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Amerika Pripažįsta Jugoslavų 
Diktatoriškų Rež mą

--------- į-------------------------------------
Amerikos vyriausybė pa-į Maskvos derybos 

skelbė, jog ji pripažįsta dik-‘4 \7T7_tatoriaus “Tito -Broz vy
riausybę Jugoslavijoj. Kar
tu Amerikos vyriausybė 
skelbia, jog maršalo Tito 
vyriausybė nėra demokra
tiška, ji neduoda Jugoslavi
jos gyventojams laisvės ir 
pravedė krašte suktus rin
kimus. Bet nežiūrint to vi- 

Amerika sutiko pripa-

eina sėkmingai

so,
žinti Jugoslavijos valdžią, 
kad tuo budu Įrodžius savo 
draugiškumą Rusijai.

Panašiai padarė ir Angli
jos valdžia. Jugoslavijos 
diktatūra gavo pripažinimą 
iš didžiųjų demokratiškų 
valstybių, nors ta diktatūra 
yra iš svetur užkarta jugo
slavų tautai,

Amerika visai 
skelbė, jog ji ne 
vyriausybių, kurioos yra ne

Iš Maskvos praneša, kad 
pasitarimai tarp Anglijos, 
Amerikos ir Rusijos eina 
sėkmingai ir draugiškoj 
nuotaikoj. Bet kas nutarta, 
kokie skirtumai jau išlygin
ti, aipe tai iš Maskvos nieko 
nepraneša. Maskvos dery
bos yra vedamos didesnėj 
paslapty, kaip buvo veda
mos Londcne dervbos. Pra- *
nešama tiktai, kad ministe
riai daro reguliarinius po
sėdžius ir “neformališkai” 
aptaria visus svarbiuosius 
klausimus, kurie trukdo “tri 
jų didžiųjų” bendradarbia 
vimą.

J Amerikos “Army anc 
nesenai |Navy Journal” praneša, kac

JIE IŠLIKO GYVI, O 1,145 ŽUVO

Šiomis dienomis siti 
jie išbuvo nuo 1943 metų, 
vandenyne. Su tuo laivu 
buvo ir lietuvis.

e Amerikos kareiviai sugrįžo namo iš Kinijos, kur 
kai jų laivas “Rbona” buvo nuskandintas Pacifiko 
tuomet žuvo 1,145 vyrai, kurių tarpe gal ne vienas

Truman Reikalauja Kompaniją 
Parodyti Savo Pelnus

Generolas George S. Prezidentas Truman nese- 
n .L nai paskyrė tyrinėjimo ko-
r ūtton mirė misiją” automobilių pramo-

--------  nėj ištirti, ar darbdaviai ga-
Praeitą penktadienį Vo- Ii mokėti aukštesnius už- 

kietijoj, Heidelbergo mies- darbius darbininkams. Ka
te mirė garsus Amerikos ge- da susirinko ta tyrinėjimo 
nerolas Gecrge S. Patton. į komisija. buvo iškilęs gin- 
Prieš porą savaičių genero-‘ čas. ar ji gali žiūrėti į Gė
las Patton buvo sužeistas'neral Mctors kompanijos 
automobilio nelaimei, iamĮ knygas ir matyti, kiek pel- 
buvo nulaužtas sprandas, nų ta kompanija padarė. 
Geriausieji Amerikos dak-Į Prezidentas Truman da- 
tarai bandė išgelbėti jo gy-į bar paaiškino, kad jo pa- 
vybę, bet nepavyko. Pasi-, skirtoji tyrinėjimo komisija 
kankinęs dvi savaites ligo-' turi turėti teisę žiūrėti kom- 
nis mirė. j panijų knygas, žinoti kom-

Gen. G. S. Patton pagar- panijos pelną, nes kitaip ji 
sėjo šiame kare kaipo tan- negalėtų padaryti savo 
kų divizijų vadas. Jo veda- sprendimo, dėl uždarbių pa-

Amerika jau
demokratiškos ir yra užkar-: nacionalinei Kinijos vyriau

pasižadėjimą laužo ir pripa- patvirtinimo 
žįsta Jugoslavijos smurti- mui dar nėra. bako. parei;

. ka iz teisetą Jugosl^ivi , nuo generolo Marshall, ai 
jos valdžią. Daugelis žmo- Amerika padės toliau Kini

tam praneši-

nių klausia, ko verti yra A- 
merikos politiniai pareiški
mai, jei vieną dieną jie duo
dami, o paskui be jokios a- 
todairos laužomi.

Jugoslavija, kaip ir Len
kija, yra Amerikos sąjungi
ninkė. Savo sąjungininkam, 
jugoslavams ir lenkams, A- 
merika ir Anglija padėjo 
užkalti rusiškas diktatūras 
ir tas diktatūras ten pripa
žįsta. Bet dėl buvusių prie
šų šalių, kaip Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija, A- 
merika ir Anglija laikosi 
teisingiau, jos vis dar rei
kalauja. kad ten butų įves
tos demokratiškos vyriau
sybės. Kodėl Amerika ir 
Anglija buvusiems priešams 
rodo geresnę širdį, kaip sa
vo ištikimiems sąjunginin
kams. ta vargu kas gali su
prasti.

Pripažinus Tito diktatūrą 
Amerika dabar siunčia į 
Belgradą savo ambasadorių 
ir su Jugoslavijos valdžia 
bus užmegsti normalus san- 
tykiai.

jos vyriausybei gabenti ka 
riuomenę, ar ne.

Maskvoje buvo plačiai 
aptariama “atomų bombų” 
klausimas. Amerikos spau
da iš tų pasitarimų praneša 
tiktai tiek, kad Amerikos 
Valstybės sekretorius dar 
neprižadėjo rusams duoti 
tos bombos sekretą.

BAISUS GAISRAS KA
REIVIŲ KEMPĖJ

MAISTO SIUNTINIAI 
LIETUVIAMS TREM

TINIAMS

BALE pirmininko atsi
šaukimas i lietuvius siųsti 
pabėgėliams • ir tremtiniams 
maisto ir kitokių daiktų pa
gelbės pakietukus iki 11 
svarų dydžio, rado didelio 
atgarsio lietuvių širdyse. Į 
BALF sandėlį Brooklyne 
iki gruodžio 15 d. jau su
plaukė virš šimto pakietų iš 
Įvairių lietuviškų kolonijų. 
Pakietukai vis dar plaukia. 
Visi lietuviai gali tą pada
ryti. Supirkit maisto ir ki
tokių daiktų iki 11 svarų 
pakietuką, supakuokit, įdė
kit laiškelį ar savo adresą, 
ir siųskit į BALF sandėlį 
Brooklyne tokiu adresu:

kėlimo. Vėliau, prezidentas 
sako, kada bus išleistas įs
tatymas, tai tas įstatymas 
leis tyrinėjimo komisijoms 
tikrinti ir kompanijų ir, rei
kalui esant, unijų knygas.

Belaukiant naują derybų 
ir “tyrinėjimo komisijos” 
darbo, Detroito didysis au
tomobilių darbininkų strei
kas dar labiau išsiplėtė. 
Kompanijos atleido 92,000 
darbininkų dėl to, kad nėra automobilių dalių, ii^S 
kai kurios dalių dirbtuvės 
streikuoja. Daugiausia dar
bininkų dėl dalių trukumo 
atleido Fordo kompanija.

Naujos derybos tarp dar
bininkų ir darbdavių prasi
deda šį trečiadienį. Auto
mobilių streikas dabar jau 
tęsiasi virš mėnesio.

mos Amerikos tankų divi
zijos kariavo Afrikoj ir vė
liau Sicilijoj. Kada ameri
kiečiai išsikėlė į Franciją, 
gen. Patton vadovavo tre
čiajai musų armijai, kuri vi
jo vokiečius per visą Fran
ciją iki Zigfrido linijos.

Prieš metus laiko vokie
čiai smarkiai puolė ameri
kiečius. Belgijoj pralaužė 
frontą ir buvo paėmę daug 
amerikiečių į nelaisvę. Tada 
generolo raitono vedama 
armija vėl pasižymėjo mū
šiuose ir daug prisidėjo prie

Rūpesniai dėl Irano Rusija reikalaja Tur- v°vaiLu.8Uffin°muSiškiai
perėjo per Reino upę, Pat- 
tono armija perkirto Vokie
tiją ir pasiekė Čechoslova- 
kiją.

Sumušus Vokietiją gen. 
Patton buvo Bavarijos val
dytojas, bet nesenai buvo 
pašalintas iš tos vietos už 
tai, kad neužtenkamai griež
tai valė nacius iš valdiškų 
vietų.

Generolas Patton palaido-

SVEIKINAME MUSŲ SKAITYTOJUS, PLATINTO
JUS, BENDRADARBIUS IR VISUS “KELEIVIO” 

DRAUGUS SU NAUJAIS METAIS.
“KELEIVIO” ŠTABAS.

Amerikos kareivių kem
pėj Shikoku mieste. Japoni
joj kilo gaisras barakuose. 
Ugnis labai greit išsiplėtė. 
12 musų kareivių žuvo, o 
keliosdešimts apdegė gais
ro metu. Daugelis kareivių 
iššoko nuo antro aukšto be- 
sigelbėdami nuo ugnies. 
Gaisro priežastys nežino
mos.

UKRAINA IR BIELORU
SIJA GAUS PAGELBĄ

UNRRA viršininkas Leh
man skelbia, jog dvi sovie
tų respublikos, Ukraina ir 
Bielorusija, gaus UNRRA 
pagelbą. Tuo reikalu su to
mis respublikomis yra pasi
rašyta sutartis. Žinoma, 
kaip visose rusų kontro
liuojamose srityse, taip ir 
Ukrainoj ir Bielorusijoj, 
UNRRA neturės savo beša
liškų atstovų. Duodamos pa
gelbos paskirstymas ten 
vyks per tų respublikų par
eigūnus ir jų priežiūroje.

Popiežius paskyrė 
naujus kardinolus
Popiežius prieš šventes 

paskyrė daug naujų kardi
nolų. Dabar “kardinolų ko
legija” yra pilname sąstate, 
į ją įeina 70 kardinolų. Šį 
kartą popiežius vienu sykiu 
paskyrė 32 naujus kardino-; 
lus ir jų skaičiuje yra tiktai 
4 italijenai.

Naujų kardinolų paskyri
mas padaro didelių atmai
nų “kardinolų kolegijoje.” 
Pirmą kartą kardinolų skai
čiuje italijonai bus mažu
moje. jų bus tiktai 28 žmo
nės. o kitataučių bus 42. A- 
merika dabar turės penkis 
kardinolus. Padidintas kar
dinolų skaičius ir iš Pietų 
Amerikos šalių.

Iš Amerikos paskirti 4 
nauji kardinolai: New Yor-I 
ko, Chicagos, St. Louis iri 
Detroito arkivyskupai. Pa-' 
skyrimas daugiau amerikie
čių rodo, kad Amerikos Įta
ka pasaulyje didėja ir jau 
kalbama, kad naujasis Vati
kano “valstybės sekreto
rius” bus amerikietis kar
dinolas Spellman.

SAKO, EZRA POUND 
PAMIŠĘS

GEN. MARSHALL TA
RIASI KINIJOJ

Amerikos ambasadorius 
Kinijoj generolas G. Mar
shall turi daug pasitarimų 
kinų sostinėj Chunkinge su 
Kinijos vadais. Jį aplankė 
ir Kinijos komunistų vadai.
Generolui Marshall yra duo- 

United Lithuanian Relief tas uždavinys “suvienyti Ki- 
Fund of America, Ine. Wa-'niją,” o tam tikslui genero- 
rehouse, 101 Grand Street, lui teks daug tartis ir aiš- 
Brooklyn 11, N. Y. Įkintis su Kinijos vadais.

Amerikietis poetas Ezra 
Pound ilgą laiką, gyveno 
Romoje. Kai užėjo karas, 
poetas kalbėjo per Romos 
radio, agitavo už taiką ir. 
sako, vedęs propagandą už 
fašizmą. Už tai jis po karo 
buvo suimtas ir parvežtas į 
Ameriką. Čia jis turėjo būti 
teisiamas už krašto išdavys
tę. Dabar daktarai sako, jis 
esąs nesveiko proto ir nega
li stoti į teismą. Daugelis 
žmonių ir ne daktarų mano, 

(kad tik nesveiko proto a- 
' merikietis galėjo agituoti už 
| Musolinį.

, ., .... .... kijos teritorijųAmerikos valdžia reiškia * ______
didelio susirūpinimo dėl į- & . Rusijos doje

bejonės, kad Irano “sukili-
vra nisii nadarvtas TurklJa atiduotų Rusijai

Be rusi to -sukilimo" visai
nebūtų. Irano įvykiai yra k»zo. Atrodo, jog Rusija jau 
oisvrJ ™ ftvto; nebesitenkma seniau įskel

tais reikalavimais dėl Kars-aiškus laužymas ne tiktai 
“trijų didžiųjų” susitarimo 
padaryto Teherane, bet tai 
yra laužymas ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos čarte- 
rio. Ko veltas tas “čarteris,” 
jei ji pasirašiusios didžio
sios valstybės pačios į jį 
spiaudo? Iranas yra Jungti
nių Tautų Organizacijos na
rys, kaip ir Rusijo, o Rusija 
tą silpną narį užpuolė, gval- 
tavoja ir Iranas niekur jo
kios pagelbos negauna.

ko ir Ardahano. bet reika
lauja platesnių sričių. Tas 
reikalavimas rusų spaudoje 
pasirodė tuo laiku, kada ten 
atvyko J. Bymes ir E. Be
vin tartis su V. Molotovu 
dėl busimos taikos ir dėl 
priešingumų išlyginimo.

Turkija iš savo pusės pa
reiškia, jog turkai nieko nė
ra skolingi rusams, ir jei ru 
sai norės atplėšti turkų te

Trvt; SnS roičirto ritorijas, jie turės kariauti. Tok susirūpinimą reiškia
Amerikos valdžia VVashing
tone, o tuo tarpu Maskvoje 
trys didieji “draugiškai” ta
riasi. Tur būt. jie tariasi ir 
apie Irano likimą.

PASAULIO SOSTINE BUS 
AMERIKOJ

Jungtinių Tautų Organi
zacijos buveinė bus Ameri
koj. Kokiame Amerikos 
mieste ji bus, dar nėra nu
tarta. bet jau nuspręsta, kad 
į i bus lytinėj Amerikos da
lyje. Reiškia, ta buveinė ne
bus San Francisco mieste, 
kaip buvo laukiama, bet bus 
kuriame nors mieste Ameri
kos rytuose, gal Bostone, 
New Yorke ar Philadelphi
joj. ____________

Anglijos buvęs karo va
das W. ChurchilJ keta at
vykti Amerikon ir čia lai
kyti keletą paskaitų. Vieną 
paskaitą jis laikys apie “Pa
saulio klausimus” Fultone, 
Missouri valstijoj. Preziden
tas Truman yra pažadėjęs

HIMMLERIS PLATINO 
SS VEISLĘ

Niurembergo teisme pa
aiškėjo, kad Gestapo virši
ninkas H. Himmler davė 

tas amerikiečių kariškose parėdymą visiems SS legio-
kapinėse Liuksemburge.

TREMTINIŲ SKAIČIUS 
VAKARŲ VOKIETIJOJ

nieriams turėti bent po ke
turis legalius ar nelegalius 
vaikus. Himmleris, nacių 
budelis sakė, vokiečių mo
terims ir mergaitėms turi 
būti didelė garbė gauti vai
ką nuo narsių Hitlerio le
gionierių. Nesvarbu, jei vai-

... New York (LAIC) —
Specialėje UNRRA darbuo- _ ___ _ _______ _
tės apžvalgoje gruodžio 17 nelegališkas, bi tik bus

Turkija ginsis nuo užpuoli 
ko. Turkijos vadai sako, jei 
Rusija puls, turkai ginsis vi
somis išgalėmis ir rusai tu
rės pralieti daug kraujo iki 
jie galės užgrobti, kas jiem 
nepriklauso.

d. “The New York Times 
paduoda sekančius tremti
nių skaičius vakarų Vokie
tijoj.

Bendras išvietintų skai
čius per visas 3 okupacines 
zonas (amerikiečių, anglų 
ir franeuzų) — 850,000. Iš

daugiau vokiečių ateityje.

BULGARIJOS DIKTATŪ
RA RODO DANTIS

Bulgarijos komunistinė 
diktatūra per 3 mėnesius

LEIS PABĖGĖLIAMS 
VYKTI | AMERIKĄ

Prezidentas Truman da
vė įsakymą leisti įvažiuoti į 
Ameriką pabėgėliams Euro
poje. Pabėgėliai bas įlei
džiami pagal kiekvienos ša
lies kvotą. Amerikoje jau 
gyvena apie 1,000 pabėgė
lių iš Europos vienoje sto
vykloje prie Oswego, N. Y. 
Tiems pabėgėliams bus lei
džiama pasilikti Ameriko
je, jei jie. pagal imigracijos 
įstatymą, turi teisę įvažiuo
ti į Ameriką.

Prezidento parėdymas ne
išsprendžia pabėgėlių klau
simo, nes į Ameriką pagal 
kvotą gali įvažiuoti tiktai

jų amerikiečiams tenka 280 buvo “atleidusi vadžias
tūkstančių, britams 500,000 
ir franeuzams 75,000. Visi 
jie laikomi kaipo atsisakę 
grįžti į sovietų rojų. Tau
tybių požiūriu, tremtiniai

kol Bulgarijoj lankėsi M. 
Ethridge, Amerikos specia- 
linis stebėtojas. Ji buvo lei
dusi išeiti opoziciniams lai
kraščiams. Dabar Ethridge

skirstomi: lenku 560,000, iš «DZO namo, o Bulgarijos 
Pabalčio 150,000 ir neaiš- valdžia vienu pasimojimu
kių 120,000. Pastarųjų uždarė visą opozicinę spau-
tarpe yra 60.000 Rvtu Eu- d4 Dabar Bulgarijoj bega- 
repos žvdų. 30,000 ūkiai-1’ išeiti tiktai komunistiniai 

niečių ir 30,000 jugoslavų, n- komunistų kontroliuojami 
Visi jie sutalpinti 1.335 laikraščiai.

stovyklose, kurias vietomis
vadina “Assembly Cen- 
ters,” vietomis “Camp.”

TOKIO TURI MILIONĄ 
BENAMIŲ

Amerikos bombos Tokio 
mieste sugriovė 605,338 na
mus. Dabar dar Tokio mies-

Nuo gruodžio 19 d. šeimų 
tėvai nebebus imami į ka
ro tarnybą. Toki isakyma
išleido Šelective Service va-;te Y1? 1,128.000 žmonių be-

___ , o__ ,______ ____  dovybė. Tėvai galės stoti į namių, kurie neturi pasto-
labai maža pabėgėlių dalis, i kariuomenę savanoriais, bet'yios pastogės. Amerikos 
Bet kiek kveta leidžia, tiek 'trijų ir daugiau vaikų tė- bombardavimai Tokio mie

tą proga perstatyti Winston pabėgėlių bus įsileidžiama į vai nebus imami net ir sa-
Churchill publikai. šią šalį. I vanoriais.

stui padarė 
nuostolių.

$383,533,000
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PRADEDAM PENKTĄ 
DESIMTI METŲ

40 metų ilgas laikas žmo
gaus gyvenime. Tai ilgas 
laikas ir laikraščio gyveni
me. Musų išeivijoj Amerikoj 
40 metų laikotarpis, nuo 
1905 metų iki 1945 metų 
buvo pats buiniausias. Per 
tuos metus ateivių skaičius 
Amerikoje daug pašoko į 
viršų ir vėl pradėjo kristi 
žemyn. Senieji ateiviai trau
kiasi nuo musų į amžinasti, 
jaunų ateivių iš Lietuvos ne- 
pribuva, o jaunieji čia au- 
gusieji “tirpsta” amerikonė- 
jimo katile ir musų eilėse 
jie kaip ir reti svečiai. Esa
me lyg nykstanti sala aud
ringame Amerikos gyveni
me.

Užtat minėdami 40 metų 
laikraščio sukaktuves ne be 
rupesnio žiūrime Į ateiti. 
Musų eilės retėja — glaus- 
kime jas! Traukime jau
nuosius į musų visuomenini 
darbą! Stiprinkime “Kelei
vio” skaitytojų šeimą!

“Keleivio” sukaktuvių 
minėjimo vakarienėj drg. 
P. Ketvirtis iškėlė mintį, 
kaip galima “Keleivio” šei
mą didinti. Užsakykim “Ke
leivį” tiems, kurie jį ne
skaito. Paraginkim pažįsta
mus ir draugus jį užsisaky
ti. Bukime veiklus laikraš
čio draugai ir platintojai. 
Stipriai susirišę į vieną pla
čią keleiviečių šeimą, busi
me stiprus ir nepalaužiami.

“GERIAU MIRSIU, BET 
NEGRįSIU ATGAL”

Sovietų Rusija yra pa-
doriniu čolic \7inno ič di.iviia io vsj-

džiausiu Rusijos paslapčių 
yra koncentracijos stovyk
los. Tokių paslapčių turėjo 
ir nacių Vokietija. Dabar 
vokiečių fašistų paslaptys 
išplaukia dienos švieson 
Niurenbergo teisme. Vokiš
kos paslaptys nebėra pa
slaptys — jos dabar yra vie
šai teisiamas prasižengimas 
prieš žmoniją. Bet Rusijos 
paslaptys dar tebėra pa 
slaptys. Apie jas retkarčiais 
sužinome iš priepuolamų 
šaltinių.

“Socialističeskij Viest- 
nik,” rusų socialdemokratų 
organas, deda jauno Rusi
jos jurininko šiurpų pasa
kojimą apie vieną milžiniš
ką Sovietų Rusijos koncent
racijos stovyklą, tolimoj Si
biro šiaurėj. Tas jurininkas 
jaunas žmogus, kariavęs vo
kiečių fronte, buvo sužeis
tas, jis tik Rusiją tepažino
jo. Dabar jis sako: “Geriau 
mirsiu, bet atgal nebegrį
šiu.” štai ką jis pasakoja:

“ — pasakoja apie smarkiai varomą darbą, tiesiant gelžkelį iš Komsomolsko, ant Amūro upės, į Sovietskaja Gavan — tiesiai per kalnus, balas ir taigą. Dabar prie to gelžkelio dirba daug šimtų tūkstančių žmonių: čia ir vokiečių belaisviai, čia ir lenkai, likę iš 1939-1940 metų, ir ukrainiečiai, ir Kuba- nės gyventojai, baltgudžiai, ištisais valsčiais išdangenami iš jų gyvenamų vietų už tai, kad nedarė sukilimų prieš vokiečius... Jis savo akimis matė Sovietskaja uoste šimtus mergaičių ir moterų su užrašu per petį: ‘aš išdaviau mano tėvynę.’ Sako, tokių, pagal žmonių pasakojimus, yra dešimtys tūkstančių. Jų kaltė ta, kad turėjo pažintis su vokiečiais. Vokiečių okupacijos rajonus N. K. V. D. (politinė žandarmeri- ka) dabar nuodugniai ‘peršu- kuoja.’ Ten jis girdėjo apie lenkų belaisvių streiką 1940 metais. Jie sustreikavo ir pareikalavo daugiau duonos. Tokių streikuojančių, pagal pasakojimus, buvo 27 tukstan-

ti? Kraštas plačiausias, ke- Tokios “misijos” tęsdavosi kų mulkintojai,” ir kitokie. ’ 
Iių jokių, gyventojų irgi nė-'kartais po 2 ir 3 savaites.* žinoma, visa tai buvo 
ra, o oras baisiai žiaurus. Buvo tai sunkus ir vargin- priešų demagogija, kuri ė- 

gas darbas, bet gerai apsi- jo iš jų pavydo. “Keleivis” 
mokėdavo. Sunkus, nes mu- darbininkų nemulkino ir 
sų draugai nežinodavo, kad'
kalbėtoją

Sovietų vyriausybė klausi
mą išsprendė perduodama 
visą reikalą GPU, kuri visą 

! tą sritį pavertė į milžiniškąčiai žmonių. Prie jų prisidėjo' koncentracijos stovyklą: tremtiniai rusai, gal apie 10rusai,tūkstančių žmonių. Su streikininkais buvo žiauriai apsidirbta: ‘Jus norite duonos?— Še jums švino’... Sovietskaja uoste nesislėpdami pasakoja, kad visi buvo iššaudyti iš kulkosvaidžių, ‘kad kiti pasimokytų..’ Gal but, skaičiai ir perdėti, bet apie tiek buvo kalba-' ma visai viešai, nebijant nei i NKVD. Mat, bausmė turėjo: ‘kitus užbaidyti.’ Daugiau, iš tiesų, apie jokius streikus nie-'- kas ir nebekalba, jokių reika- ’ lavimų niekas nebestato... žmo-'nės dirba žiema ir vasara, min-1* * t
ta bado daviniu, nudriskę, daž-.nai basi. Pasakotojas girdėjęs, kad vien vokiečių belaisvių ten dirba 300,000 vvru...

Rusai stato gelžkelį toli
moj šiaurėj. Iš Sovietskaja 
Gavan jie nori padaryti pir
mos eilės jurų bazę. Bet pats 
baisiausias dalykas iš to pa
sakojimo yra ne tas mirties 
gelžkelis, prie kurio žmo
nės dirba ir miršta, kaip mu
sėlės. Didžioji paslaptis yra 
Dalstroj,” milžiniška kon

I

“Ten buvo mesta milžiniškos masės ‘beteisių.’ Kiek jų, pasakotojas nežino, bet girdėjo kalbant apie 5 ar 6 milionus žmonių. Jis mano, gana tiksliai galima skaityti, kad 1937- 1940 metų laikotarpyje garlaiviais iš Vladivostoko buvo nugabenta i Dalstroj rajoną ne mažiau pusantro miliono žmonių... To krašto sostinė yra Magadan. prieš tai mažiukas žvejų kaimelis Nogaevo įlankos pakraštyje, prie Ochotsko juros. Tame Magadane pasakotojas buvo daug kartų. Dabar tai milžiniškas miestas, su laivų statymo dirbtuvėmis, didžiuliu NKVD pastatu ir su elektrotechnikos įmonėmis, su milžiniškomis stovyklomis tremtiniams. Iš ten tiesiasi 700 kilometrų kelias per kalnus ir balas į Seimčan miestelį...“Laisvas čia yra tik tas. kas nešioja NKVD uniformą. Visi kiti yra tremtiniai ir kaliniai visokių kategorijų.”
Paskui pasakotojas pie-

__ ____ ___ šia tremtinių gyvenimą toje
centracijos stovykla, kur So- didžiausioje koncentracijos 
vietai su vergų prakaitu au- stovykloje. Darbas sunkus, 
ksą kasa. “Paslaptingasis paistas be galo skurdus.
Dalstroj” yra lyg šiurpi pa- Apsirengimas prastas. Dis- mėgdavo, 
saka, bet, deja, tai nėra pa- $ipŲna žiauri. Pabėgti nėra pasakyti, 
saka. Tai rusti, totalitarinės Į°kios galimybes. Retas ------- v-
šalies vergija. Dalvkas tas, zmo?us ten išgyvena ilgiau 
kad tarp Ochotsko juros ir metŲ’ nes žiemos labai sal- 
Kolyma upės aukštumų tos» ° apsirengimas ir mais- 
prieš 15 metų buvo atrasta tas visai nepritaikinti prie 
daug aukso. Bet kaip jį kas- klimato.

reikia pasitikti 
ant stoties, ai* parūpinti jam 
nakvynę. Kasyklų “pečėse,” 
kur gyvena mainenai, gat
vės tamsios ir neturi vardų. 
Išlipi tokioj vietoj iš trau
kinio, ir nežnai kur eiti. Pa
siklaust nėra ko. Tamsu ir 
nyku. Vežikų nėra. Klam
pok ir jieškok “salės,” kuri 
paprastai būdavo kur nors 
mažai apšviestame saliune. 
O eini, būdavo, ne tuščias, 
bet velki su savim baksą 
knygų kiekvienoj rankoj. 
Bet tas darbas apsimokėda
vo, nes išsiparduodavo 
daug knygų ir keli šimtai 
žmonių užsirašydavo laik
raštį.

Taip buvo platinamas 
“Keleivis” ir jo leidžiamos 
knygos.

Be to, buvo* daug agentų, 
kurie iš tokio verslo ir pra
gyvenimą padalydavo. Jie 
prakalbų nesakydavo, bet 
važiuodavo iš miesto į mies
tą ir nešdavo knygas bei 
laikraštį tiesiai į musų žmo
nių namus. Todėl musų kny
gos eidavo kaip “ant svies
to.”

Kaip Augo Musu Keleivis
Pradedant 1905 metais Aš tiek pinigų neturėjau.

-------— j įsusprendžiau jieškoti ”par-
Musų “Keleivis” pradėjo) tnerio.” Susitariau su Jur- 

eiti 1905 metais. Iš pradžios' —-
jį redagavo Mikas Paltana
vičius, paskui Jonas Smels- 
torius. Aš pradėjau jį reda
guoti 1907 metais. Laikraš
tis buvo menkas visais at
žvilgiais. Pirmam puslapy 
būdavo tik du antgalviai: 
vienas, “Ii Rusijos”; ant
ras, “Ii Amerikos.” Po pir
muoju eidavo visos žinios 
iš Lietuvos ir Rusijos, po 
antruoju — viskas iš Ame
rikos. Spausdinamoji maši

giu Gegužiu, kuris tada ze- 
ceriavo Shenandoah’ryje 
prie “Darbininkų Vilties.” 
Jis buvo dirbęs keletą metų 
Jankaus spaustuvėj, Bitė
nuose. todėl buvo jau prasi
lavinęs “lietuviškas zece- 
ris.” bet ne laikraštininkas.

“Keleivį” mudu nupirkom 
iš Žvingilo 1908 metų rude
nį, įnešdami po $300, nes 
daugiau neturėjom. Likusių 
Žvingilas sutiko palaukti.

Darbu nutarėm pasidalin-2±L^nOI?k?J ti taip: Gegužis ves admi-
virvėmis suraišiota, ir įs 
pradžios neturėjo mechaniš
ko varvklio, buvo sukama 
žmonių rankomis.

Laikraščio turinys susidė
davo daugiausia iš visokių 
“balabaikų.” Prieš mano at
ėjimą pastovaus redakto
riaus nebuvo. Raštų jam 
prisiųsdavo iš Brooklyno 
Pijus Bukšnaitis. Korespon
dencijos būdavo rašomos ei
lėmis, taip kad žmonės ga
lėtų jas dainuoti, nes A. 
Žvingilas, tuolaikinis “Ke
leivio” savininkas, buvo i- 
sitikinęs, kad toks “štofas” 
geriausia skaitytojams pa
tinka. Todėl, kai kas iš ko
lonijų parašydavo apie ko

nistraciją, o aš — redakci
ja.

Mano partneris buvo am
bicingas žmogus. Mėgdavo 
“pasirodyti.” Jis norėjo 
kad “Keleivio” firmoje jo 
vardas butų dedamas pirma 
— Jurgis Gegužis ir Stasys 
Michelsonas. Man tokia 
“garbė” niekad nerūpėjo,

“Keleivis” buvo pasiekęs 
23,090 skaitytojų

Keleivį” žmonės labai 
Kodėl, aš negaliu 
Kuomet kiti laik 

raščiai bankrutuodavo arba 
skursdaavo, tai “Keleivis’ 
augo ir bujojo. Vienu kartu 
jis buvo pasiekęs jau dau
giau kaip 23,000 skaitytojų.

O “Keleivis” niekam ne
pataikaudavo. Jis aštriai 
kritikuodavo kunigus, lup
davo tautininkus, kurie ta
da “tautiečiais” vadindavo
si, ir neglostydavo biznie
rių. Priešų jis turėjo labai 
daug. Jie ir teisman jį 
traukdavo, ir keikdavo jį, 
bet vistiek jį skaitydavo.

Vienos parapijos klebo
nas, eidamas sakyti pamoks
lą, atsinešė sakyklon “Ke 
leivį,” perskaitė jį, sudras
kė į skutus ir metė žemėn, 
sakydamas: “Kas tą brudą 
skaitys, nepriimsiu spavied 
nin.” Po šito pamokslo, “Ke 
leivis” gavo kelesdešimts 
naujų skaitytojų iš tos ko
lonijos.

Galimas daiktas, kad ši
tokia agitacija irgi padėda
vo laikraščiui platintis. Bet 
žmonės paprastai sakosi 
skaitą “Keleivį” dėl to, kad 
jis yra “geriausias laikraš
tis.” Jiems patinka jo kal
bos stilius, turinio įvairu
mas, trumpi straipsniai, 
daug žinių ir, žinoma, Mai-

nieko neišnaudojo. Jo pre
numerata visados buvo že
mesnė kaip kitų laikraščių. 
Ir jokios paramos “Kelei
vis” neprašė. Jei kas pri
siųsdavo mums aukų, visuo
met atiduodavom jas labda
ringiems tikslams: politi
niams kaliniams, Lietuvos 
našlaičių prieglaudoms. 
Raudonajam Kryžiui, ir t.t.

“Keleivis” vertėsi ne kitų 
skriaudomis, bet tuo, kad į 
40 metų laikotarpį buvo Į- 
dėta 80 metų darbo, kad jis 
patiko žmonėms, kad turė
jo daug skaitytojų.

“Keleivio” bendradarbiai
“Keleivis” visados turėjo 

energingų rėmėjų, platinto
jų ir korespondentų. Daug 
jų jau nebėra tarp gyvųjų, 
o kiti veikia da ir šiandien. 
Paminėsiu čia bent tuos, ku
rių pavardes aiškiau atsi
menu:

Franas Lavinskas, kuris 
dabar gyvena Brooklyne.

K. šimkonis, dabar Wor- 
cesteryje.

Pruselaitis iš Waterburio 
(jau miręs).

J. P. Raulinaitis, bosto- 
nietis (jau miręs).

P. Motiečius, Waterburv.
Vaitkevičius New Have- 

ne (miręs).
Petrikys Scrantone (mi

ręs).
J. Tvaronaitis iš Man-
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Nedirbkite atom-bombų...
Komunistų spauda džiau

gsmu svaigsta. Mat, viena
me Nem Hampshire valsti
jos miestelyje buvo “milk 
and water” liberalų mitin- 
gėlis, kuris priėmė tokią re
zoliuciją:

Amerika turi sustabdyti

Baigiam senuosius metus
Šis musų laikraščio nu

meris bus paskutinis 1945 
metais. Sekamas ir vėl pir
mas “Keleivio” numeris 
bus naujų 1946 metų nume
ris.

Kaip greitai sukasi laiko 
ratas’ Tokių “ratų” musų
laikraštis pergyveno visą dirbimą atominių bombų; 
40. I atominės jėgos kontroliavi-

Ko linkėti musų drau- mas turi but pervestas Jung- 
gams ir prieteliams, sulau-1 tinių Tautų “saugumo tary- 
kusiems naujų 1946 metų? Į bai’

Visko, kas veda į šviesės-1 Vienas tos tarybos na- 
nį ir laimingesnį gyvenimą k yra Rusija.
Visko, kas žmogų daro ver
tą žmogaus vardo!

Nepailskime, nesiskųski- 
me senatve. Musų darbas už 
tikrai laisvą ir laimingą pa
saulį dar nėra baigtas.
Jam “baisu pagalvoti”

Brooklyno komunistų 
škaplierninkas. Rokas Mi
zara, vėl dejuoja. Skaityki
te:

“Baisu net pagalvot, kaip 
Britanijos imperialistai, šiuo 
metu vadovaujami socialis-

chester, Conn.
J. Kazlauskas iš New Ha- 

ven, Conn.
J. Kaulaičia iš Rumford, 

Me.
V. Žukauskas iš Bridge

port, Conn.
A. J. Viznis iš Bridgeport, 

Conn.
S. Bakanas iš Pittsburgh.
J. D. Taunis iš Kulpmon- 

to, Pa.
St. Žukauskas iš Wilkes- 

Barre, Pa.
Jurgelis iš Akron, Ohio.
Jonas Jarus iš Clevelando.
C. K. Braze iš Kenosha, 

Wis. (dabar Floridoj).
Kranovickas iš Lewiston, 

Me.
S. Eismontas, Lewiston.
Ir daug kitų.
“Keleivis” pereina LSS 

nuosavybėn
Sunkiai dirbdami, “Kelei

vio” leidėjai paseno ir nu
vargo. Vienas jų, Jurgis Ge
gužis, jau mirė. Vienam re
daguoti laikraštį, vesti biz
nio reikalus ir prižiūrėti 
spaustuvę, man buvo per- 
sunku. Pasikviečiau žmoną 
į talką. Dirbom abudu po 
14 ir 16 valandų į dieną. 
Nusibodo be poilsio. Kilo

kio su Te\u pasikalbėjimas, pavesti laikraštį Lie
Ačiū tam, kad “Keleivio” 

tiražas visuomet buvo toks
todėl pasakiau, kad aš su- didelis, jo pajamos buvo ge
tinku savo vardą visai iš
leisti, o rašyti tiktai “J. Ge
gužis & Co.” Jam tas labai 
patiko, ir tokiu vardu “Ke
leivio” firma buvo žinoma.

80 metų darbo
Nors “Keleiviui” dabar 

yra 40 metų, bet aš išdir-
kį atsitikimą, žvingilas nu-,' bau prie jo nemažiau kaip 
siųsdavo tą medžiagą Bukš- j 80 metų, jeigu laiką skaityt 
naičilii, tas ją sueiliuodavo ne kalendoriaus mastu, o 
ir grąžindavo ją kaip dainą, darbo valandomis. Dirbda- 

Atėjus prie “Keleivio” vau kasdien po 12-16 valan- 
man, jo turinys pradėjo ^ ir po 7 dienas į savaitę.
keistis, bet išvaizda būdavo ^ef tg laiką teko paradyti 

apie 20 knygų ir knygelių, 
ir suredaguoti apie 30 ka- 

1 lendorių. Be to, kone visi 
spaustuvės ir ofiso baldai 
buvo mano padaryti. Kai 
sugesdavo linotypo motoras

tokia pat, kaip pirma — 
šiurkšti. Pagerinti nebuvo 
galima, nes nebuvo medžia
gos, nebuvo įvairesnių rai
džių. Be to, nebuvo ir žmo- 

kuris nusimanytų apie
spaustuvės techniką. "Ir“sa-Į ar termostatas irgi man rei- 
vUkas nenorėjo spaustu-) Sukdavo

Kai aš S^is šaukdavo: “Michelso-ves modernizuoti, 
reikalavo pinigų.
pradėjau sakyti, kad reikia 
daryti pagerinimų, jis atsa
kė: “Negalima, nes nėra iš

•r •______•_____ * ai

nai, pataisyk!”
Dirbo daug ir Gegužis,

bet “Jack of ali the trades”
ko.” Jei nori gerinti, sako, turėjau būti as. 
tai pasiimk visą biznį į sa
vo rankas. Ir pasiūlė, rodos, 
už $1,500.

ros ir jam niekad nereikėjo 
nei aukų prašyti, nei pikni
kų rengti. Aukų “Keleivis” 
neprašo ir dabar. (Aukos 
yra priimamos tik į namo 
fondą. Mat, Lietuvių Socia
listų Sąjunga dabar nusipir
ko namą, kurį pirkti ji ren
gėsi per 40 metų. Tas na
mas da nėra išmokėtas, ir 
tam tikslui yra įsteigtas 
fondas.)
Musų “raudondvaris” su- 

kėlė daug pavydo
Musų konkurentai visa* 

dos pavydėjo, kad “Kelei
viui” sekasi. Bet tas pavy
das pasiekė kulminacijos 
laipsnio kai “Keleivis” pasi
statė sau mūrinius namus. 
Iš visų pusių pasigirdo riks
mas, kad “už darbininkų 
prakaitą” Gegužis su Mi- 
chelsonu pasistatė “raudon- 
dvarį.” Tai esąs geriausias 
įrodymas, kaip jie “mulki
na” žmones. Girdi, per sa
vo “Keleivį” skelbia socia
lizmą, turtų pasidalinimą, o

Be to, man dažnai tekda- tuo tarpu krauna sau kapi- 
vo trankytis po kolonijas talą ir murus stato. “Žmo- 
su “prakalbų maršrutais.” nių išnaudotojai, darbbiin-

Jie galėjo but atviresni. 
Reikėjo pasakyti taip: duo
kite atomų bombą Stalinui 
ir tegul jis daro ką tik no
ri...

Katinas laižosi žiūrėda
mas į lašinius; komunistas 
gi varvina seilę dar nematęs 
atomų bombos.
“Duokit išsimaudyti”...

Amerikos lietuvių komu
nistų “fiureris” Bimba rašo, 
kiek vargo jis turėjęs Suo
mijos sostinėj Helsinkyje. 
Esą—

Sugrįžęs viešbutin pra-tu, elgiasi su žydais. Jie
kursto arabus prieš žydus' ;(fuokit man &jmaudy. 
pastaruosius pnes pirmuo- u susimiidami r.

Išrodo, kad “draugą” 
Bimbą buvo apsėdę tie ne
dėkingi gyvūnėliai, kurių 
vardas prasideda su raide

sius
Ta avelė bet avelė—pra

dėkim ir vėl iš galo. Rokas 
ir nebando savo kaltinimus 
įrodyti. Jis tur but mano, 
kad naiviems Stalino “sau
lės” garbintojams užtenka 
to “baisu pagalvoti.”

Bet kodėl jis nesibaisi 
tuo, kas darosi lenkiškame

“u.”
“Darbininkų tėvynėj” tų 

gyvūnėlių jis ras daugiau. 
Gal ir Amerikon jis atsiveš 
to “presento.”

bolševizmo “rojuje”? Ten(“N«>u«ali.Doji .rmij." 
yra ruošiami pogromai, ten Nuernberge eina naciškų 
skerdžiami žydai! Žydų po-
gromai vyko ir Sov. Rusi
joj. Ar jis jais baisėjosi?

Komunistas, tai lyg tas 
čigonas — joja svetimu ark
liu ir rėkia: “vyrai, laikyki
te vagį!”
Titulas K. Petrauskui

Kipras Petrauskas gavo 
“aukščiausio menininko” ti
tulą, jis gyvena Kaune. Ar
gentinos “Lietuvių Balsas” 
tačiau praneša, kad Pet
rausko šeima gyvena Vokie
tijoj, netoli Šveicarijos sie
nos. Ji negrįžta į “rojų.”

Je, tėvui titulas, gi jo šei
mai vargų-kryželių likimas 
šveicarų pasienyje. Jie bol
ševizmo tremtiniai.

Bolševikų titulais niekas 
nesidžiaugė ir nesidžiaugia 
Jie tik dekoracija. Gavęs į- 
sakymą čekistas tą dekora
ciją nulupa, o jos savinin
ką kiša po velėna.

Kada Lietuva išgyvens 
bolševizmo sutemas, mestuvių Socialistų Sąjungai.

Padarėm jai pasiūlymą. , . ....... . , .
Tuoj pasklido gandas, kad buslra liudininkai visokiau- 

jlsorMichelsonas pasitraukia nuo 
“Keleivio.” Bematant atsi
rado biznierių, kurie pasi
siūlė “Keleivį” pirkti. Ir 
siūlė gerus pinigus. Bet par
duoti jiem laikraštį reikštų 
atkreipti jį prieš musų idė
jos draugus, kurie visuomet 
jį rėmė ir platino. Reikštų 
da daugiau — reikštų už pi
nigus parduoti savo įsitiki
nimus !

Šito mes negalėjom pada
ryti. Mums rūpėjo, kad “Ke
leivis” eitų tuo pačiu keliu, 
kuriuo ėjo iki šiol. Todėl nu
tarėm su žmona atiduoti 
“Keleivį*’ Lietuvių Socialis
tų Sąjungai be jokio atlygi
nimo, ir atidavėm.

Nuo 1945 metų liepos 1 
dienos “Keleivis” jau pri
klauso musų idėjinei orga
nizacijai, kuri jau nusipir
ko ir namą jam.

S. Michelsonas.

sių surpryzų ir kaprizų. Ir 
Petrauskas ir daugelis kitų 
turės ko sakyti apie tuos ti
tulus ir — pragarą rojuje!
Slaptoji diplomatija

Atsimenate, buvo laikai, 
kada komunistai smerkė 
slaptąją diplomatiją. Nuver 
tę Kerenskio valdžią, Leni
nas ir jo bendrakeleiviai 
skelbė slaptus komunikatus 
ir sutartis, kuriuos jie rado 
valdžios archyvuose.

Taip buvo pirmiau. Ką 
matom šiandieną?

Maskvoje eina “trijų di
džiųjų” konferencija, bet 
viskas kalbama ir tariama 
už kulisų! Bolševikai pasi
darė slaptosios diplomati
jos ekspertai.

Šitaip jie elgiasi tik dėl 
to, kad bijo atidengti savo 
imperialistinius siekimus.

Ir randasi glušų (pas ko
munistus), kurie mano, kad 
rusų diktatūros režimas yra 
pasaulio tautų laisvintojas...

Tokiu laisvintoju gali but 
ir tigras! 1

karo kriminalistų byla. Kar
tą prokuratūra sumanė ro
dyti krutamus paveikslus— 
nacių armijos dalinių ir 
šturmininkų paradus.

Vienas kaltinamųjų, Her- 
mann Goering, labai nu
džiugo pamatęs “nenugali
mos armijos” paradą, kuria
me dalyvavo ir buvusis 
“reicbmaršalas”—pats Goe
ring.

Goeringui ir kitiems tai 
buvo kaip sapne radinys, 
bet...

Tik kaip sapne, nes hit
lerinės Vokietijos jau nė
ra; nėra ir paties nacizmo.

Sugniužo “nenugalimoji 
armija,” sugniužo ir naciz
mas. Liko tik niekingi ka
ro kriminalistai, kurie lau
kia bausmės už savo žvėriš
kus darbus.
Hitlerio keliu

Dabar ir aklas jau gali 
matyti, kad Irano provinci
joj Azerbeidžane “sukili
mą” padarė “tautų laisvin- 
tojai” bolševikai. Stalino 
gengsteriai nori atplėšt A- 
zerbeidžaną.

Jie pasimojo atplėšt dalį 
Turkijos. Esą, Rusijai svar
bu turėti “strateginę sritį” 
prie Juodosios juros.

Mes neklydome, sakyda
mi, kad Maskvai neužteks 
Pabalčio valstybių. Pasigro
bę Lietuvą, Latviją ir Esti- 

bclševikai tuo nesitenki
no. Jie pasiekė ir Persiją- 
Iraną. Jie grūmoja Turkijai.

Stalinas eina Hitlerio ke
liu. Dabar lieka palaukti 
naujo Chamberlaino, kuris 
pirks “taiką musų kartai.”
Teroras Jugoslavijoj

Vienas Amerikos serbų 
laikraštis gavo pranešimą iš 
Jugoslavijos. Jis yra toks:

Jugoslavija virto dideliu 
kalėjimu. Prie namo durų, 
ant gatvės ir visur žmogų 
sekioja diktatoriaus Tito če
kistas. Yra likviduojami vi
si “neištikimieji”...

Tito yra Stalino mokinys. 
Vargas Jugoslavijai!

St
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KAS SKAITO, RAŽO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

'Keleivio’ Korespondentai
Minime “Keleivio’’ 40 me-: nei žinių apie save, nes tik 

tų sukaktuves. Per 40 ilgų| taip visi gausime žinių pa
metu musų “Keleivis” buvo tys apie save po visą pla- 
lietuviško pažangaus gyve- čią Ameriką. Musų kores

pondentai bendradarbiai tę
sia seną lietuviškos laikraš- 
tijcs tradiciją: nuo “Ausz- 
ros” laikų iki šių dienų lie
tuviško laikraščio pagrindi
nis šulas yra laisvanoris ko
respondentas, tolimas ben
dradarbis, laikraščio rėmė
jas, platintojas ir jo drau
gas. Be šitų šulų, musų lie

nimo veidrodis. Jame matė
me aprašytus visų musų ko
lonijų svarbesnius nuoti
kius. “Keleivis” ir dabar 
turi puikų buiĮ korespon
dentų įvairiausiose plačios 
Amerikos vietose. Nuo Ka
lifornijos iki Floridos, nuo 
šaltos Kanados iki Pietų 
Amerikos, kur tik yra bu- _ 
relis lietuvių, ten yra ii- ke- tuviška laikraštija tebebūtų 
leiviečių, ten atsiranda ir vystyklose.

Korespondentas neša di
delę atsakomybę. Ne tiek

“Keleivio” korespondentų.
“Keleivio” koresponden

tai yra tie patys “Keleivio” 
skaitytojai, kurie kiek lais
viau vartoja plunksną. “Ke
leivio” korespondentai yra 
tie ryšiai, kurie laikrašti su
riša arčiau su lietuvių kolo
nijomis ; korespondentai y- 
ra laikraščio “akys ir au
sys” tolimose kolonijose, į 
kurias laikraščio “štabo” 
nariai nenuvyksta, negali 
nuvykti ir gal niekada ne- 
nuvyks. Be korespondentij 
laikraštis butų “aklas” ir 
nematytų, kas darosi po di
deles. ir po mažas lietuvių 
kolonijas, o jei laikraštyje 
nebūtų korespondencijų, tai 
skaitytojai negalėtų gauti 
vaizdo, kaip vargsta, gyve
na ir veikia lietuviai, išsi
blaškę po didelę Ameriką.

“Keleivis” visuomet di-

prieš laikraštį ar prieš teis
mą, kiek pats prieš savo są
žinę ir prieš visą musų vi
suomenę. Į laikraštį pasiųs
ta žinia pasklysta “po pla
tų svietą.’’ Jei žinia nėra vi
sai patikrinta, jei paduoti! 
faktai nėra teisingi, tai gau-j 
naši kreivas vaizdas ir tas' 
kreivas vaizdas išsivaikščio-1 
ja po pasaulį, kartais prida-j 
ro nemalcnumų visai nekal-j 
tiems žmonėms, kaltais at
neša nesmagumų laikraš
čiui. o kartais ir pačiam ko
respondentui. Todėl tarp 
laikraščio ir korespondentų 
visada turi būti pilno pasi
tikėjime santykiai: laikraš
tis pasitiki savo bendradar
biui, o bendradarbis nieka
da neapvilia savo laikraš
čio. Tiktai pilno pasitikėji
mo santykiai užtikrina ži-

LIGONINEI KELIA $85,000 BYLĄ Viso geriausio Jums lin- BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
į kėdama, . _ i ___________

Bronė Starkienė, j- #Usirinkimo tvarkyti J. Buivydui. Jų ga
lima gauti pas visus kuopie-BALF 13 skyr. sekretorė.1

imti ui ant rANAn* • Gruodžio 12 d. buvo kriau- čius.LniLnl, UNl. L n A . skyr. priešmetinis su- LSS 19 kuopos nariai la-
sirinkimas. Susirinkimas bu- bai plačiai įsimetę į viso- 
vo gana tirštas nariais. Kaip kius pašalinius darbus įvai- 

vt v tTTĮ 1 kas pasikeitė ir musu lokalo riose organizacijose taip,Nuo V-E Day prabėgo ne- vald£boje. v. Zaveckui at- kad kariais pamirštama ir 
mažai laiko, bet vietos ko- pirmininko vie- LSS 19 kuopos reikalai. Bet
munistai, Pizarskis ir Baltu- vienbaisįaj išrinktas J. pasitarus, pasiargumenta- 
lis, dai nei miegoję įamiai r;iaveckas 1946 metams pir- vus tarpe savęs, vėl ima- 
ne vienos nakties. Mat, toje' mininku> F 1 masi u/saviškio darbo.

Bolievikai ir vėl pralaimėjo

dienoje vietos ir apylinkės 
lietuvių pasilinksminime pa
rinkta aukų nuo karo nu
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms ir nutarta pasiųsti tie
siog į Lietuvą, kucmet pini
gų siuntimo keliai atsida
rys; o kol tie keliai uždary
ti — laikyti tuos pinigus 
Canadoje. Viršminėti tipai 
tris kartus jau bandė pa
grobti tuos pinigus ir neva 
per savo centrus — Russian 
Relief Fund, pasiųsti, bet 
rirm to — dar “Liaudies 
Balso’’ administracijoj jais 
pasidžiaugti... Vienok, au
kavusiųjų didumai sutikus, 
prieš trejetą savaičių tie pi

Iš Board of Directors pa-J Vakarienė, nėra nei klau- 
sitraukė J. Bernotavičius, jo'rimo,—pavyks! 
vieton išrinktas Ch. Kund-' Kuopos Korespondentė.
reta. Iš Trade Joint Boardo1 --------
Executive pasitraukė P. Iš ALP Kliubo priešmetinio 
Grabauskas, išrinktas F. Mi-i susirinkimo
lašauskas. Į Joint Boardą! _ .
išrinkti jau kelintu kartu at-1 '1TT°. 1(L/. ,Z1. 7° ^ipe- 
stovauti musų lokala: J. Pe- riKO.s Liet. Pil. Kliube nnes- 
terson ir F. Vaitukaitis. Vi- metinis ^rinkimas, kuna- 
siškai nauji atstovai išrink- me persinnko puse valdy

džiavosi, kad turi daug ko-j nių teisingumą ir skaitan- 
respondentų, daug artimų čioji visuomenė žino, kad 
laikraščio prietelių, kurie j kas “Keleivyje” parašyta, 
netingi parašyti žinių iš sa-itas neprasimanyta, 
vo kolonijų gyvenimo ir Per savo ilgą gyvavimą
nuotikių. Kartais korespon- ‘ Keleivis” turėjo didelį bu-

Lawrence’o Memorial ligoninėj pernai įvyko nelai
mė: per neapsižiūrėjimą į vaikų maistą buvo pridėta 
borinės rūgšties ir 5 vaikai nuo to mirė. Dabar vaikų 
tėvai iškėlė tai ligoninei $85,000 bylą. Šio vaizdelio 
viršuje matosi ligoninės vedėjas Hancock ir jo advoka
tas. Apačioje: mirusios mergaitės motina ir vaikų 
maisto prižiūrėtoja; jų tarpe, valdžios atstovas. Viršu
je matosi du kubįliukaį: vienas su vaiku maistu, ant
ras su borine rukštimi — vienas į kitą labai panašus 
ir dėl to įvyko nelaimė.

ti: Ch. Cherka ir P. Kylius ^®.s- . dalyvavo gana davg 
atstovauti musų lokalą? khubiecių mat, buvo atvi- 

Labai gražius ir žingei- pakviesti. Pnes snsi-
džius raportus patiekė niu- . ^au^ta b’K
sų lokalo nariams iš Ame- į,ad Įvyks šiokių tekių val- 
rikos Lietuvių Kongreso de- dy^°Je pamainų, bet jų ne-
legatai J. Glaveckas ir ,

- Šerkšnys Tie nurodinėio ! Klmno valdyba dinigai buvo investyti į Vals- kad ko5ngrese daiyvavo 808 d?iumo;e susideda iš komu- 
tybes bonus, su rnmcia, kam. delegatai veik nuo 800 tuks-', "istl3 ir komunistuojančių, 
greit atsidarys tiesioginis tančju Amerikos lietuviu IPer pastaruosius kelis ine- 
susisiekimas su Lietuva, par- visokios organizacijos ir *us. kliubo finansais naudo- 
duot! boną ir pasiųsti pini- pavieniai asmeng su sveiki-j ]°.S1 sovietinė pronaganda. 
gus atitinkamai salpos is- njmaįs susiuntė Kongresui, Lietuviai tik pei dideli gvol- 
^“Bėda” tame kad “Liau 20 tūkstančių dolerių prayri.delegatą
dies Balso” ponai negaus 
pačiupinėti savo grynais 
pirštais. Šiuomi tarpu tuodu 
tipai pusėtinai pasidarbavo 
gavimui sau šalininkų ir jie 
pribuvo pasirengę. Atvažia
vę iš toliau asmenys, kurie 
nei cento nėra paaukavę šio-

aukų. Delegatų nuomone, 
Am. Liet. Kongresas pavyko 
ko puikiausiai. Kongreso 
atstovų pranešimas priimtas 
vienbalsiai.

Musų delegatas J. Buivy
das pranešė, kad nuo gruo
džio 10 d. kriaučiai gauna 
pakelti algas nuo 15 iki 31 
nuošimčio. Tie, kurie dirba

dencijos praneša liūdnas ži- ri draugu bendradarbių. Ir 
nias, kartais jos linksmo po-j per tuos ilgus metus tik la- 
budžio, kartais jos parodo bai retais atsitikimais pasi- 
nuveiktus darbus, o kartais taikė, kad “Keleivio” ko-
rodo ir musų viešojo gyve- respondentai butų suklaidi- ropos lietuviams maisto ir 
nimo įvairius trukumus. Bet nę skaitančią visuomenę, kitokias kalėdines dovanas, 
korespondencijos visada y- Tuo laikraštis gali didžiuo! Viršminėtas kliubas paau
ra gyvas atspindis musų lie- tis. j kojo tam tikslui $50, o Juo- T *arde BALF 13,skyriaus
tuviško gyvenimo. Jei kada žengdami į penktą de

BALF laiškas J. Kurnėtai

Gerbiamas Tamsta:

je sumoje, bandė įkalbėti
aukuotojams, kad nėra kitų į nuo štukų — gaus nei ma- 
kehy. kaip tik per komunis-l žiau nei J5 40 į
tus pasiekti Lietuvą. Vienoki
ir šiuo tarpu palikta ongi- kur£ dfrba nUQs 
nalis nutarimas — tiesiog

kas rašys lietuviškos išeivi- šimtmetį, padidinkime mu- 
jos pilną isteriją Ameriko- sų korespondentų skaičių, 
je, korespondencijos iš ko- Visose kolonijose teatsiran- 
Ionijų sudarys nepamaino-'da laisvanorių laikraštinin- 
mą medžiagą. Jų niekas ne-jkų, kurie siunčia žinių savo 
pakeis. O šiai dienai tai vra laikraščiui. Laikraštis žinias . 
musų kasdieninio gyvenimo mielu noru talpins, kiek tiki tinius ir pasiųsti, 
veidrodis. ‘leis rietą. Taip padarysime'

Todėl minėdami “Kelei-'musų “Keleivį” dar gyves-i 
vio” 40 metų sukaktuves, nį.
didelę garbę turime atiduo-] 
ti laikraščio koresponden-

zas Kurnėta $25 ir Mrs. kos Angeles, Cal., tariu 
Marika Miškienė $5. Viso nuoširdžiausią padėką už 
susidarė $80. Išrinkta komi-’Ldp stambią auką: $100 
sija, kuri supirks ir sudarys ^Lirtą nupirkimui naujų ru- 
siuntinėlius 11 svarų dy-;~Y uetuviams tremtiniams, 
džio. Kiti nariai pasižadėjo
patys sūdanti tekius siun-

Lietuvon.
Ir nežinia, kaip tie žmo

nės ir gėdos neturi taip už
siginti ir laužyti aukuotojų 
sutarimą, priimtą dar prieš 
pradėsiant rinkti aukas...

Gluosnelis.

į Amerikos Lietuvių Kong
resą Chicagoje. Tas pats 
kliubas siuntė delegatus ir 
į Pittsburgho “demokratinį 
lietuvių” suvažiavimą.

Juokinga, kad šiame su
sirinkime iš dviejų suvažia
vimų musų atstovai davė ra
portus. Pittsburgh iškio suva
žiavimo “demokratai” pra
nešė, kad jie reikalavo A- 
merikos valdžios ištraukti 
Amerikos armiją iš Kinijos. 
Bet jie nei žedžio prieš Ru
sijos armijos laikymą Lie
tuvoje ! Vadinasi, Stalinas 
gali pilniausia trempt su sa-

Senas Korespondentas.

Musų mieste ir apylinkė-

1 išblaškytiems po visus kam
pus svieto. Auką skyriui 
perdavė p. K. Lukšis, musų 
skyriaus pirmininkas. Dar

tams - bendradarbiams.
Žengdami į “Keleivio” 

penktą dešimtmetį gyvavi
mo, reiškiame vilties, kad 
seni ir nauji “Keleivio” ko
respondentai neleis savo 
plunksnoms rudyti: jie tęs 
didelę bendradarbių talką, 
rašys teisingų žinių iš mar
go musų gyvenimo ir darys 
laikraštį visada gvvą. įvai
rų ir įdomų.

Jei lietuviški laikraščiai 
butų turtingi, jie turėtų tu
rėti savo apmokamus “re
porterius” korespondentus 
lietuvių kelonijose. Deja, 
tai yra tik svajonė. Savait
raštis negali dargi apie tai 
svajoti. Musų bendradarbiai 
vra savanoriai laikraštinin
kai, kurie supranta jog 
svarbu yra duoti visuome-

LOS ANGELES, CALIF.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
da gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais 

90 MILLBURY STREET

savaičių,
gaus 15 centų ant valandos, 
kas ir sudaro $5.40 per sa
vaitę daugiau algos. Kelnių L - . .......
siuvėjai ir kiti skyriai gaus[vo raudonarmiečiais Lietu-
daugiau negu 20 nuošimti. 17°s ze.m.eJ,£- ,^ors vadinasi 

,. „ ® . .. f “lietuviai,” bet ne žodžio
Šios Kalėdos ir nauji me-įprjeg rusų okupaciją Lietu- 

tai jau bus apmokėti, nes vojej Jeigu Amerikos armi- 
taip sutarta su drabužių fa- ja saugo Kinijos nepriklau- 
bnkantais. Galimas daiktas, somybę, tai ‘ musų “lietu

viai” susirinkę Pittsburghe 
v , šaukia: “Apleiskite Kinijos
žmonės turi turėti kantry-,žernę!» jie šaukia todėl,

’f palaukti, nes kaip;kad to reikalauja Rusijos 
1946 greitai susitvarkys, taip grei-i interesai.

tą* ?aus “J)acL pay.” Taip Adv. Briedis davė šiame 
aiškino delegatas. Su tuo ir susirinkime savo pranešimą 
susirinkimas pasibaigė. Amer. Liet. Kongreso.

Kriaučius. pranešimas gražus ir įspu-

Tuoiau Užsisakykit kad ims kehas savaites lai rr 1 r • ko, kol išdirbs planus, betKalendorių K
Musų kalendorius 

kartą tariame lietuvišką a-’metams išėjo iš spaudos ir 
čiu. Jei butų daugiau tokių siuntinėjamas visiems užsi-
nuoširdžių lietuvių, kaip sakiusiems.

__ i
Prašome siųsti užsaky*

se vra ir tokiu lietuviu, ku 
rie gauna laiškus nuo savo
giminių, pabėgusių iš Lie- _ 4 - i
tuvos. Vienas iš tokių gavo; Letuviai tremtiniai ma-
nuo broldukters laišką iš 
Paryžiaus. Laiške ji prašo 
pagelbos, o tas Stalino sau
lės garbintojas niekaip ne- 

Nors čia musų nedaug, gali suprasti, kodėl ji bėgo 
bet mes lietuviškoje veiklo-, iš Lietuvos, kadangi ten esą 
je galime susilyginti ir su'taip dabar gerai, 
didesnėm lietuvių koloni-'

Iš lietuvių veiklos

žiau kentėtų.
Pinigus sunaudosime kar-Į 

tu su skyriuje esančiais pir-j 
kimui lubų. Yra komitetas 
iš nuoširdžių ir patikimų as-' 
menu.

mus:

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

Kalendorius kainuoja 50c.

dingas. Visur per Am. Liet. 
Kongreso eigą pereina rū
pestis Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės gynimo. 
Komunistiniams čiučeloms 
toks Briedžio raportas ne
patiko. Jie replikavo, truk
dė pranešėjo raportą. Bet

Reikia pasakyti, kad ra
sis nemažai tokių pabėgė
lių, kurie pataikys kreiptis 
prie tokių savo brolių, iš 

*JBALF 13-tas skyrius tu- kurių vietoje pagelbos gaus 
rėjo parengimą lapkričio 18 patarimą grįžti pas ju gar-, 
d., kuris davė pelno virš 70

jom. Čia gyvuoja ALT sky
rius, susidedantis iš parapi
jos ir patriotiškų organiza
cijų,

binamąjį “šviesiausi Juoza
pą ...

Neperdaug senai pastebė
jau “Keleivyje” iš Los An
geles korespondenciją, pa
sirašytą U. D. Toje kores
pondencijoje ne visai tei
singai nušviečiama Los An
geles lietuvių parapijos kle
bono Macijausko veikla. 
Kun. Macijauskas daug yra 
nusipelnęs praeityje ir da
bar, nežiūrėdamas savo 
menkos sveikatos, daug

.... . . darbuejasi dėl BALF. Tik
siems kitiems, kūne nors j0 vjeno pastangas tiek 
skaitosi gen lietuviai, bet • galėjo gALF 5Califor.
tik lietuviai. ! nijoj surinkti drabužių. Kad

Gruodžio 9 d. Los Ange- parapija rengia bazarus, tai 
les Lietuvių Kultūros ir Lab- jog reika]as jr jej pasitaiko 
daros Kliubo Įvyko priesme- tuo pačįu laiku kliubo pa
rims susirinkimas, kuriame rengimai, tai tuo reikalu
buvo perskaitytas BALF visuomet galima susitarti, 
pirmininko atsisąukimas, ra- tik reikia n%rėtL 
ginantis pavienius ir drau-

, gijas siųsti per BALF Eu- “Keleivio” Skaitytoja.

dolerių ir radosi vienas nuo
širdus lietuvis, Juozas Ku
rnėta, kuris paaukojo BALF 
skyriui visą $100. kad nu
pirkus naujų drabužių ir 
pasiųsti Europoje išblašky
tiems lietuviams. Negana 
to, jis dar paaukojo gana 
daug savo padėvėtų drapa
nų ir kaimynystėj tarp ame
rikiečių parinko, ir teko su
žinoti, kad ir vėl renka. O 
žmogus jau nebejaunas. 
Tai gali būti pavyzdis vi-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės LietuvDs spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačia 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 iirodo. 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina ..........................................................$1.00

KELEIVIS
C30 Broadway, So. Boston, Maaa.

Iš LSS 19 kp. susirinkimo

Gruodžio 14 d. įvyko LSS 
19 kuopos Priešmetinis su
sirinkimas. Susirinkime da
lyvavo geras būrelis drau
gų ir draugių. Perstatyti du 
nauji kandidatai į musų ,
LSS 19 kuopą. Tai jau ke- didžiuma susirinkusiųjų ge-
turi nariai iš eilės šiuos me
tus įstoja į musų kuopą. Vi
si kuopiečiai turi vilties, kad 
ateinančiais 1946 metais 
kuopa pasidvigubins na
riais, nes musų socialistinis 
judėjimas po valiai prade
da atgvti. Jeigu draugai tik 
po biskį pridėtų petį prie 
pastumėjimo pirmyn musų 
dirbamų darbų, mes sustip- 
rėtume!

Musų kuopa turi netoli 
poros šimtų dolerių ižde pi
nigų. Kada priėjo rinkimas 
valdybos, tai vienbalsiai už
tvirtinti: pirm. B. Spudie
nė. vice-pirm. A. Buivydie
nė, protokolų rast. J. Gla
veckas. fin. rast. M. Swing- 
le, iždin. V. Kalvelis.

Gauta nuo “Keleivio” 100 
kalendoorių. kuriuos visi 
draugai pasiėm pardavinėti.

Kuopos vakarienės rengi
mo komitetas pranešė, kad

rėjosi Kongreso nuveiktais 
darbais.

Į valdybą naujų žmonių 
neįėjo. Vadinas, vėl metus 
murdysimės po bolševikišką 
balą.

Kliubietis.

ATIDARYTI DURIS I 
PALESTINĄ

Amerikos atstovų rūmai 
pritarė senato rezoliucijai, 
kuri kviečia Amerikos vy
riausybę pasiūlyti Anglijai 
atidaryti duris į Palestiną, 
kad žydai galėtų laisvai ten 
važiuoti. Senato ir atstovų 
rūmų rezoliucija yra tik pa
tarimas administracijai.

UŽPLAUKĖ ANT MINŲ
Laivas su UNRRA pagel

ba badaujančiai Europai 
užplaukė ant dviejų minų
Italijos pakraščiuose ir už- 

jau LSS 19 kp. vakarienės sidegė. Laivo įgula buvo 
bilietai gatavi. Vakarienė į- priversta iš laivo Dasitrauk- 
vyks ALP Kliubo name, ko- ti, o laivas buvo išmestas į 
vo *2 d., 1946 m. Tikietai pakraštį 35 mylios nuo Civi- 
po $2.50. Tikietai pavesti tavecchia uosto.
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Maikio sa Tėvu

Petras Kropotkinas
Jo gyvenimas, mokslas ir darbai

Petras Kropotkinas buvo 
stambus asmuo Rusijos re
voliucionierių tarpe. Jis gi
mė 1842 metais ir bus jau 
apie 25 metai kaip jis yra 
miręs. Paduosime čia kelia
te bruožu iš jo gyvenimo ir 
jo filosofijos.

Ki'imo jis buvo didžiųjų

mus ir visuomeninius san
tykius. Todėl visai supran- 
ama, kodėl 70-siais perei

to šimtmečio metais teko 
vaidinti tokį žymų vaidme
nį, ir kai 1876 m. vasarą, 
po nepaprasto, tiesiog pas
laptingo pabėgimo iš karo 
ligoninės, antrą kartą atsi

Smolensko kunigaikščių gi-! dūrė Vakarų Europoje, tuo- 
minės. kuri savo kilmę ve-'?au jis tapo idėjiniu euro- 
da iš Riuriko, pirmojo rusų piško anarchizmo vadu. 
kunigaikščio; buvo jis caro Kaip mintytoją, Kropot- 
Aleksandro II kamerpažu, kiną galim priskirti prie 
keliauninku po plačias ir, pozityvistų ir realistų. Jo 
šaltas rytų Sibyro ir šiaurės! pasaulėžiūra išsiplėtojo ir 
Kinijos tyrumas; be to —galutinai nusistojo daugiau- 

! geogiafas, geologas, biolo-' šia 60-tais pereito šimtme- 
gas, rusų geografinės drau- čio metais, nematyto iki tol 

į gi jos sekretorius, revoliucio- gamtos mokslų pakilimo, 
nierius, emigrantas ir anar- materialistinių idėjų žydėji-

tomose šių dienų organiza
cijose ir visuomeniniuose 
sudarymuose veikia ir ku
ria tarpusavio pagalbos 
dvasia ir visur pasireiškia 
kaip galingas musu sociali
nių ir kultūrinių plėtojimųsi 
faktorius. Net valstybė, ku
ri jokiu budu nėra silpnųjų 
apgynėja nuo stipriųjų sau
valės, kaip tai dažnai esti 
sakoma, nes ji žmonijos is
terijoj yra daugiau bruta
lios kevos dėl būvio repre
zentante, negali sukliudyti 
šitam socialiniam jausmui 
pasireikšti, nors ji (tatai v- 
ra pripažinta) ir pareiškia 
natūralų priešinimąsi kiek
vienai iniciatyvai iš apačios. 

(Pabaiga sekamam nr.)

Palestina
chistinio komunizmo teore
tikas, maištininkas, kuris 
reakcinės rusų valdžios bu
vo laikomas pavojingiausiu 

■ jos priešu, ir pagaliau savo 
gerumu ir žmonišku ramu
mu žavįs kitus; žmogus, 
kuris savo švelnia asmeny
be net priešus priversdavo 
ji ererbti ir mylėti.

Toks buvo Piotr Aleksė- 
_ j jevič Kropotkin, kurio taip 

, , , . , m • x i intensingai ir nepaprastai—Tegul bus pagarbintas.! — Tai tu Malke, ro^u°J1-j išplėtotas gyvenimas iš tik- 

,1““' I tart », „mkn n^man? I|ujų JTa karžy?io gyvenį.

mas; tai Ajaksas. kuris 
, , , - , i - x i - • despotizmą privertė kovoseras nesiektas, ba toki da- —O as tau pasakysiu, vai- laibus laidvti; tai Prometė-

vė ponas Dievas. Jeigu ne- ke. kad aš esu daugiau svie-j kuris* buvo prikaltas 
butų žiemes, tai mes nesi-; to matęs negu tu. rfe oios? nes norėjo pasau.
džiaugtume susilaukę vasa- —Tai da blogiau, tėve. išvadavimo šviesą at-
ros gryžvbių. Žmogus, ma-įkad tiek daug matęs taip nestj "
tai. turi biskį pakentėt. kad mažai žinai...................... Petras Kropotkinas gimė
paskui galėtu džiaugsmą —Olrait, as nesiginčysiu. Maskvoj, netoli Kremlio, 
turėti. Aš, Malke, syki ma- Gali būt. kad as ne viską zi- baudžiavos laikotarpy. Jis 
čiau vieną prusą mušant bi- nau. Ale nesikvolyk savo ęjar vaikas būdamas, orga- 
zunu savo šunį. Man pasi- žinojimu ir tu. Jau 40 metų niškaį pajuto priespaudos ir 
darė gaila ir aš priėjęs pa- eini į skulę. o ką tu įsmo- beteisiškumo neapykantą, 
klausiau jo: o ką. sakau kai: Kiti senai jau ant dak- §ajtai ir paprastai 'aprašo, 
tas šunelis tau padarė, kad tarų ir loj ariu išėjo, po* ke- jjs "Revoliucionieriaus ui
tu jį taip kotavoji? t? pru- lis karius jau džėioj sėdėjoj ^šuose” savo vaikystę, o 
sas sako: jis man nieko ne- o tu vis su knyga vaikščio- taj"D Dat ka:D dideliai gilu

Maike!
—Prastas ora§, tėve!
—O aš sakau. Maike. kad žai.

Kad aš nieko nežinau?
—Tėvas žinai labai ma-Į

padarė: aš jį lupu dėl to. 
kad aš jį mvliu, noriu pada
lyt jam džiaugsmo. Pama
tysi. sako. kaip jis džiaug
sis, kada aš jį paleisiu. Taip. 
Maike, ir ponas Dievas da-

ji ir vyresnius uz save kri-Į 
tikuoji. Aš kari 
klesas. ale visko patrajinu 
ir visokių liekarstvų pasi
darau. Kai aną sykį išgy- 
džiau savo gaspadinę nuo

ro: jis mus myli ir nori kad marmatizrr.o. tai dabar nuo 
mums butų linksma. Bizu- bobų negaliu apsigint. Vie-

taip pat kaip dideliai gilų 
įspūdį jam padarė io tėvo 

ir 1 paliepimu tarno Makaro
" beržine lazda nubaudimas. 

Kai 1862 m. Kropotkinas. 
kazokų karininku, pateko į 
Sibyrą ir ten suėjo su poli
tiniais tremtiniai ir lenkų

nto metu; tai buvo laikotar
pis, kai Buchnerio “Jėga ir 
medžiaga” virto būtina 
kiekvieno realisto knyga. 
Nihilistas Bazarovas, vy- 
riausis Turganevo veikalo 
“Tėvai ir vaikai’’ herojus, 
rekomendavo tuometiniam 
jaunimui Buchnerio veika
lą, o ne Puškiną skaityti. 
Taip pat nesvetimas buvo 
rusų inteligentijai tas triukš
mas, kurį sukėlė Darvino 
mokslas apie rūšių atsiradi
mą per gamtos atranką, o 
taip pat ir kovos dėl būvio 
idėja.

Kritiškai nusiteikęs Kro
potkinas šį Darvino mokslą 
priėmė ne be pataisų. Jis. 
tiesa, nei kiek neužginčijo 
gamtos mokslais pagristos 
pasaulėžiūros, tačiau žmo
nių stebėjimu įnešė didelių 
ir svarbių pataisų į šitą pa
saulėžiūrą. Daivino “kovos 
dėl būvio” dėsnį Kropotki
nas papildė nauju bio-socio- 
loginiu “tarpusavio pagal
bos” dėsniu kaip evoliuci 
jos faktorių; tuo vardu jis 
pavadino ir savo svarbiausi 
veikalą (“Tarpusavio pa
galba kaip evoliucijos fak
torius”).

Darvino kovos dėl bū
vio tezės jo pasekėjų buvo 
suprasta ta .prasme, kad tos 
pat rūšies gyvių, vadinas,

Palestinoj neramu. Nepa
tenkinti žydai, nepatenkinti 
ir arabai. Daugelis žmonių 
kaltina anglus dėl Palesti
nos neramumų, bet niekas 
dar nėra pasakęs, kaip ang
lai turėtų elgtis Palestinoj, 
kad ir žydai, ir arabai, ir 
tie rustus kritikai butų pa
tenkinti.

Anglijos valdžia pasiūlė 
Amerikai bendrai paskirti 
Palestinos “tyrinėjimo ko
misiją.” kuri ištirtų vietoje 
Palestinos gyvenimo sąly
gas ir padalytų pasiūlymus, 
kokios politikos ten laiky
tis. Amerika pasiūlymą pri
ėmė ir šias dienas į Palesti
ną išvyksta bendra anglų- 
amerikenų komisija tyrinė
ti Palestinos reikalų. O vė
liausiai per 4 mėnesius ty
rinėjimo komisija turės pa
dalyti koki nors siūlymą 
dėl tolimesnės politikos ta
me krašte. Bet ir nelaukiant 
komisijos pranešimo galima 
pasakyti, kad ta komisija 
Palestinos skaudulio nepa- 
gydys.

Jeigu iš Palestinos kas iš
varytų visus arabus, kur ii] 
ten yra apie vieną milioną 
žmonių, tai ir tokiame atsi
tikime Palestina negalėtų 
išspręsti “žydų klausimo,” 
kaip jis iškilo sąryšyje su 
hitlerizmo persekiojimais. 
Bet apie arabų išvalymą
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NEMATĘS KOMUNISTŲ SABOTAŽO

z

Generolas Patrick Hurley apkaltino Valstybės De
partamentą, kad tūli to departamento diplomatiniai 
tarnai Persijoj yra komunistai ir jie tenai sabotažu* >- 
ja Amerikos reikalus Rusijos naudai. Senato komisi
ja užsienio reikalams pasišaukė to departamento vir
šininką Byrnes’ą pasiaiškinti. Šis vaizdelis parodo į 
aiškinantis. Jis teisinasi tokio sabotažo nematęs, nors 
prisipažįsta da neturėjęs laiko generolo Hurley kalti
nimus patikrinti.

Mokslininkai ir Atomai
Bostono mokslininkai bu-; Ii, kad galės turėti atomi- 

vo surengę “pirmus atomi- nių bombų, o per tris ai
nius pietus.” Jie valgė ne keturis metus Rusija gali 
atomus, bet turkes, tik po visai su mumis susilyginti, 
pietų buvo daug kalbų apie Atominės bombos stato 
atomų bombas. Vienas mo- klausimą, ar valstybės apri- 
kslininkas. lt. C. Meyer, bos savo suverenitetus, už- 
pranašavo. jei kiltų atomi- leisdamos dali savo nepri- 
nis karas, tai pasauly pasi- klausomybės “pasaulio vy- 
baigtų visos valstybės ir pa- riausybei,” arba ruošis busi 
liktų tik viena valstybė dik- mam karui su nežinomom 
tatorius, kuri valdytų visas pasekmėm.
kitas. 1-----------------------------------

Kitas mokslininkas. Dr.| “Keleivyje” naudinga yra 
I. Langmuir sakė, Rusija’daryti visokius biznio skcl- 
gali per du metus pavaiy- bimus ir pajieškojimu*. 
ti atomų skaldymą taip to-'-----------------------------------

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
no jis neturi, todėl užlei- nai koją suka. kitai dantį
džia žiemą, kad vasarai at
ėjus butų daugiau džiaugs
mo. Sy?

—Bet jeigu tėvas taip 
daug žinai apie Dievo mei
lę. tai gal galėtum pasaky
ti, kodėl jis ne visiems toks
geras?

ke.
-Jis geras visiems, Mai-

skauda. o da kitai kitokia 
kvaraba neduoda pakajaus. 
Tai šoną patrink, tai sapor- 
kos lašų iš pypkės duok. o 
kitai gyvatinės užfundyk. 
Sakau, galėčiau daktarską 
ofisą užsidėt ir daugiau li
gonių turėčiau, negu komu
nistų spicilistas Kaškiaučius. 
Ai beč jur laif!

—Bet ar žinai, tėve. kad 
tokie “spicilistai” dažnai

—Ne. tėve. ne visiems.
Žiema būna ne visur. Ties
ekvatorium arba pusiauju, gauna atsisėsti į šaltą vietą?

viršis vi.-uomet —As žinau. Maike. kad

sukilėliais, jis jau buvo ap-'ir žmonių, tarpe vyksta ne- niekas negalvojamo todėl
busBiiiuliene Ona (Paplauskaitė), iš Perzinskas, iš Mažeikių, 

Papilės, Dabikinės vienk, buk tai Chicagoj.
Vaineikienė Rozalija (Pubinskait’: 
Verba Vincas.
Velkytė Milia, į Kanadą atvyko 

1922 m., buk gyv. Montreale.
Virkutytė Bronė, buk gyv. Boslo-

paliaujama kova. per kurią1 Palestinoj negali 
įsivyrauja stiprieji, o silp-

gyvena Chicagoj.
čepokevičienė Magdalena ir jos:

dukterys: Ona, Zuzana, Magdalena 
ir Agnė. Buk gyv. Scranton, Pa. 

Daugėlienė Kostancija (Tupinytė),

rastissisprendęs stoti į eiles ko
votojų dėl geresnės visuo
menės tvarkos. Karininkas 
ir aristokratas. Kropotkinas 
tampa socialistu, paniekina 
savo kartos privilegijas ir 
atsisako nuo lengvo parazi
to gyvenimo. Kartu jis atsi
dėjęs studijuoja geografiją, 
Sibyro gyviją , ir augaliią. 
net keletą reikšmingų da
lykų atidengia, o paskui, at
sisveikinęs su karininko 
darbu, gryžta Peterburgan, 
geografijos ir geologijos 
studijuoti. 1872 m., trumpą 
laiką būdamas Šveicarijoje, 
prisideda į rie Internaciona
lo, o gryžęs Rusiion, kaip 
slaptas “čaikoveų” sąjun
gos narys ima smarkiai vei
kti ir plėtoti konspiratyvinį

daug vietos žydams. Tik la
bai maža žydų dalis, kurie 
nori bėgti iš Europos, galė
tų rasti vietą Palestinoj, o 
kur dėtis kitiems? J tą klau
sima niekas neatsako, o A- 
merika, nors ir siūlo atida- 
rvti plačiau Palestinos du
ris žydams įvažiuoti, visai 
ir neužsimena apie atidary
mą Amerikos durų perse- _________ _____  ______
klojamiems žydams Vadi-|^“'į>įieįįJ’^»ii- ;
naSl, Važiuok ten, kui nėra Į Kazlauskas Vladimiras, sūnūs Jo- maloniai prašomi 
VietOS. ’ no, Kuėgalio km.. Papilio vai., Bir- Lithuanian An»<

Prieš 15 metų “žydų klau
sima” b^ndė spręsti bolše
vikai. Jie buvo įkūrę Azijo- 
’e, Birobidžane “žydų res
publiką,” į kurią buvo su
vežę apie 100.000 žydų.
Ten buvo išvažiavusių žydų 
ir iš Lietuvos. Bet bolševikų 
bandymas visiškai nepavy-

nieji žūsta.
Ir štai ateina Kropotki

nas ir. gausia stebėjimų me
džiaga pasiremdamas, įro
do, kad šitoks gamtos su
pratimas tėra keista tikrųjų 
gyvenimo faktų karikatūra. 
Jis manė, kad šalia šito 
bi-utalios kovos budo yra 
dar kita kovos dėl būvio 
fonna, kuri pasireiškia silp
nesniųjų rūšių individu su
sijungimu ir dėjimusi į vi
suomenę ir praktiškam gy
venime tarpusavio pagalbos 
suteikimu. Ši antra kovos 
dėl būvio forma pasirodo, 
kaip atskirų individų, taip 
ir rūšių egzistavimui yra 
daug aktingesnė bei reikš-

Geėionių km.. Kvietkų vai., Rokiš- ne ar Brooklyne.
kio apskr., atvažiavus prieš Didįjį 
Karą.

Dūda Petras ir Valerija Dudaitė, 
abu iš Kuėgalio km., Papilio vaisė., 
Biržų apskr.

Gavėnia ir Gavenytė, Molupių

Žekas Jonas, apie 60 m. amž, iš 
Paiavonio vai.. Vilkaviškio apskr.

Žitkus Marcelinas ir Žitkus Vytas, 
sūnus Rapolo, abu gimę Cleveiandc 
1910-1911 m.

Zorskienė Mačiulaitytė Or.a, duk-
km., Tauragės apskr., atvyko prieš, tė Izidoriaus, Gavaltuvos km., Sas 
Didįjį Karą. " navos vai.. Mariampolės apskr., buk

Geležinis Jonas, Molupių km.. Tau- 1 Kyv. Detroite.
ragės apskr.. atvyko prieš P. Karą. ! Zurba Povilas ir Petras, abu
Jurkewicz Stasys, sūnūs Valento ir i Kuėgalio km., Papilio va!.. Biržų 

niškių, Musninkų apskr., atvykę prieš D. Karą
inantieji 

atsiliepti j:
merican Informaiion

žų apskr. atvykęs prieš 1905 metus. Center, Sočiai _ Service Bureau, 
Kelečius Anthony, Palunkės vnk.. Broadway, Xew 'i ork <, X. V

Rokiškio vai., atvykęs apie 1934-35 . .
n., buk gyv Chicagoj Sekantieji asmenys yra pajieškomi

Konig Kari, apie 69 m. amž.. iš Lietuvos Konsulato Chieagoje:
Bridžių km., Sakių apskr., buk j:yv. . Ablonskaitės, iš Birikų knu, Zizai- 
Brooklyne. va‘- Tauragės apskr., dukterys

Mačys Vincas, buk gyv. PhiladeI-, Stasio, atvykusios apie J.t.,3 m. 
phijoj.

Medžiunienė Valerija (Pap’auskai-

Kur žemės pav 
būna atkreiptas tiesiai Į sau
lę, žiemos niekad nebūna.

—O kur tokia vieta via.
Maike?

—Tokia yra beveik visa 
Meksika, Brazilija. Afrika,
Turkiia, Indija ir daug ki
tų šalių.

—Sakai, tenai žiemos nė
ra?

—Nėra.
—Kodėl?
—Todėl, tėve, kad saulės 

spinduliai tenai krinta tie
siai apskritus metus. Ir tai 
i arode, tėve, kad žiema y- 
ra ne Dievo dovana, bet 
tam tikrų gamtos sąlygų pa
daras. Kur tokių sąlygų nė
ra. tenai nėra ir žiemos.

—Tai ką tu čia dabar no
ri rr.an pasakyt?

—Aš noriu parodyt, kad 
tėvas nežinai ką kalbi.

—Ne, Maike, aš ant to 
nescglasnas. Jeigu aš da 
grinoriu būdamas mokėjau 
atrasti Ameriką, tai dabar 
aš da daugiau žinau.

—Ameriką atrado Ko
lumbas.

—Ale aš žinojau kelią
čionai atvažiuot. .... ... . . - . _______ ___ ,. __

—Netiesa. Tėvą čionai at- Užsisakykite dideli “Ke- karnai buvo tyrinėjęs istori- kinių giminių sąjungose, nių, kurie norėtų apleisti nes ten tiek žmonių negali juo« žinių turintieji prašomi s
vežė laivas, kurį valdė ka-1 !eivio” kalendorių 1946 m. ni ir visuomeninį tautų gv- barbarų draugovėse, vidur- savo gyvenamas vietas ir sutilpti. Jokios komisijos to of Lithuania
pitonas. J Kaina 50 centų. venimą, jų ūkį, ekonorr.i- amžių cechuose ir nesuskai- keltis kur nors saugiau ir fakto nepašalins. A. B. 30 n. u Šalie st., chieago 2, m.

tu man kredito nepripažinsi. 
Už tai aš nenoriu tau nei 
klumočyt, ką aš galiu. Ver
čiau pasakysiu gudbai, ir 
da ccl.

—Iki pasimatymo, tėve.

LIETUVIŲ KONGRESO 
NUTARIMAI CONGRES

SIONAL RECORD

\Vashington (LAIC) — 
Gerb. Daniel J. Flood (kon- 
gresmanas iš Pennsylvania) 
iniciatyva, svarbesnieji Chi 
cagos Kongreso nutarimai 
liko ištisai paskelbti gruo
džio 13 d. Congressional 
Records.

Be svarbesnių rezoliucijų 
tilpo ir 2 kalbos — Chica- 
ges arkivysk. S. A. Stritch 
ir Illinois gubernatoriaus p. 
Dwight H. Green.

Kingresmano D. J. Flood 
“Extension of Remarks” at
skiros brošiūrėlės fermoje 
galima gauti Lithuanian A

revoliucinį veikimą, kol; mingesnė kaip stipriųjų ko-
1874 m. jį suima jr padeda! va su silpnaisiais; tatai ga- 
i pagarsėjusią Petro ir Po-į na aiškiai yra įrodyta puoli- W>. I Bircbidžaną nuvežti 

< Petropavlovską ja) mu bei išsigimimu tų rūšių,! žydai greit pradėjo bėgioti
‘ ’ i -—r - . --------  • jr išlakstė, kur kas galėjo.

Dabar Birobidžane gal dar 
ir yra kiek žydų likę, bet 
apie “žydų respubliką” ir 
apie žydų klausimo “iš
sprendimą” netgi tarpe bol-

ir pritaikė jį žmonių istori-jševikų niekas nebekalba.
•ai. “Gamta nedaro nei vie-! Birobidžano burbulas spro- 
no žingsnio priekin, o vi-'go ir bolševikai žydų klau- 
suomenė nepasiekia jokio' simo sprendime pasirodė 

~ tokie pat tušti demagogai, 
kaip ir kitų klausimų spren-

viio
tvirtovę; jį pasodino Į ka-Į Kurios izoliuotai gyvena ir 
zemata. kur daugelį metų savo egzistenciją tik fizi- 
buvo kalinami ir kankina- nes persvaros dėka šiaip 

taię palaiko.
Kropotkinas savitarpio 

pagalbos dėsnį apibendrino, s
• — •• V • • . • I X

m i didi o ii Rusijos revoliu
cionieriai ir geriausi žmo
nės, ir kurį vienas vėlesniu- 
u revoliucionierių (Geršu- 

ni) pavadino “šventųjų 
šventove.”

Pradėdamas trisdešim
tuosius savo amžiaus metus, 
Kropotkinas, pripažintas

Bcrtašiu« Kazys, K įdaru km.. Pa
pilio vai.. Biržų apskr., gyv. Bostone, 

tė), iš Papilės, Dabikinės Vienk’..! „ Jąkuhėnas Kostas. Gaigalų kaim . 
bak cyv Chicagoj į PaP>’'° val - Biržų aps.. gyv. Chicago

Mikeleitis Petras, Molupių kaim..! Iškauskai Kazys ir Adomas, su- 
Tauragės apskr.. atvykęs prieš karą.: "V" Adomo. Alytaus apskr., Žuvintu

Norvilas Kazys ir' Norvilaitė Ve-1 k'"y "V*’ h,lca:roj- ,
ronjųa t harkliai, Mikas. Jurgis. Juozas ir

Paplauskas Aleksandras, iš Papi-1 A.nUnaf • s".?u* Jc"0 ir Ono - vi ' 
•ės. Dabikinės vienk., buk gyvena : sr57I''. Amerikoje.
Chicagoj.

Petkev.-itch Leonas ir Petkewitch •
Julė (Bonat). atvykę 1914 m., buk ! !r „ ... , ,
gyv Chicagoj krl" PaP’ ,n val - p”r<9 apskr., gyv.
"Petroszevicz Anna Peržinskas, iš vViktn™s-. svn l; Kaz,°- ’
Mažeikių, buk gyv. Chicagoj. km'’ n’rzl? apskr ’ tr>'v'n'>

Perzinskas Vaclovas, iš Mažeikių,! meagoj. 
atvykęs prieš Pid. Karą, buk gyv.! taurusevKiai. Jonas. Pran-s ,r An-

Kiburiai. Asvalds?Adolfu^, Juo- 
ir Viktoras. Asvr.ldas, Ado’fa

Pauline St.. Chicagoj. tanas, iš Kaur.o, Aukštosios Pane-
Petružis Jonas, buk gyv. New Yor-!n”in®s ,ų Levetas Pranas, Gargždų parap.,
Pietkus Dominykas, iš Pačausku Kretingos apskr.. gyv. Chicagoj 

km.. Skapiškio vai., atvyko prieš P? - Kalaaausl aite Jad-
Xara. buk gyv. Detroite. '7?. arba Jos v>rap- phi’adel-

Plotovvski Karol, apie 49 m. amž.
Plotowski Pranas, apie 3S m. amž. .. Lopnan Fede gyv. «th St., New
Plotovvski Mamertas, apie 35 m.ami atvvVn m Fretkus Domininkas, sūnūs Jono,
Repšv^Vincas, buk gyv. Detroite. ft?URk’4 ,km- Sk«P»^o vai., Ro-
Sneiderienė - Gudaitytė, apie 67 k”k,<> a?skr-. amatu-kr.auc.us, gy

ni. amž., iš Kaukakalnių km.. Sakių ve2,° CK’C®*0!- . .
Rauskinas Povilas, jo žmona Mar- 

cirauskaitė. gyv. Chicagoj.
Razukeviėienė - Janušauskaitė A-

tikslo be kooperacijos... Tik 
savitarpio susitarimo, susi-

mokslininkas, tapo aktingu! derinimo dėka individualus' dime. 
revoliucionierium. Taigi jis, vienetai tegali pasiekti pro-l Dabartiniu metu Europo- 
ne kaip koks užsidegėlis, gresą.” [je (be Rusijos) yra 2,138,-
gražirs utopijos apakintas Kiekvienoj ypatingoji 900 žydų. Apie pusę milio>
jaunuolis tapo socialistu, žmonijos evoliucijos fazėj no žydų yra “beviečių”,apskr., atvyko prieš n/Karą.

merican “information ̂ Čen-1 subrendęs, viską mes sutinkam tūkstantis žmonių skaičiuje. Apie 1,- pM^phijoj6* H,poht’ buk *yvena
fpr *>33 Rroadwav New logiškai ir kritiškai apsvars- visuomeninių sudarymų, or- 800,000 žydų gyvena Rusi- strzynecka' (Strzynecka ) Julija pasU’i*į-iš Kauno- srjv- Aukštoi<»j
York*"7 N Y. vyras. Prieš pereidamas ganizacijy ir papročių, ku- joj. Jei imti tiktai Europos —    ■ “ Valoakas ar Valauskas Antanas,

........................................  į antrą pusę socialinių ba- rie atsirado savitarpio sol i- žydus, be Rusijos, tai ir iš geriau gyventi. Palestinoj i?4/ m. išvažiavęs iš Francijos, gyv.
rikadu, Kropotkinas pakan- darumo jausmo dėka. Lau- ju rastųsi virš miliono žmo- jiems vietos nėra ir nebus. arha apie 

skubiai

i
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Penktas puslapb

Iš Plataus Pasaulio
Sargyba Kanadoje

Kanada ir Amerika bend
rai nutarė tyrinėti tolimą 
Kanados šiaurę su tikslu iš
aiškinti. kaip apsisaugoti 
nuo galimo užpuolimo orlai-

Meksika aiškina
Meksikos komunistinių u- 

nijų vadas. Lombardo Tole- 
dano, iškėlė kaltinimą, kad 
esą imperialistiniai biznie
riai Amerikoj šmugeliuoja

viais per šiaurės poliusą. A- ginklus į Meksiką ir nori 
tomu bomba padidino pa-įten sukelti revoliuciją. Vai-• *■ • * . - * f j * • • j ___? x *11vojų is tos pusės... džia tyrinėja tą reikalą.

Kinų imperatorius
Rusija sutiko atiduoti Ki

nijai rusų suimtą “Mandžu- 
rijos imperatorių,” Pu Yi,

mius nacius; manėme, kad 
Rusija ne tik leis, bet ir gel
bės suvienyti visas lietuviii 
sritis: Gardino, Suvalkų ir 
visą užnemunę Prūsiją su 
Karaliaučiumi. Jau pusė 
metų kaip Vokietija nugalė
ta, bet apie pilną ar dides
nę Lietuvą neprisimenama. 
Atrodo, kad Rusija “dėl 
žmonių akių” palieka Lie
tuvos vardą buvusiai mažai 
Lietuvai, o kitus lietuviškus 
plotus pasilaikys visai atvi
ram rusinimui.

Del šitos lietuviams daro-Irano “sukilimas
Rusijos palaikomų Irano mos skriaudos lietuviai ne- 

“demokratų sukilimas” ple- tylės! Ir jokia gale jų nenu- 
čiasi palei visą Kaspijos ju- tildys! Kaip anuomet kad 

kurs iki trejų metu savo' rą. “Sukilimas” kaip tyčia nenutildė žiaurios caro bau- 
amžiaus buvo visos Kinijos apima tas sritis, kurias Ru- smės kovotojų už lietuvybe, 
imperatorius. Ką kinai supija nori atplėšti nuo silpno- Ypač netylės ir nenrivalo 
tuo dvigubu imperatorių da- eios Irano valstybės. tylėti lietuviškoji užsienių

Greičiau- --------- j spauda. Kad ir komunistai,
būdami lietuviai, privalo už 
lietuvybę ir Lietuvos teises 
kovoti.

Kiek Rusija savaime be

PIKIETUOJA SKRAIDYKLĄ

New Yorke anądien sustreikavo LaGuardia aviaci
jos stoties darbininkai. Šis vaizdelis parodo streikuo
jančius darbininkus einant aplink skraidyklą ratu, kad 
iš aerodromo negalėtų išeiti orlaiviai.

kur jis reikalingas. Apeliuo- 
kim j Amerikos valdžią, 
kad mums padėtų atgauti

Dovydaitis, A. Dvariškis, J.
Jankūnas, P. Kriaučiukas 
sudėjo po $1 ir F. Spūdis—
50c. Lietuvą ir musų lietuvišką

Visiems draugams taria- namą laikykim švariu
me širdingą ačiū.

PHILADELPHIA, PA.

Klubiniai reikalai

Jau Muzikos bendrovės 
nariai pradeda susirūpinti, 
teiraujasi kas bus išrinktas 
Bendrovės prezidentu atei
nančiais Metais. Ar Rainys 
ar Liepa? Man rodos, Ig
nas Liepa. Liepa šimtu nuo
šimčiu tinkamesnis būt Ben
drovės prezidentu. Jį išrin 
kus Salės bendrovės susirin

Vargo Duktė.

Kas Mums Rašoma
Protestuotam

Gerbiama redakcija:
Aš prašau, kad ir Tams

tos pasiųstumėt protestą Ru
sijos konsului, kad nuimtų 
cenzūrą ir kad atidalytų ge
ležines duris i Lietuvą. Kad 
žmonės galėtų laisvai įva
žiuoti ir išvažiuoti, kad pa-
liuosuotų visus belaisvius vy 

kimai kur kas pagyvėtų,1 rus, moteris ir vaikus. Taip 
gautų tikrą lietuvišką spal- x ’"“L‘ " ’ “

rys, dar nežinia, 
šiai kais jį.

“prisipažįsta”

Amerikos šiušės
1945 metais Amerikoj pa

gaminta 500.000,000 porųRusijoj
šeši vokiečiai iš dešim-' čeverykų. Tai yra rekordi- 

ties. ’ ;i ie yra teisiami Ru- nė gamvba. Daug gamybos butųgalinga,jisveturgyve- 
si jo j. Smolensko teisme, pri-j ėjo kariuomenės reikalams, nantiems negali užčiaupti 
sipažjsta padarę visokius, bet žymiai padidėjo avali- burnų kalbėt už Lietuvos 
žiaurumus Rusijoj. Kodėl nės gamyba ir civiliams laisvę ir lietuvių teises. Lie- 
Rusijos teismuose* kaltina-' žmonėms. tuviai norime ir turime tei-
mieji taip mėgsta “prisipa-i --------- sę gyvuot, kaip didelės
žinti," tai yra Rusijos tei-į Brazilijos rinkimai tautos. Kaip nė vienas, kad 
singumo paslaptis. Brazilijos valdžia skelbia ir tvirtas žmogus neturi tei-

-----------------------  I tokius oficialinius davinius sės kėsintis ant silpno gyvv-
Austraiijoj karščiai i apie prezidento rinkimus bės, taip pat netinka tau-

Australiioi. Sydney mies- toje šalyje: generolas Dutra tems glemžti ir savaip lam- 
te, nuo didelių karščių vie-; gavęs 2,287,898 balsus, ge- dvti silpnesnes tautas,
na diena mirė 11 žmonių.; nerolas Gomes— 1,506,071, Rusija kaipo naujoviškai
Karšt: - ten siekia 115 laips-: komunistų kandidatas Fiuz- susitvarkiusi valstybė, bu- 
nių. Australija, Pietų Ame-iza — 412,636 ir žemdirbių dama didelė ir galinga ša
liku ir Pietų Afrika turi'kandidatas Telles — 7,727i lis, neprivalo naikinti pas-

Draugų Talka
Gerbiamieji: ; Dar didesnis nuoširdus ačiū
“Keleivio” 40 metų su- už suteiktą neįkainuojami į 

kaktuvių proga sveikinu jo dovaną musų visuomenei, 
visą dabartinį štabą ir lin- perleidžiant “Keleivį” L. S. 
kiu ko geriausios kloties. Sąjungai.
Reiškiu didelę padėką! Garbingai minėdami 40 
draugams Michelsonams už metų praeities darbą su pa

vą ir gerą vardą valdžios 
įstaigose. Tada būtumėm 
tikri, jog turime priešakyje 
bendrovės tikrą lietuvį, ku
ris tarnaus lietuviams ir 
bendrovės gerovei. Ukėsų 
kliube tarnaudamas, Ignas 
Liepa įrodė savo bizniškus

pat turi paleisti iš rusų ka
riuomenės lietuvius karei
vius, o savus kareivius ru
sus tegu veža namo į Rusi
ją

As nežinau, kodėl tie visi 
redaktoriai tyli. Jau pusė 
metų. kaip karas pasibaigė, 
o niekas protestų nesiuntė, 

į Turi netylėti visi, kam rupi

taip puikiai išaugintą laik 
raštj ir už jo perleidimą į

siryžimu stokim ir vykdy
tam per 40 metų užsibriež-

kirose tautose tautines są
mones, o, priešingai, gelbėt 
ją auklėt, leidžiant glau
džiai vienytis vienos tauty
bės žmonėms. Lietuvos piet
ryčiuose yra daug lenkais ir 

Iš laikraščiuose dedamų las aiškus — surusinti Lie- gudais besivadinančių, o 
straipsnių ir laiškų, jei jais tuvą... betgi jie jaučia stipresnį
tikėt, išrodo, kad Rusijos Kiekvienas, kas save lie- traukimą linkui Lietuvos, 
atsinešimas linkui Lietuvos tuviu vadina, tokiais Rusi- negu Rusijos ar Lenkijos, 
toli nenuoširdus. Jei rusai jos užsimojimais ant Lietu- Mat. didelė didžiuma jų iš- 
Lietuvoje šeimininkauja, vos gyvybės biaurėsis, kai- tautę lietuviai, jiems krauju 
kaip namie, o su Lietuvos po nevidono užmačiomis. ir budu giminingi lietuviai, 
piliečiais elgiasi, kaip su į - t> •• i_ * Kiekveno lietuvio pareiga
negeistinais svetimais, sui-į. ^.aime.s Rusijos buvo to- norėt Lietuvai ir lietuviams 
ma slapta ne tik pavienius,! lyg?°s užmačios Lietuvą su- , ; .enlm ko ir ki.
« visas šeimas, nakčia iš na-! rus,.ntl- Lletu.Xosi tos tautos nori.
mu. veža gyvuliniuose trau- Sntis priklausančias Kas nori lietuvius skaidy-

kiniuose sugrustus Rusijos: !'le*uvalI p?v žienna* ti, silpninti, Lietuvos vardą
gilumom net Azijcn. o i Ii- ka"’»..1?a8‘“ naikinti, mums ne draugas!
kusias tuščias vietas atve- [ į'.?P ’ pI??lka lu= ar tai bus lenkas, ar vokie-
ža maskolius apgyvendini- gabeno Sibiran. j kariuome- tis, ar rusas — jis musų prie
inu. Taip pat skaitome laik-| £« Pa,mtus .ve2e , Rusijon. Kaipo j < kį 
Paščiuose <h “Vilny") laiš-i .k?’Pp V1S1 valom tylėti, turim kelti ne-
kuose. kad lietuviai, imami: letu?Ial tokiais Rusijos pa- [ejsvke? jr skriaudas aikš- 
kariuomenės tarnvbai. iš- vartymais koktejomes. ė /

troškome nepngulmingos 
Lietuvos, kurioje patys lie
tuviai galėtume valdytis ir 
iš kurios lietuviai nebūtų 
varu siunčiami j Rusiją.

karštas Kalėdas. balsus.

Negalima Tylėt

siunčiami Rusijon.
Kad šiuose aprašymuose 

ir dalis teisybės tebūtų, ir 
tai galima sakyti, kad Lie
tuvai ir lietuviams daroma 
skaudi žala: Lietuvos pi-

visuomenės rankas. “Relei-'tą tikslą. Poetas J. Janonis 
vio” namui išpirkti aukojuį savo gražiame eilėrašty sa 
$5, ko:“Geresnio pamr.nklo draugams mqs nebus,“Kaip vykdymas jų idealo.” 

Taip, vykdykim draugų 
numylėtą socializmo idealą 
ir tuomi pagerbsim juos am
žinai.

Čion prisiunčiu $25 čekį,

braugiškai,
Povilas Kručas,
Norwood, Mass.

gabumus.
Muzikos bendrovėje rei-i lietuvių dejavimai, 

kalingos didelės permainos, | Su pagarba, 
reikalingas patyręs asmuo,) J- Sheput.
kuris pasuks gerojon pusėn!-----------------------------------
ir pakels bendrovės vardą. PAJIESKOJIMAI
Jei jus, nariai, dabai- nepa- _____
darysit pakaitas, tai vėliaus Pajieškau savo draugų, Jozefinos, 
gailėsitės, kada Maskvos po-

jryveno Peabody, Mass. Kas apie 
juos žino, prašau man pranešti. Aš 
po tėvais esu Ona Paškevičaitė. (52) 

ANNA LANKELIS,
138 Mercy St., Philadelphia 48, Pa.

Anis Rūkas.;

Skaitytojų Balsai

Draugai:
Sveikinu draugus Michel- 

sonus ir visą “Keleivio” 
štabą linkėdamas jums daug 
laimės ir visa gera. kurį prašau perduoti į “Ke-

Taipgi prisiunčiu $15 ir leivio” namo fondą, 
laikau sau už garbę prisi- Draugiškai, 
dėti prie apmokėjimo “Ke- Kazv» Liutkus,Įeįvįo” namo morgičių. “Ke- Chicago^L
leivis yra mano labai mė
giamas laikraštis. Aš pagei
daučiau, kadpažangųs “Ke
leivio” skaitytojai nepa
mirštų sumesti po penkinę 
ar dešimtinę, kad musų 
laikraštis išsimokėtų skolą 
už savo namą ir tuo budu 
butų užbaigtas laikraščio 
namo išpirkimas. Šiuomi 
kviečiu visus į talką, ypač 
švenčių proga prašau neuž
miršti to reikalo.

Vincas Kalvelis,
Draugiškai,

Brooklyn, N. Y.

litika jūsų organizaciją su 
griaus.

Rainys neparodė jokio 
bizniškumo, jokio sumanu
mo bendrovės gerovei. Prie 
jo susirinkimai keistai ve
dami. Kam nori duoda bal
są, o kam nenori neduoda, 
ne jo pažiūrų — tai pakyla 
ir pareiškia, kad susirinki
mas jau uždarytas. Pavyz
džiui, buvo svarstoma vie
nam susirinkime, kad “Lai
svę” išmesti. Tai Rainys iš
sitiesė ir pareiškė: “susirin
kimas uždarytas.” Jam ne
svarbu, kad da yra bendro-

Draugai:
Geriausi linkėjimai 40 

metų sukaktuvių proga. Pri- 
dedam čekį $8.50 į “Kelei
vio” namo fondą.

LDD 7-ta kuopa,!
Brooklyn, N. Y.

Draugail:
Siunčiame auką “Kelei

vio” namui išpirkti $15 ir 
linkime laikraščiui didelio 
pasisekimo.

Petras ir Uršulė Chapai,
Belmont, Mass.

vrSc CTTOfliiii vnilzolii vv^d otcuuiu •mtortCXĮZVCXX v,
jam rupi partija.

Bendrovės nariai apsižiu- 
rėkit! Rinkim Bendrovės 

I prezidentu gerai visiems ži 
1 nomą lietuvį Igną Liepą.

Dabar eina rūbų rinkimo 
vajus nukentėjusiems lietu
viams musų tėveliams, bro
liams ir sesutėms, išblašky 
tiems po visą Europą. Jie 
iš namų tapo išguiti, jų vie
tą užima atėjūnai. Ar nebū
tų gražu, kad Muzikos ben
drovės valdyba leistų įsteig-

Aš, Pranė Žemaičiutė, po vyro 
Karlonienė, pajieškau savo pussese
rės Marės Miškiniutės, po vyro Kve
daravičienės. Mes paeinam iš Varė
nos parapijos, Ažerekų kaimo, ir jos 
vyras iš to paties kaimo. Jeigu ji 
yra dar gyva, tai prašau atsišaukti. 
Ji pirmiau gyveno Philadelphijoj, o 
mes gyvenam Kanadoj. .Mano ad
resas toks: (52)

MRS. P. KARLONAS, 
Edenvold, Sask, Canada.

Aš, Juzytė Ališauskaitė, pajieškau 
savo tetos Onos Ališauskienės, po 
vyro Imkus. Jeigu jos jau nėra, tai 
gal atsilieptų jos duktė Izabelė. 
Mudvi kilusios iš Žebrokų kaimo. 
Mano adresas: (52»

MRS. J. TANKEVICH,
1834 Ottavva St.. Regina Sask, 

Canada.

Pajieškau Charlio Jasiuno, kuris 
pirmiau gyveno’ Chicagoj; prašau at
siliepti, nes turiu svarbų reikale. Jei 
kas jį žino, prašyčiau pranešti, už 
ką bučiau labai dėkingas. (52)

F. J. MARMO, 
Carrington, North Lakota.

APSIVEDIMAI

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Rusų kalba lietuvius tik tiek 1946 Metų! 
turi apeiti, kiek vokiečių ar Mes Eloise. Mich. purauzės 

liečio, kaipo lietuvio, sąmo-; lenkų kalbos: kas nori gali seneliai lietuviai sveikiname 
nė slopiama; lietuviai vieni mokintis, bet neprivalomai. “Keleivio“ redakcijos narius ir 
išbėgioję, o likusieji irgi' Daugelis lietuvių džiaugė- visus “Keleivio” skaitytojus, 
vežami Rusijon. Rusų tiks-' mės kai rusai nugalėjo nuož- linkėdami jums linksmų Kalėdų 

ir laimingų Naujų Metų.
VIENINTELIS LIUOSAS KELIAS Mes purauzės lietuviai sene

liai esame labai dėkingi “Ke
leivio” leidėjams, kad per 1945 
metus “Keleivis” kas savaitę 
lankė mus nemokamai.

Mums butų labai malonu, kad 
“Keleivis” lankytų mus ir per 
sekančius 1946 metus.

Liekam su pagarba.
Seneliai Lietuviai.

Eloise, Mich.

MAIKIO TĖVU PO PENKINĘPrisiuntė šie draugai: Mrs. M. V. Bratėnienė iš So. Bostono; A. Tamkus iš Wheeluright. Mass.; T. Jankusky iš Chica- gos; T. Stephan iš Cliffside, N. J.; P. Augustauskas iš Chicagos prisiuntė $6 už du naujus skaitytojus Argentinoj; J. B. Algys iš Chicagos už du naujus skaitytojus; Mrs. Frances Nor- ment iš Detroito; P. Ketvirtis iš So. Bostono $10 uš 4 naujus skaitytojus.
Ar pakalbinai savo pažįsta

mus ir draugus užsisakyti “Ke
leivį”?

REIKALINGAS DARBININKAS

Vienintelis litiosas susisiekimas Tokio mieste da
bar yra požemio geležinkelis, kurio stotis matosi šitoj 
r.uotraukcj. Viršutinės miesto gatvės tebėra dar už
verstos subombarduotų namų griuvėsiais.

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

P. KALĖDA,
R 3, Williamston, Mich.

Draugai:
LSS 133 kuopa Nonvoo- 

de nutarė paskirti iš savo 
iždo $10 auką “Keleivio” 
namui išpirkti. Perduodame 
tą auką ir siunčiam geriau
sius linkėjimus pažangiam 
musų laikraščiui “Kelei
viui.” Geriausio jam pasise
kimo!

Su draugiškais linkėji
mais,

LSS 133-čios kuopos
Pirm. J. Truskauskas, 

Iždin. V. Grinkevičius.

Aukų “Keleivio” namui 
išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Kastantas Čiurlio
nis iš Lawrence, Mass.—$5; 
LSS 133-čia kuopa Nor- 
wood, Mass. — $10; Kazys 
Liutkus iš Chicagos — $25; 
Vincas Kalvelis iš Brookly- 
no — $15; Petras ir Uršulė 
Chapai iš Belmont, Mass.— 
$15; Povilas Kručas iš Nor- 
wocd, Mass. — $5; John 
Ivanauskas iš Johnson City, 
N. Y. — $1.50; A. Olekna 
iš Louisville, Kentucky — 
$2; Mrs. Mary Evoskus iš 
Benver, Colo. — $1; Mrs. 
Frances Normont iš Detroit.

Sveiki, Keleiviečiai ir 
LSS draugai!

Džiugu pasveikinti drau- Mich. — 50c.; George Ra
gus ir svečius “Keleivio” ir 
LSS 40 metų sukaktuvių 
j:roga. Ypatingai norisi šir-

monat iš Warrior Run, Pa. 
—$4.50; P. Ambrose iš Ne- 
ponset. Mass. — $1; G.

dingai pasveikinti ir paa- Barton iš Chicagos — $1. 
čiuoti gerbiamiems drau-LDD 7-tos kuopos nariai: 
gams Michelsonams už jų B. Spudienė. V. Kalvelis, 
ilgų metų kulturinį darbą. M. Svvingle, A. Swingle, F.

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

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

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
45 iki 55 metų amžiaus. Turi būt 
blaiva ir mandagi. Aš esu 55 metą 
amžiaus ir turiu savo nuosavybę. 
Meldžiu rašyt angliškai ir su pirmu 

. , - _ - _ laišku prisiųsti savo atvaizdą. Ad-
ti skynų, kur galima butu'resas toks:
sunešt suaukuotus drabiŠ 18 E M,ch.

zius vieton kad dabar po -----------------------------------
Aš norėčiau susirasti sau dorą ir 

teisingą gyvenimo draugę, nuo 35 
. _ . iki 45 metų amžiaus. Aš turiu ūkį,kad dabartinė Muzikos bet vienam sunku gyventi. Platesnių

visokius namus ir namelius 
sukrauti laukia eilės. Skau 
du,
bendrovės valdyba visai;*'"!y.sute‘ks,u per Uišk*- Mano 
tuo nesirūpina. Jai svetimi! 
taip greitai pasidarė Lietu
vos ir lietuvių reikalai.

Nariai! Darykime pakai
tas. Lankytam ko skaitlin
giausiai susirinkimus ir bal-

st. A. TAMOŠIŪNAS, 
Edward, Altą, Canada.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
. . - T T . TV , Adresas: (5)

suokim uz Igną Liepą. Is-, lietuvių naujienos 
drįskime tart tiesos balsą, .332 n. oth st.. Pbiiadciphia, Pa.

^2) Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube,
• susipažinti ir pasisvečiuoti. , _ (5) lę

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM

PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

1 4



Nr. 52, Gruodžio 26 d., 1945
/

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

J. Biliūnas.

Br j siaus Galas
Šalia dienodaržio dura. geldelėj palakti; o ne, tai 

ant didžiulės spalių krūvos,'išalkęs, eina pašaliais tokio 
guli senas Brisius — žilas,' maisto jieškoti, i kuri se- 
apžabalęs. Matvti jis dar niau ir žiūrėti nežiūrėjo, 
mato, bet tik, kaip per du- Taip skursta senatvėj... 
mi*. fr savo žmogaus labai o juk buvo jaunas 
daznai_ nebepažįsta. Sunki; stipins ir visu branari- 
senatve irjam: visų užmirs- namas/Tada apsiginti nuo 
tas, apleistas, I ate geiai įmonių negalėjo. Su juo 

žaidė. jį. i račiukus) 
nepyko

maža kam be-,vajkai 
8buti ’kinkę

,. -XT , "j?, ant ju Brisius, kad ir kar-
naudingas Nors nebegirdi,! tai s vi sai be reikalo jam 
o sunkios blakstienos amzi- ?kaudžiaj suduodavo _ ži. 
nai merkia jo traškanotas • kad mažas sil 
akis, tačiau vaiko nuo savęs irJ ž d
snauduli ir klauso. Beklau- ,rob ■ kiekvlenas , save

jaučia, kad 
reikalingas. Bet kiek 
damas, rūpinasi dar važinėjo:

Jiteišmano
. t • j- tivuuj kiekvienas i ca»c sydamas apsnūsta... Ir šaukės ir duona penėjo, me- 

per miegą šlamant netoli,! džicti gu Fvedės. Us_
tartum ema kas svetimas. tovas (kerdžius) ir varškės 

jam negailėjo, kad tik nuo 
: io namo nelėktų, galvijus 
žiūrėtų.

i O kiek dar. jau senas bū
damas. juokų piemenims 
pridarydavo! Užmes jie, 
būdavo, ant Brisiaus galvos 
čerkasėli ir turi, o vienam 
pasislėpti liepia; paskui lei
džia Brisiu jieškoti. Ir vi
sados surasdavo, nors tasai 
už pusvarsčio aukščiausios 
eglės viršūnėj butų pasislė-

Sunkiai keliasi senas Bri
sius iš guolio ir loja užki
musiu. mieguistu balsu.

—E, tu, žabali, ar nenu
stosi!... savo žmogaus ne
matai, — girdi jisai pažįs
tamą balsą.

Susigėdęs šiepia bedanti 
snuki, unkščia gailiai, tar
tum atsiprašydamas, ir. pa
spaudęs uodegą, vėl susirie
čia guolyje...

Jau nebe kartą Brisiu
jausmai apgauna, jam gė- o , j --ji-dos padaro. Dažnai'troboje, Susekdavo jį pėdsakais,
viduaslyje gulėdamas, sap- apuostydavo medį ir. pake-

KELEIVIS. SO. BOSTON

MOZAIKOS MOTYVAI MOTERŲ APRANGOJ

Čia yra parodyti trys kostiumų pavyzdžiai, sukombinuoti mozaikos moty
vais — drapana sudėta iš kelių skirtingų spalvų arba materijų.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurio* iemiau yra aurajyto*. nuris
tam laikui yra nupiginamo* iki puaė kautu*. Ka* paką 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti už $X00. Jei pirksit už $2.90, 

1 gausit knygų už $4.00. Ir t. L
štai čia knygų sąrašas:

AK BUVO 
IVANAS?

VISUO'I IN A>

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojų* butų galėję* aurinkti i 
kelias dienas visu veislių gyvuota*, 

'kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

'nus prastoj savo arkoj autalpmti?
1 li kur ėmėsi tiek vanaena, kaa visų 
žemę apsemtų? Knr ta* vanduo da
bar yra ? Kaip ii Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 

: ir kitų veislių žmonės ? šitie ii šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuotakiai 

i ir aiškiai išdėstyti iitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas indis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- . 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Ka>na ............................................... 26e.

iiLilVlĮt ŠEIMYNOS ISTO 
KU V Ji bKEVIflAUS 
ItAlNMSE.

Jei nori žinoti, kaip «-n<.v«(e lir’U 
viai gyveno, tai perskaityk kny-

Sų. Iš joe sužinosi, kad vyrai turejt.
aug pačių, o imiiue, po kein. vyrus 

l-ahai užimanti ir pamokinanti Iti.y 
KM. Su pa veik.*'lais. Kaina ____!s»c

KOKUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Parastos knygos lietuvių kalboje 
iki .šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptenai, chaidai, asyrai. 
.lietuviai, barbarai ii tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
ki. Knyga stainl i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $..(XIAR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? į MATERIALISTIŠKAS 
Parašė kan. M. Valadka. Knyga ĮSI OKIJOS Sl PRATIMAS, 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų įį knygelė aiškina proletariato fi- 
. bažnyčios autoritetą ir faktais paro- iizofijos' mokslų. Jei nori žinoti, kar 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- ^imdo pasaulyje įvairiausius nuoti. 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 kiną, tai perskaityk šitų knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga p rota u- 
' KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams neapkai-

STATYDAVO SAU ŽEME nuojama. Kaina .......................... zbc
Labai įdomus senovės filosofų da-

: leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal SOCIALIZMO TEORIJA.
' daugeli autorių paraše Iksas, nntra
' knygutės dalis yra: "Išvirkščias roo- St* veikalas trumpais ir aiškiai* 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbot*.** faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi
Parašė Z. Aleksa. draugijos formos, ir kodėl turės būti 

Kama 25c.40 pusi............................................... 10c. pakeistas kapitalizmas

DĖLKO REIKIA ŽMOGUINIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei _ «r»,r-vT-»

-Sa, Brisiau, sa!—vadi-Į Paskutines “Raganos” Teismas ,R VALGYT?

viduaslyje gulėdamas, sap 
nuoja jisai vagį ar vilką, 
kuriuos jaunas būdamas ki
tados vijo, ir jam pradeda 
vaidentis, kad tie priešinin
kai vėl dar tyko: kelia jisai 
tada savo seną galvą nuo 

ir, tartum ko išsieran-

lęs aukštyn snukį, imdavo 
loti. Neidavo, kol tasai nu
lipdavo. Pamatęs nulipantį, 
nesitverdavo
šokinėdavo, unkšdamas ap
linkui ir. sugrįžęs į pieme
nis, iškišęs liežuvį- žiūrėda
vo čia į juos. čia į krepšius: 
žinojo, kad iš tenai būtinai

netikėtai, vagies vie-l*Ta'E mfeos kruoPel« ar 
toj, girdi tik iš visų pusiu 
prikaišiojimus: “E. tai ži

KOjų
dęs,
au!

Ir

netikėtai suloja: au

lis! visai apkvaišo.”
Nebežinodamas, kur dė

tis iš gėdos, kelias jis iš vi
duaslio ir, paspaudęs uode
gą, lenda pasuolėn.

—Kur velkies? eik oran! 
—šaukia jam.

duonos plutelę.
Tačiau ir piemenys jį už

miršo...
Guli senas Brisius ant 

spalių ir sapnuoja. Mato jis 
per miegą antis, kurias jo 
šeimininkas šaudo, o jis iš 
vandens neša. Ir taip tų an
čių daug, tokios jos riebios!

na šeimininkas. i
Brisius šiepia snukį, tar

tum norėdamas švptelti, bet 
tik kažin kaip gailiai unkš
čia...

—Sa, Brisiau, sa!
Jisai nenoromis atsikelia 

nuo spalių ir seka paskum, 
džiaugsmu, ne taip. kaip pirma—jaunas 

ir linksmas, bet paspaudės 
uodegą ir nuliūdęs, kaip 
koksai kaltininkas.

Šeimininkas eina už klo
jimo laukan ir atsigręžda
mas vis šaukia:

—Sa. Brisiau, sa! 
Pamiškėj sustoia. Brisius 

unkščia bailiai ir žiuri į 
žmogų, tartum klausdamas, 
kam čionai jį atvedė. Mato, 
kaip tasai nusiima nuo pe
čių šautuvą, atsitolina nuo 
jo kelis žingsnius ir prade
da taikinti...

teisė vyskupo M. Va
lančiaus įpėdinis

Senieji žmonės mėgsta 
pasakoti, kad senovės Lie
tuvoje butą nemaža “kerė-

kiai scenoj perstatomas veikalas, 
viso reikalaujamos tik 2b ypatos.

j- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus

Toji -...i ai ' oL. dėl ko gi norisi? Dėl ko be valrio važiavo didelis vežimas. Ja- So- Boston’ 1913« pusL 61.......26c- žmogų, silpsta?

Ir Brisius nubudęs dūli- Pramerkia akis ir saldžiai 
na pro duris. Į žiovauja, jas atsimindamas. . . . .

Dabar jisai bijo trobon ir Bet kaip gi jisai stebisi, iš t1- 9taiP t>aipiai
beeiti. Verčiau jau ant spa- tiesų priešais save pamatęs 
Iių gulėti: vis mažiau ki- šeimininką su šautuvu už 
tiems po kojomis painiosis, pečių. Savo akimis nenori 
Tiesa, troboj labai gera, pa- tikėti: turi būti, ir jį sap-
stalėj gulėti šilta. Bet kau- nuoja.....................
lų graužti vistiek nebegali. Bet aiškiai girdi, kaip ta- 
o nuo musių ir tenai sunku sai šaukia:
senam apsiginti. Ir čionai. —Sa. Brisiau. sa!
jo senatvės pasigailėję, at- Tai turi būti juo senu juo- 
neša jam kartais kruopų kias.' Kam?

MERGINOS, TEMYKIT!

Ši nuotrauka parodo Amerikos kareivius romansuo- 
jant su japonaitėmis. Įsižiurėkit, gal kartais pamatysit 
savo mylimąjį... , '

Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 

kenkia. Liau- druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
.. Apolovą ir įįj jan) reikia riebalų? Situos klausi.

me gulėjo šiauduose surišta 
jau senyva, varginga mote
riškė. daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- mus* suprasi tiktai iš šios knygutės.“Ji, Šita pati, SU velniais K. Stiklelis,, So. Boston, Maišu Parašė D-raa G-mus. Kaina .. 16c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms

kimės nikę! Pagal A

susidėjus,
pati,
mus ceravojo: 1909 m., pusi. 63.

tojų” ir “raganų.” Ardu-. —šaukė žemaičiai, rodyda- 
piuose užtinkama gan daug mi į gulinčią moteriškę, 
aprašymų, kaip anuomet
būdavo teisiamos raga
nes.” Dažniausia tais iai- 

“raganas” įtardavo e-
“vel-

kais
sant susinešusias su 
niais” ir jų pagelba darant 
“kerėjimus.” Raganoms ne
buvo jokio pasigailėjimo. 
Jas katalikų bažnyčia daž
niausia nuteisdavo baisia 
mirties bausme — sudegi
nant ant laužo.

duryje — vyskupo M. Va- 
kt t v • • z- i lančiaus laikais, — žemai-, .‘J?2?1? butu Birius neti--čiai saugedavosi “raganų.”

išgirdęs iš kur 
"'H']2r nors, kad kokia nors mote- 
Jlsai ris yra įtarta “raganavimu.”

Dianešdavo ir savo kaimy-

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai kuriuo* 

imonės kuria per amžius? Sį intri-
L,e" grojantį politiškai-ekonomiškų klau

simų aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta

ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. 
tuvaitė. So. Boston, Mass.

■ 1914 m.., pusi. 23........................ 10c.
Vyskupijos valdytojas 

susivokė ir čia pat
padarė savo teismą. Priėjęs! KUR MUSŲ BOČIAI 
prie vežimo, jis pažiūrėjęs GYVENO? 
i moteriške ir pusbalsiai Biblija sako, kad pirmutiniai hm 
prataręs keletą lotyniškų nžs <yveno Roja>'- ,nok8la’ R-CJ-

greitai . ky. Kaina
i
BIBLIJA SATYROJEI

Tai Biblijos pašaipa. 1 Ksnan* to*
. , li • knygos neįsileidžia, fabai juokinga au

visai atmeta. Mokslas mano, ka< 379 puikiais paveikslais, perstatan-žodžių. Kaimiečiai sekė, žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir s4 Hais įvairius nuotikius nuo prieš su- 
hirc tnliaii Tariama ia ‘ knygra parodo, kode! taip manoma tvėrimo pasaoHo iki užgimimo Kris-Kas DUS toliau, i ariamąją ,domus ir pamokinantis taus. įgijęs šia kr.virų njįka9 nesirai.

raganą pral. Beresevicius: »kaitymas. Kama ..................... 9A. lės. 382 puslapiai. Kaina $1.90
kryžiųperžegnojęs dideliu . DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na- 
fū Amerikoj munšaino. Šioje knygo- 

!je telpa net 72 “Džian Bambos spy-
, . . - | 'čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria-
kęs pral. Beresevicius sėdo( Gruodžio 12 d. įvvko Dor- į2įUŽSiŠka^niu°kai- Ant^e.
} vežimą ir išvažiavo. I testerio Moterų Kliubo me- ..........

Žemaičiai patikėjo, kad tinis susįrinkimas. Kadangi PAPARČIO ŽIEDAS, 
tai moteriškei istikrųjų jau taj buvo metinis susirinki- b keturios kitos apysakos: (i> Ne
atimta velnio galybe, tad iStrinsti Vyria; (2> žydinti Girta;nipko nelflllkdflHli iip ia na ’ ./lK.eJ°meS (3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro-nieKo neiauhuami jie ją pa raportą iš visų metų veik- d®™* kaip žmones paikai tiki į ■ 
eI£°'- . • , .• • - Uos. Bet pirmininkė paniški- «“>*«"••. b-"”* «. ...

maitVios ^‘ragana“’lnDawko kad kHub° va.ld-vba.Per, alkoholis ik M IHKIAl. maltuos įaganai pavyKo visą metą neturėJ0 susirin-

ir taręs: “Paleiskite tą mo
teriškę, nes velnias iš jos 

Dar pereitojo amžiaus vi-į jau išvarytas.” Ir tai pasa-

nekaltas... Brisius nori pa 
sigerinti. suvizgina uodegą?
^eLuh- .tupiasi ant pjgjęgg nenorėdavo isileisti
paskutiniųjų kojų. n- per jo ne(ik ; ; na įet net 
snuki rieda gailies, ginu- ir = ,aįkus
dzios asaros... Raganavimas pradėjo iš-

Staiga ugnis ir baisus nykti Žemaitijos kampuose 
trenksmas — ir jisai griūva, tik tada, kai apsišvietę žmo-

nams. Tokios moteriškės

DORCHESTERIO MOTE
RŲ VEIKLA

iBe.

__ ii_=i*___  - * • • nv.vovju Arba kaip tėvų vartojami svaigi-i-sigejbeti nuotoismo, kuris kjmc> todėl nėra nei rapor-'f“’eiiK*ertm>* ™ ’•**
anksčiau tikrai butų ją nu- t0 Nieko nepranešta „ei
ZUdęs. I n:p finansn stnvi TTžhflitni<a o«*»kaityti totų knygutę. Raina 10c

sopulio pervertas. Primer
kęs akis tik spėja pamaty
ti, kaip nuo jo tekinas bėga 
žmogus, turėdamas rankoj 
šautuvą...

Gal ir suprato Brisius, 
kodėl tas žmegus ji nušovė: 
tik negalėjo suprasti, kodėl 
tekinas nuo jo pabėgo: juk 
jisai mirdamas norėjo tik 
koįas jam paskutinį kartą 
palaižyti...

NAUJI METAI
Nauji metai! Nauji metai! 
Džiugina visus.
Bet ką duoti jie mums keta: 
Laimę ar vargus?

Jau ir taip daug vargo matėm. 
Daug kentėjom mes...
Nauji metai! Nauji metai!
Ką jie mums atneš?

Mes norėtum, kad šie metai 
šviesesni mums būt. 
Pavergtieji kad galėtų 
Laisvai atsidust.

Nauji metai! Nauji metai! 
Sveikinam mes jus.
Tik neneškit, nauji metai, 
Mums senus vargus!...

Ant. Skrinskls.

nes eme aiškint tikintiems 
fanatikams, kad raganų vi
sai nėra ir niekas “užra- 
ganautP nieko negali, nes 
nėra pasauly jokios virš- 
gamtiškos galios. Ir po vys
kupo Valančiaus mirties a- 
pie “raganas” jau retai kur 
galima būdavo išgirsti.

Vyskupo M. Valančiaus 
Įpėdiniui pralotui Beresevi- 
čiui teko teisti bene pasku
tiniąją Žemaitijos “raganą.” 
Pral. Beresevicius, kaip vy
skupijos valdytojas, vienais 
metais lankęs Žemaitijoje 
parapijas. Viename nedide
liame Žemaitijos bažnytkai
myje, užsibaigus iškilmėms, 
pralotas ruošęsis važiuoti 
namo. Prie jo staiga prisi
artino du raiti vyrai ir, nu
sėdę nuo arklių, pradėję sa
kyti:

“Palaukit, palaukit, nors 
ketvirtį valandos, nes iš mu
sų apylinkių atveža seną ra
ganą “

Antrasis raitelis dar pri
dūrė, kad “ragana” daug 
nuostolių žmonėms prida
riusi, tad ją reikėsią sunkiai 
nubausti

Ir tikrai, nepraslinko nei 
pusvalandis, kai prie pralo
to Beresevičiaus namų pri-

EGLAITE
Oi. eglaite, tu graži.
Sako seniai ir maži,
Namo nešas ir guodoja.
Ir žvilgučiais apsegioja.

Visi žiuri j tave,
Kai važiuoji tu gatve; 
Nors užaugus miškuose. 
Švieti, mirgi languose.

Dega žvakės ant šakų. 
Kaip malonu ir jauku;
Tu čia švenčių karalaitė, 
Kampe stovi, lyg dievaitė.

Bet už dienos, už kitos, 
Tau bus vieta už tvoros; 
Tau žibučius nudraskys, 
šaltam sniege pastatys.

Tavo skujos nubyrės,
Nieks į tave nebžiurės; 
Aštrus kirvis sukapos.
Del trupučio šilimos.

Kas taip pučiasi labai,
Bus paniekintas tikrai: 
Kaip eglaitę už tvoros. 
Laiko kirvis sukapos.

B. Garskienė.

i pie finansų stovį. Užbaigus 
kliubo bėgančius reikalus, j EILes IR STRAIPSNIAI, 
prasidėjo 1946 metams vai-, .... . „,
dybos rinkimai. Išrinkta vi-aS^bė^raSS. 
sa sena valdyba, išskiriant mm'iriu
pirmininkę K. Namaksienę, VA? J < ♦- i
į . . . . , . • ’ Labai jdomi myrute s’tuo svarbiukuriai atsisakius, JOS vieta klausima. J* turėtų perskaityti kiek- 
užėmė kliubietė J. Gedgie- 80f:aIi,ta<' para^
nė; jos pagelbininke pasili- ~ "
ko Paliulionienė; protokolų 
raštininke S. K. O’Hallaren, 
finansų raštin. V. Petrulie
nė; kasininke Pemickienė; 
kasos glob. A. Amsienė ir 
Hockienė; maršalka, Stri
maitienė, į ligonių komisiją 
J. T. Smithienė, Gi į muzi

vertė Vardunas.
Kaina ............................................ 10c.

KODŽL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jl» 
negali tikėti. Pilna anrum<*ntų. karių 
nesomnš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................ 20e

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACUOS.

kos komisiją įėjo T. Brazai- ?1j?oiSS?M
tienė, J. Smithienė ir Per- rs £ deklamacijų, visokios

i darMntnlrflkos, revoliacionierttkee,
niCkiene. 'taatiikoe, bmnoristiSkos ir laisvame

Pabaigus mitingą, motę- «££
rys turėjo arbatėlę, kūną baitam*, koncertams ir tt. Antrąja-

aruošė p. Janulienė. Stalas »»rh’ta ............
uvo apdėtas įvairiais vai- k 1 TOGŲ CELIBATAS.

giais. Vienas buvo skanus, * parodo, kodą
kitas dar skanesnis. Net ir nkSSta* eSajSTbroaSSr"1 
lietuviško kumpio buvo. » JT <^r*Ht—.

Nares linksmai laiką pra- (kaityti Mekrienas vyras, tėvaair 
leido ir taip užbaigė savo
metinį susirinkimą. !*rttų j tSSTkonigų jriobų. PtraM
. Linkiu narėms darbuotis Skfc .&K? i"' D D' * 
ir ateity. ....................

Ten Buvus. • .
_____________________________  LYTIŠKOS LIGOS.

moaolo-

ei*

“KefeKis” yni gera švenčių
, dovana draugams ir pažįsta-

Anglijos parlamente yra .
laikrodis, kurio minučių ro- wien18- LisakykH j| savo arti- 
dyklė turi 14 pėdų ilgio. irtiesiems!

It kaip nao Jų apeinaagotl. 
D-raa P. Matafaitii. Antra, p 
•» ir papildyta laida. Kaina
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Sveikinimai Amerikos 
Lietuviu Kongresui

Jau minėjome, kad Ame
rikos Lietuvių Kongresą 
sveikino visa eilė Amerikos 
politikų. Tarp kitų sveikino 
jj senatorius Arthur H. Van- 
denberg, senatorius David 
L Walsh, šen. Millard E. 
Tydings. Gubernatoriai: 
Edward Martin (Pennsyl
vania), Frank J. Lausche 
(Ohio), Herbert R. O’Co- 
nor (Maryland), Maurice J. 
Tobin (Massachusetts). 
Kongresmonai: John W. 
McCormick, Martin Gorski, 
Thomas E. Gcrdon, Daniel 
J. Flood, Thomas d’Alesan- 
dro, George H. Fallon ir 
O’Konski.

Kongresą pasveikino bu
vęs prezidentas Herbert 
Hoover ir eilė majorų ir 
šiaip aukštų pareigūnų iš į- 
vairių valstijų.

Kongresas gavo daugybę 
sveikinimų iš lietuvių įvai
riose pasaulio dalyse. Pami
nėsime svarbiausius sveiki
nimus :
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (VLIK):

‘'Tautos viltys jūsų žy
giuose. Išlaisvinta tėvynė 
bus amžiais jums dėkinga.”

Lietuvių partizanų grupė, 
okupuotoje Lietuvoje:
“Musų dienos baigiasi. 

Žukovo armijos su specia
liais šunų batalionais valo 
kraštą nuo partizanų. Lietu
viai esantieji toliau padėkit, 
gelbėkit. Atvažiavę Lietu
von rasit tik dykumą.” 

Francijos lietuviai:
“Nuoširdžiai sveikiname 

brangius užjūrio brolius vi
suomet jautriai atsiliepian
čius i kankinamos tėvynės 
ir jos vaikų šauksmą. Lin
kime pasisekimo besibel
džiant i pasaulio sąžinę ir 
savo žygiais vaduojant pa
vergtą Lietuvą.”

Danijos lietuviai:
“Sveikiname Amerikos 

Lietuvių Kongresą. Širdin
giausiai sveikiname musų 
brolių ir seserų Amerikoje 
energiją ir patriotizmą. Jų 
pasišventime ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės moralėj paramoj yra 
vienintelė tikra viltis Lietu
vai išlaisvinti ir išgelbėti 
nuo baisių kančių. Linkime 
didžiausio pasisekimo Kon
greso istoriniams darbams.”

Didžiosios Britanijos 
lietuviai:

“Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Taiyba sveikina 
Amerikos Lietuvių Kongre
są ir linki sudaryti milioni- 
nį fondą Lietuvai vaduoti.”

Škotijos lietuviai:
“Škotijos Lietuvių Tary-1 

ba, vyriausias Škotijos lie
tuvių organizuotos visuome
nės atstovas, sveikiname. 
Lietuvių Kongresą ir užtik-; 
riname jam visišką musų 
moralinę ir kitokią mums 
prieinamą paramą jo pla
nams ir žygiams Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei 
atgauti ir karo metu išblaš
kytiems lietuviams globoti, 
iki jie galės saugiai sugrįžti 
į tėvynę.”

Pietų Amerikos lietuviai
(iš Sao Paulo, Brazilijos):

“Sveikiname Amerikos 
Lietuvių Kongresą ir stoja
me talkon Lietuvos nepri
klausomybei atsteigti.”

Dr. J. Šaulys
(Lietuvos Pasiuntinys 

Šveicarijoje): 
“Sveikinu Amerikos Lie 

tuvių Kongresą ir linkiu 
Jam darbo našumo. Jun- 
giuos dvasioje su Juo bend
rame Šukyje: Tegyvuoja 
laisva, nepriklausoma ir de
mokratiniais pamatais su
tvarkyta Lietuvos respubli
ka!”

Sveikinimus Kongresui 
prisiuntė įvairios Kanados 
lietuvių kolonijos; Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje, 
G. L. P. Grant-Suttie; Ge
neralinis Konsulas New 
Yorke J. Budrys; garbės 
Konsulai: Dr. J. J. Bielskis 
ir Antanas O. Shallna; lat
vių, estų ir lenkų organiza
cijos, ir ištisa eilė Amerikos 
lietuvių veikėjų ir organiza
cijų.

Sveikinimų ištraukos, 
taipgi SVeikiniOjų ir auko
tojų sąrašai bus paskelbti 
spaudoj netolimoj ateity.

Redakcijos Atsakymai.
V. M. Newarke — Karo 

klausimu mes greitu laiku 
pasisakysime plačiau. Trum
pai galima pasakyti, tiek: 
Del Lietuvos karo tarp A- 
merikos ir Rusijos tikrai 
nebus; visi Amerikos lietu
viai gali vieningai choru 
šaukti, bet dėl Lietuvos A- 
merika į karą visvien ne
trauks. Tai nėra “prana
šystė,” bet paprastas, vi
siems aiškiai matomas fak
tas. Todėl tik išeinant iš to 
fakto ir reikia į galimo ka
ro klausimą žiūrėti, kiek 
tas klausimas rišasi su Lie
tuva.

A. Semezys, Sudbury, 
Ont. — Prieš aną karą Ru
sijoj sidabrinės monetos 25 
kapeikų vertės nebuvo.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų paikių paveikslą, 
223 poslapių dydžio, apie 150 Įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILftS: 
TAUTIŠKOS, SRIMYNHKOS IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Audbae apdarais $1.25.

Kiekrtaiaa 
Kiekviena* m 
<ią*t "Mooty
i*;ue konverte, bet _ , _ 
resą ir nepamirildt pfttpyt S*S

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ČIA BUVO DAROMI BAISUS GINKLAI

Štai druskos kasykla Vokietijoj, kur naciai buvo 
įtaisę skraidomųjų bombų dirbtuvę. Dabar po ameri
kiečių priežiūra, vokiečiai tenai kasa druską.

I Stakionis ir Vareikis iš 
L*wrence, Stasiulis iš Dor
chesterio, Mrs. Audickienš, 
Krušas iš Brightono, Mrs. 

tau “Keleivį” nuo pradžios Niaurienė, Vinciunas iš 
iki galo, randu daug žinių Cambridge, T. Zavadskas, 
ir įdomių straipsnių. j Brazaitis, Mrs. Barčienė,

P. Ketvirtis iškelia svar-J 
bą bcstoniškiams turėti sa-

Sukaktuvių Minėjimas
“Keleivio” ir LSS 40 me

tų sukaktuvių proga Bosto
no draugai buvo surengę 
gražias vaišes. Buvo susirin
kę daug gražių viešnių ir 
svečių. Girdėjome malonių

vardu,” 
Ramanauskas,

Namaksis 
Audickas.

svečių. Girdėjome malonių Anesta, Stukas, V. Baluko-
linkėjimų ir sveikinimų. De-! Y°.viet°s Pazangų laikrartĮ- nis, J. Andrews. adv. Cu-
ja, negalime ištisai paduoti į^naU^am“^ ny» ir k. patiekė “Keleiviui-

~ momų. Patarnauja ir oe laikraščio, . ;tatui £įrjįng.. linkė-
cvovKin ravioimirnmn ir lin butume visai pakrikę. Bet •• . . . - . , .
svainių prisiminimų ir lin- laikrašti neirti lm^ Ir §eriausi° pasiseki-Paminesim nors ne.¥^te,?.Ka, . .1,1 pagilti.

reikia jj platinti. Siūlo, kad
kiekvienas užsakytų “Kelei-j M. Michelsonienė palin- 
vį” savo pažįstamiems ar kėjo “Keleivio” paveldėto- 
giminėms, kurie jo neskai- jams geriausio pasisekimo 
to. Tuo pasitarnausim laik-; ii' kreipėsi į metel is, kad jos 
raščiui ir padalysime gerą stotų gyviau į visokį visuo- 
dovaną savo draugams ir meninį darbą. Sako. musų 
pažįstamiems, čia pat per
duoda keturis naujus skai
tytojus “Keleiviui.”

“šeircos

Drg. V.M. Abejonės
Kadaise mano vienas mo- pakenkė Lietuvai. Tas reži- 

kytojas mėgdavo sakyti: mas sutrukdė Lietuvos de- 
“Vyrai. neužmirškit, kad mokratijos augimą ir palau- 
logiškai galvoti yra baisiai žė Lietuvos plačiosiose ma- 
sunku.” Aš to mokytojo, sese savo teisių ir savo par- 
perspėjimą prisiminiau.’ per- eigų kylantį įsisąmoninimą.
skaitęs drg. V. M. laišką 
“Keleivio” redakcijai.

Atrodo taip: jei Lietuva 
visvien negali būti laisva, 
jei jau jai yra skirta būti 
savo ar svetimo nagaikinio 
pavergėjo “globoje, ta 
kam tokiame atsitikime sie-

kėjimų. 
trumpai.

Tarnas Rubikas, senas
“Keleivio” skaitytojas ir 
platintojas, skaito “K.” nuo 
pirmo numerio, o pradėjo jį 
platinti nuo antro numerio. 
Prisimena pirmus žingsnius 
kuriant Wcrcestery socialis
tų kuopą ir platinant darbi
ninkų laikraštį “Keleivį.” 
Sunkus buvo laikai, bet bu
vo energijos, pasišventimo 
ir noro dirbti.

J. Tumavičienė sako, 
skaitau “Keleivį” 40 metų, 
pradėjau skaityti Lietuvoje 
Nesu sacialistė, bet atiduo
du pagarbą socialistams už 
tai, kad pirmieji pradėjo ko
voti už Lietuvos laisvę,

Bet nerimta butų lyginti 
Smetonos režimą su sveti
ma totalitarine okupacija, 
su nacių, arba dabar su bol
ševikų okupacija. Smetonos 
režimas buvo blogas ir kar
tais stačiai šlykštus, bet na
cionaliniu žvilgsniu jis ne-

lctis dėl lietuvių nevieny- buvo svetimas ir tas rėži-
bės? Kodėl skųstis lietuvių 
negalėjimu susikalbėti, jei 
dargi susikalbėję ir dargi 
paveikę Amerikos politiką, 
mes visvien Lituvai galime 
padėti tiktai pakeisti vieną 
pavergėją kitu?

Panašiai yra ir su kitu 
reikalu. Jei be karo Lietu
vai nėra vilties išsivaduoti, 
o karas yra baisiausias da 
lykas, kurio turime vengti, 
tai kam iš viso kalbėti apie 
tą Lietuvos laisvę ir vėl, 
kam skųstis dėl lietuvių ne
vienybės ir bejėgumo? Vie
na iš dvejų: arba mes nori
me padėti Lietuvai atgauti 
laisvę, ir skaitome tą laisvę 
galimą, tada reikalinga 
yra lietuvių vienybė ir svar 
bu yra kaip nors paveikti 
Amerikos politiką, kad ji 
laikytųsi Atlanto čarterio. 
Arba — mes bijome “zurzė
simu” iššaukti karą, o todėl

P. Kručas sako, “Kelei
vio” leidėjai mokėjo pagau-

vyrai.aptingo, o mes ir vi
sai užmigome. Bukime ak
tingos! Moterys yra galybė, 
jei tik jos neretų gyviau da- 

Dr. D. Pilka prisimena lyvauti viešajame gvveni- 
“Keleivio” darbuotojus, lei- ^e.
deją Jurgį Gegužį, redakci
jos narj, jau mirusi Nevec- 
ką ir kitus. Sako, turime 
naują laikraščio štabą, turi
me rūpintis nauju vaju

S. Michelsonas prisiminė 
trumpai laikraščio istoriją. 
Sako, senais laikais kova 
buvo aštresnė tarp lietuvių.

Laikraštis turi gyventi, aug- Dabar Lietuvos nelaimė su- 
ti, stiprėti. ’ į švelnino skirtumus tarp mu-

I sų. Del bendro reikalo tu- 
Paplauskienė sako, skai- rįm ištiesti ranką ir dirbti 

tau “Keleivį’ nuo 1910 me- kartu su tais, su kuriais dar 
tų. Klebonas buvo uždrau- nesenai matėsi reikalo ko- 
dęs skaityti, bet Maikis su* Voti.

ti ateivių psichologiją, pri- Tėvu pasirodė stipresnis, 
sitaikė prie jos, o todėl tu- kaip klebono draudimas, 
rėjo pasisekimą ir galėjo tai! Klebonas buvo užmirštas, o

mas nevedė Lietuvos žmo
nių eksterminacijos, arba 
kolonizacijos svetimais atė
jūnais, kaip tą daro svetimi 
okupantai. Tai yra milžiniš
kas skirtumas, kurio nema
tyti, reiškia nieko nematyti. 
Todėl, visai neteisinant 
Smetonos režimo, jo visgi 
negalima gjeeiinti su sveti
ma, nacių ar bolševikų oku
pacija.

Ar Lietuvos žmonės gali 
būti laisvi ir gyventi demo
kratiškai? Mano atsakymas 
yra griežtas TAIP. Jie gali 
gyventi laisvai ir Lietuva 
turi visų davinių su laiku 
pasekti socialistinę Daniją 
tiek savo valstybės, tiek sa
vo ūkio gyvenime. Tiktai 
kaimyninių imperializmų 
agentai nori įkalbėti lietu
viams, kad jie yra “nesu
brendę” patys save valdy
ti, o todėl svetimi grobikai

išeivijai gerai patarnauti
Neveckas iš Norwoodo, 

brolis mirusio “K.” redakci
jos nario Nevecko, prisime
na, kaip jis buvo pirmas ir 
“Laisvės” kūrėjų Bostone. 
“Laisvė” kūrėsi iš opozici
jos “Keleiviui,” bet vėliau 
išsikėlė į naują vietą. Sako, 
neskaitau Maikio su Tėvu, 
bet užtat seku straipsnius 
ir informacijas.

J. Lėky*, sandarietis, sa
ko, “Keleivis” patarnauja

Keleivį” ir dabar skaitau.

Dr. Kapočius kelia klau
simą, ar “Maikis” tikrai y- 
ra “Tėvo” vaikas? Sako, y- 
ra abejonių dėl jų kraujo 
giminystės. Bet, giminės ar 
ne, linki jiems geriausio pa
sisekimo.

Dr. Repšys pasakoja pri
siminimus, kaip dirbęs “Ke
leivyje” 1916-17 metais 
kartu su Jurgiu ir Vincu Ge
gužiais.

Adv. J. Grigalius Amer.
naudingas, todėl be srovi“' “efc1.PĮl.iefi« ?ar'

du Imki laikraščiui įlgiau-nių skirtumų galime laikraš
tį remti ir linkėt jam pasise
kimo.

šių metų.
N. Kontrimas prisime

na senas dienas, kai jis “Ke- aciu. 
Vrubliauskas sako, skai- leivy” “gulė ir kėlė.” ‘

J. Januškis kviečia jung
tis apie laikraštį, sudaryti 
vieną stiprią keleiviečių 
bendruomenę, stiprią savo 
dvasia ir savo įtaka visuo
menėje.

Vakrienės programą ati
darė S. Strazdas, o vakarie
nei sumaniai ir gyvai vado
vavo adv. F. J. Bagočius

Mes, “Keleivio” darbinin
kai, ilgai prisiminsime šir
dingas draugų vaišes 40 me
tų sukaktuvių proga. Mei
lios šeimininkės, vadovau
jant drg. Bra jaitienei. visus 
svečius rūpestingai pavaiši
no, o svečiai nepasy 
gražių linkėjimų laikraš 
ir jo darbininkams. Už tai 
čia norisi jiems tarti širdin-

’Kel.” Darbininkas.

ir musų vienybę, ir visus ru-i dedasi “geradariais” ir siu- 
pesnius dėl Lietuvos išlais-i losi tvarkyti Lietuvą pagal 
vinimo sudėkime ant “tai- ' savo norą. Pasaką aipe Lie
kos aukuro” ir tylėkime. 

Taip reikėtų galvoti, jei
logiškas galvojimas nebūtų 
taip sunkus. Šiaip iš drg. V. 
M. abejonių gaunasi eilė 
painiavų ir nėra aiškios ve
damos minties, dėl kurios 
galima butų aiškintis, arba 
ginčytis.

tuvos žmonių “nesubrendi
mą” platino ir smetoninin- 
kai, kurie tuo tariamu lietu
vių “nesubrendimu” bandė 
idėjiniai remti savo dikta
tūrą. Bet Lietuvos žmonių 
smetonininkai neįtikino; o- 
pczicija Smetonos režimui 
Lietuvoje visada buvo gyva

Todėl aš pasitenkinsiu tik i ir tas režimas niekada ne 
keliomis pastabomis dėl d. turėjo Lietuvos, žmonėse to- 
V. M. abejonių. Paimsiu ke
letą paskirų klausimų. Im
kime laisvės klausimą.

Netiesa yra, kad “Lietu
va tik turėjo laisvę išbalsuo

kios atramos, kokią turėjo 
Musolinio režimas Italijoj, 
ar Hitlerio režimas Vokieti
joj-

Šiandien Smetonos reži-
ti Grinių už prezidentą.” j mas yra praeitis. Ta praei- 
Toks tvirtinimas nėra teisin- tis neturi trukdyti mums ko- 
gas, nes Lietuvoje, iki Sme-
tonos perversmo, buvo de
mokratiška tvarka ir Lietu
vos žmonės galėjo išsirink
ti už prezidentą Grinių, 
Stulginskį, arba ir ką kitą. 
Jei jie ankščiau balsavo už 
Stulginskį, o ne už Grinių, 
tai jau jų reikalas, taip pat, 
kaip čia, Amerikos demok
ratiškoj tvarkoj, žmonės 
kartais pasirenka Hooverį, 
o kartais ką kitą.

Aš nemanau ginti Smeto
nos režimo Lietuvoje. Bet 
vadinti jį “pusiau sulenkė
jusiu” nėra jokio pagrindo. 
Tas režimas buvo naciona
listiškai lietuviškas ir jis gi
mė su obalsiu: “kovoti prieš 
Lietuvos polonizaciją.”

I Smetonos režimas daug

voti už Lietuvos laisvę ir už 
Lietuvos žmonių demokra
tišką teisę būti savo šalies 
šeimininkais. Pirmas ir bū
tinas žingsnis į Lietuvos at
eities laisvę yra pašalini
mas iš Lietuvos svetimos o- 
kupacijoa, svetimos armijos, 
žandarmerijos ir svetimos 
administracijos. Be šito pir 
mo ir būtino žingsnio nėra 
ko ir svajoti apie Lietuvos 
laisvę. J. Dgn.

Philadelphijos pinigu kal
vė (mint) yra pirmasis fe
deralinės valdžios trobesys 
Jungtinėse Valstijose.

Lousianos valstijoje yra 
miestelis Natchitochee, kurį 
ištaria: Nak-ai-toš.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalas. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jia pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais jfctsako- jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirų tiesą: kas reikia daryt, o ke nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas" atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
ii knr ji pe-Ką reiškia meili ir 

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia jMiobinfe žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jaoni»-ma ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš išteTėjimą kad nepadaryti klai- 
tos?

Kokio ami-aua geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikią žinoti pirmą naktį? Si 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbua, nes nu© jo priklanso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi Uepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos seimyno- ktaeei- 
oim. ir “TsMagse ratai ėjas" čia 
patiekia jdonuų inlormacijų.

Ar galima nustatyt busimo kn<liklo 
lytis iš kalno? D-raa Re»*der sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėja.” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisinga. Patarė
jas” ir šitų klausimą atsako.

Kokius vyrus motery, myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kio. moterys neorivaio tekėti? “Tei- 
eingSa Patarėjau” pasakys jums vis
ką-

Kas reikia žinoti, kad vaikai bu:ą 
sveiki ir gražus ? Kaip tun uzai:a>- 
syu nescia moteris? Kaip reikji au- 
K.nti kudikj?

.Vioteries anatomija ir fizioiofc-ijs
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta karuei apie anų, msaue rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja.-.” atsako aisk-ai ir 
neslėpdamas.

Knyga graži, su pav-iksia.s. z z* 
puslapių, supria.s audimu tpua/au.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aišku*.; 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus aut Žemes?—ir daug-daug kitų jdomių dalykų

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunauc 'ti tokie niok>l<> vei
kalai, kaip WeUso “Paea ui io istorija,” Jordano “Evoliucijos pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche s “žmogaus Evo 
Uncijų,” D-ro Gatės “Sezual Thruths” ir daugybė kitų. Ta- sanp 
kykla ir papuošimai namuose. Kaiaa $1.50 Užaiaakykit “Teisiu/-
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Grįžta veteranai

Surinko šimtu* tonų 
maisto

Iš Liet. Pil. Draugijos
susirinkimo --------

-------- Per Bcstono uostą prieš
Praeitą ketvirtadieni ivv- i šventes grįžta tūkstančiai 

ko L. Pil. Draugijos narių karo veteranų iš Europos, 
susirinkimas. Buvo valdybos, orįžtančiuių tarpe daug vra 
ir direktorių rinkiniai. Km- . _ . .. ... .
kimai ėjo nuo 6 iki 10 su ‘r hetuvl« 15 !valr,« Amer|- 
puse vai. vakare. Į draugiją *os miestų.
šiame susirinkime Įstojo a- 
pie 80 naujų narių, daugiau
sia iš kariuomenės grįžusių 
lietuvių.

J sekančių metų valdybą 
balsų dauguma išrinkti šie

Cambridge Kliubas 
renka valdybą

ŠĮ ketvirtadieni A. Liet.
___ ___ Pil. Kliubas Cambridge lai-

pirmininkas adv. J. Griga-į savo susirinkimą. Bus 
liūs, vice-pirm. — adv. J. renkama ateinantiems me- 
Cunvs, prot. sekret. — A. i tams valdyba, kandidatais 
Neviera, fin. sekr. — A., nominuoti yra sekami na- 
Druzdis, iždin. — A. J. Na- ^iaL: 1 P11™- J- Beleckas,

Visose Bostono bažnyčio
se eina maisto rinkliava ba

daujantiems Europos žmo
nėms. Švenčių proga gera
širdžiai žmonės sunešė jau 
kelis šimtus tonų maisto į 
bažnyčias.

Europoje šią žiemą apie 
20 milionu žmonių kenčia 
šalti ir badą. Badaujančių 
skaičiuje yra ir tūkstančiai 
iš namų išvarytų lietuvių, 
kuriems šventės nebus link
smos.

Lietuvius sušelpti galime 
aukodami maistą per BALF 
vietinį skyrių. Kas vakaras 
darbo dienomis tarp 7 ir 9 
valandų maistą galima pri
duoti ant Fifth St., pobaž- 
nytinėj salėj.

šioji mergaitė jau yra buvus 
bausta už ištvirkavimą ir 
pabėgus iš New Yorko po
licijos.

Privertė sniego

maksy, maršalka — V. Pa
plauskas. } direktorius iš
rinkti : Dr. A. Kapochy. adv. 
C. J. Kalinauskas, J. Ar
lauskas. W. Amsie, J. Le
kys, S. Mockus ir F. Zales- 
kas.

J. Turauskas ir J. Tumėnas; 
į vice-pirm.— M. Venslaus- 
kas; prct. sekr. — K. Zabi
tis ir K. Emest; fin. sekret. 
— J. Samulis ir J. Mackevi- 
čia; kašin. — A. Valeika ir 
J. Gudeliauskas. ir i maršal-

Balsavime dalyvavo 416, ^ą J. Batvinskas, P. Kir
šus ir M. Kalinauskas.

Rep.

Prie Suvienytų Kliubų 
suvažiavimo

Šventės be sniego, tai lyg 
ir ne šventės. Tą suprato 
sniego abliuotojai debesyse 
ir kai iau privertė Bostonui 
ir plačiai apylinkei, tai šven 
tems tikrai užteks. Sniego 
audra pridrėbė net 12 co
lių to gero.

Nelaimingi automobilių 
savininkai, sniegui iškritus, 
nežino, kokią jie naudą tu-

rado moky
tojo* lavoną

Dedhamo “dumpuose”
I buvo rastas nežinomos mo
teriškės lavonas. Ji buvo 
gerai apsirengusi ir galėjo 
būti apie 27 metų amžiaus. 
Vėliau nustątyta, kad tai y- 
ra Mrs. Hedwig Braune, 
Norwoodo mergaičių mo
kyklos mokytoja. Jos vyras 
sako, kad ji buvo labai su
sikrimtusi dėl savo nepasi
sekimo mokykloje. Ji ban
džiusi parodyt savo moki
nėms, kaip pagaminti sal
dainių Kalėdoms. Užmai
šiusi du kubiliukus šokola-, 
do tešlos, bet išėjęs niekam j 
netikęs jovalas. Tas nepasi-! 
sekimas taip ją paveikęs, 
kad ji kelias dienas nervi
nosi, pagaliau išėjo iš namų 
ir vėliau buvo atrasta mies
to šiukšlyne negyva.

PAGELBA IS ORO

Y .. Žtv,.

•tiiaSSa,

Turėsime dar vieną 
dangoriežį

Šis vaizdelis parodo laivą užėjusį ant uolos Connec
ticut valstijos pakrašty. Helikopteris iš oro nuleisda
mas virvę išgelbėjo visą to laivo įgulą.

“Keleivis” yra gera švenčių 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakyki! jį savo arti
miesiems!
REIKALINGI DARBININKAI.

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

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toaiką, vyną ir viao- 

ios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. (-) 

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: S0U 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadtvay
SOUTH BOSTON, MASS

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

Wtst Roxbury, Mau.
Tet Parkway 1233-W

Bostono John Hancock 
Mutual Life Insurance Co. 
nutarė statyti naujas savo 

ri iš motorinių vežimų. Pra-1 patalpas. Ji statys 26 aukš- 
eitą trečiadienį vakare te-Į tų .namą, kurs kaštuos 15 
ko Bostono gatvėse matyti, milionu dolerių. Namas bus

Didelis keleivių susikimši
mas per švente*

narių.
Iš valdybos raporto paaiš-1 

kėjo. kad Draugija daro: 
puikią apyvartą. Praėjusį i 
mėnesį liko virš 2 tukstan-j 
čių doleriu pelno. _ .., .

Vietos BALF skyriaus Papildant praeitos sa\at
prašomi, direktoriai nutarė ^.Pranešimą apie Lietuvių 
užpirkti maisto ir pasiųsti i'Pdiecių Kliubų Susivieniji- 
Brooklyną lietuviams tiem- mo Massachusetts valstijoj 

suvažiavimą, pranešame pil
ną naujos valdybos sąstatą: 
pirm. adv. J. Cunys, vie

tiniams sušelpti už S50. Su
sirinkimas tą užgyrė.

Delegatų į Amerikos Lie
tuvių Kongresą vardu pra
nešimą darė A. Neviera.

Rep.

kaip automobilių savinin
kai sunkiai stūmė vežimus. 
Tai atėjo laikai, kada žmo
nės įsikinko į automobilius...

Sniegas pridarė daug 
nuostolių ir buvo nutraukęs 
susisiekimą tarp Bostono a-

470 pėdų aukščio. Statyba 
tuoj prasidės.

Dideli gaisrai

Cambridge ir Roxbui-yje 
prieš šventes kilo du dideli

pirm. J. Beleckas, protoko- pylinkių. šeši žmonės žuvo1 gaisrai. Cambridge ant

Kur aukoti maistą 
lietuviams

n a i i? n ______
juviiv

•iVvviilc----

lų sekretorius — adv. J. 
Grigalius, fin. raštin. — W. 
Plein. iždin. — A. J. Na
maksy ir sporto reikalų ve
dėjas — Dr. A. Kapochy.

Direktoriais išrinkti: adv. 
C. Kalinauskas (So. Bos
ton), B. Palby (Dorchester). 
J. Belekevičius (Brighton), 
J. Casper (Lowell), A. Rai

sniego audroje, o nelaimin
gų atsitikimų dėl sniego la
bai padaugėjo.

Suėmė jaunų ištvirkėlių 
lizdą

turi savo buveinę pobažny- 
tinčį svetainėj, ant Fifth St., 
po šv. Petro bažnyčia. Ten 
kas vakaras darbo dieno- (rtoughton). J. Klimavi- 
mis, tarp 7 ir 9 vai. yra kasic}u? (Cambridge). Direkto- 
nors iš BALF žmonių ir pri- nai ren^ami P° Meną nuo
ima atnešamus daiktus lie
tuviams tremtiniams pagel
bėti. Dabartiniu laiku ypa
tingai pageidaujama gauti 
maisto dalykų pasiųsti lie
tuviams Europoje.

Pakėlė kainas kuro 
aliejui

prisidėjusių kliubų.

Praeitą savaitę Bostono 
policija gavo žinių, kad prie 
Leverett gatvės po vienais 
namais yra apsigyvenęs bū
rys įtartinų jaunuolių. Poli
cija nuvyko nurodyton vie-

Massachsetts Ave. sudegė 
didelis gyvenamas namas. 
16 šeimynų liko be pasto
gės; 9 žmonės Cambridge, 
bedegant namui, buvo už
klupti savo butuose ir išsi
gelbėjo šokdami pro langus. 
Koxbury gaisras ant War- 
wick gatvės paliko 9 šeimas 
be pastogės. Gesinant gais
rą Cambridge 5 gaisrinin
kai buvo sužeisti.

Per pirmas taikos Kalė
das tūkstančiai žmonių pa
kilo keliauti. Tokio susikim
šimo ant gelžkelių ir busų 
dar niekada nebuvo, kaip 
šiais metais. Prie keleivių 
susikimšimo prisidėjo ir iš
kritęs sniegas, daugelis žmo 
nių vengia važiuoti savo au-! 
tomobiliais ir geriau kėliau-' 
ja gelžkeliais. užtat gelžke- 
liai yra perpildyti.

Pavėlavo ant švenčių

Didelės audros jurose su
vėlino daug laivų, kurie 
skubėjo Amerikon su pa-* 
leidžiamais kareiviais. Tūk

stančiai kareivių dėl audrų 
jurose nesuspėjo grįžti na
mo ir turės praleisti šven
tes laivuose. Žiemos audros 
jurose šiemet labai piktos, 
sako tokių nėra buvę per 
17 metų.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

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

1— Muzika
2— Birutės Radio choras, 

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

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

f
f

J) R. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7^iki S

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai*:
nuo 10 iki 12 rytu

278 HARVARD STREET
kamp. Inman St, arto Central Se

CAMBRIDGE. MASS.

Gyv. 31132

tz - • x ten anksti rytą ir užtikoKaip,jau mmeta praeita- mi t 5 ja^lius - du 
’ K. nr. L. Kliubų Su- vaik8ėzus įr 3 mergaites. Vy! me

sivienijimas yra nutaręs 
stipriau veikti, kad sustip
rinus lietuvių poziciją Mas- 

r į sachusetts valstijos politi
koj ir kad padėjus lietu
viams jaunuoliams siekti 
mokslo, o taip pat manoi

OPA Naujojoj Anglijoj 
pakėlė kainas žibalui ir ku
ro aliejui. No. 1 kuro alie
jus pabrangintas pusę cen
to galionui, o nr. 2, 3 ir 4 
kuro aliejus pabrangintas 
dviem dešimtadaliais cento 
galionui. Pakeltos kainos 
bus iki balandžio mėnesio 
galo. Pakėlimas aiškinama 
tuo, kad kuro aliejaus čia 
pradeda trukti.

kreipti dėmesį į organizavi
mą lietuvių jaunuolių spor
to ratelių. J.-C.

Ar Charlestovvn tiltas 
yra saugus?

J (’harlestovvn tiltą nese
nai buvo įvažiavęs didelis 
laivas, tiltas buvo sugadin
tas ir kelias dienas susisie
kimas per jį buvo pertrauk
tas. Dabar susisiekimas per 
tiltą vėl eina, bet atstovas 
David M. Cleary reikalavo, 
kad susisiekimas butų nu
trauktas. nes esą tiltas nėra 
saugus ir jis sako. sulauksi
me vėl naujo Cocoanut Gro- 
ve nelaimės.

Valstijos viešojo patarna
vimo komisija darė specia- 
linį posėdį, apžiurėjo tą til
tą ir nutarė, kad tiltas yra 
saugus ir susisiekimas per 
jį gali eiti be jokių kliūčių.

Padangų racionavimas 
bus baigtas

Pagerbs delegatus

Delegatams į A. L. Kon
gresą Chicagoje pagerbti 
Sandaros Moterų Kliubas 
rengia balių-vakarienę, su 
dainomis ir kitais malonu
mais. Vakarienė įvyks sek
madienį, sausio 6 d.. Lietu
vių svetainėj, E ir Silver Sts. 
Prasidės 5 valandą vak.

Komitetas.

TAI BENT TURKE

Prezidentas Truman gavo 
iš vieno Missouri faimerio 
35 svarų kalakutą Kalėdų 
dovanoms. Farmeris, E. L. 
Capps, telegrafavo prezi
dentui. ar jo kalakutui ra
sis vietos ant prezidento 
stalo. Atsakymas buvo. taip. 
Riebus kalakutas iš farmos 
be tarpininkų pataikė tiesiai 
ant prezidento Kalėdų sta
lo.

Sveiksta Povilą* Gaigalas

Susidūrė »trytkariai

Humbolt “kilpoje” prie
riausias vaikėząs nenorėjoj Franklin Parko susidūrė du 
pasiduoti areštui, tai buvo strytkariai. vienas pilnas 
spėka nugalėtas. Visi penki keleivių, kitas tuščias. Ne
buvo nugabenti policijos ■ laimė įvyko ketvirtadienį 
nuovadon ir tenai sulaikyti. ‘ pavakarėj, laike didžiausio 
Mergaičių amžius: 13, 16 žmonių susigrūdimo. 12 as- 

ir 17 metų, o bernaičių — menų buvo sužeisti, o apie 
15 ir 18 metų. 100 atsipirko išgąsčiu ir su-

Paaiškėjo, kad jauniau-purtinimu.

FOTOGRAFIJOS GUILD
• PETRAS P. RUPLĖNAS iš South Bostono ir 

JONAS E. SEARLES iš Cambridge
Ką tik grįžo iš kariuomenės po pusantrų metų tarnybos užjūriuose ir 
po keturių metų tarnybos armijoje, kurioj buvo aviacijos foto-Iabo- 
ratorijos technikai ir kautvnių fotografai, ir atidarė Jamaica Plain 

FOTOGRAFIJOS STUDIJĄ 
DARO VISOKIAS FOTOGRAFIJOS NUOTRAUKAS, 

PADIDINA PAVEIKSLUS ir t. t.
Kalėdų šventės yra gera proga nusifotografuoti visai šeimynai 

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

6OI CENTRE ST. Tel. ARN 6685’ JAMAICA PLAIN

Tel. 28624

• Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

SeredoM 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
; Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžina šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
I.AWRENCE. MASS.

TeL ŠOU. 4645

Jordan Mcarsk ĮVAIRIŲ NAUDINGŲ REIKMENŲ 
DOVANOMS

C A S P E R’S 
Beauty Salon -

738 E. Broudony. South Boston. Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Casper’s Beauty Salon
PRIJUNGIA

: GIFT SHOP :

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku erganų nu
silpnėjime. Gyrenimo permainų 
moterį)- Motery ir Vyrų ligas

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

nuo 2 iki 4, noo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtk 4578

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR KARTU

LAIMINGŲ 1946 METŲ

SVARBŲS REIKALAI
ANDREW DEDULIONIS

Turėjęs biznį “Lynn Baking Co.”, Lynn, Mass.
Sf ANISLOVAS IR ANNA CZULADA

Pirmiau gyvenę South Boston, Mass.
CHARLES LAZAROVITCH

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

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

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

302 W. Broadvray, So. Boston, Mas*.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadtvay
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY

Cambridge biznierius, 
Povilas Gaigalas. Park 
Lunch užeigos ant 985 
Cambridge St. savininkas, 
ilgoką laiką sirgo, gulėjo li-

Nuo naujų metų bus baig- 'goninėj. bet dabar jau pra- 
tas padangių racionavimas.' deda sveikti, grįžo iš ligo- 
Automobilių padangų ga- ninės ir jau atsilanko į ga
myba dabar tiek padidėjo, vo naujai ištaisyto biznio 
kad nebėra reikalo jas ra- vietą. Linkiu greit visai pa- 
cionuoti. sveikti. F. R.

šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimt-šešti! 

Musų metinė šventė su keturiom krautuvėm gerybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo 

yra Jordan’o Mėnuo Bostone.” Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 

draugus ir susitikti naujų!

DIDžIALSIA NAUJOS ANGLUOS KRAUTUV*

Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincą* Balukonis, Savininke*

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

M SCOLLAY SQUARE, Ruo* 27 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraaje PatikrMaų

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaediea 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYT0JAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BRO A DW A Y.

SO. BOSTON, MASE. 
Tol. SOUth Bonton 4*1*




