas Krivickas; buvo našlė, ji mirė sulaukus 
vice-pirm. — Juozas KHo-;62 metų amžiaus. Palaidota 
kis; užrašų raštin. — An- Arnettsville kapinėse, 
tanas Kondrotas: fm. rast. Tebūnie jai lengva Ame- 
— Pranas Urbonas; kasie- rikos žemelė.

peši } Federacijos pirmin. 
A. KneižĮ ir pakvietė jį į 
Bendrovės namą (gruodžio 
27 d.), tuo reikalu pasitar
ti. A. Kneižys atėjo, bet vi
sai nerodė noro dėl organi
zavimo skyriaus tartis. 29 
d. gruodžio Federacija tu
rėjo susirinkimą. Tame su
sirinkime pirm. A. Kneižys 
privalėjo pranešti Federa
cijos skyriui, kad Bendro
vės yra išrinkta komisija 
tartis su Federacijos atsto
vais dėl sudarymo ALT sky 
riaus, bet jis nepranešė. Fe
deracija vėl išrinko komisi
ją dėl surengimo prakalbų 
atskirai arba bendrai ir sau- 
3io 4 d. iš abiejų pusių ko
misijos buvo suėjusios.

iš Suvalkijos, 
dieną sausio, 
lengva šios

Palaidota
Tebūnie jai

šalies žemelė.
Kaimynas.

NASHUA N. H.

moms nustatyti ir preisai uz 
žiponus, kiek jie turi mo
kėti kontraktoriui. Ant tų 
firmų darbo nelengva gau
ti preiso pataisymus, nes 
tokiems pataisymams rei
kia gauti Joint Boardo vir
šininkų pritarimą. Bet fir
mos, kurioms dirbama lai
kinai, jos apmoka daugiau, 
mes pasinaudojame proga, 
išreikalaujame iš darbda
vių daugiau mokėti už štu
kes.

Viena darbininkė skun
dėsi, kad pagal padaugėji
mą produkcijos ji negali 
spėti padaryt darbo ant to 

ir siųsti per “Keleivį’’ arba skyriaus, jai reikia pagelbi- 
per “Naujienas“. ninkės. Darbdavis ant vie-

jau keli metai, toms fir- Nors dabar tie lietuviai ko- 
------------ -• munistai ir džiaugiasi, kad

JOS BYLAI TUOJ 
REIKIA $250,000

Tai Sumai Sukelti Dabar 
Eina Amerikot Lietuvių 
Tarybos Vedamas Vajui

AR TAMSTA JAU 
AUKAVAI?

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

Lithuanian 
Couacil

rusai smaugia Lietuvą ir 
lietuvius, bet į lietuvių sve
tainę ir jie nori ateiti ir da
ryti čia savo parengimus. 
Visa bėda su tais komunis
tais, kad jie baisiai davatr 
kiški fanatikai. Įtikėjo į 
Stalino usus ir garbina jį, 
kaip kokį balvoną. Dabar 
lietuviai tūkstančiais išvai
kyti iš savo tėvynės, vargs
ta po visus kraštus,, o tie lie
tuviški bolševikai dėl to 
džiaugiasi ir dėl lietuvių 
liejamų ašarų sau rankas iš 
džiaugsmo trina. Todėl su 
tokiais apjakėliais tenka 
kovoti visose musų organi
zacijose.

UŽSISAKYKIT

KALE^DORIĘ 1947 METAMS
•

“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai.

Bet siunčiant pii igus už Kalendorių kartu su “Keleivio” 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
riaus; nes jei ta? nebus nurodyta, tai visa suma bus įskai
tyta į laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalemioriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

« _ i • • ttKeleivis
636 B. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Bendrovės komisija per
statė direktorių tarimą — 
organizuoti ALT skyrių. A. 
Kneižys pats pirmutinis 
'am pasipriešino. Girdi, jis 
arba Federacijos komisija 
nėra įgaliota tvert skyrių.

Jei Tarybos skyriaus ne
galima įkurti, tai buvo pa
siūlyta sutvert komitetą, 
bet pastovų, kuris butų kai
po bendras komitetas ALT 
darbams remti. Bet Knei
žys ir šiam komitetui nepri
tarė, o žadėjo, kad sekan
čiame Federacijos susirin
kime tą klausimą paskelb
siąs...

Buvo tartasi dėl surengi
mo prakalbų ir A. Kneižys 
pasiūlė, kad prakalbos š' 
sykį butų rengiamos Bend
rovės name. Mat. pirmiau 
buvusios prakalbos buvo 
parapijos svetainėje. Buvo 
pasiūlyta rengti prakalbas J 
su programų — su pamar-

Dukrelės Mirties Atsimi
nimas

Jau suėjo metai, kaip mi
rė musu brangi dukrele 
Elena Šakienė - Graušliutė, 
palikdama didžiausiame nu
liūdime tėvelius ir trijų me
tu sūnelį ant varge. Tai bu
vo musų vienintelė dukre
lė. Mes, tėvai ir sūnelis, lan
kom Jos kapą kas sekma
dieni ir laistom jį ašaro
mis.

Ilsėkis. Brangi Dukrele, 
šaltojoj žemelėj, kol mes 
pas Tave ateisim. Kol mu
sų krūtinėj gyvybė plas
nos. širdys musų tik Tave 
mylės.

Nuliūdę Tėveliai. Sūnelis, 
Vyras Jonas ir Uršulė 

Griaušlis.

VVORCESTER. MASS.
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Maikio su Tčvu

Islandij a -- Laisvas 
Kraštas

Ir maža tauta gali būti laisva, jei galingesnieji kaimynai 
nenori jos pavergti. Vienas pavyzdys mažos, bet 

laisvo* tautos yra Islandija.

'i turi apie 30,000 gyventojų.
Jis turi universitetą, obser
vatoriją, daug visokių mo
kyklų, bažnyčių ir šiaip j 
kultūrinių įstaigų. Beraščių! 
Islandijoj nėra. Ten nėra 
skurdo, nėra bedarbių, nė-| 
ra nei milionierių. ‘

J. Pilipauikas.

Laiškas iš Legiono
Tarp Europos ir Ameri- Bet ji yra vos 200 mylių 

kos. šiauriniame Atlanto atstume nuo Grenlandijos, 
vandenyne, randasi didelė, didžiausios Amerikos ir vi- 
beveik du kartus didesnė so pasaulio salos. Patekusi 
už Lietuvą sala, vadinama Į priešų rankas, Islandija 
Islandija, arba Ledų Žemė. galėtų butnpuiki bazė pulti

j Ant savo 40.450 kvadrati- Amerikai. Tą jos vertę šu
niu mylių ploto Islandija prato ir musų vyriausybė, 
turi tiktai 121.618 gyvento- Kaip tik vokiečiai 1940 'me- 
jų. maždaug tiek. kaip Kau- tais balandžio mėnesi oku- 
no miestas. ! pavo Daniją, su kuria Is-

Apie pusė Islandijos gy- landija buvo susirišusi poli- 
ventojų yra žemdirbiai, ki- tiniai. Anglija tuoj okupa- 
ti yra žvejai, amatininkai, vo Islandiją, o 1941 metais 
darbininkai, pirkliai. į Amerikos kariuomenė perė-

Valstiečiai ten apdirba mė iš anglų tos salos saugo- 
ne daugiau 65.000 akrų že- jimą.
mės. Dalis žemės yra nau- Praeitame kare Islandija 
dojama ganykloms, pievom, buvo svarbi; kaipo bazė. iš 
o milžiniška jos dauguma, kurios buvo saugomi juros 
net visi šeši septintadaliai, keliai Į Angliją ir Rusiją, 
yra visai nenaudojama. Tai Ji buvo svarbi ir kaipo oro 
aukštoki kalnai, uolos ir susisiekimo bazė, kur su- 
sniegu bei ledais padeng- stodavo orlaiviai, skrendan- 
tos aukštumos, kurios ne-'tieji iš Europos i Ameriką 
tinka nei žemės ukiui. nei; ir atgal.
gyvulininkystei. Gyvento-1 Patys Islandijos gyvento
jai toje saloje gyvena že-5jai neturi nei kariuomenės, 
mumose. palei Atlanto pa-j nei karo laivyno. Jie gintis 

—Tegul bus pagarbintas, joj žmonės išrodo, kaip pa- kraičius ir fiordus.
aike ! mišę. Visi tik skuba, tikMaike! misę
—Bet kodėl tėvas šlubuo- bėga ir vis žiuri i dziego- 

rių, kad nepavėluotų. Žmo
nės rysčia bėga Į darbą, 
risčia iš darbo ir risčia Į 
steišiną. ba jeigu pavėluosi,

ji?
—Tai šlovingos senatvės 

ženklas, Maike. Marmatiz- 
mas pradėjo sukti vieną
koją. Kitaip pasakius, po- tai jau treino nepagausi. O 
nas Dievas davė krvželi. i kodėl taip yra? Todėl, kad• — *• vL i " i j x • i i • • •—Matai, tėve, kaip blo
ga, kad jaunas būdamas 
nepagalvojai apie senatvę. 
Jeigu turėtum pinigų susi
taupęs. šlubuoti šiandien 
nereikėtų.

—O kaip tu tą išfigeria-~_• 1--- 1___ 7.1..K.vai, sau nereineiu muijuu- 
ti?

Islandijos gyventojai yra 
skandinavų kilmės, artimi 
norvegams ir danams. Dar 
devintame amžiuje Skandi
navijos narsus jurininkai 
apsigyveno toje saloje ir 
nuo to laiko ten paliko tie 
patys gyventojai. Spėjama,

negalėtų, jei kas panorėtų 
jų šąli okupuoti su bent 
kiek didesnėmis jėgomis. 
Kada ten pasirodė anglų 
kariuomenė — Islandijos 
gyventojai sutiko priimti jų 
globą iki karo galo. Atėjus 
amerikiečiams, jie ir juos

Bostoniškis drg. M. Je- 
siunas užsakė “Keleivi” 
vienam lietuviui francuzų 
svetimšalių legione. Iš to 
legionieriaus jis gavo laiš
ką iš Afrikos, kuriame ra
šo:

Širdingai dėkoju Jums 
už malonų laišką ir didžiau 
sias dėkui už malonią nau
jieną, kad užsakėte man 
lietuvišką laikrašti...

Aš žemaitis, gimęs ant 
Ventos kranto. Gyvenau vi
są laiką savo krašte. Čia 
sulaukiau ir pergyvenau 
bolševikų ir nacių okupaci 
jas. Pats ant savo kailio vi
są tai pergyvenau. Pažinau 
abejų klastą ir žiaurumus 
Bolševikams antrą kartą o- 
kupuojant Lietuvą, nebega 
Įėjau likti namuose. Pasi
traukiau Į Vakarų Europą. 
Čia, kaip ir daugelis musų 
bėglių, nešiau sunkią emi
granto naštą. Kadangi esu 
dar gana jaunas ir stiprus, 
tai negalėjau susigyventi su 
mintimi gyventi iš kokios 
nors pašalpos. Stengiausi 
pats save aprūpinti medžia
giniai. Tuo tikslu 1945 me
tų rtidenj Įstojau Į Svetim
šalių Legioną. Nors apie j .
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ALIEJAUS PRINCAS SVEČIUOSE

Saudi-Arabijos princas Amir Saud atsilankė Į 
Washingtoną pasisvečiuoti. Čia jis kalbasi su senato
rių A. Vandenbergu, žymiu republikonų vadu. Saudi 
Arabija užleido Amerikos kompanijoms svarbius alie
jaus šaltinius Arabijos dykumoj. Todėl svečias toks 
svarbus, kad jo žemėje yra daugybė aliejaus.

MARGUMYNAI
Teisingumo Galima 

Išmokyti

visur lenda ta eibulizacija. kaj - IslanJdiją §kandi 
(,prnm zmncnii stačiai n erai • ■ ■ • - , • , ,Geram žmogui stačiai nėra į navįjos jurininkai, dar ke

i Nesistebėkit!
i Amerikos žmonės kasmet 
• išleidžia tris kartus dau- 

Jei vaiką iš mažens pra- giau pinigų kosmetikai, mo- 
tinti visada sakyti teisybę terų ir vyru grožio palaikv- 
ir nedalyti dargi visai ma- mui, kaip mokykloms! Tie 
žų suktybių, tai tokie vai- patys Amerikos žmonės iš- 
kai paaugę bus teisingesni leidžia 2 su puse kartu dau- 
žmonės, kaip tie, kurie iš giau pinigu šnapsui ir alui, 
mažens išmoks “gudrauti”. kaip mokykloms! Grožis ir 
ir apgaudinėti savo moky- svaiginimosi reikalas yra 
tojus ar tėvus. Amerikos kelis kartus brangesnis, 
psichologų draugija sako, j kaip švietimosi reikalas.
gyvenime tie žmonės yra! ------------------
teisingi, kurie yra pratina-Į Apie Cukrų
mi būti teisingi, kuriems tė-i

, J girdėjau daug fantastiškų 

pasveikino o iu parlamen-

milžinSka baku Hamni PasakoJlmU- daugėtas, milžiniška balsų daugu-|lig mane už toi bandė net
smerkti, nekreipiau Į tai 
dėmesio. Šiandien, išbuvęs

ma, tai okupaciiai pritarė. 
Anglai ir amerikiečiai oku
pavo Islandiją su tos salos 
vyriausybės pritarimu.

Po karo Amerkia atšau
kė savo kariuomene iš Is-

pakajaus ant žemės. Jeigu j jįus tįmtus metų prieš Ko- 
non pereit per stiytą. tat|]umb? pasjekd’v; An,eri.
P1™? . tun,. .PP^.^^^PP^'įkos pakraščius. Pirmieji A- 
kad koks poiitikiens lekda- imerikof aUadėjai buvo,.
mas armobilu tavęs neuz-'kandi vikingai nar-!ke ...
muštu • ... • - - ' • -.bįnrtiioff: tpn tikmu^vLi. gųs jUrų yyjęa!, kūne pnes .... •" nuliko» r x- • « - - - - .

—Iš to yra daug naudos,
—Galėtum automobilium tėve. Žmonės skubėdami 

važinėtis. greičiau atlieka savo darbą
—Ne. vaike, armobilas ir paskui turi daugiau laiko 

marmatizmo neužgydys, gyvenimu naudotis. Gera 
Čia reikia geru liekarstvų. tvarka reikalauja punktua- 

—Be pinigų negausi nei lumo: paskirtu laiku kiek- 
vaistų, tėve. i vienas turi būt savo vietoj.

—Maike, jeigu dabar ne- Juk ir misionieriui Vėžiako- 
butų žiema, tai liekarstvų jui nepatiktu, jeigu i jo mi- x ,,v,7
aš ir be pinigų pasidary- sijas davatkos ėitų ne pa- tuver nuo "šnairi nNuo 930 iki 1263 metŲ Is"
čiau. Nuėjęs į bušius pasi- skirtu laiku, bet kada ku- :-aiies pirmo" parlament.,. !an<llJa b“™. X“?’
gaučiau gyvatę, užpilčiau nai išpuola. 9^0 metuose. lausoma. Paskui .11. iki 1380
snapso ir 'bučiau sveikas, —Aš ant to nesoglasnas. Islandijos parlamentas.'met^ priklausė Norvegijai, 
kaip krienas. IMaike. Gyvenimas yra vadinamas Ahhi ^io nuo to tako.iki 1818 me-

—Jeigu tėvas turėtum pi-, trumpas užtai nereikia sku-į musiškai senuju 5U Itu buvo Danijos valdoma,
nigų, gyvačių galėtum ir! bintis. ba gale musu kelio)v.-, .•nnV.imou mrJOabar Islandna nutraukė 
dabar prigaudyt.

—Kur?

iri bintis. 
ismertis laukia. 

-Bet galima

čia metus laiko, galiu paša 
kvti, kad visiškai nenusivy
liau. Priešingai, apsirūpi
nau save medžiaginiai, o 
kas svarbiausia, tai savo e- ..... 

imigracijos laiką galiu gana mokinių, kūne per ekzami- 
nūs bandė sukčiavimais

Kas pirmas pradėjo dirb- 
vai iš mažens Įkala Į galvą Į ti cukrų, kurio dabar mums 
nemeluoti ir neapgaudinėt. kartais trūksta? Tikro at-

Ta draugija turėjo pro
gos padalyti Įdomių patik-
mnimu z xxxxixxx£. Pači i’/vln 

z cton vuc, lz-zrlnan

sakymo Į tą klausimą nie
kas nežino. Prieš 2.600 m e-
f 11 T n rl line szmnnAc iau

ilivtljvc C/IIIVIIVC JCZVC IIIV7—

900 metų buvo Įkūrę šian- ) ^ena' amerikiečių
dieninėj Massachusetts vai- aep’i.1.1,(.)n?as^ • t i Į naudingai sunaudoti. Sė- nus . Danae v .. ,
stijoj savo koloniją, Vin- folitmiu žvilgsniu islan-,dėdamas bet kurioje išvie- šautl *erus pažymėjimus,.amžiaus pradžios cukrinės 
land. (,Ma nuo Įy* met^ >ra V1‘ tintų žmonių stovykloje be vehau išėjo daugiau sukčių, nendrės buvo svarbiausioji

Politiniu žvilgsniu Islan- ?ai nepriklausoma .valsty-1 užgiėmimo mažaj tebučiau kaip iš teisingų mokinių, žaliava, iš kurios buvo ga- 
dija yra bene seniausia na- be' Bet » llko sunsta s” ‘ ‘ J ’ ---------- --------------

kėjo gaminti cukrų iš cuk
rinių nendrių. Iki 19-to.jo

šaulio demokratija. 1930 
metais Islandijos gyvento
jai ištisas 5 dienas šventė!

be. Bet ji liko sunsta su d galimybės rimtės- kurie .nesinaudojo proga 
Danija personaline unija. jnia^ da,.bui. Dabar gi tu- mokytojus “apstatyti.” 
Seniau Islandija priklausei
Danijai, bet ji visada turė-

ir minėjo' 1.000 metų sukak-! į° labaln P'ači« autonomiją.
riu puikiausios progos pa-j 
žinti platųjį oasaulį, išmok
ti svetimų kalbų, pažinti 
naujų tautų

minamas cukrus.
1747 metais vokietis Mar-

graff Berlyne pirmas Įrodė, 
kad cukrų galima gaminti 

lir iš cukrinių runkelių (bu

ba gale musų kelio į eiga, vra renkamas visų gy-, . .. ...
' ventojų proporeionaline: ,''Ys,ns ™ ,Danila ir

. . . __ ....... ir kitaip rinkimų sistema ir turi iki ,a.??al nepriklausoma val-
—Tena! jų pil- pasakyt, tėve: ar automobi-i 52 nariu. Vyriausybė yra • T , ... . * • • i i

nos pelkės. lium važiuosi, ar pėksčias atsakominga prieš parla- , , anfllJos ? e.n^°la?., ų.
jNcbuK baIamlitas, \ ai~i mirtie^* vistiek

ke. žiemą gyvačių nėra.^-: vengsi. Todėl geriau va-
Bet Floridoj nėra ž.ie-| žinoti greitai ir daugiau pa

saulio pamatyti.mos. tėve.
—Nėra žiemos?
—Ne.

—Nu. tai kaip?
—Taip, kad nėra.
—Kodėl?
—Todėl, kad aplink Flo

ridą eina šilta juros srovė. {
—O kas ją sušildo?
—Saulė. ; ---------
—Tai kur ta Florida yra, Gavome iš draugo Povi

Maike? Toli? Jo Mankaus money orderi
—Pėkščias nenueisi, tė- 20 dolerių ir laiškelį, kuria-!

ve. .nie sako:
r> ne?^ J Gerbiama Keleivio Ad-

—Batai nuplys ir kojos n,jnjsti acija:
pavargs. Būtinai reikia au-.

tomobiliaus. ; Su šiuomi prisiunčiu mo-
—Nė, Maike, aš armobi-iney orderį sumoje $20, ku- 

lo nenoriu, ba tai velnio iš-,1 i prašau į riduoti Amerikos 
radimas. Taip ir misijonie-; Lietuvių larybai dėl išlais-
rius Vėžiakojis sako. jvinimo Tėvynės Lietuvos.

—Misionierių nereikiaf Su l)a?a,^a’
. , *• x- t- 4. • i raul Minkus.klausyti, teve. Jie atsisky-1 __
rę nuo gyvenimo ir nežino,! Penkig d j j R
ką šneka Jeigu y,si taip )ejvj p,.i?iuntg A Tarv. 
gyventų, kaip misionieriai t.„• j,. p simonavi
mokina, tai nebūtų jokios
civilizacijos.

—O kas iš tos cibulizaci

neiš-įmentą. Vyrai ir moterys, 
pasiekę 21 metu amžiaus, 
turi balsavimo teisę.

_____w Islandijos viena iš Įdo-
—Olrait, Maike. tu gali mybių yra jos karšto van

sau lėkti, o aš eisiu pova
liai

Remia Kovą už 
Laisvę

ba sena skandinavų kalba, 
kuria seniau kalbėjo norve
gai ii- danai. Būdami atsi
skyrę nuo pasaulio, jie išlai
kė savo kalba, kaip ji bu-

šaltiniai, 'vadinam?™, kalbama Skandinavijoj 
Karštas vanduo keturioliktame amžiuje.

Islandija praeitame kare 
buvo viena iš nedaugelio 
šalių, kuri karo dėka nenu- 
suso ii- nenubiednėjo. Prie
šingai, šalta Islandija po 
karo yra nepalyginamai

dens
geizeriais 
trvška iš žemės gelmių kar
tais labai aukštais fonta
nais. Tokių karštų šaltinių 
vra ir kituose kraštuose, 
Naujojoj Zelandijoj, šiau
rės salose ir musu naciona-
liniame parke Yellovvstone.i turtingesnė, neori ji buvr 
Bet niekur kitur tų geizerių! prieš kara. Anglai, o vėliau
nėra tiek daug. kaip Islan
dijoj.

Praktiški Islandijos gy
vento’ai savo karštus van
dens šaltinius Įkinkė i dar
bą. Jie tu šaltinių karštu 
vandeniu šildo savo mokyk
las. valdžios Įstaigas ir pri
vačius namus. Iš tų šaltinių 
karštas vanduo aptarnauja 
skalbyklas, pirtis ir maudy
mosi baseinus. Islandijoj 
šaltas oras. todėl daržinin
kyste verstis ten negalima.

amerikiečiai, buvo atėję 
Islandiją, ne kaipo okupan
tai. su kontribucijomis, rek
vizicijomis ir panašiomis 
baisenybėmis, bet kaip 
draugai ir gynėjai. Jie bu 
vo atėię, kaip geri kaimy
nai. Už viską, ką jie iš sa
los gyventojų gavo — pre
kes pastoge, patarnavimus 
— iie mokėjo svarais ir do
leriais. Tų švarų ir doleriu 
pasklido po šalį milionai ir 
iie visi susirinko i Islandi

Bet su pagelba karštųjų jos emisijos banką. Dabar. 
>s .?*/: 'jvandenų islandiečiai turbpo karo. kada atsidarė

įCius is La Combe, Altą, Ka-p daržus, apšildomusl tarptautinė prekyba. Islan-
i- nadoJe- j karštu vandeniu iš žemės dija už turimus svarus ir do

Medžių Klinika
Amerikoj. Connecticut

valstijoj, yra Įkurta labo- rokų). Bet cukraus gamini- 
ViZa"tarnvh™ laika nra korija, kuri tyrinėja me- mas iš burokų Europoje 

leidžiu Francuos ko’onijo-1 ?ži« ^įkatą ir jieško vais- prasidėjo tiktai' po 1806 
se, išmėtytose visame pa-1tų ,n.u.° ivamų ligų. kunos metų. kada Napoleonas is- 
saulvie 6 be to čia turiu medzių augimui kenkia. Ta, leido garsųjį įsakymą apie 
puikios galimybės pažinti‘ “medžn! klinika” vadinasi, neįleidimą anglų laivų į 
moderniojo karo mena kas ?art‘ett. TreIe- Resaal'?h La- Europos uostus. Anglai an- 
kaip tik musu pavergtosios boIato"es-,Jl r?n^asl neto-.ksciau atveždavo cukrų is 
tėvynės išlaisvinimui ir at- b Stainfordo miesto. , tolimų kolonijų, o uzdanus

Laboratorijos tyrinėja vi-1 Europos uostus anglų lai- 
5 medžių ligas ir visus vams, Europoje pradėjostatymui gali būti labai rei 

kalinga. Juk vieni diploma
tai, be ginkluotos pajėgos, 
negalės atlikti visiško kraš
to išlaisvinimo darbo. Tą 
mes jau matėme ir anais 
1918 metais...

progai ban
dysiu šį tą parašyti iš mano 
pergyvenimų abejų okupa
cijų laikais...

Jus gerbiąs,

sas
medžių kenkėjus. Labora 
torija turi savo girią, kurią 
ji prižiūri. Bet ji gauna ser
gančių medžių pavyzdžius 
iš visos Amerikos ir daro 
tyrinėjimus. Kai suranda
ma koki nors medžių liga 

’ laboratorija duoda miški
ninkams patarimą, kaip tą 

gydyti, kaip apsaugoti
medžius nuo kenkėjų vabz- 

Korporalas S. Rad.'džių ir pan.

J VOK Ai
Jį Visi Skaitė Durniuku tingesnis. Bet jei aš imsiu 

--------- .dešimtuką, tie kvailiai ne-
Aoie Amerikos preziden- .beduos man pasirinkti ir aš

tą William H. Harrison pa
sakoja tokį juoką. Kada jis 
buvo dar jaunas, iį visi skai
tė “durniuku.” Suaugę 
žmonės mėgdavo iš jo pa
sijuokti. Jie padėdavo prieš 
vaiką nikelį ir dešimtuką 
ir liepdavo iam pasirinkti, 
kuri pinigą jis nori. Vaikas 
visada imdavo nikeli, o gud
ruoliai juokdavosi pilvus su
siėmę

visai nebgausiu tų nikelių.”

Necatinka Savininkas
Vienas bomas skundžiasi 

kitam:
—Man nepatinka tas nau 

ias restorano savininkas. 
Visai nepatinka.

—Kodėl?—klausia kitas.
—Matai, anądien aš ei

trukti cukraus ir Napoleo
nas ragino visas šalis ra
minti cukru iš •runkelių. 
Nuo tada išsiplatino cuk
raus dirbimas iš burokų.

Amerikoje iki ispanu-a- 
merikonų karo burokinis 
cukrus buvo daugiau varto
jamas, kaip iš cukrinių nen
drių. Bet prijungus prie A- 
merikos Hawajų salas, Fili
pinus ir Puerto Rico, cuk
riniu nendrių cukrus vėl 
“užkariavo” Amerikos rin
ką. Ikišiol čia cukrinių nen
drių cukrus užima pirmą 
vietą. Bet ir iš cukrinių 
runkeliu čia gaminama 
daug cukraus.

Namuose Nebuvo
Stasys sako savo draugui 

Kaziui:
—Kazy, kodėl tu bučiuo- 

jiesi su savo žmona prie 
lango? Vakar ėjau pro šąli 
ir mačiau lange šešėli, kaip 
tu su ja glamonėjaisi.

—Kada tu mane matei?
—Apie devintą valandą.
—Meluoji, aš tame laike 

visai ir namuose nebuvau!*
nu iš restorano prie durų, 

T. . x ... . o jis Į mane žiuri, žiuri, lyg
Kartą viena moteriške bučiau jam nemokėjęs 

davė vaikui patanma, kad u£ pjetUs.
• —O ką tu darei?

Kas Turi Saugotis
, . - . , , Motina —Valgydamas o-

dien valdo Amerika? Tik nistraciiai irgi $5 Am. Liet. visokiausios daržovės, dar- gyvenimas r-0 karo Islandi- bet Siri ^ra8 dvigubai bran- neišsigandau, buolį, vaikeli, saugokis, ne-
žydai ir airišiai. Vieni da- Tarybai. Sako. nors ir ne- jri tokios, kurios auga tik- joj pasi.larė daug įdomės- n 1” I t a gera natairimą ~S !, •'! pažiurėjau, pa- praryk kirmėlė,
ro bizni, kiti politika varo. dirbu, bet neriu paremti tai ti'opikalmėse šalyse. nis. dėka karo palikimui. vaikas atsakė šitaip: ' zlure^au* tarsi as buaau
Aiškiau sakant, vieni suka, kovą dėl Lietuvos laisvės. Geografiniai imant. Is- • Islandijos sostinė yra 
kiti vagia. Ir toj cibulizaci- " “Kel.” Admin. landija yra Europos dalis. Reikiaviko miestas, kurs

jos, Maike? Žydai užp ma-1 Scuthbostoniškis M. .Ta-j gelmių. Tokiuose daržuose lerius gali pirktis.jai reika- u (ješimtuk ą. Ji sakė
vojo visa svietą. Kas šian- s’unas pridavė “K.” admi- “Ledu Žemėie” auginama lingu daiktu užsieniuose ir vra magnis

Vaikas — Mama, pasa- 
užsimoHėjęs už pietus, ir iš- kvk kirmėlei saugotis, kad 

“As žinau, kas yra vergėjau lauk. . „aš ją nepraryčiau!

9
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Iš Plataus Pasaulio
Norvegija Nesutinka

Po $3: S. Mačionis, A. Gle
bavičius.

Po $2: A. Panevežytė (Pen
ney), O. Glebauskienė, F. Par- 
merauskas, T. Redeckienė. O. Į 
Mačionienė, Mrs. Druzinskienė, lEgypto Pažanga

Egypto vyriausybė pa-‘ Norvegijos valdžia skel- P. Aukštikalnis, Alena Semkie- 
skyrė 43 milionus dolerių bia, kad ji nesutiks su Ru- nė. -Jurgis Gikis, B.' Tabulke- 
pinigų statymui didelės e- sijos. reikalavimu užleisti vičius.
lektros stoties ant Nilo u- rusams Špicbergeno salą. 
pės. Nauja stotis bus stato- Del to rusų reikalavimo dar 
ma prie Assuan miesto, vii- turi pasisakyti Amerika, 
šutiniame Nilo upės slėny.' Anglija, Francija, Švedija,
Sako, visa apylinkė bus e- Danija ir Olandija, kurios
lektrifikuota.

Naujas Hitleris
Vokiečių jaunimo vadas 

tūlas
siamas už teroristini 
kėsinimą bombomis, 
me tas jaunikaitis, 23 metų

Po $1 : Mrs. Bruzgulienė, U. 
Parmerauskienė, O. Dapkevi- 
čienė, P. Gotautienė, Mrs. Mar
cinkienė, T. Vycienė, J. Lada- 
vičius, E. Miškinis, J. Lukase- 

1 padarė sutartį ir pripažino! vičius, St. Grigalauskas, O. Sab- 
tą salą Norvegijai. lavienė, O. šerkšnienė, A. Ži

lis, P. F. Raišis.
Kitos aukos buvo smul

kesnės. Viso aukų surinkta 
per prakalbas ir tuoj po 
prakalbų SI06.25. Atskai
čius išlaidas $14.35. lieka

Korėjoj Nė Iš Vietas
Siegfried Kapus, tei- ». Korėjoj rusai ir amenkie- 

nasi- clal pasikeitė naujais lais- 
Teis-' kais vėl išsiaiškino, kad 

nei Rusijos, nei Amerikos 
amžiaus, sakėsi esąs naujas' pažiuros_ nėra pasikeitusios 
Vokietijos vadas, kaip A- Korėjos valdžios suda-

AUTOMOBILI VARO RAKIETA

Mechanikas vardu Yeakel sukurė automobili, kurį varo rakieta. 
matosi bandant savo išradimą Californijoj.

kaip
dolfas Hitleris. Jam gresia 
mirties bausmė.

rymo. Taigi, viskas palie
ka, kaip buvo ikišiol. Ko
rėja lieka aklai padalinta i 
dvi dalis.

Rusija Nesutinka
Maskvos valdžia pranešė 

Amerikai ir Anglijai, kad 
jos akimis žiūrint Lenkijos 
“rinkimai’’ yra visiškai lai
svi, nevaržomi ir pilniausiai1 
demokratiški. Tokią pažiū
rą į Lenkijos “rinkimus” pa 
skelbė pasauliui Maskvos
radio. Kas rusams naudin- kijai reikia duoti paskola, 
ga. tas jiems ir demokra- Savo meilę Varšuvos kvis- 

o

Lenkija Prašo
Lenkijos lėlių valdžia 

kreipėsi į Ameriką prašy
dama 600.000,000 dolerių 
paskolos. Čia atvyko Len
kijos ekonominis diktato
rius Hilary Mine. kurs nori 
įtikinti Amerika, kad Len-

A. Lietuvių Tarybai parem-j Brazauskas, A. Antanaitienė, 
ti $91.90 "" . Mr. ir Mrs. Vaičiūnai, J. Tva-

Musų kolonijai yra pas-Į rijoms. p- Bernotas, V. Br£ 
kirta sukelti Amerikos Lie
tuvių Tarybos vajuje $500.
Pradžią jau padarėme. Pa- 
sistengkime sukelti visą 
musų kvotą.

Lietuvių Parko Bendro-1 
vės narių susirinkimas įvy-: Mikšienė, 
ko sausio 14 d. Tai buvo 
metinis susirinkimas. Mėne
siniai narių susirinkimai į- 
vyksta kiekvieną mėnesį 
paskutinį penktadienį, bet

zauskas, J. Lazauskas, J. Olko- 
vienė, M. Kemešienė.

$4 aukojo J. Jaronis.
Po $3: P. Žukauskienė,

A. Mikšis. 
Taparauskas, 
Česnakienė, 
Taraškienė,

Laučka, B. Kikutytė, V. Volin-J 
dinkort, K. Ramoškas, V. Ma- 
savičius, O. Gilienė.

Po $1: L. šemežis, A. Pet
kus, V. Simonaitis. A. Steckis,

Tvari jonas ir 
Po $2: D.

Simuntis. V.
A.

Gerbiamieji:
Prisiunčiu tris dolerius už 

laikrašti ir vieną doleri . dėl 
“Keleivio” palaikymo, kad Mai- 

į kis su Tėvu ir toliau lietuvius 
į lankytų po visus pasaulio kraš-

P. tus be jokių kliūčių, kad viso- 
j kius negerumus pergalėtų ne- 

K. j nustodami nei vienai dienai ke- 
V. j liautų, kaip keliavo iki šiam 
S.; laikui.

Su pagarba. Jūsų skaitytojas, 

J. Jezukevičius, 

Gardner, Mass.

metiniai susirinkimai iki-N- Masavičius, J. Razumas. E. 
šiol vykdavo sausio mėnesį, • Čeikauskienė, P. Krikščiūnas. 

„ „ _ o dabar nusistatyta juosi J- Trakimas, D. Valinkis, K.
Brazilijos Rinkimai --------- šaukti lapkričio mėnesį. Bernotas.

Praėjusį sekmadienį Bra-; Pagelba Italijai Tada bus renkama valdy-' Smulkių padengimui sve-
zilijoj rinkta atskirų yalsti- Italijos ministerių pirmi-j ba 1948 metams. jtainės išlaidų — $6.50. Vi-

ninkas, Alcide de Gasperi,| šis metinis susirinkimasj so aukų prakalbose surink 
besilankydamas Amerikoje, į buvo geras. Susirinko aps-
gavo iš Amerikos nasižadė-j čiai šėrininkų ir vadovau- 
jimą, kad Italijai bus duo-Įjant pirmin. Juozui Galva- 
ta $100.000,000 paskola ir.nauskui rimtai apsvarstė 
50,000 tonų kviečių, kad Bendrovės reikalus. Išrink- 
padėjus italams apsiginti, ta nauja valdyba, į kurią 
nuo bado. Tai yra labai įėjo: Pirm. Al. Nakutis, fin.į

tiška.”

jų gubernatoriai, seimelių 
nariai ir kitokie pareigūnai. 
10.000 kandidatų varžėsi 
dėl 3,000 vietų. Rinkimai 
vyko tvarkingai. Sako, kad 
6 milionai balsuotojų daly
vavo balsavimuose.

Kas Mums Rašoma
lingai
pinigų

duoda Maskvai, 
nori iš Amerikos. APIE TITO-BROZ

nasi
ta $153.50. V. šv. parapijo Jis yra 
$100, Pašalpinis Kliubas—
$100. Viso —$353.00.

P. A. Andrėjunas.

Anglijos Streikas rimta pagelba 
Londono trokų šoferių Italijai.

streikas pasibaigė. Del toj -------—
streiko Londono miestui Austrijos “Šventės” 
buvo pradėję trukti mais-i Austrijoj dėl anglių 
to, o kada vyriausybė davė kūmo liko sulaikyti visi

LAWRENCE, MASS.

Amerikossuvargusiai i raštin. — Al. Yuška, prot.}
raštin. — Jonas Waitiekus. i Lietuvių Tarybos susirinki- 
kasininku — M. Shleiva.’mas įvyks nedėlioj, sausio 
Direktoriais išrinkti: J. K. Į 26 d.,* 2 vai. dienos.

Speciališkas

tru-
nv-

įsakymą armijos trokams leiviniai traukiniai. Bus su- vičius, P. Jasinskas, 
išvežioti duoną, tai gręsė i laikyti ir tarptautiniai trau- Narbutas ir J.

M.
Balčikonis.

visų transporto darbininkų:kiniai, kure važiuoja per Parko gaspadorium — Ign. 
streikas. Sausio 16 streikuo-i Vienos miestą. Austrijoj Gronskis. Tvarkos prižiurė- 
jantieji trokų šoferiai nuta- dėl kuro trukumo laikinai. toju — Juozas Glebavičius.
rė grįžti prie darbo. sustabdyta pramonė.

Ko res p ond enci1] o S
VVORCESTER. MASS. te. Mirė 

---------  1946 m.
31 d. gruodžio, 
Paliko dideliame 

Mirė J. Bulvičius nuliudime du sūnūs. Vytau- 
Mirė piimas VVorcesterio tą ir Danielių ir dvi dukte- 

lietuviško teatro tvėrėjas, ris, Oną ir Birutę. Te būna

Sekretai FREE Dovanai
Tie, kurie užsirašys 32 puslapių 

Lietuvių Naujienas ant 2 metų ui 
Į $2.00, gaus dovanai sekretų, kaip 

pasidaryti namie alaus, vyno ir sai- 
I derio. to >

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
1 332 N. 6th St„ Philadelphia 6, Pa.
į--------------------------------------------

Reumatiški Skausmai

tikrai nebūtų tiek pinigų iš i 
kur paimti ir reikės, kad 
grąžintų atgal. Taigi nsužsi- 
gaukite, jei negalėsime iš
pirkti. Tuo tarpu sudieu vi
siems. Kodėl mano tiek ma- 

laiškų gavai?
Sesuo.

zai

VINCENT AURIOL 
FRANCIJOS PREZI

DENTAS

Francijos parlamentas 
(atstovų rūmai ir respubli
kos taryba kartu) išrinko 
Francijos Respublikos pre
zidentu socialistų vadą Vin- 

icent Auriol, 62 metų amž. 
Dabar naujas prezidentas 
nori sudaryti pastovią Fran-

Jugoslavijos diktatorius 
“Tito’’ tikra pavarde vadi- . .

Broz. arba Brozovič., cijos vyriausybę, 
gimęs 1892 metais1 

iš tėvo kroato. Jo tėvas bu
vo kalvis, savo vaiką jis pa
krikštijo katalikų bažny
čioje Juozapo vardu. Jau
nystėje jis lankė katalikiš
ką mokvklą, bet mokykloje 
jis pasižymėjo nedrausmin
gumu ir žiaurumu. 1917 me 
tais jaunasis Broz pateko į 
Rusiją, kur tarnavo raudo- 

I Jugosla vi

PAJIESKOJIMAI
Karotina Bukauckaite - Palkotienė 

Vokietijoj, pajieško savo brolio Ka
zio Bukaueko. Jis pats, ar kas jį 
žino, prašom atsiliepti šiuo adresu:

MRS. E. BREDICK, (5) 
Stauffer, Altą. Canada.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug .•■kirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKEN’S OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėže 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Ne* ark 1, N. J.

NUO L ŽSISEN ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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 niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengviiia jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų.* Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirsi- f. 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, Dpt 2
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SC, Cicero 50. 1IL

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis j ūsą 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam i jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. žolės 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė................25
Liepos žiedai ......................... 25
Imbieras baltas .....................20
Trukžolių šaknys ................. 25
Alavijų sakai ....................... 20
Valerijono šaknys ...............20

Redeckas, Bei. Chakataus-i Gerbiamieji delegatai. Jugosiavi-j
kas. F. Jonaitis, K. Baise- nariai ir gero? valios lietu- M J15 SĮ)20 1!24 metaisjau;

kaipo Kormnterno s 
mas agentas. Jis yra

Po susirinkimo įvyko 
puikios vaišės dėl visų šė
rininkų.

A. J.

gerus
viai, visi esaie kviečiami 
ateiti į šį susirinkimą.

Yra svarbių reikalų ap
tarti.

M. Stakionis, sekr.

Skaitytojų Balsai
Gerb. "Keleivio’’ Redakcija

buvęs
areštuotas ir sėdėjo kalėji
me.

Tito Broz ner trumpą lai
ką pagarsėjo pasaulyje, 
kaipo žiaurus diktatorius ir 
ištikimas Maskvos agentas. 
Savo asmeniškame gyveni
me Tito mėgsta pasipuošti,

Pajieškau mano giminių Ameriko
je: dėdės Juozo Raško (Racka), gy
venančio Chicagoje, kilęs iš Babrau- 
ninkų kaimo, Simno valsčiaus; pus
seserės Onos Rackaitės-Šmulkštie- 
nės, gyvenančios Chicagoje, ir mi
rusio dėdės Motiejaus Raško šeimos 
narių. Prašom atsiliepti šiuo adre- 

samdo- su: antanas racka,
Į 217 <A> Camp

247 PP Assembly Centre
B. A. O. R. (via Great Britain)

MANCHESTER, N. H.
, "T _ pauliuoti. DaugJusu laikraščio skaitytojas , •

uckVvrs u kas sako. kad jis yra. kam

Pajieškau trijų seserų, Mares ir 
Petronėlės Petraityčių ir Kaziunės 
Kibartienės. Girdėjau, kad Petronė
lė buvo ištekėjus, bet nežinau vyro 
pavardės. Tūlas laikas atgal jos gy
veno Cambridge, Mass., 22 Hastings 
St. Kas duos man žinoti, kur jos 
randasi, gaus $5.00 dovanu. (4) 

JOHN PETRAITIS,
2438 W. 45th PI., Chicago 32, III.

Aukos Lietuvai Vaduoti
BALF 53 skyrius suren

gė prakalbas sausio 12 d. 
Kalbėjo tik ką atvykęs iš

lošėjas, Jonas E. Bulvičius. pirmąjam kultūros nešėjui Eupopųg £)r B. Kazlauskas 
~ "------—rami Amerikos žemelė. ' — - - - _Prieš 50 metų per pasidar 
bavimą J. Ė. BulviČiaus, 
buvo sutverta teatrališka 
grupė lošti lietuvišką teat
rą. 1897 m. buvo sulošta 
“Pagirienu Vestuvės arba

Buvo sunkiai susirgęs 
Jonas Motiejaitis. Po po
ros mėnesių sunkios ligos, 
jau sveiksta ir vėl mano

Guobtuvės” ir 1898 jau bu- sugrįžti prie lietuviško yei- 
vo susimokinę “Kovos po 
Grunvaldo.” Tik ant nelai
mės. prieš pat lošimą Jonui 
dirbtuvėj sužeidė ranką. Ta 
Jono nelaime pasinaudojo 
vietinis to laiko Worceste-j 
rio lietuvių kunigužis savoj 
propagandai prieš teatro lo
šėjus. prakeikdamas visus, 
ypatingai daugiausiai kliu
vo a. a. Jonui, nes jis turė
jo lošti popiežiaus rolę. kur 
turėjo laiminti kryžuočius. 
kad eitų mušti lietuvių pa
goniu Todėl Joną taip bai
siai Dievas nubaudęs, su
žeisdamas jam ranką vi
sam amžiui.

Po šio ivvkio ėmė kelius 
metus, kol buvo atgaivinta 
VVorcesterio teatrališka

kimo. 
me.

ko mes visi laukia

Vargo Sūnūs

GARDNER, MASS

Musų Naujienos
Gruodžio 29 d. čia atsi

buvo viešos prakalbos. Kal
bėjo Dr. P. Padalskis apie 
savo pergyvenimus po rusų 
ir vokiečių okupacijomis 
Lietuvoje. Jo kalba labai 
sujaudino žmones.

Publikos prakalbose bu
vo nelabai daug. Gal dėl 
blogo oro kai kurie nega
lėjo atvykti. Bet tie. kurie 
supranta* sunkią Lietuvos 
padėtį, tie nepabijojo ir
blogo oro, jie atėjo į pra 

grupė. Bet jau Jonas nebe-įkalbas ir nesigailėjo savo
dalyvavo, nes jis su Juozu 
Sutku užsidėjo lietuviškos 
duonos kepyklą ir ilgos 
darbo valandos neleido loš
ti teatro. Bet lietuviška te
atrą ir dainą jis visados la
bai gerbė ir nivlėjo. Taipgi 
mylėjo lietuviškas draugi
jas. Priklausė prie L. Uk. 
Kliubo, LRKS 38 kn., šv. 
Jurgio ir šv. Kazimiero 
draugijų.

Gimė. augo ir mokinosi 
Vilkavišky. Suvalkų kraš-. nė.

aukomis paremti kovą dėl 
Lietuvos žmonių laisvės.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos. Aukotojų sąra
šą paduodu:

A. Padelevičius buvo auka
vęs $2. o paskui pridėjo $10. 
tai iš viso aukavo $12.

Po $10: Kastantas 
nas ir Juozas Raižis.

Po $5: A. Yuška. P. Teute- 
ris. J. .Jezukevičius, A. Naku- 

J. Glebauskas. P,r. .Juškie-tis.

j Jis nušvietė rusų pasibaisė 
tinus žiaurumus Lietuvoje. 
Tokio žmonių žudymo ir 
kankinimo retai užtinkame 
istorijoje, kokį daro rusai, 
okupavę Lietuvą.

Antru kartu kalbėjo apie 
politiką, nušviesdamas Lie
tuvos padėtį politikos plot
mėj. Lietuva turi daug drau
gų ir Lietuvos padėtis nėra j 
beviltė. Lietuva nežus ir 
bus laisva, tik lietuviams 
reikia dirbti, nenuleisti ran
kų ir tam darbui reikia pi
nigų. O labiausiai reikia pi
nigų ALT, kuri dirba sun
kų darbą dėl vadavimo 
Lietuvos iš po rusiškų plėši
kų ir kvietė nors mažą sau
jelę susirinkusių aukoti tam 
reikalui dienos uždarbį.

Dr. B. Kazlauskas yra 
geras kalbėtojas. Patartina 
lietuvių kolonijoms jį kvies
ti kalbėti.

1946 m. gruodžio 8 die
ną BALF' 53 skyriaus komi
teto pastangomis buvo iš
prašyta iš Visų Šventų pa
rapijos susirinkimo auka 
$100. Tas pats komitetas iš 
vietinio pašelpinio Lietuvių 
Kliubo išprašė irgi $100 au
kos. Dr. Kazlausko prakal
bose buvo renkamos aukos 
ir čia skelbiu aukotojų są- 

Semku-Į rašą:
Po $10: M. Zarembienė, Mr. 

ir Mrs. Kikučiai, J. ir O. Svia- 
tykai. A. Kemėšis.

Po $5: O. Kindurienė. A. 
Trakimienė. P. Andrėjunas, K.

Kaizeris išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, tai jo našlė Barbora 
Kaiser surinko tris dolerius ir 
įdavė man pasiųsti Keleiviui 
už prenumeratą- Taip ir pada
rau.

Mrs. Barbora Kaiser labai 
myli skaityti ‘ Keleivį” ir ypač 
jai patinka tas slaunas vyčių 
generolas su jo šoble. Tik ji 
pataria generolui kelnes užsilo- 
pyti, tada jis turės daugiau pa
sisekimo prie moteriškių...

Už Barborą Kaiser.
J. J>ereška. 
Rillton, Pa.

naciu erštas Geringas — vi
sada apsikarstęs medaliais 
ir žvaigždėmis, visada puoš
nioje uniformoje, visada 
linksmoj kompanijoj. Jis ir 
iš pažiūros labai yra pana
šus i didžiausią nacių vagį 
Geringą, kurs net ir mirda
mas dar pavogė kartuvėms 
malonumą ji pasmaugti.

J. Yez.

Laiškas iš Lietuvos į

APSIVEDIMAI

Devinmacės žiedai ........ .. .25
Ajaru šaknys ............... .. .25
Raudonalksnio žievės .. . . .20
Karališka mėta ............. . . .20
Metelė Pe)vna ............. . . .25

Pajieškau gyvenimo draugės. Pra
šau atsišaukti merginą ar našlę ati
tinkamo amžiaus. Aš esu našlys, 
virš 50 metų amžiaus, turiu nuosa
vą namą. V ienam gyventi sunku. 
Daugiau žinių duosiu laišku. Prašau 
rašyti tokiu adresu: (5)

D. SLANEY,
33 Ellard Avė., Great Neck, L. L, 

N. Y.

Gyvatgalvio lapai ................25
Plaukams Tonikas .............. 50
Šampoo plaut galvą............ 50
Vitaminai B Complex .. $2.75

ALEXANDER’S CO.,
414 W. Broadway,
So Boston 27, Mass.

iiš i

Garbingas Generole:
Pasaulis verda, kunkuliuoja, 

visur karai. Generolai dygsta, 
kaip grybai pe lietaus. Karje
ristai. teroristai ir bankų plė
šikai tampa maršalais ir gene
ralisimais. o tamsta, generole 
vis dar tiktai generolas. su ta 
pačia turkiška kreiva šoble. su 
iškrypusiais debatais, su tuo 
pat .sulopytu mandieriu ir su 
ta pačia sulankstyta plėčka 
dėl snapso. Ir ta pati pypkė 
per daugel) metų!

Pasaulis nestovi ant vietos. 
Pažiūrėk saulės Stalino kara
lystėj respublikos dygsta, kaip 
šungrybiai. Ten reikalingi “va
dai” ir vajauni vyrai. Jei ne- 
snaustum. gal gautumei 25-tos 
sovietiškos respublikos marša
lo vietą. Tamsta esi tarnavęs 
Mikalojaus vaiske, tai žinai, 
kaip pas Staliną galima pelny
ti maršalo eina. Tą gali sužino
ti ir pas Bim Iki. jis visus Sta
lino sekretus parsivežė iš Mas
kvos. Aš žinau, kad geram 
bizniui pinigu reikia, tai ir 
siunčiu keletą dolerių ant 
mundirovkns.

Viso labo, A.

Mrs. O. Kushleika 
Bridgewater, Mass. gavo J 
trumpučiuką laiškelį iš Lie-I 
tuvos nuo savo giminių! 
Laiške rašo: Į

Brangio i i:
Jau rašiau, kad gavau 

praeitą savaitę nuo \ vtulio 
26 su puse červoncus. La
bai esame dėkingi. Šiandien 
gavome atvirutę rašytą ba
landžio 15 d. ir S-sė gav< 
laišką... Tuo tarpu neprašo
me malonės iš giminiu sve
timesnių, nes jiems vistiek 
šiokiu tokiu budu reikia at
silyginti. Parduodame tai 
savo. tai B-ės kas atrodo ne 
taip reikalinga ir dabar be 
to galime apsieiti. Vakar 
pardaviau V-os vežimą (lo
pšį) už 150 červoncų (1,500; 
rublių) tai siųsiu B. ir pirk-Į 
siu riebalų dėl siuntinio- 
Juozui.

Jūsų siuntinėlius dar ne
gavome nė vieno. Bet susi
laikykite nuc siuntimo, nes 
kaip čia vakar viena da-' 
vatkėlė gavo kvietimą siun
tiniui atsiimti iš Amerikos 

ob-'ir už 4 kilogramu pakietą 
reikia apmokėti 230 čer- 
vincu arba 2,300 rublių, tai

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuviu žinvčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas 
turėtų perskaityt, nes tik tada galės suprast Dievo buvimą

Knyga didelio formato. 271 pusi. Kaina $1.00

KELEIVIS.” 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
i —

i



Puslapis šešta* KEIFIVIS, SO FOSTOM Nr. 4, Sausio 22 J , 1547

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Flensburgo Varpai

turto, nei pinigų. Rytoj pat 
išvyksiu i Kauną.

Kai Neverdauskas išėjo 
iš seklyčios i kiemą, prie 
vartelių sutiko Stasę. Jos a- 
kys buvo užverktos. .

—Stasyt... Aš kalbėjau 
su teta. Vyksiu skubiai į 

į Kauną... Žiūrėsim, gal iš- 
. gelbėsim Zenoną. Nenusi
mink! Nepakišk! — Ir Ne
verdauskas stipriai paspau
dė Stasei ranką, ryžtingais

Rašo ELENA DUBYSA , ną, klūpančią ties Kristaus “"f”“* Hepto
--------- Į pa veikslu.

Jau buvo atėjusi gruo- —Garbė Jėzui Kristui,— 
džio mėnesio pradžia. Ir vi- pasakė Neverdauskas, nusi- 
si laukai baltavo apkloti imdamas kepurę, 
nesenai iškritusiu tyru snie- —Per amžių amžius, —
gu. Tik kažkodėl šiaurės atsakė senutė. O ant jos 
žvarbus vėjai nebuvo dar raukšlėto veido žvilgėjo 
atvykę nuo Ledinuotojo dar nenudžiuvusi ašara, 
vandenvno ir iš Rvtu. nuo TA , , . . , , *Sibiro 'taigų, kurie 'kitais -Dovanok tetut. sutruk- 
metais jau'tuo laiku grieb-.vaike,- 
davo kiekvienam už ausies * \ ’ir nosies. Bet nežiūrint to, ne> - atiake senute- Ma‘

(Bus daugiau!

APIEVALGIUS

visa anielinkė visi kaitrai tai- širdis uiP aPilnta 
miesteliai net’ pilkalniai“b skausmo kad maldoje jieš- 
miškai atrodė ' tylus, pa- kaH^‘ ^^"Tamžina
skendę giliame galvojime ' h \^us Izitferiaus Ž 
ir kažkokiame rusčiame H“1**’ su"al£ »
laukime. Tai visa buvo taip;?"?3- -Tu,bu‘ £"al- ka<1 
stipriai juntama ore. kad « Ja« "«?»•••,°. Dieve D;e- 
patekusiam i ta apielinkę P-a^ke^ad^e-
pakeleiviui, be sklindančių ? °o^?. k u USJt 
gandų, be žmonių bairmn- - •
go pasakojimo, būdavo aiš
ku, kad čia yra Įvykę kaž
kas negero, baisaus, siau
bingo. Net mažas paukšte
lis praskrisdamas iš miško 
ar iš pakelės medžio i kitą

votoją, kuri buvome pa 
slėpę. Tik Zenonas dar gy
vas ir tai nežinia kaip su 
juo šią valandą yra... Šir
dis plyšta iš skausmo, ra
mios vietos sau niekur ne
randu.jam patogesnę vietą, skur- , nusmukusi ant

džiai ir gailiai sučirškėda- 1 senut,e. ?usmukusl a™
vo ne tam kain visuomet • suol° PaslePe savo veid3 \o, ne taip. Kaip visuomet., prijuostėje Po trumpos 
gyvai ir linksmai, bet giliai f J, . J:. . , XT Hird-mRmin™ Tr^įtnnr™ kankinančios tylos Never

dauskas pasakė:

Veršiena su Rūgščia

Smetona
2 svarai veršienos.
Vi puoduko sviesto.
4 dideli svogūnai.
1 mažas česnakas.
1 kenas tomeičių.
1 šaukštukas juodų pipirų.
1 šaukštukas paprikos.
1 šaukštukas trinto muskati

nio riešuto (nutmeg).
2 šaukštai miltų.

Ištirpyk sviestą, sudėk į 
gabalus supiaustytą veršie
ną ir gerai apkepink, kad 
gražiai aprustų; tada su
dėk supiaustvtus svogūnus, 
česnaką ir visus kitus prie
skonius, pasudyk ir supy
lus tomeites, lėtai virink, 
iki mėsa bus minkšta. Iš
imk mėsą, supilk vandeny 
išplaktus miltus ir pavirink. 
Supilk smetoną ir užkai
tink. bet neduok užvirti: 
supilk ant mėsos ir duok 
stalan.

GINA VETERANŲ REIKALUS

Atstovas John F, Kennedy, pats antro karo vete
ranas ir atstovė Edith N. Rogers, republikonė iš Mas
sachusetts abu dirba Atstovų Rūmų veteranų komisi
joj ii' žada ginti buvusių kareivių interesus.

Kur Amerikos Tautiški Barščiai?

Franeuzu šefas nustebo.

"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 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 

Į visų žemės kamuolį? Kaip jis ga- 
l Įėjo tuos gyvūnus prastoj savo ar- 
j k ij sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek 

vandens, tad visų žemę apsemtų?
' Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
, iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
I ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis- 
. lių žmonės? šitie ir šimtai kitų 

klausimų. į kuriuos negali atsakyti 
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą tr 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63.........................  26c.
SOCIALIZMO TEORUA.

šis veikalas trumpai* ir alšlrialc 
faktais parodo, kaip iki šiol keitės) 
draugijos formos, ir kodėl turės būt) 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. I-abai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusL 61..........26c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. 81.28

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? ’

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
torisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
3et dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus. 
Iruskoa ir kitų panašių dalykų ? Ko
lei jam reikia riebalų? šituos klausi
aus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
?arašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.

. I 1 liKOS LIGOS.
(r kaip iiuu jų a,'--i.-4.ugoli. t'ara>« 

j-ras F. Matula.tis Antra, peri,-., 
a ir papildyta laida. Kaina . zėe

1 K). \ INA I Al MUTU?

ir skausmingai. Ir Šaltuonos 
upė. tyli ir rami, užsiden
gusi plonu ledo sluogsniu, 
vietomis ji sulaužiusi, pra
siverždavo, lyg kokia gili 
žaizda žemės krūtinėj... O 
ant jos kranto esančios so-

Tetut, betgi didžiau
siame skausme reikia turėti 
patvarumo. Visvien jau nie
ko nepadės musų ašaros... 

—Vaikeli, — teta pakė-

Kaip Kepti Veršieną

Veršienos šlaunį reikia 
kepti ilgai ir vidutiniame 
karštyje, nes daug mėsos ir 
dideli kaulai. Kadangi ver
šiena neturi riebalų ir ne
daug skonio, tai kepsnį rei-

Vienas žymus franeuzu
šefas (virėjas) važinėjosi Į “Pasakyk, gerbiamoji ma-
visokias šalis, norėdamas no ponia,” kreipėsi jis į šei-J KOKIUS DIEVUS ŽMONES
pažinti jų tautiškus valgius, mininkę, “nejaugi ameri-: GARBINO SENOVEJE?
Atvyko jis ir Amerikon, j kiečių tauta neturi savoj Panaiios knygos lietuvių kalboj*
Clevelande jis buvo svetin-' tautišku barščiu?” |iki šiol da nebuvo. čia sprašyta ko-
gai priimtas vienoj ameri-j Jisai' nurodė jai, lad “SSS.‘n^
kiečiu šeimynoj. Pietus bu- , franeuzai turi savo naear-ltietuvi**’barbaraiir u.;kaiptiedie- 

j- j v i v • -• • « , f ,, 1 . i vai vadinosi, kur ne gyveno ir ko-vo dideli, bet nebuvo snu- sejusi “pot-au-feu, o ita-įkh»* jie santikius si žm 
bos. Mat, pas amerikiečius 
sriuba, kaž-kodel ne madoj.
Jie valgo sausus valgius, o 
vietoj sriubos geria vande
ni.

žmonėmis turė-
Knyga stamli ir labai užimanti, 

ai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00lai didžiuojasi savo “minės- ,'e 
tra.” Vokietijoje labai ma-į 8 
doje lęšiukų sriuba, Ispani-i MATERLAL1STISILAS 
joj “punchero,” Anglijoj ■ ISTORIJOS SUPRATIMAS. 
“OX tail,” Rusijoj “ŠČi,’’ Lie-’ Si knygeli aiškina proletariato fi- 
tuvoje kopūstai, ir t.t. -----------

dybos, namai, klėtys ir dar-!lusi ašarotą veidą atsiliepė, 
žinės, ir aukšti sodų me-j— ir aš žinau. Bet kolei ne- 
džiai atrodė apleisti ir vie- pergali šįrdL kolei ii nuo kįa pridengti sūdytų lašinių
niši. lyg butų žmonių negy -1--------- ------- i-.-x_.-_ , ,r. . ~
venami.

Bet kai Neverdauskas, 
perėjęs aukštą, nuo kranto 
iki kranto permestą per u- 
pę lieptą, norėjo sukti į 
Stankaus sodybą, jis pama-

skausmo neperdegė, kitaip 
būti negali. Turi praeiti 
daug laiko, daug Šaltuona 
nutekėti vandens, iki ne 
taip širdis degs ir sopės.

—Kaip manai, tetule, da
bar gyventi? Šiandien vai

te merginą, kuri stovėjo sčiuje girdėjau, kad jūsų
sodyba bus perimta sugrį 
žūsiu į Lietuvą vokiečių. Į

Šaltuonos pakrantėje ir žiu
rėjo į upę. tyli kaip statu
la, nejudėdama ir susimąs
čiusi. Ji vilkėjo rudus kai- koks Ozą...

—Vaikeli, jau aš žinau.

plėškėmis. Veršienai reikia 
daugiau prieskonių, negu 
kitoms mėsoms, todėl pa
tartina į ją gvazdikėlių pri
kaišioti, pabarstyti pipirais, 
druska ir apdėti svogūnais.

Prieš dedant mėsą į pe
čių. reikia apibarstyti ją 
miltais, kuriuos galima su
maišyti su druska ir pipi-

čia atsikels gyventi kaž- {ais. Tuomet apdėti sudylu 
lašinių (salt pork) neke- 
mis ir svogūnais. Veršiena

Kas iš tos sodybos, kas iš perkepti kiaurai, kad 
tų namu ir lauku, jei nėra nebūtų kraujo apie kaulus.

— Koznam mėsos svarui rei
kia duoti apie 35 minutes 
laiko 350 laipsnių kaištyje.

Kepant reikia kartas nuo 
karto palaistyt ta sunka, 
kuri atsiranda iš mėsos ir

linukus, ir iš jų jis pažino 
Stasę. Jis buvo nutaręs pa
sukti pas ją, bet atsiminęs 
tą skaudžią nelaimę, ištiku- tų. kam jie priklausė. Zeno- 
sią Stankaus sodybą, dėl nas dar gyvas. Reikėtų vis- 
kurios jis į ją ėjo. nutarė ką daryti, kad jį išgelbė- 
pasukti taku tiesiai į na- jus. Kaimynėli brangus! 
mus. Kai jis pradarė sodo Susiede mielas... Aš sena ir
vartelius, didelis šuo porą i kvaila, aš nežinau nei kur 
kartų vamtelėjo ir pama- eiti. nei ką daryti. Gal tu tirpstančių lašinių, 
tęs kaimyną vėl įlindo į sa- geriau supranti, kaip išgel-
vo būdą. bėti Zenoną?...

Įėjęs Neverdauskas į —Kiek galėsiu, aš dėsiu
kambarį, rado tik senutę visas pastangas, teta, jį iš- 
Izidoriaus Stankaus moti- gelbėti. Nesigailėsiu nei

Stalan duodant reikia a- 
pipilti ta pačia sunka, kuri 
bus atsiradus keptuvėj. 
Kad ji butų tirštesnė, rei
kia įplakti truputį miltų ir 
užvirint, kad sutirštėtų ir 
kad miltai išvirtų.

/ Užburtą Šalį
I užburta šalį 
Neilga kelionė —
Kupina grožybių,
Lyg sapnų svajonė.

Ant bakučio tako,
Snaigiii nubarstyto,
Iš naktužės rūmų 
žvaigždės nusirito.

Griežia, groja minant 
žvaigždės sidabrinės. 
Jaunas džiaugsmo juokas 
Skamba iš krutinės.

Šaltis i pusnynus 
Susižarstė sniegą.
Kur gegužės burtai 
Sužavėti miega. >

Užmigdytą sodą 
Eidams palytėjo—
Ir baltais žemčiūgais 
Pušys pražydėjo.

Eitum taip be galo 
Per šviesius pušynus.
Pro kerus šarmotus 
Taką prasimynus.

Putinas.

Bet ką aš sugrįžęs Pary
žiun pasakysiu apie Ame- 
Įriką?,” teiravosi franeuzas. 
| “Kur yra jūsų mėgiamiau- 
Į šioji snuDa:

Francuzo pastaba buvo 
vietoje. Amerika “tautiškų 
barščių” neturi. Čia dide
lėj pagarboj yra “turkev,” 
“lamb chops,” 

ir
“steak,” 

keps-

mokslą. Jei nori žinoti, kas 
įasaulyje įvairiausios nuoti-

hzofijos
gimdo pasaulyj 
Liūs, tai perskaityk šit* knygelę 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ...... •••••••• 28c
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“chicken” ir kitokie 
niai, tik ne sriuba.

Amerikos Restoranų As- 
sociacija dabar siuntinėja 
restoranų ir hotelių virė-! 
jams paklausimą, kurią Į 
sriubą butų galima pava
dinti daugiausia mėgstama. 
Žurnalas “Culinary Re- 
view” mano. kad šitą kon- 
testą laimės “cream of to
mato soup,” kuri parsiduo
da skardinėse. Tai yra fab
rikuose gaminama putra, 
kurios nereikia virti, tik a- 
tidarvti “keną” ir, sušildy
ti.

Baltas nuo alkoholio ar 
'karščio dėmes iš poliruotų 
baldų galima labai lengvai 
išimti cigareto pelenais su 
vandeniu. Reikia tik gerai 
tuo mišiniu dėmę patrinti.

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja. 
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” 
tik $3.00

kainuoja
metams.

PAGIMDĖ KETVERTUKUS

VAIKŲ MIRTINGUMAS 
AMERIKOJE MAŽĖJA

Amerikoje vaikų mirtin
gumas eina mažyn. 1944 
metais iki vienų metų am
žiaus vaikų mirė 39.8 iš 
kiekvieno tūkstančio gimu
sių vaikų. 1945 metais mir
tingumas sumažėjo iki 38.3 
mirčių ant tūkstančio gi
mimų, o 1946 metais per 
pirmuosius 10 mėnesių mir
tingumas sumažėjo virš 3 
nuošimčių. Laukiama, kad 
vaikų mirtingumas ir to
liau mažės.

North Carolinos valstijoj, 
Raleigh mieste, tūla Mrs. 
Harris pagimdė 25 svarų 
kūdikį.

Mamyte Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

Keleivis
636 E. Bw>adway, So. Boston 27, Mm».Baltimorėj tūla Dorothy Henn pagimdė ketvertą 

kūdikių. Ji čia parodyta ligoninėj apdovanota prezen- 
tais.

Cukraus ekonomistas p. 
Dyer pranašauja, kad lie
pos mėnesį pasibaigs cuk
raus racionavimas ir nukris 
jo kaina. I

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

t■ »tt. jnuuoum

Kur nyksts vis* tie kuriuo
ruones kuru pe* ainžiu.i 2 S* u.ir* 
.uvjiuil) kiau
1US4 <u>kliia ^ar>uia au
;ato«'r-«kratū teorei.ivae i.aTl h.aw” 

ty. Kaiua ................................... 10«
x.A1H SENOVĖS ŽMONES l’ERSl- 

STATYDAVO SAU ŽEJię
Labai įdomus senovės filosofu da- 

eidimai apie žemis išvaizdą. Pagal 
laugelį autorių parašė Iksas. Antra 
myuutės dalis yra: "Išvirkščiais mu
istąs arba Kaip Atsirado kalbu#.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ....................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SrYCIAl.
Ir kitoa fonės. Daugiau juokų, na

gu Amerikoj munšaino. Sieję knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 26<
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
oisitikmtis Vyras; (2) Žydinti Giria 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuni 
doma kaip žmones paikai tiki ( viso 
ktos prietaras, burtus ir tt. . — lfte
ALKOHOLIS IK kl DlKlAl.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi 
namieji gėrimai atailiep* jų »ai 
kams. Kas yra arba tikis* kada nor* 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitų knygutę Kaina 10c

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kain^ ’2Ke
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų per3ki:tyti kiftk- 
nss katalikas ir socialistas. Parai? 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ........................................... 10e-
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų .-nonų.o 
gų ir deklamacijų. Visokios, 
darbininkiškos, revoliucionieriškos. 
tautiškos, humoristiškos ir lai-vessa. 
tližirCo. VitĮCg olrs»T*iRi/vQ VĮAO&
Tinka visokiems apvaikščiojimama. 
baliams, koncertams ir tt. Antra oa- 
gerinta laida. Kaina ................... £Se
KUNIGŲ CELIBATAS, 

ši knygelė parodo, kodėl Romo*
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir dorisgas dvaaiškijoe 
nupuolimas. Šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terį«, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. To-wnsend Pox, D. D.,_ su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .......................................... 28e
KODfiL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri* 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ...................................... 89c
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25e
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m... pusi. 2:1....................... 19c.

1 “Keleivis,” Broad
South Bastosi. Mu*a

T-

SIELOS
BALSAI

GRA210S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNI8KOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA Eli JŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarMa papaoM aavo kaygyn* minėta knyga. 
Kiekvienaa naaipfrkaa t« kayg* paaidžiaaga. Pinigai geriaoaia 
«iųst “Money Ordana." Popierini™ galima siųat* tic-uog pRpr»^- 
tame konverte, ba* reikia aiikiai užrašyti «avo ir “Kelovio” ad- 
reea ir nepamirikit prilipyt UŠ3 centua markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Laiškai iš Vokietijos sidėjo prievarta gaudvmns.
1 Daugeli pagavo ir išvežė. 1 

T‘ -si

atliko paskutini paskyrimą

Po kiek laiko vokiečiai vėl
ur i • • m i • -- i , , -v i skelbė mobilizaciją. VėlKeleivio_ skaitytoja isjbuvo konfiskuotas ir žmo- prasidėjo vyru «gaudymai.

Montrealo, Mrs. K. M., pri-' gus buvo paliktas be duo 
siuntė mums Įdomų laišką nos kąsnio, 
iš Vokietijos nuo savo gi
minių. Ištraukas iš laiško 
skelbiame visų skaitytojų 
žiniai. Laiške rašo:

Brangus... Neapsakomai 
esu dėkingas .Jums už dva
siniai suteiktą man paramą. 
Jums gal sunku yra Įsivaiz
dinti, kokį džiaugsmą su
teikia mums Jūsų laiškai. 
O kaip yra sunku, kada vis

Noi-s sovietų konstitucijo
je yra pasakyta ir plaka
tuose nupaišyta, kaip gerai 
senam žmogui sovietinėj 
diktatūroj, bet mačiau prak 
tikoje ir greičiau tikėčiau, 
kad seni žmonės Sovietų ša
lyje visai nereikalingi ir 
jais niekas nebesirūpina.

Arba imkime musų ūki
ninkų gyvenimą. Užėjus ru

kas paliko savojoj žemėj... sų okupacijai ūkininkams 
Pergyvenę rusų vergovę buvo uždėtos milžiniškos 

kiek teko naktų nemiegoti', pyliavos išpilti, kūnas ir 
bėgti i rugius ar i mišką, k*ip benorėdamas ukinin- 
kad nesugautų tavęs ir ne- kas negalėjo išpilti. Tikslas 
išvežtų Į šaltą'ji Sibirą. La- tų pyliavų buvo sunaikinti 
bai dažnai klausdavau sa- ūkininkus, nes iš ūkininko 
vęs, kodėl gi aš turiu būti laukti pasidarant komunis- 
vežamas? Ką gi aš pada- tu, rusai nesitikėjo. Kuo 
riau? Gulėdamas šaltomis geriau buvo pastatytas ūkis, 
naktimis Panemunės miš- tuo daugiau toks ūkininkas 
kuose terasdavau vieną at-į turėdavo pristatyti pyliavų, 
sakymą Į tokius klausimus,!Musų dėdė Š-s irgi negalėjo 
tai kad mes buvome “buo-i išpilti pyliavų ir buvo pa- 
žės,” 20 hektarų vidutiniai imtas i kalėjimą... Bet jis 

- - - - nesuspėta išvežti ir buvo at
rastas Mariampolės kalėj i 
me. Didžiausias žmonių ve
žimas iš Lietuvos vyko 1941

vėl senųjų tėvų kalinimas, 
jei sūnų nepagauna. Kai 
frontas grižo atgal, vokie
čiai pasiutiškai pradėjo 
gaudyti žmones prie apka
sų kasimo. Kasiau ir aš su 
žmonele, bet vieną gražią 
dieną pabėgom... Parubežy-j 
je vokiečiai Įsakė trauktis 
i Vokietiją. Per vargo ke
lius, nedateklius, bombar
davimus, vargais negalais 
sulaukėm karo galo. Tapo
me vadinamais DP.

Dabar musų gyvenimas 
be tikslo. Norisi tik, kad 
galėtume jaustis tikrais 
žmonėmis, labiausiai norė
tųsi regėti savuosius, savą
ją tėvų žemę, kuri turėtų 
būti laisva, nepriklausoma, 
jei butų Įvykdyta Atlanto 
Charta...

Šiuo kartu sudieu Jusu...

KELEIVIS,

James Byrnes, pasitraukęs iš Valstybės sekreto
riaus vietos, prieš apleisdamas savo vietą paskyrė O. 
M. Gardner Amerikos ambasadorių Į Angliją. Čia ma
tome J. Byrnes viduryje, o O. M. Gardner kairėj pri
ima priesaiką. i

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajiežkomi čia asmeny* malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų paj ieško ir iš kur.

Aleknavičius, . Juozas ir Vincas, Masonas Jonas, sūnūs Antano, iš 
broliai Jono, Semeliškių vai., Tra- Pabiržės vai., Biržų apsk. 
kų apsk. , i Maziliauskaitės, Ona ir Magdale-

Aleksienytė Teklė, Gasčiunų vai., -na, Rudaminos vai., Seinų apsk.
Į Šiaulių apsk. Mažukelis Antanas, Taujėnų vai.,

Alekevicius Adomas, Krokialaukio Ukmergės apsk. 
vai., Alytaus apsk. Medonis Juozas, Lazdijų vai.

Arkmoniutė Marė, Sasnavos vai., Meškauskienė (Buivydaitė) Kot- 
Mariampolės apsk., gyv. Fhiladel-į ryna, Mažeikių apsk., gyv. Brock- 
phijoj. Į ton, Mass.

Balsaitė Vladislava, Augusto Les-j Mikalauskienė (Steponaitė) Marė, 
sing našlė, I'aalančio km., Kulių Plungės vai., Telšių apsk. 
vai., Kretingos apsk., gyveno pas- Miliauskas Antanas, Runkių km., 
tetų Olimpiją Kasper, o vėliau gy- Višakio Rudos parap., Mariampolės 
veno Brooklyne. Į apsk.

Barkauskas Viktoras, sūnūs Ka-1 Miliušis Stasys, šakių apsk. 
zio, iš Seinų apsk. Naudžius, Antanas ir Agota, Vi-

Bidva, Petras, Bronė, Juzė ir Sta- šakio Rudos parap., Mariampolės 
sė, Tryškių vai., Šiaulių apsk. apskrities.

Budrys Bronius, Smilgių vai. Pa-' Naujokaitė Anė, duktė Simo, iš 
nevėžio apsk., ir Budrys Kazys, gyv. į T auragės apsk.
Scrantone. I Naujokaitė Ona, Bubelių vai., ša-

Bukis Petras, Krekenavo vai., Pa- ^ių apsk.

ūkininkai. Aš esu ūkininko 
sūnūs. Tuomet dar tebebu
vau paskutinio kuiso stu
dentas. Aš pats buvau tiek 
turtingas, kad kartais neuž
tekdavo pietų už ką nusi
pirkti, pakakdavo tik pieno 
su duona užkrimsti ir būti 
sotus. O vistiek teko slaps
tytis nuo Sibiro. Tai už ką?
— paklausite, brangi sese.
Sunku i tai atsakyti.

Viena priežastį jau pa
minėjau. Žmogaus aš neuž
mušiau, bet ir komunistu 
nebuvau, nepasirašiau, kad 
kas dvi savaites pranešinė
siu saugumo policijai apie 
savo draugų pašnekesius, o 
jie, savo ruožtu, apie mane.
Jau nei aš. nei mano drau
gai nieko ir nešnekėdavom, 
visi užsičiaupėme lupas ir 
meldėm Aukščiausiąjį, nors _. .
ir nebūdami dideli maldi- 1 dangų, kaip lėktuvai 

raižė padanges. Manėme, 
kad gal praėjus frontui 
bus kiek lengviau. Bet kur 
tau... Alytuje, vieną gražų 
rytą renkami iš miesto visi 
vyrai. Jų tarpe iš bažnyčios 
paimami nuo altoriaus du 
kunigai. Išvaromi visi už 
miestelio ir sušaudomi. Už 
ką? Kalbama, kad kur tai 
du vokiečiai buvo nušauti, 
bet ar tai buvo tiesa?

Po kiek laiko vokiečiai 
skelbia mobilizaciją i vokie
čių kariuomenę. Žydai bu
vo varomi i getto. uždaromi

ninkai, kad Suteiktų iŠIaiS- 
vinimą iš negirdėtos prie
spaudos, žodžio baimės ir 
baisiausių neteisybių. Ko
kios buvo neteisybės tais 
šiurpulingais metais pa
vaizduosiu pora pavyzdžių.

Prieš rusų okupaciją ma
no dėdė buvo parvažiavęs 
iš Amerikos ir turėjo apie 
10,000 dolerių, kuriuos, iš
mainęs Į litus, gavo apie 
60,000 litų. Jis buvo 69 me
tų amžiaus. Tai buvo jo vi
so gyvenimo užmokestis už

Apie Loteriją
Arba Kas Mačija, Kada 

Nieks Nebemačija
Gerbiamas “Keleivio” re

dakcija :
, . w Noriu parašyti, kaip aš

metais birželio 10-22 dd.i loterijoj išlošiau penkis do- 
Buvo vežami tūkstančiai leidus ir kaip aš vargau, kol 
sunkiausiose sąlygose... tuos pinigus išgavau. “Am. 
Nežinau, sese, ir dabar už.Lietuvis” paskelbė prieš 

ką mes buvome kankinami,,Labor Day savo pikniką ir

Ką reikia žinot apie DDT

už ką lietuviai buvo veža
mi Į Sibirą. Aš ir bučiau at
sidūręs jų tarpe, bet nuola
tinis budėjimas ir slapsty
masis gal išgelbėjo mane... 
Sunku atpasakoti, ką teko 
išgyventi, o jei iš tikros šir
dies norėčiau viską atpasa
koti, tai netikėtumėt, nes 
negalima Įsivaizdinti, kad 
tokie dalykai galėtų būti 
pasaulyje.

Prasidėjo karas. Atrodė, 
kad džiaugsmas pagavo vi
sus. Visi užrietę galvas žiu-

plačiai išgarsino. Pasiekė 
ir Maine valstiją. Rengėjai 
bėgo, rėkė, melavo, kad tik 
kokį dolerį pagautų Į savo 
kišenę. Žinoma, gyventi vi- 

1 si nori ir nieko dėl to nebū
tų kas sakyti, Ale, kad ne
silaiko tiesų ir teisybės! Jie 
pasiuntė paštu laimėjimo

“Keleivyje” jau buvo 
kartą plačiai rašyta apie 
DDT vaistus vabzdžiams 
naikinti. Buvo apie tai ra
šyta ir “Keleivio" 1946 me
tų kalendoriuje. Bet reikia 
dar pakalbėti apie tuos 
garsiuosius vaistus.

DDT nepaprastai daug 
gero darė laike antro pasau
linio karo. Pacifiko salose 
jis sunaikino aibes musių, 
uodų ir kitų kenksmingų 
žmogaus sveikatai vabz
džių. Jis padarė saugiomis

būti uždaryti laike pūkšti
mo?

Ne. Ištikrųjų langai ir 
durys turi būti atdari, kuo
met purkšti tuos vaistus.
Ar DDT Naikina Kandis?

Taip. Vilnoni rūbai ir 
kailiniai gali būti apsaugo
ti nuo kandžių išdulkinus 
juos su 5G DDT milteliais, 
arba 5% DDT miltelius su 
naftalinu sumaišius.

Ar DDT gali būti panau
doti ant kačių ir šunų??

Ant šunies reikia

nevėžio apsk.
Bunikis, Jonas ir Ona. Jonas gy

veno New Yorke, Ona — Philadel
phijoj. Kilę iš Kidulių km., Sakių 
apsk.

Bunkevičiutės-Munkevičiutės, se
serys Onos, Panevėžio apskrities.

Dambrauskaitė iš Alytaus.
Daukšienė (Babinskaitė) Ona, Mo

tiejaus našlė, gyv. Seltzer City, vė
liau Philadelphijoj.

Daunoras Antanas, gyv. Keamy 
ar Harrison, N. J.

Endriukaitis, Jurgis i rPranas, 
broliai Onos, gyv. Brooklyne.

Gagas Jurgis, iš Rumšiškių, Kau
no apsk.

Gilronaitė Karolina, Panevėžio 
apsk., pirmam vyrui J. Vaidžiunui 
mirus, ištekėjo antrą kartą.

Greičiūno Jurgio, PaPnevėžio aps., 
giminaičiai prašomi atsiliepti.

Navickienė (Žiuraitė) Marė, žir- 
niškių km., Igliškėlių vai., Mariam
polės apsk.

Neilandas Vilius.
Onžaitė Petronė ir jos sesuo, iš 

Tirkšlių vai., Mažeikių apsk., gyv. 
344 So. 4th St., Brooklyne.

Paulavičius, Alfonsas ir Balys, sū
nus Kazio, iš Anykščių.

Petrauskis Juozas, gyv. Bostone, 
dirbo miesto mėsinėje.

Petuškis, ar Petuška, gyveno New 
Britain, Conn.

Prascienytė Bronė, Kriaunų vai., 
Rokiškio apsk.

Ramanauskienė (Bendoravičiutė) 
Ona, duktė Andriaus ir Marės Ruce- 
vičiutės, kilusi iš Vilkaviškio apsk., 
gyv. Detroite.

Riepšienė (Buivydaitė) Filomena, 
Mažeikių apsk., gyv. Montello ar 
Brockton, Mass.

Grigaitienė Marė su šeima, Žalio- Rudaitis Marcelinas, Griškabūdžio 
sios km., Mariampolės apsk. 1 vaL’ SakiM apsk.

. Gr>gąs Jonas, sūnūs Felikso, iš
Kabelių kaimo.

Horn Robert, gyv. Philadelphijoj.
Ilgaityte, ar Ilgutytė Ona, kilusi 

Utenos apsk.
Jančiulis, Domas ir Feliksas, Kap

čiamiesčio vai., Seinų apsk.
Jaruševičius, Jurgis ir Kazys, gy

veno Kerany ar Harrison, N. J

jo darbą. Buvo pasidėjęs pijuž spygliuotų vielų, apiplė- 
’nigus i Lietuvos Banką ir šiami ir masiniai žudomi.
manė galėsiąs užbaigti ra
miai ir laimingai savo gyve
nimą. Amerikoje buvo ang
liakasys, vėliau darbininkas 
prie laivų ir dar vėliau pa

Aš pats vėliau dar aplan
kiau Mariampolėje ant Še
šupės kranto masinius ka
pus. kur visi Mariampolės 
apskrities žydai buvo sušau- 

čiame laive ką tai dirbęs. ' dyti, tiek seni. tiek ir maži.
Atrodo, kad minėtus pi- . Buvo gaudomi iš miestų ir 

nigus buvo uždirbęs per lietuviai vyrai, bet jų ma- 
sunkų darbą. Gi užėjus ry- žai tepagavo, nes jie jau 
tų kaimynams “svieto ly- buvo miškuose. Lietuviai į 
gintojams” visas jo turtas mobilizaciją nestojo... Pra-

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.................................................fl.OO

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston, Mass.

Sankowski Vaclovas, gyv. New 
Sarapinas Petras, Batakių vaisė., 

Yorke.
Tauragės apsk.

Skatikas, Žukausko Jono krikšta
tėvis.

Skirdulis, Stasys ir Liucija, Gas
čiunų vai., Šiaulių apsk., gyv. Chi
cagoje.

Skirdulienė (Levinaitė) Pranė.
Šlekaitis, Petras ir Ona, Vilkaviš

kio apsk.
Spilingienė Marė ir jos sūnūs 

daktaras Vladas, gyv. Cumbola. Pa.
Stadolnikas Vaclovas, Merkinės 

vai., Alytaus apsk.
Šalčius A., Burkių ar Bertošiu gi

minaitis ar pažįstamas, gyv. Chica
goje.

Šileikienė (Seikauskaitė) Antanina
Šuldickas Antanas, brolis Veroni

kos, gyv. Vilkaviškio apsk.
džiu L-™ aT--' 7’=’vstnau- 7a™ku?as Aleksas, Semeliškių
lės ansk’’ Xe,vern* val- Mariampo- vaį’ Trak?..aP^-

aDbK- Tamulevičius Petras, sūnūs Kazio,
iš Marcinkonių.

Taronka Aleksandras, iš Marcin-

sveikatai ir poilsiui tokias' Taip.
vietas kaip Guadalcanal ir | pakartoti kelius sykius pur- vJurkiaJtis p,ranas’ Gelgaudiškio 
Irt. Jis sustabdė susirgimus Iškalą 5% DDT miltelių, nes 
tifusu (šiltine) ir sulaikė į šuniui išėjus lauk lietus nu- - ■

.................plauna. O katei reikia api
purkšti tik galvą ir kakla.
Kitur užbarsčius katė nulai-

tos epidemijos plėtojimąsi 
tarpe nelaimingos armijos

tikietus. Žinoma, pėsti ne- • jšvietintų žmonių Europoi 
atneš iki čia. Gavau ir as.Į Kaslink to chemikalo 
Išplatinau už šešis dolerius. DDT veikimo žmonės kal-

Taigi, laukėme, kada ta 
“laimėjimų” diena ateis. 
Nugi, rugsėjo mėnesi, prieš 
Labor Day. Gerai. Palaukęs 
vieną savaitę gaunu “Am. 
Lietuvi” ir žiuriu išpūtęs a- 
kis, kur čia tie laimėjimai. 
Taip, yra laimėjimas. Mano 
žmona pataikė ant penkių 
dolerių laimėjimo. Su tuo 
laimėjimu ir prasidėjo ma
no bėdos.

Pirmiausiai parašiau lo
terijos rengėjams laišką. 
Sakau Mrs. M. B., numeris 
7894, laimėjo tiek tai, kaip 
paskelbta. Nusiunčiau ir 
laukiu. Bet jokio atsakymo. 
Palaukiau dvi savaites ir 
ir vėl siunčiu laišką. Bet ir 
to likimas toks pat. kaip Į 
kapines nuneštas. Ką turiu 
daryti? Nuėjau pas “loje- 
ri,” sakau išjieškok mano 
pinigus. “Loieris” pažiurė
jo, sako pinigus galima 
gauti, bet jų tiek mažai, 
kad nei man nei tau neuž
teks. Žinoma, “lojeriš’’ no
ri uždirbti, o iš penkių do
lerių nėra ką pasidalyti. 
Todėl ir teisybės nėra.

Pagaliau nuėjau pas Dė
dę Šamą Į jo paštą. Sakau, 
jus turite toki Įstatymą, 
kad per paštą nevalia žmo
nių apgaudinėti, o štai aš 
gavau per paštą' laimėjimo 
tikietus ir laimėjau, bet pi
nigų negaliu išgauti. Sakau, 
padėkit man gauti mano 
pinigus...

Nežinojau, kad taip greit 
galima gauti pagelbą. Kaip 
tik paštas pasiuntė telegra
mą Į Worcesteiį, tuoj Į tris 
dienas atėjo mano penki 
doleriai. Greitai keliavo i 
Maine valstiją, ne tiesa? 
Tai ve, sako, “remk lietu
višką spaudą,” bet mano 
patarimas yra remiant žiū
rėti, ką remi. Aš pasimo
kiau. Jei lietuvis su lietu
viu tik per Dėdės Šamo pa
gelbą gali atsiskaityti, tai 
koks čia, po paibeliais, “rė
mimas” išeina?

E. B., Rumford. Me.

zys ir išgaiš.
Kokią Vertę DDT Turi

dėdami gyrė. Tačiaus iri Darže,
spauda rašė nemažai netei-Į Geriausiai dėl to pasitei- 
sybės. 1 rauti Agrikultūros bando-
' via pauUudami faktai y= mose stotyse (experimen= 

ra teisingai sulasyti pagal tai stations), pirm negu jį

bėjo visaip. Daugelis per-

Žemės Ūkio departamento, 
Armijos ekspertu ir išdirbė- 
jų paduodamas žinias.

Kas Tai Yra DDT?
Tai yra bespalvis,, be- 

kvapsnis, kietas kristalų 
junginys ir gali būti pakeis
tas i miltelius (powder), 
arba skysčio formą.

Ar Jis Naujas?
Ne. Jis nenaujas. Jis pir

mą kartą buvo pagamintas 
1874 m. Tik 6 metai atgal 
viena šveicarų chemikalų 
gaminimo firma atrado, 
kad tai yra didelės vertės 
chemikalas vabzdžių naiki
nimui.

Pirmi DDT pavyzdžiai 
buvo pasiųsti Jungtinėms 
Valstybėms 1942 metais.

Kaip Jis Veikia?
DDT atakuoja vabzdžių 

nervų sistemą. Paskui, pa
daro juos girtais, strapalio- 
jančiais, ir pagaliaus uodai 
ir musės suparaližuoti gaiš
ta Į pusę valandos laiko. 
Gi blakės gaišta tik už ke
lių valandų, o tarakonai už 
savaitės laiko.
Kaip Jis Vartoti Namuose?

Bute naikinimui musių ir 
uodų naudok DDT mil
telius su vandeniu. Tuo mi
šiniu apipurkšk lubas, sie
nas ir rakandus, visur, kur 
tik tie vabzdžiai nusėda.

Ar DDT Kenksmingas
Žmonėms?

Armijos štabas, Sveika
tos ir Agrikultūros Depar
tamentai po nuodugnio iš
tyrimo, suvartoję^ tūkstan
čius tonų DDT uzrubežiuo- 
se ir namie, skelbia, kad 
žmonės neturi jo bijotis. 
Tačiau jie sako DDT yra 
nuodai, jeigu juos nurysi. 
Nereikia jų dulkinti ar 
purkšti arti maisto arba 
daržovių, kurias manai val-“Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokiu* biznio skel-1 gyti. 
bimu* ir pajieikojimus. Ar langai ir durys turi

T j. • 1 ■ ■ . 3 ,
Lazdijų vai., Seinų apsk.

Kiaunė. Juozas ir Petras, Kreke
navos vai., Panevėžio apsk.

Kontrimavičius Balys, Ukmergės
apsk* 1 ,niavic’us Justinas, Suba-

TSnab no

Skr.au-
apsk.

wS"‘SAitis’-,VerbickP Kimštis, 
vykęs Amerikon 1918 m.LtiDK-r.:

1S-

vartosite. Jis naikina daug 
daržovių kenkėjų, bet kar
tais kai kur neveikia. Pa
vyzdžiui, Meksikos pupų 
vabalo jis neužmuša.

Ar DDT naikina skruzdė
les?

Taip. Kerosinu su 5% 
DDT miltelių mišiniu pa- 
laisčius žemę. kur jos Tėp
lioja, sako, nubaido skruz
dėles net porai sezonų.

Be to, DDT naikina ir 
daug kitų čia nesuminėtų 
vabzdžių.

Daržuose reikia būti at
sargiems su DDT. Kartais 
galima su tais vaistais iš
naikinti naudingus vabz
džius, kurie yra būtinai au
galams reikalingi. Pavyz
džiui. reikia saugotis neiš
naikinti bičių. Todėl DDT 
daržuose ir soduose reikia 
vartoti tik pasitarus su Že
mės Ūkio ekspertais, kurie 
duos patarimą, kaip juos 
vartoti.

Kaip Pažinti Tikrasis 
DDT Preparatas?

Skaityk užrašą (label)! 
Visi gero vardo išdirbėjai 
teisingai paaiškina užraše, 
kokio procento DDT pro
duktas, kokiu budu vartoti, 
kokius dalykus vartoti su
maišymui, kad geriau veik
tų ir tt.

Nesiduok apgauti. Skai
tyk užrašą su atyda pinn 
negu pirksi.

J. D. T.

Šimonių vai:,“Ka’ne^;’aSnO’ * 
Lechayičios Stasys, gyv. Phila-

delphjjoj.
Lenauskas, Pranas ir Stasys, sū

nus Juozo, Kėdainių apsk.
Lendraitis Jurgis, Šimkaičių vai 

Raseinių apsk.
Levinas (Lewis) Pranas (Frank), 

gyv. Seattle. Wash.
Ludvvig, Emma ir I.inna, šakių 

apskrities.
Lupeikis, giminaitis Greičiūnų, iš 

Panevėžio apsk.
Malieckas Zigmas, gvv. Niagara 

FalU, N. Y.

» 1-- i__KOTIIU.
Unsderfer-Ludwig Marta, iš Ša

kių apskrities.
Urnaitienė Marcelė, Griškabūdžio 

vai., šakių apsk.
Umevičiutė Jieva, I.apankos km., 

Vilkaviškio apsk.
Vagneris Oskaras, sūnūs Adomo, 

iš Sintautų vai., šakių apsk.
Vaicėnas Jonas. Obelių vai.. Ro

kiškio apsk., turi sūnūs Vladų ir 
Romualda.

Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Litkoaaia
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

GEN. MARSHALL VAL
STYBĖS DEPARTA

MENTE

ŠĮ antradienį naujas Val
stybės sekretorius, genero
las G. Marshall perėmė iš i 
J. Byrnes Valstybės depar-! 
tamentą. Jis davė preziden-! 
tui priesaiką ir tuoj pradė
jo eiti Valstybės sekreto
riaus pareigas.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybė* kada j Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia. 
SKYRIUS UI. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorių a Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fvndantentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas lot
inas, jis pridavė didelę reikšme monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios ta revoliucija išsaukė 
Ronioa bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimai tikinčiųjų lietuvių apie 
tuiAa bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo mdutgencijaa.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKU reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje raa daag reikalingų dalykų ir geriausia, galea 
susipažint au visa katalikiškos bernyčio* praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria tori vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaistų ir tam 
šinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina aavo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai stdabrtaem raidėm jepeaaiae kny

gos vardas, KAINA S3.VS.
Tvirtais popieres viršeliais, kalas 31.24.

REV. M
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

VALADKA. R. D. 2, DALTON. FA

Taipgi galima gaut tų kaygų nuordyta kaina ir

^KELEIVIO9' KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

f t I
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Vietines Žinios
Stambi Auka Lietu

vai Vaduoti
DIDELIS KONCERTAS 

IR PRAKALBOS 
VASARIO 16 D.

So. Bostono Piliečių Draugi- Šiais metais Lietuvos ne- 
ja Skyrė Tūkstantį Dolerių priklausomybės minėjimas 

Lietuvos Vadavimui Bostone Įvyks vasario 16 d.
So. Bostono High School di
džiojoj svetainėj, ant Tho-Praeitą ketvirtadieni So. 

Bostono Lietuvių 
Draugija laikė savo narių bus 
susirinkimą. Dalyvavo apie mis. 
400 narių. Tame susirinki
me liko priimta metinė a- 
pyskaita, buvo Įvesdinta

Piliečių-mas Park. Minėjimas atsi- 
koncertu ir prakalbo-

Koncertinę dalį 
“Dainos’’ choras, vadovybė
je muzikos mokytojos p-lės

naujoji valdyba ir buvo pa--Tataroniutės, o kalbėti yra 
skirta stambi auka Lietuvos • pakviestas Br. Budginas ir 
vadavimo reikalams. Drau- ‘ aukšti musų valstijos parei- 
gijos nariai vienbalsiai nu- gunai.
tarė paskirti Amerikos Lie-! Šiais metais Lietuvos ne- 

Tarybai vieną tuks- priklausomybės minėjimas

KELEIVIS, SO BOSTON

SAKO, TAU NĖRA ČIA VIETOS

Kada Georgia gubernatorius Ellis Arnai (dešinėj) 
atėjo i gubernatoriaus rumus Atlanta mieste, Taimad

BOSTONO BALF SKYR. 
NAUJA VALDYBA

1
i Bendro Amerikos Lietu-' 
vių Fondo Bostono 17-to 

1 skyriaus metiniame

Prasidėjo Dvejų Laikraš
tininkų Byla Del 

Išdavystės

PARSIDUODA NAMAS 
Trijų šeimynų, 18 ruimų me

dinis namas su gerais įrengi- 
• mais, parsiduoda Dorchestere.

nMri„. s! Pirmadieni prasi-'J**

ta d £ ? dėJ° dvejų -Amerikos laik- « G*'rd"er St., All-
vo išrinkta nauja skyriaus ^e ? chandler ir Besnėr ALG °305’
valdyba. J ją Įeina: Garbės . an., !1.. . 5* Pei---------------------------------
pirm. Dr. Jakimavičius, pir- kar« b“v° V okįetųoj ir, sa- PARSIDUODA PEČIUS 
mininkais Mrs. K. Namak- ko- Pade* vokiečiams

telefonu: 
(5)

va-muuun.axo haio. av. .taniau- . - . Anglimis ir aliejų kūrenti,
sy ir p. Razvadauskas, sek- *’yti Propagandą prieš A- iabai gerame stovyje. Parduo- 
retorius — Mrs. A Janus- me!lk?’. Kaltinamasis Best sįu nebrangiai. Kreiptis iioo 
keviėienė fin. raštin. - N.iats.laake,.nu0 adv.okato pa- adresu: (4)
Jonuška, iždin. - L. Sta-1^lbos:. Jls.sak2ljam ,Fade?! STANLEY KESYS, 
siulis ir išrinkti trys vice'. ?''enC,aU??.a. P?*“-. beti 16 Singer St.. trečias aukštas, 
nivrnin • udv LT Ifolirtauc— kitas kaltinamasis naudo-J So. Bostone.

tuvių 1 arybai vieną 
tant; dolerių auką.

Kai kurie nariai norėjo 
kad Draugija skilių dau
giau. Jie sakė, dabar yra la
bai svarbus reikalas, todėl 
musų Draugija turi duoti 
pavyzdį visiems kitiems lie
tuviškiems kliubams ir skir
ti stambesnę auką. Bet tas 
klausimas paliko ateičiai. 
Daugelis narių mano, kad ir 
ateityje reikės dar

turės mums lietuviams ypa 
tingos reikšmės. Iš visko at
rodo, kad šiemet kuliam 
laikui spręsis Lietuvos 
klausimas. Kai prasidės 
Maskvoje derybos dėl Vo
kietijos ateities, bus susitar
ta ir dėl Lietuvos likimo. 
Dabar yra laikas kelti Lie
tuvos klausimą. Dabar lai
kas patiems lietuviams ypa- 

aukų. tingai susirūpinti dėl Lietu- 
įr kiti I vos ateities.

Toki proga parodyti mu
sų susirūpinimą Lietuvos 
ateitimi bus Vasario 16 Die
nos minėjimas.

Bostone Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą ren
gia Lietuvos Nepriklauso-

ge sekretoi 
jau “užimta

pirmin.: adv. K. Kalinaus- . . , , , .
kas. p. Matjoška ir Mrs. Tu-'J381 advokato patarimais 
mavičienė.

Senoji valdyba patiekė 
metinę apyskaitą, iš kurios* 
reikia pažymėti sekamus ---------
nafVkmU^kypa7amuėjU Pna' Massachusetts seimelyje 
rengimu Minu $731 iš au kil° gin&*‘ del g»*>ernato- 
ku - $283 ir iš nariu m>'n?usalg0S’ Southbostoniš-
kesnių - $85. Buvo išleis-• a^va8buto

------------------ ; ta $1.021 šalpos darbui. inn
rius jam praneša, kad gubernatoriaus vieta (užpirkta maisto, drabužiu! pei?a1’’V0’0.0? Peia- ir Amall’ui nėra .ainiuose vietos... ir čPeverykų) jr pasiųsta i'.^čj^M^u^ube^ata

ppntra mikli ir nyriu mnkp«- nepiaejo. Ai ŪSU guoemato- 
nta $23^ šusiriSe bu™ rius «aUS doleriu al-
pranešta kad skyriaus ka. g?s per metus. Įstatymas a-
soje vra $442 pinigų. P1?. aIS08 Pakėlimą buvo

J ' k . priimtas dar tebesant seną-

Gubernatoriaus Alga 
Bus $20,000

PARSIDUODA NAMAS
Penkių šeimynų mūrinis na

mas su gerai įrengta bakerne 
(du pečiai), parsiduoda South 
Bostone. Parsiduoda del savi
ninko senatvės. Kreiptis: 163 
I St., G. švelnis.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
SO. BOSTONO PILIEČIU 

DRAUGIJOS APYSKAITA
Sunkiai Išaiškinama 

Žmogžudystė

Kiti sako, tegu tik 
turtingesnieji kliubai skiria I 
po tūkstantį, vajus pasi
seks.

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija davė gražų pavyz
dį visiems Amerikos lietu
vių kliubams. Tūkstantis do-
lerių yra stambi auka. Lin- m b Komitetas, kurio pir.. 
ketina, kad kiti Massachu- w,.o
setss ir kitų lietuviškų kolo
nijų kliubai pasektų Bosto
no pavyzdį.

L. Piliečių Draugijos su
sirinkime pirmininkavo pra- 

Draueiios nir-

mininku yra advokatas Jo-j 
nas Grigalių

Praeitą ketvirtadienį Lie- Bostono kaimynystėje 
tuvių Piliečiu Draugijos vai Brocktone gruodžio 28 die- 
dvba pateikė nariams už- ną buvo rastas nužudytas 
tvirtinti metinę Draugijos Renė Gote, automobilių 
apyskaitą. Draugija per me- pardavėjas. Cote žmona aiš- 
tus turėjo $86,561.12 paja- kino, kad jos vyrą užmu-
mų ir $70.238.60 išlaidų, šęs tūlas W. Steele, Brock- x .. .... .
Draugija padarė per praė- tono iraražio mechanikas. tono aPeliaciJ°s teismui pra- 

F • - ’• •• ’ - • - symą persvarstyti jo bylą
iš naujo. Teismas davė jam 
10 dienų laiko kreiptis į tą 
patį ar aukštesnį teismą del 
bylos peržiūrėjimo.

Bostone eina įdomus gin
čai. kas paimtų miestą val
dyti, jei musų majoras at
sisėstų į kalėjimą. Majoras 
J. M. Curley jau yra 72 me
tu amžiaus.

Bostono Majoras Prašo 
Persvarstyti Jo Bylą

Musų miesto majoras J. 
M. Curley įteikia VVashing-

J jam gubernatoriui.

RADIJO PROGRAMA

jusius metus 16,322 dolerius:Policija buvo suėmusi Stee-
pelno.

Draugijos turtas dabarti
niu metu siekia 117.387 do
lerių. Turtas pasiskirsto ši
taip: $15,000 namas ir že
mė, $8,277 — rakandai, 
$9,379 — stakas (gėrimai). 
Visas kitas turtas yra A- 
merikos bondsuose ir ban-

le ir išlaikė jį 17 dienų ka
lėjime. Betardant betgi pa
aiškėjo. kad Steele negali 
būti kaltas. Įtarimas puolė 
ant Cote žmonos ir šį pir
madienį Steele paleistas iš 
kalėjimo, o prieš Cote naš
lę buvo iškelta byla del vy
ro nužudymo.

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

ribiniVldVJ
mininkas. adv. J. Grigalius, j 
o paskui jis perdavė pirmi-Į sirinkima 
ninkavimą naują jam pirm. 
adv. J. Cuniui. Visi naujai 
išrinktieji ir perrinktieji 
valdybos nariai ir direkto
riai pasakė trumpas prakal- 
bėles, o nariai jiems palin
kėjo sėkmingai darbuotis 
Draugijos labui.

Nar v s.

L. Darbininkų Draugijos 
Susirinkimas

senasis

kuose grynais pinigais. Jo- nužudymas sujaudi-
kių skolų Draugija netuii. no ne Brocktoną, bet ir 

Draugijos didžiosios j>a- apįelinkes. Vietinė spauda 
mos buvo iš baro • (6,- apje la žmogžudystę dėjojamos

LDD 21 kuopos narių su-:
įvyks ateinantį j 

šeštadienį, sausio 25 d. L. Į 
Piliečių Draugijos svetainė-' 
je, E ir Silver gatvių kam
pas. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Buvo Šauni Ncrwoodo 
Socialistų Vakarienė

Vasario 1 d. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 21 
kuopa rengia Whist parę. 
L. Piliečių Draugijos sve
tainėje. Pradžia 8 vai. va
kare. Valdyba prašo, jei kas 
iš narių galėtų paskirti ką 
noi-s del dovanų, tai butų 
labai gerai. Musų susirinki
me ateinantį šeštadienį bus 
aptarti svarbus Draugijos 
reikalai, bus renkama val
dyba, todėl visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Valdyba.

846. paskui seka puli oimis jigrjausįus pranešimus. Rene
nV.U0rT0s Cote buvo rastas nužudytas 

$1,594, iš pmball . cigaie- -aya kalėdų eglaitės, savo 
bak&o — bute jr, žmona ir dabar gi-

$2,289 ir iš namų mokesnių na?j jj nekalta. Va-
J960- ., ... . sario 3 d. džiurės spręs josIs išlaidų pažymėtina uz r ,

algas ir orkestrai — $16.- '' ‘___________
863, už alų, degtinę ir ki- _ -
tus gėrimus — $43.889 ir Vaišės Pas Dr. Pilką 
aukoms išleista — $1.079. --------

Dr. G. L. Killorv Persikėlė buiys Dr. Pilkos draugų ir 
j Naują Vietą į jo kolegų_daktarų buvo su

Draugai Michelsonai 
Išvyko Atostogų

Praeitą šeštadienį drau
gas Michelsonas, “Keleivio”LV/IV/A ▼ a\z

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto. bus tokia:

1— Muzika.
2— Dr. Amelia Rudokiu

tė iš So. Bostonos.
3— Pasaka apie Magdutę. j
Po programos parašykite 

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

Atlos Chimney and' 
Roofing Co.administratorius, su žmona, 

išvyko poilsiui porai mėne
sių. Jie išvyko automobiliu 
į pietus, sustos kurį laiką į 
Floridoje. Miami mieste ir j 
ten apsispręs, kur praleisti• 506 E. 6th St., So. Boston 
poilsio laiką. Linkime geroj Tel. ŠOU 4276 
poilsio. I <6>!

Kaminus statom, taisom 
ir isvalom

Stogus taisom visokius

Pi• a • ■;;ą šeštad i e n į gražus a « :» «- - s » »~» « xxxxss® » » :* - - ~ ~ ~ ~
X
X i X

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Į DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 

ir nno 7 iki 8

S46 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Te!. TKObrfdsre R33Ū

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Central B<. 

CAMBRIDGE, MASS.

Norwoodo draugų vaka
rienė praeitą sekmadienį 
sutraukė virš šimto svečių 
iš Norwoodo ir gana toli
mų apielinkių. Vakarienė 
praėjo jaukioje nuotaikoje.
Drg. P. Kiučas vedė tinm- 
putę programą. Kalbas pa
sakė draugai N. Jonuška.
P. Blažys, V. Anesta, Tarei- 
la ir k.

Vėliau vakarienės svečiai 
turėjo didelio malonumo 
paklausyti Vincuko Motie- 
jaičio, jauno Worcesterio 
dainininko dainelių. Vincu
kas su tėveliais ir akompa- 
niste p. Meškiene grįžo iš 
Bostono ir pasiliko Xorwoo- 
do draugų vakarienėj. Jau
nam dainininkui svečiai ne
pagailėjo triukšmingų plo
jimų. Norwoodo šeiminin
kės pasirūpino labai gar
džiai svečius pavaišinti. Va-!certo pradžia lygiai 3 vai. 
karienė buvo didelis pasi-j po pietų, Municipal Bud 
sekimas. Tik nenoriai ir ga- ding svetainėje, ant Broad 

vėliai svečiai išsiskirstė. way. tarp G ir H gatvių, S 
Boston iškis. Bostone.

ŠĮ Sekmadienį “Gabijos’ 
Koncertas

Ateinantį sekmadienį Mu 
nicipal svetainėje įvyksta 
“Gabijos” choro koncertas. 
Chorui vadovauja žinomas 
Worcesterio muzikas Jonas 
Dirvelis. Jo vadovybėj cho
ras išsimokė eilę naujų dai
nų, kurias išgirsime koncer
te. Bus ir solo dainų. Cho 
rui pritars orkestras. Kon-

na

RENGIA GABIJOS CHORAS

Nedėlioj, Sausio 26 Dieną

E. Broadway.
MUNICIPAL SALEJE

3 vai. popiet. So. Boston

Gabijos Choras koncerte dainuos visas naujas dainas, 
pritariant orkestrai. Solo bus iš Worcesterio O. Dirvelienė. 
G. Mozuraitis; iš So. Bostono. S. Contons. Jr. ir J. Kerdiejus.

Choras kviečia visus dalyvauti. Tikietų kainos, su tak
sais: 75c. ir $1.2U.

sirinkę į Dr. Pilkos naujuo-į g - 
Daktaras G. L. Killorv.!namus padaryti narnoj“

kraujo, inkstų ir neivų ligųj “įkurtuves.’’ Ta proga dak 
pecialistas šias dienas per- tarui buvo įteikta kukli, bet 
Įkėlė į naują ofisą. Per 25 graži dovanėlė ir pasakyta

s
sikėlė
metus jo ofisas buvo 60 
Scolly Square. o dabar jis 
persikėlė į 18 Tremont St., 
Bostone. į Kimball Buil- 
ding, kambarys 205. Dakta-

daug gerų linkėjimų. P-lė 
Tatai niutė svečiams pa
skambino piano, o “Dainos” ; 
choro kelios dainininkės i 5 
udainavo porą gražių dai-1

“Tikra Pasitenkinimo Vieta”
Receptus išpildom, kaip Daktaro nurodyta 
Spumoni Ais-Krymas, Vienas iš Geriausių, 

Pristatomas Vestuvėms.
Didžiausia ir Pilniausia South Bostono Vaistinė. 
Receptus paimam iš namų ir vaistus pristatom.

arti D Street 1

ssXX-
*1
5-
s“ I s «' š s2 K »

ro senieji pacientai ir nauji. nelįų visiems svečiams pri
tariant.

Vakarėlio šeimininkė drg. 
Audickienė su savo darbš
čiomis pagelbininkėmis sve- 

Pakalbink biznierius pa- čius gaidžiai pavaišino. Va- 
siskelbti “Keleivyje,” pa- kalelis prabėgo greit ir

prašomi kreiptis tuo nauju 
adresu. Tą adresą visada 
galima rasti “Keleivyje."

smagiai.
Buvęs.

garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

PENICILINAS GYDO IR GYVULIUS

W. T. Ratvleigh, Freeporto. Iii. farmeris turi 20 
tūkstančių vertės bulių, kurs pradėjo sirgti ir vietoj 
2.000 svarų besveria tiktai 1.600 svarų. Pašaukti vete- 
rinoriai nutarė bulių gydyti su penicilino vaistais, ku
rie gydo daug žmonių ligų. Čia’matome sergan
čiam buliui įšvirkščiama penicilinas kad jo kepenys 
pagytų. ,

290 West Broadivay,
Telefonas: SOV 2754 arba 9437

x CHARLES ir ROCCO FINI, Registruoti Farmacistai |
Čia galima nusipirkti ir “Kelęivį”

: x a x x x s x' s

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinaciją
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, R&dio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Protai, 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

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.

Dr. Leo J. Podder
H Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organu nu
silpnėjime. Gyvenimo permamy 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON A VE, 

BOSTON, MASS.
TeL Comraonwealth 4370

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
. OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12 di«a«

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
J8 Trcmont St., Rimbai Kuilding 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
ėia pat ir į to- J 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618




