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Irane Visai Susmuko Bolševikų
Pastatytas Režimas

----------------
Didelis Antausis Maskvai — Azerbeidžano Bolševikiški 
“Demokratai” Išbėgiojo — Gyventojai Džiaugiasi Atsi
kratę Rusiškų “Demokratų” — Maskvos Pastatyta Azer

beidžano Valdžia Pabėgo į Rusiją

Lygiai prieš metus laiko 
Rusija buvo padariusi Ira
no šiaurinėj provincijoje 
Azerbeidžane, sukilimą. Ta
da rusų armija buvo pasta
čiusi ten prie valdžios savo 
kvislingus, pavadintus “de
mokratais.”

Dabar rusų pastatytas 
bolševikiškas Azerbeidža
no režimas visiškai susmu
ko. Irano centralinė vyriau
sybė pasiuntė i Azerbeidža- 
ną savo kariuomenę. Kai 
kur * įvyko susišaudymas, 
bet gyventojai visame Azer
beidžane pasitiko centro 
valdžios kariuomenę išskės
tomis rankomis, o “autono
miškas” rusų pastatytas re
žimas susmuko gėdingiau
siu budu. Nei to režimo ka
reiviai, nei valstiečiai, nei 
darbininkai už bolševikišką 
valdžią nepakėlė rankos, 
kad jį apgynus.

Azerbeidžano “demokra
tiški” vadai pabėgo į Rusi
ją. Pasilikusius vadus patys 
gyventojai gaudo, o vieto
mis įpykę žmonės juos iš
skerdė. Irano sostinėj įvvko 
didelės demonstracijos 
prieš bolševikišką “Tudeh” 
partiją. Partijos centrą inir- 
šusi minia išdraskė.

Dabar visas pasaulis lau
kia, ką Rusija daiys? Mas
kva protestavo prieš Irano 
centro vyriausybės pasimo- 
jimą siųsti kariuomenę į 
Azerbeidžano provinciją. 
Dabar ta kariuomenė ten 
atėjo ir bolševikų pastaty
tas režimas susmuko. Irano 
vyriausybė tikisi, kad Mas
kva pasitenkins protestu ir 
nesiųs savo kariuomenės į 
Iraną. Jei Rusija pasiųstų 
kariuomenę. Iranas eitų su 
skundu į Jungtinių Tautų 
Organizacija. Rusų armijos 
įsiveržimas į Iraną privers
tų ir Anglija su Amerika 
pagalvoti apie Irano alie
jaus apgynimą nuo rusų 
pasikėsinimų. Irane rusai 
“vadavo” Azerbeidžaną no
rėdami užgrobti Irano alie
jų. Azerbeidžanas su alie
jumi dabar ištruko iš Mask
vos rankų. Rusai sako, An
glija jiems pakišo koją Ira
ne. Tikrenybėje betgi bol
ševikų šeimininkavimas 
Azerbeidžane buvo toks be- 
galviškas, kad net silpna 
Irano valdžia tą režimą nu
šlavė. o žmonės tam karš
tai pritarė.

Kolumbiečių” Prie
saika ir “Heil”

Georgia valstijoj įsikūrė 
“Columbia Ine.” draugija, 
kurios tikslas ypra apvalyti 
Ameriką nuo negrų, žydų 
ir kitokių “negeru” žmo
nių. Kolumbiečiai įstodami 
į savo draugiją turėjo atsa
kyti į tris klausimus: 1) 
Ar neapkenti negrų? 2) Ar 
neapkenti žydų? ir 3) Ar 
turi tris dolerius? Kas į vi
sus tris klausimus gali at
sakyti “taip,” tas priima
mas į Columbia draugiią 
“gelbėti Ameriką” ir prii
ma priesaiką. Georgia vals
tija iškėlė “kolumbiečiam” 
bylą ir nori atšaukti ju čar- 
terį. Kolumbiečiai sveikina
si, kaip naciai, iškeldami 
ranką ir šaukdami “heil.” 
Kolumbiečių vadai, sako, 
visą laiką palaikę gerus 
santykius su Vokietijos na
ciais ir iš jų išmoko, kaip 
“gelbėti Ameriką.” Teismo 
sprendimas dar nėra žino
mas.

Policija Susekė 
Gemblerių Suktybes
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PO GAISRO ATLANTO VIEŠBUTY

Atlantos mieste pereitą savaitę sudegė didelis viešbutis, kurio liepsno- 
apie 120 gyvybių. Šitoj nuotraukoj parodyti lavonai laukia atpaži-se žuvo 

nimo.

Indijos Seimas Pra
dėjo Posėdžius

Pauley praneša 
Apie Rusijos 

Plėšimus

Kurdų Vadai Pasi
davė Persams

Indijoj, Delhi mieste, su
sirinko pirmas busimos ne-( „ -j a. m priklausomos Indijos par-j Prezidento. Ti u 
lamentas. Jame dalyvauja
221 atstovas. Parlamento " 
uz.uUvinys yra surašyti ne
priklausomos Indijos kons
tituciją.

Pirmas sunkumas

New Yorko policija sua
reštavo kelius narius ‘ 
blerių sindikato,” kurie no 
rėjo papirkti kai kuriuos 
futbolo žaidėjus, kad jie 
praloštų rungtynes, o gemb
leriai tikėjosi iš tokio rung
tynių “pafiksinimo” gerai 
pasipelnyti iš sakerių, kurie j 
dalyvauja lažybose. Dar j 
policija veda platų tardy
mą. Jau suimti keli žmo 
nės iš “gemblerių sindika
to”.

parla
mente iškilo del kalbos. 
Dalis atstovų
vartoti tiktai hindustanų1 
kalbą, o kiti atstovai reika
lauja pripažinti lygias tei
ses ir kitoms 12 kalbų, ku- 

‘Iriomis kalba Indijos gyven- 
g _ į tojai. Kai kurie atstovai

už sukčiavimus lažybo
se. Tas skandalas sujaudino 

i visus lažvbininkus ir “spor
tininkus,” kurie eina žiūrė
ti didžiųjų sporto lygų 
rungtynių.

UNO Seimas Neic 
Yorke Baigėsi

mo re-
Iš Irano praneša, kad 

kurdų vadai šiauriniame I- 
rane pasidavė persų kariuo
menei. Irano centro valdžios 
pasiųsta kariuomenė sulikvi- 

kin-fln m u tono mišką.
skelbė savo slaptą raportą
apie rusų piešimus Man- __ __

?akV; u-ai laip; -‘“j:jira^^rs
nuodugniai ir J k • zv«y vdo IVUčljvCj J/I Iv^onuodugniai ir sistematiškai 
išplėšė Mandžurijos pramo
nę. kad Kinija per 30 metų 

sai 
tušti-

visus prekių sandėlius, 
atsargas, o paskui

rpiloilunfJ ■ neSal®s atsistatyti. Rusa 
nnHnątJnn'Pirmiausiai Paėmė ir ištušti

vartoja anglų kalbą, 
visiems suprantamą.

kaipo

Generolas Franko 
Laukia Karo

no
žaliavų

me
tus laiko rusai atskėlė nuo 
Irano šiaurinę' jo dalį, va
dinamą Azerbeidžanu. Da
bar Azerbeidžano “autono
miškas” režimas susmuko, 
tai ir kurdų vadai irgi nu-

pradėjo gabenti į tarė pasiduoti. I.ikvidSojar.t
p rarnones masinas Rusai kurd^ autonomiją 
pridarė Kimiai milz.imskus ka,.iuįmenė turėjusi

Kinijos ūkis del 
baisiai nukentė-

Milionai Darbininkų Reikalauja 
Kelti Jų Uždarbius

Trys Didžiosios Unijos kelia Reikalavimus — Sako, Už
darbius Galima Pakelti iš Pelnų — A.irtomobilių Unija 
Reikalauja 23 su Puse Centų i Valandą — Unijos Nori 

Išvengti Streikų, Bet Žada Iškoviti Laimėjimus

Dr. J. Pajaujis 
Amerikoje

Wa-
pra-

Aukščiausias Teismas 
praeitą savaitę nutarė ang
liakasių unijos bylą spręsti 
sausio 14 d. Anglių kasyk
lų darbininkai savo kovą 
atidėjo iki kovo mėnesio

P. M. Devenienė iš 
terbury, Conn. mums 
neša, kad gruodžio 18-20 d.
Amerikon atvyksta Dr. Juo- Tuo tarpu trys didžiau- 
zas Pajaujis su žmona ir sios Amerikos darbininkų 
dviem dukrelėm. Jis atvyk- unijos—Automobilių, Plie- 
ta Amerikos laivu “Marine no ir Elektros darbininkų 
Marlin.” į unijos — visos trys CIO u-

Dr. J. Pajaujis yra eko- nijos, iškėlė reikalavimą 
nomistas ir žurnalistas. Ne-j del uždarbių pakėlimo. U- 
priklausomos Lietuvos lai-! nijos sako, uždarbius reikia 
kais jis yra buvęs laikraščių | akelti del sekamų sampro- 
redaktorius, seimo atstovas, tavimų: 1) Pabrangęs gyve-

galo.

o prie Smetonos režimo bu
vo nuteistas mirti ir paskui 
ilgus metus sėdėjo kalėji
me už bandymą atstatyti 
Lietuvoje demokratiška 
tvarką. Dr. Pajaujis yra val
stiečių liaudininkų partijos

Lietuva da Nežuvo!
Ir Ji Nežus, Jei Mes Jai 

Padėsime
JOS BYLAI TUOJ 
REIKIA $250,000

Tai Sumai Sukelti Dabar
Eina Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vedamas Vajus

AR TAMSTA JAU 
AUKAVAI?

Jei dar ne. tai dabar laikas. 
Čekius prašom rašvti vardu

American Lithuanian 
Ccuncil

ir siųsti per “Keleivį” arba 
pe> “Naujienas”.

Jungtinių Tautų organi
zacijos visuotinas seimas 
baigė savo posėdžius New 
Y’orke. Paskutiniame posė
dyje UNO seimas priėmė 
Siamą į savo narių skaičių 
ir dabar turi 55 narius. UN 
seimas priėmė Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos 
statutą. Ta organizacija rū
pinsis karo pabėgėliais, ku
rie del politinių priežasčių 
negali grįžti į savo gimtuo- 

.sius kraštus. Tokių pabėgė
lių Europoje vra virš vieno 
miliono žmonių. Rusijos at
stovas Gromyko pliauškė 
kad Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija (IRO) rupin- 

i sis “fašistais, kvislingais 
kriminalistais ir kitokiais 
išdavikais.”

Ispanijos diktatorius ge
nerolas Franko dvejose kal

bose praeitą sekmadien pra 
našavo, kad pasaulis yra 
naujo karo išvakarėse. Ka
ras gali būti paskelbtas bet 
kurią dieną. Generolas sa
kė, kad naujas “Perlų Uos
tas” bus ne puolimas iš pa
salų bombomis ir atominiais 
ginklais, bet tai bus “penk
tosios kolonos’’ veikimas 
priešų šalyse. čia, mato
mai, Franko turi galvoje 
komunistų “penktąją kolo
ną,” nes demokratiškos ša
lys Rusijoje neturi jokios 
penktos kolonos.

nuostolius. 
to plėšimo 
jo-

Ko rusai neisplėšė, tą jie 
paliko Mandžurijos plėši
kams ir šiaip žmonėms vog
ti ir draskyti. Rusai rn’č nie
ko nedarė, kad sudraudus 
dirbtuvių plėšimą. Pasek
mėje, Mandžuriios ererai pa
statyta pramonė dabar vra 
tiktai griuvėsiai, o Kinijos 
žmonės del to rusu plėšimi) 
turės ilgus metus sunkiai 
dirbti, kol atstatys savo ūki.

KOMUNISTAI
MUSSOLINIO

PASIĖMĖ
TURTUS

37 AUKOS

Praeitą šeštadieni iš vie
no namo griuvėsių New 
Yorke buvo ištraukta 37-ta

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 ^9 
metams. Kaina 50c. Užsa- įf( 
kymus su pinigais prašom ”4

persų
kruvi

nų mu 
liais.

šių su kurdu sukilė-

nimas reikalauja uždarbius 
pritaikinti prie gyvenimo 
pabrangimo: 2) Pramonės 
korporacijų pelnai, po kai
nų kontrolės nuėmimo, yra 
itin aukšti ir uždarbiai ga
li būti pakelti visai nepake- 
liant produktų kainų; 3) 

uždarbiai 
masių perka-

veikėjas.
Dr. K. Griniaus atvyki-, Jei nebus pakelti 

įsitęs iki'ir padidinta masimas Amerikon nusitęs
galia, krašto ukiui

gresia depresija. _____
Unijos išleido savo ap

skaičiavimus. kaip uždarbiai 
gali būti pakelti iš padidė
jusių pramonės pelnų. Darb
daviai tuos apskaičiavimus 
vadina nerimtais. Didžiau
sioji automobilių darbinin
kų unija kelia reikalavimą 
pakelti uždarbius po 23 su 
puse centus į valandą, mo
kėti 3% nuo uždarbiu i 

ti nusiginklavimą, o smulk-[“sveikatos fondą,” įvest’’ 
menas išdirbti paliko sau-1 senatvės pensijas ir įvest’ 
gurno tarybai. Į lygius uždarbius tos palios

sausio menesio 
kimo sunkumu

del susisie-į moji

Ką Nuveikė UNO 
Seimas?

Per 54 Dienas New Yor-i. 
ke posėdžiavo Jungtinių 
Tautų seimas. Per tą laiką 
jis atliko sekamus darbus:

Sutarė “principe” praves-

tarybai.
Priėmė 4 naujus narius:)pramonės šakose visose kra 

Afganistaną, Islandiją, šve- što dalyse. Panašus reikala- 
diją ir Siamą. Įvimai yra ir kitų unijų.

Jkurė iš 10 tautų atstovų Dei tu reikalavimų pra 
AP žinių agentūra prane- “globos komitetą,” kurs per- gideda derybos. Unros s?- 

sa iš Maskvos, kad Rusijos įms savo žinion Tautų Są- j<Ot jos norj išvenerti stre;- 
valdžia pripažįsta, jog Ru-ijunK0S turėtus mandatus. I jr jos žada griebtis strei- 
sija turi didelių vidujinių! Pasmerkė ffen. Frankotame atsitikime, iei 
sunkumu. Sako daugelis' režimą Ispanijoj ir kvietė'vjtos jokios išeities nebe- 

valstvbes nutraukti su

Rusija Turi “Vidaus 
Sunkumų”

Italijoj eina dideli ginčai 
del Mussolinio turtu likimo. 
Sako, Musolir.i turėjo su s->- 
vim 40 milionų doleriu ’ i- 
nigų ir kitokių vertvbiu. 
kada komunistu partizanai 
jį sugavo ir nušovė. Musoli
nio turtą pasisavino komu
nistų partiia. ’ omunistams 
teko ir 40 čemodanu su Mu
solinio uniformomis. Kai 
kurie laikračšiai Italiioie

rusų armijos kareivių nie
kaip nesupranta sovietiškos 
tvarkos gerumo ir vra labai 
išsiilgę kitokios tvarkos. Di
deli sunkumai yra ir žemės 
ūkyje, kur nežiūrint į kol
chozų ir sovehozų valymus, 
vis dar eina vagystės ir val
džia yra apgaudinėjama. 
Valdžia pripažįsta, kad ir 
profesinėse sąjungose (uni
jose) yra didelė netvarka. 
Maskvos valdžia žada, kad 
ii privers unijų viršininkus 
duoti atskaitas nariams iš 
savo šeimininkavimo.

Lenkijos kvislingų val- 
ruošdama “rinkimus” 

sukišo i kalėjimus 8,000ir paskutinė auka. Tas na-;reikalauja valdžią ištirti,
mas buvo sugriautas įvvku-ikaip komunistai nukniaukė Valstiečių partijos narius, 
šio sprogimo greta esančio-) diktatoriaus suvogtus tur- kurie aktingiau pasireiškė 
je nenaudojamoj dirbtuvėj, tus. politikoje.

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

Linksmų Besiartinančių Švenčių
“Keleivio” Stabas.

visas
Ispanija diplomatinius san
tykius.

Pasiūlė didžiosioms vals
tybėms mažiau naudotis 
“veto teise,” bet tos teisės 
nepanaikino ir negalėjo to 
padaryti.

Nutarė sušaukti 1947 me
tais valstybių konferen 
kuri svarstys spaudos ir in
formacijos laisvės įgyvendi
nimą pasaulyje.

Jkurė Pabėgėlių (ilobos 
Organizaciją (IRO). Pa
rinko sau vieta New Yorko 
mieste. Priėmė UNO biu
džetą 1947 metams su 27 
milionais doleriu išlaidų.

Sako, Anglai Kariau
ja Prieš Žydus

K v
Ž?

Žydų sionistų kongrese 
Bazelyje dalyvauja kelios- 
dešimts delegatų nuo žydu 
“revizionistų,” kurie vra ne 
kas kitas, kaip žydiški fa
šistai. Tų revizionistų atsto
vai kongrese sako, Anglija 
veda pikta kara prieš žv- 
dų tautą. Revizionistai rei
kalauja. kad Amerika įsi
kištų i Palestinos tvarkymą, 
nes esą Amerika daugiau

siųsti “Keleivio” adresu. kaiP

bus

SVARBIOS PRAKALBOS

Bridgewater,
kalbos įvyks
gruodžio 19, Lietuvių Kliu 
be. Kalbės prof. Padalskis 
ir I)r. Gervidas. Prakalbų 
pradžia 7 vai. vak.

Stcvghton. Mass. prakal- 
! bos įvyksta šį penktadieni, 
gruodžio 20 d. Vieta ir lai
kas bus paskelbta vietos 
lietuviams.

Lynn. Mass. prakalbos i- 
vvks šį šeštadieni, gruodžio 
21 d. '

Lawrence, Mass. prakal
bos įvyks gruodžio 29 d., 2 
vai. po rietu. Lietuvių Pi
liečių Kliube.

Visur kalbės tie patvs 
kalbėtojai apie Lietuvos 
klausimą ir musų tautos da
bartinę padėtį.

Kur vieta nepaskelbta. j; 
bus pranešta vietos lietu
viams.

Mass. pra- 
šį ketvertą.

L. BLUMAS SUDARĖ 
FRANCIJOS VALDŽIĄ

Francijos socialistų vadas 
L. Blumas sudarė valdžią 
iš vienų socialistų. Kitos 

teisės turi kištis į Palestiną, raitijos į valdžią nesutiko
į Rytų Europą. įeiti.

i
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AP Z VALGA A

tų laisvės reikalą ir pasa
kys. kad neišlaisvinus Eu
ropos tautų negali būti lais- 

Kovo 10 d. ateinančiais vos Europos?
metais Maskvoje susirinks Amerikos “principini” 
“keturių didžiųjų” valsty- nusistatymą mes žinome, 
bių užsieniu reikalų minis- Jis yra teisingas. Bet Mas- 
teriai tartis apie taikos są- kvoje reikalas eis ne apie 
lygas nuveiktai Vokietijai, “principinius” nusistaty- 
Tai nebus “taikos derybos,” mus. bet apie praktišką A- 
nes Maskvoje niekas' nesi- rnerikos užsienių politikos 
derės su Vokietija dėl tai-1 principų Įgyvendinimą. Jei 
kos sąlygų Bet Maskvoje ten Amerika nusileis, kaip 
eis pergalėtojų derybos, nusileido Jaltoje ir Potsda- 
kaip geriau pasidalyti per- me, Europa liks pavergta, 
galės vaisiais ir kaip tvar- o pati Amerika po kiek lai
kyti Vokietiją ir visą Eu- ko iš pavergtos Europos 
ropą. susilauks naujo pavojaus

Pasirinkimas deryboms savo saugumui.
vietos Maskvoje yra labai ------------------
reikšmingas dalykas. Daž
nai prieš Rusiją tūpčiojan
tis Bostono Įtakingas dien
raštis “C. S. Monitor” sako: i , V •Į Amerikos lietuvių visuo- 

“Nutarimas eiti į Maskvą ir menė ir visi Lietuvos drau- 
ten surašyti taikos sąlygas1 gai Amerikoje dabar turi 
Vokietijai pats per save yra;ypatingai susirūpinti. Arti
ne be aiškios reikšmės. Tatai naši sprendžiamas laikas, 
teikia kremta tam vaidme- kada Lietuvos ir kitų Eu- 
niui, kuri Rusija sulošė laike ropos tautų likimas bus pa 
karo. Tai yra žestas. kurs ga-; dėtas

TAIKA DAROMA 
KREMLIAUS PAŠONĖJ

DABAR LAIKAS KELTI 
LIETUVOS REIKALĄ

Ii padėti užpildyti dabartinę 
diplomatinę tuštumą, iššauk
tą trukumu savitarpio pasiti
kėjimo. Tatai reiškia, kad Va
karu valstybės priima iššau
kimą derėtis dėl sunkiausio 
pokarinio dokumento surašy
mo Kremliaus šešėlyje.”

Rusija reikalavo derybų 
Maskvoje. Rusija dedasi 
beveik viena nuveikusi Vo
kietiją. Rusija norėtų ir tai
kos sąlygas Vokietijai dik
tuoti Maskvoje. Vienintelė 
koncesija, kurią Amerika 
išgavo iš Molotovo, tai bu
vo rusų sutikimas, kad už-
cizitiiii tiTvmrl ne atgtr>vai iVZK7 C* VVW ▼ «Z -
Maskvoje turės tas pačias!

KELEIVIS, 50. BOSTON

VOKIETIJOS MOKSLININKAI DIRBA AMERIKAI

I

Čia yra parodyti du Vokietijos mokslininkai, kurie tobulina V-2 rakie
tas karo tikslams. Jie dirba Amerikos armijos laboratorijose, New Mexico 
valstijoje, kur nedaug gyventojų. Iš viso Amerika parsitraukė iš Vokieti
jos apie 1,000 panašių ekspertų.

Laiškas iš Lietuvos Ir 
Pagelbos Klausimas

Kas Savaite
Nukniaukė VLIK Skundą Nekels Geležinės Užlaidos

Jungtinių Tautų organi- Brooklyno raudonųjų 
zacijos generalis sekretorius kvislingų organas “Laisvė” 
Trygve Lie buvo gavęs Vy- pranešė “linksmą naujie- 
riausio Lietuvai Išlaisvinti ną.” Skaitykite:
Komiteto skundą. VLIK “Sovietai nesutinka paro- 
kaltina bolševikų teroro dyt naminę savo armiją, 
režimą Lietuvoje. Jis pra ” ' ' ‘

A J. G., Peafcody, Mass.
j—Sakyti, kad lietuviai pa- 
i bėgėliai, tai “daugiausiai 
Smetonos frentai” yra per

šo, kad Jungtinių Tautų or
ganizacija užtartų Lietuvą.

VLIKo skundą Trygve 
Lie nukniaukė — nedavė 
svarstyt J. T. susirinkimui. 
Ryšyje su tuo vienas komu
nistų paškudnikas (Prusei
ka) Chicagos “Vilnyje” ra
šo:

“Trygve Lie pasiuntė tą 
paškudna dokumentą gur
bam”

Jungtinių Tautų genera-

Sovietų vyriausybė prane
šė, kad ji nesutiks leisti 
Jungtinių Tautų nusigink
lavimo bei kontrolės komi
sijoms skaičiuoti namie lai
komą sovietinę kariuome
nę”...

Kitais žodžiais, Rusijos 
diktatorius nenori pakelt 
geležinę užlaidą.

O tovarišč Molotovas vis 
plapa apie nusiginklavimą...

Tas Jungtinių Tautų sei
mas, kuris vyksta prie Lake

lis sekretorius yra norvegų Success, darosi tikim hum-t w T * 1* 1— rT"' 1 • “ _. jg.« —kilmės žmogus. Jo šalis per
gyveno nacių okupaciją — 
tokią jau žiaurią, kaip ir jų 
pusbrolių bolševikų okupa
cija Lietuvai. Bet—

bugu. Ten dešinė nežino, 
ką daro kairioji.
Eisi Per Dvarą, ar Aplink...

Vienas dinastijos muzi-
“Kel.” skaitytoja Mrs. C.ikų išdraskyti, išvogti ir su-, dėjimas. Smetonos (tauti- 

Savinskienė iš Elmont, N. j jaukti. Dar neteko girdėti. Į ninku) partijoj Lietuvoje; nas. jos pastangomis gavęs 
Y. prisiuntė mums laiškuti kad kas nors Lietuvoje bu-.niekada nebuvo daugiau sekretoriaus vietą. Jis dir- 

• - •„ _ 1 į>a gavo bolševikišku “to-

Lie yra Maskvos pataikų- kantas^ Brooklyno Vieny
bėje šitaip dejuoja: 

“BALF vajus prasidės
į ant Lietuvos. Laiškas trum-jtų gavęs bent koki siuntinį; 5.000 narių, o pabėgėlių y-

lie pūtis ir liūdnai tuščias. Ja-Jiš Amerikos, o vra daug ra /o tūkstančiai. Pabėgė- 
a>ai laika® v kiems ne — tiv žmonių, kurie pagelbą siun- liai yra tokie pat lietuviai.

tė. kaip ir mes, daugumoje
Rusijos valdžia nori pri- sunkaus darbo žmonės, ku-’ } 
rsti amerikiečius lietuvius, į rie ant savo kailio patyrė < ras

Dabai
tuviams subrusti. Savo su
sirūpinimą Lietuvos reika
lais dabar reikia Įrodyti ir 
remiant Amerikos Lietuvių 
Tarybos paskelbtą vajų. To 
vajaus pasisekimas bus Įro
dymas, kad Amerikos lietu-

me nieko nepasakyta, tik 
per nedasakymus galima 
spėti, kokiame varge ir ko-'
kioj baimėj gyvena Lietu- į versti .
vos žmonės. Laiškas skam-ikad “pagelba Lietuvai” bu-j Stalino tvarkos žiaurumą, 
ba: į tų siunčiama per komunis- Pabėgėlių tarpe via nema

žai aktingų kovotojų už de- 
ba” vra dalijama Lietuvo- mokratiją. Kaip mes tuos - dide_

............... ,tu partiją. Bet toki “pagel-
įai tvirtai s o vi uz Lietu-» Kodėl jau taip senai t u-j- pagal komunistų partijos pabėgėlius, esančius

r,ėJ.°me ,nU° ,T!- Ia,’S“? nuožiūrą ir ja gauna oku- liame varge, remiame, tas
parodysime Ameriko 
riausvbei

pareigą u-Juk iš Jūsų laiškai ateina. t agentai’ ir komunis- 
lenkos vy-;o musų retkarčiais nueina. Įu - tio? vaWinjnkaj. Taj 
Visuomenei. 1- mcc Ho-y-no, ei n rimti m n .. . ,ir visuomenei, b- mes dažnai siunčiam, o nao-pl.

kad laisvės reikalas mums pasirodo, kad tik gavote bof TCHflj J;’ie
įsiems Lietuvoje.

—o—
yra brangus. vieną.

Ciccia. pas mus naujie-
KLEIZOS MUSŲ EILĖSE nos tokios: jau ateina žiau-; Bet g t0 pasakyta 

Įn lr zlętna. kunos taip aukščiau visai neseka, kad 
Pereitame “Keleivio” nr. nelaukiam. ir :;oi kas, tai meg> Ameriko? iieWviai. ne-

sąlygas pranešinėti apie de-,mes paskelbėme Juozo Klei- V1S1 sv«kK tik jauniausia ga}ime pajėti musu žmo- 
$3 ei^, kokias jie ture.’- laišką ir *g. A. Rim- serga. C.ocia kaip noreli u . Didžiau-

t-“ fe““'.“* “ •. 1 J 1 X • III
dervbų pasekmių pareis ar- vizrno vergiją. Už savo po- čia, kodėl taip yra kodėl klau-cmybes. 
timiausių metų Europos at- lltinJ avigalviškumą jis 1011 kad ne‘ Pirmiausias ir visu svar-
eitis. Koki ta ateitis bus — brangiai užmokėjo.
laisva ar totalitarinės ver- Bet kiek tokių Kleizų

galim pasimatyti. biausias Lietuvos
____ __ ___________ . i Ar esat sveiki ir kaip gy- reikalas ir neras yra, kad
gijos retežiuose9 Ar neiem- yra, dar IPUS1> tarpe, kurie venat? Labai išsiilgom Ju- svetimas, plėšrus
tos atminties Jaltos susita- neišvyko Į Rusiją, bet liko Sy laiškų ir Jūsų. Kaip gy- tas išsikraustytų iš Lietu- 
rimas bus atmainytas ir vie- ^a ?r .ak^aj, tiki Į Rusijos venate, Bronius ir Elena vos žemės: kad Lietuvos 
toje “Įtakų sferų” politikos “socializmą ir “Stalino jau? tur būt. vedę, nes pas žmones gaištų patys save 
bus sutarta kolektyvinio saulės skaisčią šviesą? Jus nebuvo karo ir šiaip ne- demokratiškai valdyti; kad 
saugumo ir kolektyvinės Kiek tokių politinių tam- matėt, ką mes matėme, svetima kariuomenė ir poli- 
Europos priežiūros politi- ?uokų giria išsijuosę totali- TaiD daugiau neturiu ka ra- ei ja nemindytų Lietuvos 
ka? Atsakymą Į tuos kiau- tarinę Rusijos vergiją, kai- gyti. tik sveikiname visi -Jus žmonių teisių.
simus duos Amerikos dip- P° . “darbininku tvarką’ ? jr linkime gero pasisekimo Gelbėdami visai Lietuvai 
lomatija ir. spėiant iš pra- \isi “Laisvės ir “Vilnies’ ijr sveikatos. Sudieu, pasili- mes geriausiai pagelbėsime 
eities, tas atsakymas gali eiliniai skaitytojai, tai mu- kit sveiki, bučiuoju Jus vi- musu artimiesiems. Padėsi- 
išpulti labai liūdnai visai “Kleizos, kurie tiki Į sus... me jiem? atgauti nepriklau-
Europai ir ypač Rytų Eu- tą* ko nežino. e i —o— somvbę ir laisvę. Todėl dė-
ropos žmonėms, kurie vėl- , ^ie “Kleizos’ giria tą,I pjįę gito laiško Mrs. C. kjmė? Į bendrą Amerikos

tik vasario mėnesi. Iki jis 
Įsisiūbuos, ateis ir pavasa- 
saris. Tuo tarpu, musų 
tremtiniai kęs šaltį ir ba
dą. Todėl reikia stoti Į dar
bą tuojau, nieko nelau
kiant.”

Je, “reikia stoti Į darbą” 
pie ji kalba Vilniaus ir Kau ir “nieko nelaukiant.” bet— 
no radijas, rašanti “sovieti- Tysliavos “Vienybė” prie 

kiekvienos progos bando 
kišt pagalį Į ALT ir BALF 
veiklos ratus...

Eisi per dvarą ar aplink 
dvarą — dinastijos truba
dūram vis negerai.

O patys jie nič nieko ne

variščių” naudai.
Mini Knygą, Žudo Žmogų

Vienas komunistų laik
antis praneša, kad Lietu

vos okupantai ruošia “lietu
viškos knygos jubilėjų.” A-

neš” Lietuvos spauda. Ry
šyje su tuo Rokas Mizara 
parašė tokį antifoną:

“Matote, kas darosi 'rusų 
pavergtoj,’ ‘bedieviškoj’ 
Lietuvoj! Abiejų miestų ra

pareina nuo musų širdies ir 
užuojautos.

Jo». Jakimavičiui, Phila-
delphia — Ačiū draugui už 
iškarpas ir informacijas. dijas ir spauda šaukia lietu-
n_ ;____ 1_ 2__  •__• : tnntnviu tautą paminėti pirmo- daro.Pasinaudosime jomis. jV1’

Ant. Urbonui. Ank-ny, sios lietuvių Knygos
Iowa — Draugo paklausi- ! metų jubijėjų! 
mą mainieriui pasiuntėme!. Ak» taip — Lietuves o-;

400 ‘Draugas” Novikov “Sirgo’
&\'£±cr tzT

i r urnai i ute

kupantai ruošia “lietuvis- sumošęs bankietą, ku- 
kos knygos” jubilėjų. Ar riame dalyvavo kitų vaisty
tai viskas? " į diplomatai.

Deja. ne. Raudonieji Lie- Buvo kviestas ir Rusijos 
tuvos okupantai mini kny- ambasadorius Novikovas, 
gą, bet tuo pat kartu jie Bet sis nelauktai susirgo ir 
žudo jos skaitytoją lietuvį! bankiete nedalyvavo.

Tūkstančiai lietuvių mer- Kame dalykas? 
di šiaurės taigose, be lietu- Tame. kad bankiete da- 

Aukų Keleivio namui viškos knvgos ir be duonos, lydavo Latvijos atstovas 
okucan"- išFirkti gavome iš sekamų r Kiti tūkstančiai nužudy- Bilmanis!

•draugų: Petras M. Kaitis iš į tu jp badu mirusių. Aišku, Stalino klapčiukas
Chicagos—$12; J. Jakima-į Rokas Mizara jų neprisi- bijojo pamatyt vieną dar

jam pačiam. Gal jis prie 
progos parašys plačiau apie 
mainierių darbo sąlygas ir 
uždarbius.

Draugų Talka

vičius iš Philadelphijos —Įmena. Jis klusnus Maskvos laisvą latvį; vieną iš 1,900,- 
$2.50; J. Purenąs iš Rich- pakalikas. 1kuriam nereikia biiot

Kaincs Nesuranda Lubu

tui laukė ir vis tebelaukia k? nematė ir nesupranta. ; Savinskienė pridėjo savo lietuvių darbą už pagelbą 
iš Amerikos sau laisvės ir Tie propagandos apglusinti laišką, kuriame sako: Lietuvai!
žmoniško gyvenimo sąlvgų. Rusijos imperializmo akli Į-

___________ ‘ ‘ į rankiai garbina šlykščiau
sią vergiją, kaipo “socialis-

MASKV0JE SPRĘSIS 
LIETUVOS LIKIMAS

tinę” ir net “laisvą” tvar
ką. Tų “Kleizų” tarpe yra 

.... žmonių, kuriuos Juozo Klei- 
Sprendžiant.. Vokietijos J zos likimas gali pamokyti.

Į tuos dar galinčius protau
ti ir savarankiai galvoti 
mes ir kreipiamės, kad jie 
pasimokytų iš vieno Ameri-

laiška. kuriame sako:
“Aš norėčiau paklausti

Jūsų vieną dalyką — ar 
Jus gaunat laiškų iš Euro
pos ir ar tuose laiškuose 
tiek pat mažai terašoma, 
kaip šitame, kuri pridedu?

Novikovas Buvo 
'Sunkiai Apsirgęs

mon Hill. N. Y. — $2:50; 
Antanas Zelaitis iš Lincoln, 
N. H. — $2; T. Baltulionis 
iš Exeter. N. H. — $2; J. 
Atkočiūnas iš Rockland, 
Mass. — $1.50; J. Ragaus
kas iš Paterson, N. J. — 
SI.50; Mrs. Rose Buches iš 
Rockford. III. — $1; Mrs. 
A. King iš Baltimore, Md. 
— $1; A. Balčiūnas iš 
Athol. Mass. — 50c.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

bijot
raudonųjų gengsterių.

• Žmonės juokiasi, jie sa- 
Bostono dienraščių sek- ko. kad Novikov sirgęs “lat- 

madienių laidos pašoko nuo višku šalčiu.”
10 ant 15 centų. . . Bet Leonas Pruseika. nei

Tai dienraščiai, kurie; iš šio. nei iš to, plūstasi, 
gauna daug tūkstančių d c- Jam pikta, kad “fašistai”
lerių už skelbimus. Vis dėl; norėję ši fakta nuslėpti... 
to. ir jie kelia kaina?. į Tikras “našlės ožkos ba- 

Ką iau kalbėti apie lietu-' rabanščikas.”
vių laikraščius, kurie veikį«D ». ..
išimtinai pasilaiko iš prenu- evc ,UC1J

ateitį turės išsispręsti ir Eu
ropos “pakraščių” likimas.
Mums pirmon galvon rupi 
Lietuvos likimas. Ką pa
saulio galiūnai padarys sUįU0S lietuvio liūdno likimo 
maža lietuvių tauta, kun Į Dei kitų “Kleizų,” kurie 
per šį karą neteko nepri
klausomybės. Ar keturių 
laisvių skelbėjai atims lie
tuvių tautai jos laisvę ir 
teisę gyventi demokratiškai, 
be svetimo okupanto-bude- 
lio priespaudos? Prieš pa

Sovietų ambasadorius 
“Aš norėčiau pagelbėti Novikovas buvo pakviestas 

tiems žmonėms tenais, bet, ateiti i vaišes pas musų pre- 
aš nežinau, kaip tą padary- zidenra Tn m-mn P,#>t \’n-
ti. Ar Jus galite ką nors pa
tarti?” '

zidentą Ti. maną. Bet No-

i7t:i mių njeizų. Kurie i .. o , .
tiki davatkiškai Į Maskvos L Mrs. Savmskiene
popiežiaus neklaidingumą, 
galima pasakyti, kad juos 
galėtų išgydyti tiktai paties 
Kleizos patvrimas. Jie su
prastų vergiją tiktai tada, 

.kada patys liktų paiungti, 
našų klausimą stovi ir kitos kaip buvo pajungtas Juozas

vikovas susiožiavo ir nenu 
jo. Oficialiai buvo praneš- 

: ta. kad p. Novikovas “sun- 
pa-; kiai serga” ir negali eiti Į 

keltas klausimas yra visų vaišes. Bet tikrenybėj Mas-
Amerikos lietuvių klausi
mas. Kaip mes galime pa
gelbėti musų artimiesiems.

kvos pasiuntinys buvo su
sirgęs “diplomatiška” liga. 
Jis nenorėjo eiti pas Ame-

sriminėms ar pažįstamiems rikos prezidentą Į vaišes to- 
Lietuvoje. pasilikusiems a- dėl, kad ten buvo kviečia-

Rytų Europos tautos, pir
mon galvon Lenkija, Latvi
ja, Estija. Suomija ir kitos.

Atsakymas Į Lietuvos 
laisvės klausimą yra ne 
Maskvoje, bet Washingto- 
ne. Maskva turi Lietuvą pa
vergusi ir žūt būt norės ją 
laikyti savo vergijoj. Bet

Kleiza, propagandos apglu- 
šintas lietuvis, kurs pats Į- 
lindo Į maišą ir nebeištru- 
ko.

napus “geležinės užlaidos”? 
Deja, atsakymas i tą kiau-

mi Baltijos šalių atstovai. 
Rusijos ambasadorius negi

simą vra labai liūdnas. Pa-.gali eiti ir sėsti prie vieno 
gelbėti saviškiams Lietuvo-į stalo su atstovais tų šalių, 
ie nėra kelio. Siunčiami i kurias Rusija pavergė ir

Išėjo dideli* ir įdomu*
“Keleivio” kalendorių* 1947

ar Amerikos vyriausybė ve- metam*. Kaina 50c. Už*a- 
šis į Maskvą savo sutikimą kymu* *u pinifai*

Lietuvą doleriai, patenka Į 
Maskvos valdžios rankas, o

šlykščiausiai persekioja.
Bet Am -rika pripažįsta

tie žmonės, kuriems pinigai Baltijos šalių nepriklauso- 
siunčiami, gauna Lietuvoie mybę ir vienose vaišėse Lie- 
beverčius popierinius rub- tuvos pasiuntinys pulk. Ža
lius, už kuriuos nieko nega-'deikis sėdėjo šalia preziden- 
lima nupirkti. į to . Trumano. Jei Novikovas

nžiaiii&si foi in reikalas

Lenkijos Rinkimai
"Del Svieto Akių'
Sausio 19 dieną Lenkijoj 

Įvyks “rinkimai,” bet tų 
“rinkimų” rezultatai jau da
bar vra žinomi. Juos laimės 
bolševikų partija su savo 
pagelbinėmis partijomis. 
Valstiečių partija, kuri yra 
opozicijoj rusų pastatytam 
režimui, dargi jei ji gaus 
daugiau balsų už bolševi
kus, visvien neturės balso 
Lenkijos valdžioje. Jokie 
Amerikos ar Anglijos po
pieriniai protestai nepakeis 
to fakto, kad Rusija laimės 
Lenkijos “rinkimus.” Lai
mės teroru, suktybėmis, bai-

meratų?
Popiera jau kelintu kar

tu pabrangsta — kainos 
up. up, up...

O kalbėta, o sakyta, kad 
po šio karo Amerika neda
rys tokių klaidų, kokias ji 
darė po pirmojo pasaulinio 
karo!

Infliacija jieško “Hoove- 
rio viešbučiu”...
“Serga

Spaudoje ir diplomatų 
rateliuose vėl eina gandai. 
•Jie yra tokie:

“Rusijos diktatorius Sta
linas - Džiugašvili serga. Jis 
gydomas vienoje Krymo 
klinikoje. Jo vieta gali tekt 
užsienio reikalų komisarui 
Molotovui”...

Maskva ir jos pakalikų 
spauda tuos gandus panei
gia. Esą, “imperialistinio 
karo kurstytojai veda nau
jo melo ofensyvą.”

Baisus dalykas — Stali-

ir “Neserga’

Venezveloj
Vienoje Pietų Amerikos 

respublikoje, Venezuela, 
buvo kilęs armijos karinin
kų maištas. Sukilėliai ban
dė nuvei-sti Romulo Betan- 
court vyriausybę — tą pat. 
kuri pirm metų laiko pana
šiomis priemonėmis užėmė 
kraštą.

Karininkų sukilimai Pie
tų Amerikoj yra paprastas 
reiškinys. Su revoliucija jie 
turi bendro lygiai tiek. 
kaip gaidžio giesmė su as
tronomija.
Norėtų Kvost “Fašistus”

Jungtinių Tautų komisija
— žmogaus teisių komisija
— atmetė Rusijos ir Jugo
slavijos atstovų pasiūlymą 
kvost išvietintų asmenų 
stovyklose esančius žmo
nes.

Pasiūlymo autoriai tvirti
no. kad išvietintieji yra fa
šistai.

Tai buvo naujas maskvi-
sų “skaitymu” pagal savo 
norą ir kitomis niekšiško
mis priemonėmis. Dabarti- nas dar nevaitoja, o tie nių riezninkų skymas ir ge
ne Maskvos pastatyta vai- “imperialistai” jau kvato- rai, kad jiems nepavyko, 
džia Lenkijoj paliks, nes ja... I Stalino gengsteriai jau

eu Lietuvos okupacija, ar, J . ,7 ", I Siunčiami į Lietuva pa- ožiaujasi, tai jo reikalas.' Maskva yra žūt būt pasiry- Niekas neraudotų, jei senai tyko tuos žmones pa-
priešingai, Amerika Mask- ,lųrtl Ke,enri° •orėtu. kietai su įvairiais daiktais, į Amerikos politika dėl to ne- žus Lenkiją laikyti savo Maskvos Čengis Kanas ir sigrobti; jie ištroškę sveti- 
voje iškels pavergtųjų tau------------------------------------- grįžta atgal, rusų valdinin- sikeičia. i “įtakos sferoje.” savo pančiakas padžiautų mo kraujo. St Strazdą*.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAfiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Kriaučiai “Nenori” Pinigų Jie liuosu noru duoda po

-------- 65 dol. kiekvienam kriau-
Jau buvau rašęs “K,” kad čiui, o unija, kokia tai “blo- 

New Yorko kriaučiai ne tik ga,” stoja prieš tokius prie- 
sau gavo algų pakėlimus dus,
po 12 centų ir pusę ant va-, Jeigu tos firmos mokėtų 
landos, bet jie vieni fakti- palei darbo rusi tikrą nū
nai iškovojo ir dėl visų kitų statytą kainą, tai darbinin- 
kriaučių skersai ir išilgai kai uždirbtų per metus ne 
Jungtines Valstijas. Dabar 65 dol.. bet mažiausia ke-1 
New Yorke ir vėl iškilo pi-į turis šimtus dol. Bet taip 
niginis klausimas. Kelios’nėra.
drabužių firmos sumokėjoj Trečia. Unijos viršinin- 
darbininkams po $5 į savai-į kai nenori duoti darbinin- 
tę už 13 savaičių, kas su- kams tų priedų todėl, kad, 
daro $65 išviso. Tie 65 d o- pilniausiai išlaikyti New: 
leriai, buk tai “back pay.” į Yorko miesto kriaučių mar- 
Nors organizacija daryda- į ketą lygiu su kitų miestų 
ma su “National Tailoring marketu. Patyrimai parodo.
Asociacija” jokių “baek kad ro pirmutinio pasauli- 
pay” sutartyse nepaliko, nio karo tokia pat situ-‘
Viskas ką i sutartį Įdėjo, tai'acija buvo. Unijos viršinin- 
nuo lapkričio 4, 1946 metų kai ir tada persergėjo su
dirbantiems kriaučiams po vėius nuo tų kasdieninių
Amalgameitų unija už 40 reikalavimu priedų prie ai- .... , , , , r----- --------------- , ---- - ----- ..............
valandų Į savaitę po 12 cen- gos. Bet siuvėjai neklausė, jos organizacijoje nepada- bavo, kad apvalius uAID Prezidento urėdui Jonas Tebūnie jiems lengva ilsėtis Uv° vai-. Kretinas apsic., gyv. b°s- 

tų ir pusę pridedamas algų i Atsirado ekstra kairieji, tys, kaip jos nepadarė ir nuo Maskvos * pastumdėlių. Katella 101 balsas, K. Krež- šioje laisvoje žemėje. j Kazlauskis Stasys, gyv. New Yor-

URA! STREIKAS FAS1BAIGĖ!.

' "T1

Šitas vaizdas paimtas iš Cuddy, Pa., mainierių “pečės.” Išgirdę, kad jau 
streikas pasibaigė, jie čia susirinko prie bar, ir keldami stiklus Šaukė ‘Ura!’

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Balčiūnas Ona, nuo Kauno, gyv. Salamiesčio par., Biržų apsk., gyv. 
Chicagoje. Brooklyne.

i Balsys, Antanas, Petras ir Vincas, Dcbiavolskis Jonas, Čekiškės pa- 
Kybartų vai., Vilkaviškio apskr. rap„ Kauno apsk.

Baukus, leidęs lietuviškų maga- Dzyckowska Marija, duktė Alek- 
ziną. j sandro ir Stasės Jacevičiūtės, kil.

Buškiutė Elena. > £š Alytaus,
i Buivydienė (Kinčiutė) Monika, iš Guoniene Albina, gyv. Auburn.

Švėkšnos vai., Tauragės apsk., gyv. Ivanauskas Jonas, Siesikų vai., 
. VVorcester. Ukmergės apsk.

Čiurlionienė (Skripkaitė) Rozalija. Jablonskienė (Kinčiutė) Veronika,
Čižauskas Stasys, gyv. Buffaio. Švėkšnos vai., Tauragės apsk. 
čuberkis Julius, gyv. Detroite, I Jonikas Jonas, brolis Stasio, gyv. 

dažytojas. Paterson, Skaudvilės vai., Tauragės
Čuberkis Teofilius, gyv. Cleveland apsk.
DaKk (Rasimaviėiutė) Kostancija, Juozapavičius Silvestras, žaliosios 

------------------------------------------------- I vai., Vilkaviškio apsk., turėjo ūkį
Antanas Taunis mirė lap-; ^juški^' jonat' ir Pranas, kilę nuo 

kričio 25 d. Dirbo visa lai- Utenos, 
ką miškuose, nepaliko' jo- MeU“k’
kių giminiu. i Kaminskas Motiejus ir jo seserys,

! Visi trys buvo palaidoti £r£ubieta’ iš PakBOni°' Kyv- 
Millinccket kapinėse. Visi ‘ Karalius Stasys, sūnūs Juozo ir
fl'Vč bllVO “Keleivio” ‘'kai- Emilijos, Alsėdžių vai., Telšių aps. IIVS OuvU rveieivio^ ( Kasparavičienė Barbora, Andne-
tytojai ir pažangus žmones, j Karpavičius Pranas, gyv. Pittston.

pakėlimas. Taip ir 
algos yra mokamos.

dabar j švietimo Lygos vardu ir iš-, tais laikais, kada musų lo- Ir apvalė. Stalinistai prezi- dė— 39. Vice pirm.: Jonas
tisas dirbtuves net prie kalą valdė komunistai. Da- dento urėdui turėjo išstatę Mikėnas 65, Jonas Balčius

Bet šešios firmos darbi- streikų privedė. Tos maiša- bar lokalą valdo rimtesnio K. Kreždę, kuriam pirmi- —74. Protokolų rast. išrin-
ninkams išmokėjo po 65 lienės dėka atsirado Len- temperamento žmonės, už- mnkaujant šioje draugijoje ktas Jonas Blažaitis. Fin

reikalavimas back pay. j Unijos sugriuvimo lai- 
Unija griežtai pasisakė kotarpiu, ne tik algos kriau- 

prieš toki “back pay” iš- čiu krito iki žemiausio laiu-
mokėjimą. Kaip kur jau bu
vo net čekiai gatavi, bet 
unijos viršininkai juos su
stabdė. Darbininkai tuo la
bai pasipiktino. Bet uniios 
viršininkai užėmė griežtą 
poziciją, kad ekstra priedų 
apart bendrosios sutarties 
nebūtų. Ir, reikia pasakyti, 
kad unijos viršininkai to
kios savo pozicijos visiškai 
nuo narių neslepia: viešai; 
aiškina, kodėl iie išstojo 
prieš tokius priedus.

Pirmas. New Yorke vra 
35 tūkstančiai vyriškų dra
bužių kriaučių. Visoj Ame
rikoj yra penki šimtai tūks
tančių vyriškų drabužių siu-

ke.
Kelme'is, Vincas ir Vladas, Kap- 

i čiamiesčio vai., Seinų apsk., gyv. 
New Yorke.

Kijauskienė (Bakšinskaitė) Uršu
lė, Vilkiškio aps., gyv. Brooklyne.

Kryžius ar Kryževičius, brolis 
Emilijos, gyv. Racine, Wis.

Kurelait Jonas, gyv. Collinsville.
Labanauskas (Labarowski) Juo

zas, sūnūs Vlado, iš Alytaus.
Lackus Juozas, Svėdasų vai., Ro

kiškio aps., gyv. Philadelphijoj.
Laurutis Antanas, Radviliškio vai., 

Šiaulių apsk.
Linkevičiai, broliai, Kurpikų km., 

j Kaupiškių vai., vienas jų vardu 
Stanley, gyv. Scrantone.

Litvaitienė Elena, gyv. 380 Grand 
St., Brooklyne.

Mackevičienė Agota, gyv. Brook
lyne.

Mickevičienė Stefanija ir sūnūs 
Antanas, iš Šiluvos, Raseinių apsk.

Mileris, Antanas ir Rapolas, su- 
r, i nus Jurgio, Daužnagių km., Kedai-Su gilia pagarba, veho-tnių apsk.

V. M.

HAVERHILL, MASS.

Mirė Jenas Rastauskas
Š. m. rugsėjo 8 d. čia mi-

_____ _ ė mano tėvas. Jonas Ras-
prakišo rinkimus prieš Jo- kti? J^Mi^eškaTls’balsu, į Lietuvos us_ pa
ną Pociūną. Šiais metais, Pranas Ražukas 108 Liud-
Jonui Pociūnui nepalaikius vikas Spirgis 79. Gaspado- į? r8®,. ™ tų - am2ial^
Irsjnrliršotuyno i,- ,-Al __ n tz._i_________________ Paliko lludinClUS ZmOIlš O-

ną. tris sūnūs ir vieną duk
terį. Velionis mano tėvrs

..................... . , , . . , u<»ę susirniKimuose Jon, Ratėllą, čia gimusi 75 balsais b,u™ n?am.etis. “Keleivio”
nijos viršininkai, bet ir vi-iy,a renkamos valdybos, jaunuoij j,. karo v«erana.'j Reikia pasakyti, kad visi Ekalt>'t0,as ir ta laik-

Iš Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo

• i . • .i .v . aa^iTzi?lUodzi-°- b¥vo ĄLP kandidatūros, Kreždė ir vėl rium išrinktas B. Kazlaus- 
snio, bet n dalbas pradėjo Kliubo priesmeunis susirin- bandė “runyti,” bet labai kas 92 balsais. Maršalka iš
bėgti is Neu Yorko i kitus kimas. Kaip paprastai, prieš skaudžiai pralaimėjo prieš rinktas Kastantas Ražukas 
miestus. Tai žino netik u- metimuose susmukimuose jnn« Kiteli čia gimusį 75 balsais

si senesni unijistai, kas at
sitiko po tų gerlaikiu po 
pirmutinio pasaulinio karo. 
Užtad dabar bando išveng
ti tų paklaidų, kurias pada-

taip buvo padaryta ir šiame lorinUtinU ’• r e • • rasti. Mes prašome laikraštiIždininko urėdui laimėti išrinktieji,yra, gen lietuviai mu^s ir toliau siuntinėti. 'susirinkime. Kol kas komu- ................ ~ ——. —. . T • • •nistinis elementas ir vėl pa- vlsas raudonasis “vaiskas” ir dai buotojai, u
siliko kliubo vaire. Bet ką ne juokais buvo sumobili- re?kia palinkėti sek-
oalima padaryti kad musu zuotas. Jie tai vietai buvo rnin?.os darbuotes per atei- &aiima pauaryu, Bau niubų x x . nancius metus dėl Draugi-'

Mišeikienė (Stulpinaitė) Ona ir 
ios vvras Mišeikis Jonas, gyvenę 
Waterbury. L'aavc \Zxkxar YoT.i'TOUJvaaici.-'
ke. Naujokaitis Antanas, gyv. Wa- 
shingtone. Sintautų vai., Šakių aps.

Navanglauskas. Jonas, Stasys, 
Juozas ir Malvina, vaikai Jurgio, 
kilę iš Aukštaitijos.

Norgailienė Kunigunda, gyv. Col
linsville.

Okleiteris, Antanas ir Julius, gyv. 
Pittstone.

Oškutis Adolfas, gyv. Elizabethe.
Bacevičius Aleksandras, gyv. De

troite.
Pajų K.'i; Jurgis, Panevėžio apsk.
Palukaitytė Antosė, iš Balbieriš

kio. ištekėjus.
Paulauskaitė. Marė ir Anastazija, 

Šilalės vai., Tauragės apsk.
Pečiuliai, Jonas, Antanas ir Teklė.
Petruševičius Bronius, iš Kuršėnų, 

šiatflių apsk.
Popikaitis, Jonas ir Juozas, kilę 

nuo Vilkaviškio, gyv. New Yorke.
Povilauskis, Jonas. Vincas, Anta-'f 

nas ir Juozas, broliai Praro, Šilas- 
vos vai., Raseinių apsk.

Prasčiunaitė Bronė, Kriauna? vak, 
Rokiškio apsk., išvyko iš Kauno 
1939 m. su ekskursija ir apsistojo 
pas dėdę Garolį prie Chicagos.

Radzevičius (Rad) Leonas, iš 
Kauno, gyv. Brooklyne.

Ramanauskas Jonas, gyv. Chica
goje.

Rimas Juozas, gyv. Pittstone.
Rimkus Juozas, jo žmona, sūnūs 

Vladas ir dvi dukterys, kilę ar tu
rįs giminių Panevėžio apsk.

Rugienius, Antanas ir Vincas, iš 
Šelmių vai., Vilkaviškio apsk.

Senkovvski, Juozas ir Marė, Kė
dainių apsk.

Skesgilas, Vytautas, Juozas ir 
Bronė. Skuodo vai., Kretingos aps.

Skripkus Petras, gyv. farmoje 
prie New Britain.

Staniulis, Antanas ir Jurgis, sū
nus Antano, Gelvonių vaL, Ukmer
gės apsk.

Šapinskas. Juozas ir Pranas, Rad
viliškio vai., Šiaulių apsk.

Šlederis, Jurgis i rJuozas, gyv. 
Brooklyne.

Unguris, Adolfas ir Barbora. Rad
viliškio vai., Šiaulių apsk.

Vaina Jonas, brolis Jokūbo.
Vendel Henry, gyv. Chicagoj ir 

August. gyv. Texas valstijoj.
ven«'auskai, du broliai, Mosėdžio 

vai., Kretingos apsk.
Ven«lau«kaitė Emilija, Gruzdžių 

vai., Šiaulių apsk
Vitkauskienė Eleonora, žinomo t«- 

atro veikėjo žmona ir jos dvi duk
terys.

Žemrieta Jonas, brolis Miko, Pa- 
šv’*’”>io vai.. Šiaulių apsk.

Žičkus, Stasys ar Jonas, dilavos 
vai.. Raseinių apsk.

Žukauskas Baltramiejus, gyvenęs 
Philadelphijoj.

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

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

nies sūnūs
Anthony Rastauskas._ _  _ _ _________ _  ___ ________re isis. mm, iirzu metais j gerieji lietuviai neaxema į r

Nuo 1920 metų mes New susirinkimus, o kurie ateina, huno savininką, kuris, kai-,- ‘ 
tai už Rusijai atsidavusius P° biznierius, tun’ neblogo; 
“lietuvius” savo baisa ati- pasisekimo tarpe tam tikros 
duoda. rūšies kliubiečių. Reikia sa-!

Lietuviai kaip ir pernai kyt, kad Antanas Pipiras 
statė kandidatu į kliubo nėra akyplėsiskas, jis daž- 
pirmin. vietą A. Lėlį prieš nai draugijų susirinkimuo-

- ■« -« -t /“uTk/Y

Y erke pergy venom lokau
tą, gengsterizmą ir dar ką, 
kas buvo nenaudinga ir
organizacijai ir jos nariam.

Organizacija mano, kad 
unijoje turi būt disciplina.
Kiekvienas miestas ir mies
telis atskirai negali žiūrėti 

vėju. Unija ka tik pasirašė į tik savęs. Musų organizaci-
su fabrikantais sutartį, kad 
visiems 500.000 pridedama 
ant valandos no 12c ir pusę. 
Nespėio rašalas po kontrak
to nudžiūti, kaip New Yor
ko kriaučiai pasiryžo išnau- 
jo gauti 65 dol. už 13 sa
vaičių, kaipo “back pay.” 
Unija sako: “Mažuma turi 
pasiduoti didžiumai. Di
džiuma kitu miestų kriaučių 
jokiu reikalavimų drabužių 
fabrikantams nestato. Nega
li statvti nei Newvorkiečiai.”

Antra. Tose firmose, ku
rios kriaučiams išmokėjo po 
65 dol., už šmotus štukinio 
darbo rreisai yra gerai ma
žesni. Jeigu unijos pareigū
nai nori bv kokiam skvriui 
pataisyti už štukes nreisus, 
tai tie fabrikantai r.ei ištolo 
nesileidžia. Kitur darbinin
kai daugiau uždirba, tad 
dažniausiai šiam brangiam 
laike darbininkai nesilaiko, 
eina i kitas dirbtuves. Kad 
palaikyti prie savęs, drabu
žiu fabrikantai išmetė dar
bininkams po 65 dol. tuo su
metimu. kad parodžius, ko
kie jie “geri” darbininkams.

ja daug išdėjo narių sudėto 
lurto ir energijos, kol da- 
siekė, kad gali sutartis dėl 
algų pakėlimo, ar dėl va
landų nustatymo daryti per 
bendra kontraktą dėl visų 
Amerikos kriaučių, o ne at
skirai kiekvienam miestui. 
Ir organizacija pasiryžus 
tą iškovotą reikalą išlaikyti, 
nepaisant net kiek reikėtų 
su New Yorko pavieniais 
kriaučiais ar ištisomis gru
pėmis susikirsti.

Unijos viršininkai aiški
na, kad toji 65 dol “back 
pay” yra sumani fabrikan
tų provokacija, pagauti sil
pnesnius unijistus ant mažo 
pinigučio, kad tuomi pakirs
tų nariuose pasitikėjimą u- 
niios vii-šininkais. Drabužių 
fabrikantai tuomi save pa
sistato darbininkų “drau
gai.” Bet nedaug kas pra
rado išmintį dėl 65 dolerių. 
Reikalas pradeda išsiaiškin
ti ir atrodo, kad už savai
tės kitos 65 dol. klausimas 
bus pamirštas dalvkas.

Kas liečia lietuvius, mes 
tokio aštrios situacijos ne 
turėjome. Musų žmonės ži
no. jeigu gaus svetimtaučiu

A—iii D ITA ll-o o O -x ipii <ą, o«-
LMD Narvs.

MILLINOCKET, tAE.

Miršta Lietuviai
Musu miestely nėra daug

BRIDGEWATER. MASS.

Gražus Maltinių Koncertas
Gruodžio 7 d. r. Kinderis 

su savo mokiniais čia davė 
iauninu muzikantų koncer
tėli. Dalyvavo jaunučiai mu
zikantai ir dainininkai Lil
lian ir Leonardas Yenušai 
iš Dorchesterio. J. z ei vis, P 
Kriaučiūnas. J. Alksnis, J 
Krienas ir k.

Geriausiai pasižvmėjo

eks-sklokininka Ch. Kreivė- se -patraukia į savo pusę ir lietuviu, bet ir tie patvs 
ną. Lietuviški Suskeliai bu-' svyruojančius musų tautie- miršta nesulaukę senatvės, 
vo geriau susimobilizavę, čius. O jei prie to pridėsim, Augustas Klimas mirė 
aišku, iie ir laimėjo rinki- kad Pipiro- draugai agitavo rugsėjo 16 d. Paliko liude- 
mus. Ir vėl per metus kliu- kandidatą netik syje dukterį Birutę ir sūnų
bą tąsys po saulės Stalino žodžiais, bet ir “darbais, Augustą.
jovalą? I?6® V1S1 rusiški patriotai bi- Silvestras Pikelis mirė Lillian ir Leonardas Yenu-

Prieš kitus kandidatus jo-’j?j° Juozo Airbicko laimė- spalių 18 d. Paliko nuliudi- šai. 10 metu vaikučiai dvy- 
kios iš lietuviu pusės opo- tai suprasim, kad ko- me moterį ir sūnų Petrą, o nukai. J. Alksnis ir I. Kin-

■ -- " “ * ' ' ‘ va buvo kai-štx Tačiau Mf— RvrdlC crvvon*! Iznmičbumnzicijos nebuvo, lai nelabai 
koks reiškinys. Tiesa į

va buvo karšta. Tačiau, ne- vienas brolis gyvena South der pasirodė komiškame 
paisant raudonojo “vaisko Bostone. Velionis naėįo iš akte. Jaunučiai artistai oa-

PITTSBURGH. PA.

Rinkiirai Lietuvių Mokslo 
Draugijoj

Gruodžio 8 d., LMD įvy
ko priešmetinis susirinki
mas. kur buvo renkama 
draugijos valdyba ir kliubo 
gaspadorius. Susirinkimas 
buvo skaitlingas, prie jo gy
vai rengėsi ir Stalino šali
ninkai, o ypatingai jie bu
vo- suinteresuoti prezidente 
ir iždininko urėdais. Mat. 
LMD yra gana turtinga 
draugija. Ji turi didelį, gra
žų savo namą ir 42,000 ka
soje. Tai. žinoma, rusiškiem 
patriotam buvo svarbu tu-

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašyki! ji Savo Draugams ir Giminėms

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

rėti savo žmogų iždininko 
dirbtuvės, gaus ir lietuviai.' pareigose.
Lieuviai supranta, kad jie Tačiau Pittsburgbo listu- 
yra mažumoje ir revoliuci- viai nesnaudė. Jie pasidar-

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS. &

Sveikinu Brooklyno Draugus
Sveikinu visus savo kostumerius ir draugus susilau

kus Linksmų Kalėdų ir linkiu visiems 
Laimingų Naujų Metų
JUOZAS MOKOLA 

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

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungt. Valstijose dar kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1947 metus.

KE LE1VI S"
G30 Broadicay f So. Boston 27f Mass.

BROOKLYNIEČIAMS

LDD 7-ta kuopa uuiio 
18 d. ruošia pramogą Liet. 
Atletų Kliubo svetainėje. 
Prašom kitu organizacijų 
talkos.

LDD 7 kp.

9 I
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[imas 
Maikio su Tėvu

Kas Svarbaus Numatoma
1947 Metais?

Ar Bus Nauja Depresija, 
Ar Geresni Laikai?

—Linksmų Kalėdų, Mai
ke !

—Ačiū, tėve.
—Na, o ką per 

veiksi, vaike?
—Mokinsiuos.
—Maike, iš mokslo pyra

gų nevalgysi. Šventas Dzi
dorius yra pasakęs, kad ge
riau turėti vieną svarą ra- 
zumo, negu dešimt svaini 
mokslo. Taigi ir tau reikė
tų jieškoti daugiau razumo, 
negu mokslo.

—Ne, tėve. tai ne švento
jo r>Qafilrynr»oc hgt sena per
sų liaudies patarlė. Ir ji ne- 
taip skamba, kaip tėvas sa
kai. Persai sako. kad sva
ras mokslo atsveria dešimti ’ linas 'užsičiaunė 
svainį smegenų. Kitaip pa-!kė atgal 
sakius, mokytas žmogus at- Persi :a išviic jo 
sveria dešimti nemokytų, i iš Azerbeidžano krašto.

—Tai tu rokuoji, kad aš Vienu žodžiu, Stalinas no- 
dešimtį kartų už tave dui

šventes

MARGUMYNAIkaip ir kiek galėdami. Kuo
poms privalėtų paimti po 
gerą jų kiekį. Tai musų 
prievolė remti savo laikraš
tį kiek galėdami. Rašantis 
šį paraginimą pasiuntė “Ke
leiviui” $25 už 25 kalendo
rius (kuriuos pasistengs iš-

< Čiabuviai Pacifiko Salose
! Amerika atėmė iš japonų 

Dr. Herbert Rattener, ži- visą eilę Pacifiko salų sa- 
nomas plikagalvis moksli- lėlių. Tose salose gyvena 

parduoti), prenumeratai už ninkas, paskelbė savo nuo- tiktai 53.000 vietinių gy- 
— monę apie plikagalvius vy-ventojų. Kiek ten buvo ju

rus. Jis sako, plika galva y- ponų, jie buvo išgabenti į 
ra vyriškumo įrodymas. Japoniją, o vietiniai gyven- 
Moterys neplinka, taip pat tojai pasiliko. Dabar tų sa- 
niekada nenuplinka eunu-'lų administracija yra Ame-

Plikių Patieka

didelis 
jos

dėl yra 
kakavos
kainų pakilimas.

pasyęs- Kitas maistas ateinančiais 
jau metais busiąs pigesnis. Y-

numatomas 

trukumas 

tflii
ir

Biznio reikalams 
ta spauda Amerikoje 
pradeda svarstyti klausimą, pač atpigsią’ “kenuoti” pro- 
kas bus ateinančiais 1947 dūktai. Javai ir miltai taip 
metais? Ar kainos kils, ar pat busią pigesni, nes šių 

• kris? Kaip eis darbai — metų derlius buvo labai di- 
geriau ar blogiau? Vienu delis ii- iki sekančio der- 
žodžiu, ar biznio kilimas, liaus liksią apie 250,000,000 
kuris prasidėjo Europos ka- bušelių nesuvaitotų kviečių 
įui pasibaigus, kils da ir to-1 Konservų arba “kenų” 
liau. ar gal prasidės nauja kainos krisančios dėl dvie-
depresija ? jų pnez Viena, šįmet

Apie depresiją pradėta.jų labai daug pagaminta; 
kalbėti daugiausia dėl to, peniai šiuo laiku sandėliuo- 
kad šią vasarą labai smar- liuose buvo 174,000,000 
kiai krito biznio korporaci- keisų visokių konservų, o 
jų šėlai biržoje. Yra, mat, šiandien jų yra 213,000,000

vauti ir buvo plačiai užsimo
jusi, bet pamatė, kad ji ne
turi nei spėkų, nei ištek
lių savo tikslams pasiektiš 
Nežiūrint kad Stalino armi
ja apiplėšė Lietuvą ir visą 
vidurinę Europą, skurdas i aiškinti.
Rusijoj labai 
sugriauta ir 
reikia daug 
Nors Stalinas

didelis. Šalis 
jai atstatyti 

darbininkų, 
laiko vergijoj

Įsitikinimas, kad birža vi
sados numato bendrą biz
nio kryptį šešiais mėne
siais iš kalno, o kaltais ir 
anksčiau. Pavyzdžiui, pas
kutinė depresija prasidėjo 
nuo 1930 metų. o biržoje 
panika kilo jau 1929 metų 
vasarą. Todėl ir šios vasa
ros reakciją biržoje dauge
lis suprato kaip rodykęl. ro
dančią iš kurios pusės “vė
jas pradeda pusti.”

Prie finansinės reakcijos 
pastaruoju laiku buvo da 
prisidėjęs ir angliakasiui 
streikas, jo nusigando ne 
tiktai biznieriai, bet ir vi
dutinis pilietis. Pradėta 

kad mainierių
streikas, jeigu jis užsitęs 
kelis mėnesius, pridarys

ateinančius metus ir liku
sius į “Keleivio” rėmimo 
fondą. Kas daugiau? Butų 
linksma išgii'sti, kad jau 
skolos išlygintos.

P. M K.

keisų. Vadinasi, šįmet yra 
beveik 40,000,000 keisų 
daugiau, negu pernai. Tai 
viena priežastis, kodėl jų 
kaina turės kristi. Kita prie
žastis yra ta. kad “kenuo- 
tiems” produktams didelę 
konkurencija pradėjo dary
ti šaldytieji produktai. Tai
gi krautuvninkams nepatar
tina laikyti atsargoje daug 
“kenų,” nes vėliau jie gali 
būt pusėtinai pigesni.

Lietuvių Konferen
cija New Yorke 

Protestuoja

Gruodžio 8 d. New Yor
ke posėdžiavo New Yorko 
ir Ne\v Jersey valstiių lie
tuvių organizacijų konfe
rencija. Po diskusijų kon
ferencija priėmė nutarimą, 
kuriame pabrėžia, kad Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymas yra pasaulinės tai
kos atstatymo neatskiriama 
dalis, o pasaulio taika gali 
remtis tiktai Atlanto Čar- 
teriu. kurs buvo padėtas ir 
Jungtinių Tautų organiza
cijos pagrindan.

Konferencija visu nuošir-

chai, arba vyrai, kurie ne-jrikos karo laivyno rankose, 
beturi vyriškumo. Nėra pli- Laivyno skirti valdininkai 
ki nė vaikai. Tas garsusjtas salas tvarko ir perėmė 

savo globon vietinius gy-mokslininkas savo pažiūras 
remia plačiais tyrinėjimais 
klinikose ir jo nuomonė v- 
ra rimtai paremta. Moksli
ninkas sako, galvos nupliki
mas pareina nuo tam tikru 
kūno liaukų veikimo ir kaip 
tik pas plikagalvius stipriai 
veikia vyriškumą palaikan
čios liaukos.

Rakietinis Orlaivis

Amerikos karo aviacija 
praneša, kad šias dienas 
buvo išbandytas pirmas A- 
merikoje padirbtas rakieti
nis orlaivis, kure gali skris
ti 1,700 mylių per valandą. 
Pirmo bandvmo metu orlai-

Naujų Bizniu Steigimas 
ir Bankrotai

Per lapkričio mėnesių J. 
Valstijose buvo inkorporuo
ta 9,500 naujų biznio įstai
gų. Tai yra apie 26' >■ ma
žiau, negu buvo steigiama 
1946 metų pradžioje. Ku-

ventojus.
Pacifiko 

gyventojai 
tyviški ir 
laukiniai.

salų čiabuviai 
yra gana primi- 

vietomis dar pus-
Karo laivyno

skirtieji valdyto’ai sako, 
kada nore Amerikos admi
nistracija paruoš vietinius 

1 gyventojus plačiai savival
dai ir paliks jiems patiems 
tvarkyti visus savo kulturi- 

įnius ir ekonominius reika- 
i lūs.

Seniau Bankus Rubavojo...

vk>u nuvyn- - buv0 leidžiamas su grei- 
dumu remia Amenkos Lie-, . rp , , tumu ooO mvliu per valan-tuvių Tarybos paskelbtą va- - J r
jų ir kviečia visus lietuvius
tą vajų remti.

Kaitų konferencija pa
siuntė Valstybės sekretoriui

da.

Laivyno Aliejaus

J. Byrnes pareiškimą, ku
riame kelia reikalą iš nauio!

Amerikos karo laivynas 
turi Hawajų salose didelius

formuluoti Amerikos užsie-1 požeminius aliejaus tankus, 
nių politiką ir vengti tokių! Viename milžiniškame tan- 
neaiškumų ir dviprasmišku- ke randasi 250.000,000 ga-

kraštui labai didelių nuos- riasi daugiausia mažų krau-jmų, kokie pasirodė J. Byr- licnų aliejaus, o iš viso Pa
tolių, nes dėl kuro stokos tuvių. Tai vis veteranų biz- 

3,000,000 vokiečių, apie 2.- turės sustoti daugumas fab- niai. Bankrotų skaičius jau 
CG0,000 lenkų, lietuvių ir rikų. sumažės geležinkelių pradėjo kilti. Ateinančiais 
kitų, vistiek darbininkų judėjimas ir milionai žmo- metais numatoma dar* di- 
stinga. Todėl Stalinas bu- nių neteks darbo. dėsnio tų krautuvių “mir-
vo priverstas paleisti iš ar-. Bet to streiko metu buvo tingumo.”
mijos daug kareivių. Pir- pastebėtas keistas reiškinys, 
ma jisai gąsdino Turkiją. Kai nusigandusi visuomenė 
bet kai ši nenusigando. Sta- laukė kaž-kokios katasro- 

ir pasitrau- fos. tai biržoje pradėjo kil- 
Dabar ir mažutė ti visokiu kompanijų “po- 

kvislingvs pienai.” Kodėl? Todėl, kad

rė’o lėkti, kaip bomba, 
ištižo, kain tešla.nesnis.

—O kas gali žinoti?
—Maike, ieigu tu neži

nai. tai aš galiu tau šitą biz
nį išvirozyt. Ve, aš turčiau 
spora su vienu komunistu, 
tai iis rokuoja. kad Stalino 
klauso visas svietas dėlto, 
kad jis turi daug razumo.!
Jis turi daugiau ra~umo, ne
gu Trumanas mokslo. Sako.' 
tas pasirodė Berlyne, kada
tikHitleris buvo sumuštas OIUS iy(MJUĮ !5i(l£y()Jj 
Kaip tik ruskiai iė'o Perlv-Į ---------

Kalėdas 
tavim s’r'•***-

—Maike. prieš 
aš nenoriu su 
tis. Taigi pasakysiu tau 
ri Krismu? ir Apynių 
Gal nupirksi mm n ners 
korkr? ant švenčiu.

—Lik sveikas, tėve!

birža, tas kapitalistinio biz- reikalauja, kad tas mini
mo barometras, išaiškino mum butų pakeltas iki 75 

bet, streiką kitaip, negu visuo- centų per valandą, ir kad 
i menė jį interpretavo. Esą. tokia alga butų garantuota 
jeigu streikas sutrukdys per apskritus metus. B 't ka' 
reikmenų gamybą, tai toms angliakasiu streikas d'1 bar 
reikmenims bus geresnė rin
ka. kai streikas pasibaigs.
Kitaip pasakius streikas at
neš ne depresiją, bet ios a- 

ititolinima. Kai rinka ištuš
tės, geresnis bus biznis.

Me
Yr
ma-

Panaikino Savarzy-

nan, Stalinas lie* ė jiems 
sugadinti visas Hitlerio kr~- 
gas. O Trumanas uždraudė 
amerikonams ta daryti. Vot, 
čia ir pasirodo, kad Stalinas 
kytresnis.

—Kaip tik 
tėve. Degindami 
sai parodė dau" 
bet hbai mažai

—Kodėl?
—Todėl, kad 

ro daug medžiagos, 
jiems butu buvusi 
naudinga. Amerikiečiai na- ateinančiais 
cių knygas sumalė mr.sino- 
se ir iš tos medžiagos d*1 s1'- . •<■ • • 4 , V diflZzldldarė naudos popieros. An* 

to popieros ameri kiviai 
dabar spausdina savo kn'

nes kalboje 
Paryžiaus.

priešingai, 
knygas ru- 
fanatizmo. 
išminties.

re

Prezidentas Truman iš
leido patvarkymą, pagal 
kuri veiK visi
namų statyboje 
Dabar kiekvienas žmogus,
veteranas ar ne veteranas, 
gali statyti namus. 10.000 
dolerių gyvenamų naujų na
mų pardavimo “lubos” pa
naikintos. Panaikinamos 
pinncnybės gauti statybos

kuri medžiagą.
labai Prezidentas sako, valdžia 

metais rems 
gyvenamų namų statybą.

gas ir laikraščius, o rusai 
turi vogti popierą iš Sv.om:- 
jos ir kitu kraštu.

—Tai kas iš to išeina?
—Iš to išeina tas *sve 

kad rnokvti amerikiečiai y- 
• * ” p**'*”

cifiko salose yra 12 pože
minių tankų ir karo laivy
nas ten turi šešiems metams 
aliejaus atsargų.

Požeminių tankų pasta- 
--------- tymas kainavo 42.000.000•r ________ _ r _

Prisiuntė sekami drau- dolerių. Jie buvo statomi 
gai: J. Jakimavičius iš Phi- 1942-1945 metais. Prie jų 

dirbo 4,000 vyrų.

grizus jam iš

J inkš Harris, pasižymė
jęs aviatorius ir biblijos 
skelbėjas, savo jaunose 
dienose plėšė bankus ir už 
vieno banko išplėšimą jam 
teko pasėdėti San Guentino 
kalėjime. Jis ir nebando 

Atsargos paslėpti savo praeiti, kaip 
tą daro J. Džugašvili. Jis 
sako. jaunose dienose pa
pildžiau klaidą, už ją at
kentėjau. Harris tarnauja 
aviatorių vienoje orlaivių 
kompanijoj, o protarpiais 
tarp skraidymų, jis skelbia 
evangeliją ir sako pamoks
lus.

MAIKIO TĖVUI 
PENKINĘ

PO KALĖDOS NEBUS 
SALDŽIOS

Ai<m< a nmum-c einami vikiu- vivicny. -jic vuvv cvabvim šiais metais Kalėdos ne-
TOuhuv Lutv™,! *ai: J- Jakimavičius iš Phi- 1942-1945 metais. Prie jų bus saldžios. Valdžia prane-

algo« minimnm via 40 ladelPhi)os (prisiuntė $6). dirbo 4,000 vyrų. Statant šė, kad cukraus atsargos neptūne, balandi v?,osp!M^ s- Paplauskienė iš didįjį tanką Havajuose rei-i ra .didelės ir šventėms r.e- 
T runAnL 5av, n * T’n i int iBraflford’ Mass-’ K- Micu- kėjo iškasti 1,690,000 kubi- bus duodama ekstra cuk- 
{iantne> o.e., L 1 |ta ~ Marshfield, Ore. (pri- nių jardų žemiu iš po uo- raus. Daug vartotojų prašė, 

siuntė $6), T. Baltulionis lų. Visi požeminiai tankai
per “Keleivį” prisiuntė $5 yra taip giliai uolose, kad 
auką Amerikos Lietuvių ir atominės bombos nega- 
Tarybai. lėtų jų išsprogdinti.

kad valdžia 
pasinaudoti 
pėmis, bet 
ko.

leistų anksčiau 
cukraus stem- 

valdžia nesuti-

buvo pralaimėtas, tai “me
tinės algos” reikalavimas 
veikiausiai bus atidėtas ne
ribotam laikui. Vis d eit ' 
manoma, kad nau kis Kon 
gresas algų istatvma

. k:., i’r algos minimumą pake!
. fcL.; įiki 55 centu valandai. Ben- 

- • ,a‘» , drai. algų lvgis 19^7 me-
Sk’omsram0neS ’r P y Pais aukštas

Dabar pažiūrėkim, 
prospektų numatoma

M.
Statyba

Namų statyboje nurr.ato- 
suvarzyrnaii rnas žymus pagyvėjimas, 
pasalinami. Naujas Kongresas ja dary

siąs šioje srityje daug per
mainų. Veteranu namams 
busiąs palengvintas finan
savimas. Duodamas jiems 
paskolas federalinė valdžia 
garantuosianti skolintojam 
iki 100', . Be to, busią leis
ta statyti namus iki $10,- 
000 vertės ir pelnas staty
bininkams busiąs pakelta? 
nuo 6 G iki 10'i. Namų 
savininkams busią leista ir

svarbu, kad butų Į nuomas pakelti, 
pasiekti rezultatai, kad 
kiek galima daugiau namų
butu statoma.

JEPAI NUO VAIKŲ 
PARALYŽIAUS

. .V1 . . Švedu mokslininkas Sved
ra praktiškesni žmones. n--|berg< Nobelio premija ap- 
gu tamsus rusai. dovanotas daktaras, skel-

—Aš mislinu, kad tu na-j bia, kad jis surado skiepus, 
ne fulini. Jeigu Stalinas bu- kurie apsaugo žmones nuo 
tų toks durnas, kaip tu r"- vaikų paralyžiaus. Kol kas 
kuoji, tai jo niekas neklau- skiepai buvo išbandyti tik-

Flatinkvn “Kelei- 
KalendoriųVU)

Butų mums patogiau 
kad kuogreičiausk) "alėtu 
me atmokėti “Keleivio” 
skolas už namą ir kad ta' 
įvykinti, privalome nnrrt’s 
gauti daugiau skaitytojų 
platinti jo leidžiamas kny
gas ir remti jį visokiai: 
spaudos darbais. Labai ma 
lonu matyti atskaitas kiek 
viename numeryje aukauto
jų skoloms atlyginti. Vie
nok, rašančiam siuos z'- 

Kokios Bus Maisto į džius atrodo, kad da nėr a 
Kainos na ru; inamės musu laik

Maistui kainos numato- raščio padėtimi. Butų ne
mos ne vienodos. Vieni

' daiktai bus brangesni, kiti 
atpigs.

Kakava (cocoa) 1947 m. 
busianti daug brangesnė.

prošali šios žiemos met 
kad kuopos rengtų specia 
liūs vakarėlius, bankietrs 
ar kitas pramogėles sukėli
mui finansinės pagelbės 
Beto. tada turėtume dau-nes Vakarų Afrikoie, kuri 

duoda du trečdaliu visos giau progos gauti nauių na 
pasaulio kakavos, nežinoma rių ir. be abejonės, sugr'ž- 
liga aoniko kakavos me- tų da ir daugiau ex-nariu. 
džius. Ta pati plėga palietė “Keleivis” išleido atei- 
ir Braziliios kakavos plen- nantiems metams puiku ka- 

įva iriausiu!svtų. O dabar jam nu«iloi- tai ant pelių, bet Dr. Sved- taciias. Kovoti su ta liga lendorių. pilną 
džia ir Amerika, ir A n "Ii- berg neabejoja, kad jie ap- kol kas kitokio budo nėra, informacijų, kaina jo tiktai į 
ja. Suvienytų Tautų seime saugos ir žmones. Kartu su kaip tik senuosius medžius 50 centų. Šiais laikais, ka- 
Stalino pašlas Molotovas vi-mokslininku Svedberg dir- visiškai išnaikinti, o naujus da trumoa popierio ir kai
šus mokina ir visus šokina, bo jo pagelbininkas, profe- sodinti kitoj vietoj. Kol nau- na io iškelta, tai butų kaip 

—Taip nėra. tėve. Mask- sorius Arne Tiselius, irgi ii medžiai pradės duoti der- ir už dvka. Draugai, ypatin- 
va norėjo pasauliui vado- švedas. liu, išeis keletas metų. To- gai platinkime kalendorių

Prisideda patraukumas ir prieskonis 
prie Jūsų pietų...

PICKWICK
"ALE that is ALEt»aw mam nosrota «
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Venecuela Nerami Japonų Princai
Venecuelos prezidentas,■ 11 Japonijos princų susi-

revolveriai iškilęs Į sostą,! rinko į iškilmingą posėdiv - X .. . . 77 _ _

Japonų Princai

praeitą savaitę turėjo nura
minti pirmą karininkų suki
limą Karakaso mieste. Mai
štininkus reikėjo malšinti 
bombomis iš orlaivių. Ne
ramumai dabar persimetė i 
krašto gilumą. Prezidentas

ir nutarė atsisakyt nuo sa
vo kunigaikštiškų teisių

Betancourt sėdi ant dreban- giminėms, 
čio sosto.

Jie sako, iš “princo” titulo 
dabar visvien jokios naudos 
nebėra, todėl palieka tuo 
garsiu titulu naudotis impe
ratoriui ir jo artimiausiems

Japcnai Rusijoj
Iš repatriuotų japonų su

žinota, kad Rusija laiko 
kijos vyriausybė išleido i-1 milžiniškose kempėse 550 
sakymą, kurs draudžia Į tūkstančių japonų, suimtų 
Lenkiją Įvežti 17 laikraščių per “dviejų dienų karą” ir 
lenkų kalboje iš Amerikos. * vėliau Mandžurijoj ir Ko- 
{ draudžiamųjų sąrašą jei- , rėjoj. Tik mažai daliai ja- 
na visi svarbieji lenkų kai-Į ponų buvo leista išvykt iš 
ba laikraščiai Amerikoj. Iš-’ rusų užimtos mandžurijos Į 
imtis padaryta tiktai kvis-j Japoniją. Rusija dar tebe- 
linginiams bolševikų laik- 'laiko darbo stovyklose ir a- 
raščiams. i pie 4 milionus vokiečių. dingą

“Laisvė” Lenkijoj
Maskvos pastatyta Len-

Atsargi Šveicarija
Šveicarijos prezidentas 

Dr. K. Kobelt sako. Šveica
rija turi laikyti pilnas at
sargas amunicijos, kad rei
kalui ištikus armija galėtų 
stoti i kovą. Jis sako, 
prisieiti taip. kad tik pa
šaukti kareiviai turės stoti ^un2tmes

Rockefellerio Siūlymas
Milionierius John D. Roc- 

t kefeller pasiūlė Jungtinėms 
i Tautoms duoti 8 su puse 
milionus dolerių, kad UNO 
galėtų iš tų pinigų nusipirk- 

oaliUi New Yorke žemės gaba- 
fl_« lą ir pasistatyti sau rumus.

Tautos ta milio-
Į muši ir nebebus laiko ga 
minti ginklus ir amuniciją

. ’nieriaus pasiūlymą svarstė
ir pneme.

— deklamacijos, dainavimas 
ir kalba publikai labai pa
tiko. Publikos buvo daug.
Viešnios piano kūrinys “Au
dra Baltijos Juroje’’ skam-Į 
ba tikrai muzikališkai. G. j 
Gudauskienė torontiečiams) 
paliko geriausią atsimini
mą.

Vietinės musų meno jė
gos savo dalĮ atliko taip 
pat gerai. Naujas dalykas 
šiame koncerte mergaičių 
lietuvių tautiniai šokiai. Jie 
buvo naujenybė ir publikai 
labai patiko. Kreditas mer
gaitėms ir ši rudeni viešė
jusiai Toronte p. Soniai Pi- 
niraitei. Po koncerto sekė 
linksmus šokiai.

Moterų 5 metų sukaktu
vės buvo gražiai paminėtos.

Toronto Socialistams 
10 Metų

Sausio mėnesĮ socialistu 
organizacijai sukanka 10 
metų. Ta proga sausio 11 
d. socialistai rengia Įspu- 

minėjimą sukaktu
vėms atžymėti. Tai bus kon
certas. šokiai ir kiti margu
mynai. I socialistų minėji
mą atvyksta garbingas sve
čias Dr. P. Grigaitis, dien
raščio “Naujienos” redak
torius.

Ta proga sausio 12 d. so
cialistai rengia Dr. Grigai
čiui viešas prakalbas. Pra- nas 
kalbos bus labai Įdomios, į čiug A Juškus

SO. BOSTON

STRE1KIERIA1 PUOLA REPORTERĮ

Čia scena iš Oaklando, Cal. Streiko pikietininkai 
atakuoja laikraščio reporteri, kuris norėjo juos nufo
tografuoti.

stolių atlyginimą. Iš viso A- 
merifca yra pasižadėjusi 
duoti Filipinų respublikai 
620 milionų dolerųi, kad 
jauna nepriklausoma valsty
bė galėtų pagydyti skau
džiausias karo žaizdas.

SAKYKIM

l/nksm v 
kalėdų

ELEKTRIKĄ1

Ak. tai patogumas ku tuo 
šildytuvu! Ant šito yra pa
tikimas G-E ženklas, reiš
kia geriausj darbą. Y'ra 
trys laipsniai patikimos ši
limos. Nebijo drėgmės. Su 
mazgojamu apvilkalu kaina 
$5.70

Puslapis Penktas

Sekretai FREE Dovanai
Tie, kurie užsirašys 32 puslapių 

Lietuvių Naujienas ant 2 metų už 
$2.00, gaus dovanai sekretų, kaip 
pasidaryti namie alaus, vyno ir sai- 
derio. (.5,

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

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Pajieškau šeimininkės ant ūkio. 

Moteris gali būt našlė, tik gražaus 
sudėjimo, linksmo budo ir draugiš
ka, nuo 45 iki 55 metų amžiaus. 
Daugiau parašysiu laišku. (51 >

J. A. MARKUN,
Route 6, Fort Plain, N. Y.

APSIVEDIMAI
Pajieškau ap>ivedimui draugo, 

nuo 55 iki 60 metų amžiaus, kad 
butų rimtas ir ne girtuoklis. Aš 
esu našlė. Ant rimtų laiškų duosiu 
apsakymą ir paaiškinsiu plačiau 
apie save. (51,

MRS. GRAŽIS,
514 Crawford Street, 
Toronto, Ont., Canada.

Reumatiski Skausmai

kienė. Alice Pulm iškaitė, M. 
Paplauskienė, J. .Mačys, O. Bar- 
vainienė, M. Dišis. J. Dziedu- 
lionis, O. Mikalojunienė. O. Kri-

aprašant veteranų pagerbi
mo vakarienę buvo praleis
ta paminėti, kad vakarie
nės organizatorius ir vaka-

Ukrainos Atstovas
Jungtinių Tautų seime 

Ukrainą atstovauja Komin
terno agentas Dmitrij Ža

Korėjos Laime
Rusų radio stotis Sibire,

Komsomolsko mieste, vis
garsina korėjiečių kalboie-charovič' Manuilski, kurs 
pranešimus, kad jei Korėja kalba keliomis kalbomis, 
nori būti laiminga, ji tunjbet ukrainiškai dar neišmo- 
atsikratyti nuo Amerikos ko gavo jaunose dienose 
globos ir visa pereiti į rusų. Manuilskis vadinosi “bez-

nes Dr. Grigaitis yra 
nas iš geriausių 
koki Amerikos ir 
lietuviai turi.

Socialistų 10 metų jubi- 
lėjinis koncertas ir šokiai 
bus sausio 11 d., 7:30 vai. 
vakaro, 404 Bathurst St., 
Ukrainų didžiojoje salėje, 
kur gros universiteto stu- 

orkestra.

vie-
kalbetoiųj, 

Kanados

vickienė, O. Klivienė. J. šva- f0 vedėjas buvo drg. Alfons 
reika, K. Aimanas. J. Tičku- J. Pieslak, kurs daug dirbo 

J. Strakolis, M. Maluševi- vakarienės suorganizavimui 
ir sumaniai jai avdovavo 
Aprašant toki dideli paren-į 
girną neišvengiama yra kai1 
ko nepaminėti ar apleisti, 
bet drg. Alfonso Pieslak’o 
tokiame aprašyme vardas 
turėjo būti paminėtas ir bu
vo praleistas per neapsižiū
rėjimą.

Dalyvis.

Skrebienė. A.Po 50c: » A. 
į Tvarijonienė.

Pasižadėjimus davė aukų:
P. B. Balčikonis ......... $50
A. Lėpa ..................... $50

Sperti Kilnojama Saulės
Lempa nudegina odą grei
čiau. kaip pietų saulė. Drū
ta... padėk ant stalo... paka
bink ant sienos ar prie kė
dės nugaros. AC-DC. $37J>0

Smulkiu surūkta $4.

globą. Tada, ir tik tada.! "b'ot"n'~nes niekada nie-! b^ . 2
Korėjos žmonės patirsiu, i kur nestoviai nedirbo Prie , .

n-a tikrai Įoiminansi av . kare, toje pačioje .saleje ,, ,.^1™= laimingas g>- bolsevikų jis tun nuolatini Visi Toronto lietuviai kvie-i 
vemmas. rlo,-hn kaino Kominterno -

Viso ..................... $167.05
Prakalbos! Visi Pini£ai surinkti Pa

rį 7 ^oi vo ' siųsti Amerikos Liet. Tary- 
' a’!bai. Nors pagal kolonijos

AMERIKOS PAGELBA 
FILIPINŲ RESPUBLIKAI

Ufanlumas aa__ ii_manu£,ui ijvj
darbą, kaipo 
agentas.

Anglijęs Fašistai

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

vyje galingą šilimą. Šildydama ga- 
i lingai, ištarpins Reumatiškus skaus

mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1. N. J. 

į NUO UŽSISĖS ĖJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 

. žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
Į Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
' vadinamos ATHLETE’S FOOT, su

stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment sutelks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
t 7jnurriv/’it, yra ‘ pAi čiuG-
<lamas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, I)pt 2 
4847 W. I4th Street,

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Šiem Pharmacy
4817 W. 1 Ith St^ Cicero 50, III.

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun-

\čiam j jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. žolės 
ir žiedai po 1 unc.

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

kvota nustatyta bis 
kuti perdidelė — $4,000 

Lietuvos vadavimo 
reikalams, bet stengsimės 
dirbti, kiek mums aplinky
bės leis, kad minėtą sumą 
pasiekti.

Turiu pažymėti, kad mu
sų kolonijoj turime jau gra
žią pradžią padarę Lietu
vos akcijai.

Tad Binghamtono Lietu- 
} vių Taiybos vardu tariu šir- 

aukoto-
A. Lepi. jams.

Jeigu kas pradeda skustis 
elektriškai, jis niekad negrįž
ta prie kitokio skustuvo. 
Štai čia puikus Remington 
Elektros Skustuvas su ke
turiais pilno ilgdmo skuta
mais peiliukais, kas užtik
rina greitą, gerą ir patogų 
skutimąsi. Geriausiai Kalė
dų dovana jūsų vyrui.

$19.50

Amerika jau Įmokėjo vie
ną milioną dolerių Filipinų 
resDublikai kaipo karo nuo-

čiami Į tas prakalbas. Apy-} , -, Į 
linkės miestų lietuviai ge- su e 11 

I rai padalytų, kad jie socia- 
vadasj sukaktuvėse dalyvau- 

iŠ_;tų, nes čia bus naujo, Įdo- 
ir gražu.

Socialistų organizacija 
10 metų yra daugiausiai

Mandžurijoj japonai bu
vo suradę ir buvo pradėję Anglijos fašistų 
kasti uraniumo rudą. Bet Osvvald Moslev norėjo is 
vėliau japonai kasyklas ap- vykti į užsienius “piasivė-|ma!’s 
leido, nes iu mokslininkai dinti,” bet Anglijos vyriau

sybė atsisakė jam duoti! IV ntetylyra 
j'aspoita. nes jis galis pri-idarbl» nuveikusi darbininku 
dalyti šunybių užsieniuose.
Vyriausybė sako. yra penki 
anglai, kuriems pasų duoti, 
negalima.

nesugebėjo iš uraniumo ru
dų padirbti atominių bom
bų. Uraniumo rudų Man
džurijoj dar ir kiniečiai ne- 
kasa. Jie dar nėra apvalę 
Mandžurija nuo bolševikų.

Naujienos is Kanados

PAJIESKOJIMAI
Aš, Stasys Gorodcckas, pajieškau 

savo pusbrolio, Aleksandro V ezaus- 
ko. Malonėkite atsšaukti kuo grei
čiausiai, ar kas jį žinote bei pažįs
tat bučiau labai dėkingas kad pra
neštumėt jo antrašą. Atsišauk;;, šiuo 
antrašu:

ALFONSAS BELSKIS,
367 W. Broadwav. Gardner, Mass. 

Tel.'1816

ii- Lietuvos reikaluose. Lie
tuviai turėtų socialistinės 
darbininku organizacijos1 
darba Įvertinti, nes ii dir-!d,nK« ,ac'.u vlslem 
ba visų darbo žmonių ere-Į 
rovei. Geriausias socialistu 
darbo ivertinimas bus iei 
visi dalyvausime sausio 11 
ir 12 dienomis jų jubilėju- 
je.

N. J.

LAVVRENCE, MASS.

Pajieškau Amerikoj gyvenančiu 
giminių, norėčiau su jais susiraši
nėti. Aš esu kilusi iš Šiaulių apsk
rities, Kruopių parapijos, Šventupio 
kaimo. Amerikon atvykau su Do- 
veikiais; jie yra mirę. Jeigu kas iš 
pažįstamų norėtų apie juos daugiau 
žinių, terašo šiuo adresu: (51,

AMELIJA ŽUKAUSKAITE,
(po vyro Yodis),

2XX Grand St., Bridgeport, Conn.

Metinis Šėrininkų 
Susirinkimas

Lithuanian National Cor
poration Bakery metinis šė
rininkų susirinkimas Įvyks 
1946 m. gruodžio 29 d.. 2 
valandą po pietų. Lietuvių 
Ukėsų Kliubo name. 41 Ber 
keley St., Lawrence. Mas<

Gerbiamieji . šėrininkai'. 
Daly vaukite visi paskirtu 
laiku. Yra svarbių reikalu 
aptarti.

Frank Vareikis,
Sekretorius.

Lietuvesir dabar kenčia 
darbo liaudis.

Svečio, tik ką atvykusio 
iš Europos, susirinko daug 
lietuvių paklausyti, gauti 
žinių iš Lietuvos. Po Įspu- 

j asėkmingi. Toronto lietu- dingos Br. Budgino kalbos, 
viai nesitenkina mažais dar- komitetas kreipėsi aukų Lie- 
bais. Jie skaito už oareigą tuvos išlaisvinimui ir Į trum- 
dirbti tiek daug. kiek tos pą laiką torontiečiai sudėjo 
kolonijos aplinkybės iiems aukų virš $300. Tai yra 
leidžia. Prie gerų norų daug gražus, patriotingas ir 
kas yra galima. Ypatingai naudingas darbas dirbti ir 
šiuo metu reikia daug dirb- aukoti Lietuvos žmonių 
ti Lietuvos išlaisvinimui ir laisvės kovai. Reikia many- kuris 
tremtiniu šelpimo reikalais, ti. kad tai tik pradžia to 
Torontiečiai tuos reikalus didelio darbo ir Toronto 

'laiko svarbiais ir jiems dir- lietuviai j j dirbs kol Lietu
va stosis laisva, nepriklau
soma ir demokratinė.

Toronto Lietuviai Veikia

Atėjus veikimo sezonui 
jau kelios draugijos turėjo 
metinius parengimus. Pir
mieji nebuvo skaitlingi, bet

KorespondencijoS
BINGHAMTON N. Y.

Ad v.

ba.
Prakalbos

Susidaręs penkių organi 
zaciju atstovų komitetas, 
lapkričio 23 d. surengė lie
tuvių parap. salėje vieša*
I rakalbas Lietuvos išlaisvi
nimo reikalais. V vriausias 

' kalbėtojas buvo tik ką iš vardą 
Europos atvykęs Bronius 
Budginas. kurs Lietuvoj gy
veno po bolševikų ir nacių 
okupacijomis. Kadangi 
bolševikiški ir naciški bi
čiuliai buvo žiauriausias 
jungas lietuvių tautai, tai 
B. Budginas ir tūkstančiai 
lietuvių prieš okupantus 
veikė pogrindyje, 
priešinosi Įvairiais 
okupantams.
nupasakojo bolševikų ir 
nacių žiaurybes ne iš kitų. 
bet ką nats yra matęs, ken
tėjęs. Tiesiog plaukai stoja
si ant galvos, klausant apie

I Toronto Moterims — 
Penki Metai

Prieš penkis metus gru
pė Toronto moterų Įsteigė 

‘moterų grupę. Vėliau jai 
davė moterų grupė 

“Daina.” Dainos tikslas lab
darybė ir kiti geri darbai. 
•Jos minėjo 5-kių metų su- 

tie kaktuves, lapkričio 30 
surengdamos Įdomų kon
certą ir šokius. Koncerto 
pažiba buvo viešnia iš Chi
cagos. p. Giedra Gudaus
kienė, nesenai atvykusi iš 

Liaudis Europos ir gyvenusi tremti- 
budais niu gyvenimu. Prieš karą p. 

Kalbėtojas Gudauskienė buvo stambi 
figūra meno srityje Lietu
voje.

P-ios Gudauskienės pil
dyti programos numeriai
1 ianu (kai kuri kompozici- vickienė.

R. Skipičio Prakalbos 
Gerai Pavyko

Gruodžio 1 d. Liet. Sve
tainėj Binghamtono Lietu
vių Tarvba buvo suruošus 
adv. R. Skipičiui prakalbas.

nesenai yra atvykęs 
iš Vokieti ios. Adv. Skipitis 
savo kalboje apibudino 
trumpais bruožais Lietuvos 
istorija ir labai valdžiai 
nušvietė tremtinių lietuvių 
gyvenimą, jų vargus, bė
das ir Lietuvos b vieš gyni
mo reikalą. Jo kalbą plačiai 
aprašė vietiniai amerikoniš
ki laikraščiai.

Buvo renkamos aukos 
T.ietuvos gelbėjimo reika

lams. Aukuoojų vardai se
ka :

Po $5; Eva Strakolienė, M. 
d. i Urbas. Grasė Rudinienė, A. 

Lėpa.
Po $2: J. Morkūnas. J. Ma- 

šanauskas. J. Ivanauskas. Mr. 
ir Mrs. Varkulis.

Po $1: E. .Jasauskienė. M. 
Kazlauskienė, M. Smigelskienė. 
P. Petrauskas. J. Navarauskas, 
V. Pundis, V. Petrikonis, N. 
Židonytė. E. židonytė. P. Ado
maitis. J. Bardis, Mr. ir Mrs. 
A. Bučinskas. M. Petrauskie
nė, Izb. Krasauskienė, J. Sa-

Dar Apie 
Praeitame

Bankistą
“Keleivvj'

Pajieškau savo vyro Kostanto 
Zinkevičiaus, kuris 25 spalių dieną.) 
apie 7 valandą ryto. išėjo į darbą 
ir nebesugryžo. Priežastis man ne
žinoma. Jis yra 55 metų amžiaus. 
5 pėdų 8 colių aukščio, tiesus, sve
ria 160 svarų, tamsus apyžili plau
kai. rudos akys, pailgas veidas ir 
nosis; daug geria, lėtai šneka, vaik
ščioja į šonus svyruodamas. Kas to
ki asmenį pastebėsiu prašau man 
pranešti, duosiu atlyginimą ir bri
siu labai dėdinga. Arba sugryžk 
pats. tai bus visliems geriau.
O jei ne, tai toliau jieškosiu dau
giau. (51)

ONA ZINKEVIČIENĖ.
70x V.'. 35th St., Chicago 16, III.

žiaurumus, kokius kentėjo!ja pačios viešnios sukurta), bonis. A.
-J. Oreškienė. 
Pulm iskas, N.

J. Jus- 
Pul m Įs

Kainos gali Imti pakeistos 
Ik- perspėjimo

Yra tik aprėžtas kiekis
•

Klauskite Jūsų 
Artimiausioj

Edison
Shop

★

BOSTON EDISON COMPANY

Valerijono šaknys .. 
Devinmacės žiedai . .
Ajaru šaknys ..........
Raudonalksnio žievės 
Karališka mėta........

. .20 
.. .25 

. .25 
. .20 
.. .20

Metelė Pe’yna .......................25
. .25 
. .50 
. .50 
$2.75

Gvvatgalvio lapai . .. 
Plaukams Tonikas . . 
Šampoo plaut galvą . 
Vitaminai R Complex

tarnybos skyrius
ALEXANDERS CO.,

414 W. Broadway, 
So Boston 27, Mass.

Užjūrio sritis
ypač Japonija ir Korzja

■c ■

Jus dar galite rašyti šiuos 
tikietus Reguliareje Armijoje

metams, jus dar tu-istodami Į naująją Reguliarę Armija 
rite dvi labai svarbias pirmenybes:

Jus galite pasirinkti bet kuri tarnybos skyr-.u, kur klo
tos dar neužpildytos. Jus taip pat galite pasirinkti tam 
tikras sritis užjūriuose, kur dar yra vietų.

Nauja aukštesnė alga. apšvieta. lavinimas, patyrimai, 
kelionė vis tai naujovinės Armijos gyvenimo dalis Sužino
kite sius faktus savo J. V. Ar
mijos Rekrutavimo Stotyje.
JŪSŲ REGUI.IF.Rft ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI ir ŽMONIJAI 
KARE IR TAIKOJE.

5P Trcmont Street, Boston. Mas

* COODJt

CHOQS£ THIS ,
fihc p»ore>j)oĄ now;

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

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

u f?Keleivis
636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

r I
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
* NAUJŲ METŲ!

Šio skyriaus vedėja sveikina visas savo bendra- 
darkęs ir skaitytcjas, linkėdama joms linksmų J# 
Kalėdų ir visais atžvilgiais laimingų Naujų Metų!

g

'Gelbėkime - Ka?’
Jeigu šiandien toki klau- tiktai pusės miliono dole- 

simą klaustų naujagimis, rių vertės, bet jeigu reikės, 
tai nebūtų keista, stebėtina tai nunešime ir milioną ir 
ar juokinga. Bet kuomet to- kelis! Nes mes tikrai žino
ki klausimą stato savo na- me ir atjaučiame šiandieni- 
riams ir skaitytojams LDS nį Lietuvos žmonių baisu

rodo. ; kos. atsirastų prietelių ir
Ir tokiu atvirumu “Tie- nepritruktų nei pinigų, nei

sa” bando primesti kaltini- rūbų — nieko, kas tik butų __ n a t t?,----- . ..r...» T,.mą BALFui už pažadėjimą 
ir neištesėjimą teikti pašal
pą nukentėjusiai Lietuvai. 
Bet apsivils “Tiesos” leidė-

reikalinga! Ir dar kaip 
mums butų miela ir malonu 
tai atlikti! Juk pasauly ir 
nesrali būti nieko meilesnio

jai, manydami, kad visi jos ar brangesnio, kaip kad su
skalbto jai aklai tam pati- šelpimas to, kuri sunku pa
kęs. Nes ir dabar jau “Tie- siekti... Šiandien didelė A- 
sos” skaitytojai neabejoda- merikos lietuvių didžiuma 
mi gali jos leidėjus Drilygin-i nori sušelpti Lietuvoj esan
ti tai senai lietuviškai pa-; čius savuosius. — bet kad 
tarlei: “Kiaulė, kuri maišą
drasko, pati ir žviegia.”

“Tiesos” leidėjai vis šau
kia gelbėti Lietuvą! Atro
dytų, kad Lietuva tikrai 
jiems rupi. Bet daugelis 
skaitytojų kitaip supranta 
nes jau persitikrino iš jų 
atliktų ir daromų darbų.

AT IT,,; dalt ui via įaugti
žinoma, kad Lietuva ir lie
tuvių tauta gyvena baisios 
tragedijos laikotarpi. Ir 
BALFui labai rupi teikti 
pagelbą netiktai nelaimin
giems Lietuvos karo trem
tiniams, bet ir Lietuvoj e- 
santiems, kurie nuo viso 
pasaulio ta “geležine uždan
ga” atskilti kenčia.

Na, tai ponai “Tiesos” 
leidėjai, kurie nuolatos siū
lote BALFui gelbėti Lietu

musų ir jų nelaimei, nega
lima tą padaryti, mums yra 
neapsakomai skaudu ir ap
gailėtina. O dar skaudžiau, 
kuomet matome tokius pasi
tyčiojimus, kokiais “Tie
sa” nuolatos peni savo skai
tytojus.

Kad “Tiesa” veltui nesi
sielotu. turiu jai nagakyti. 
kad ii kartais nepasiūlytų 
BALFui teikti Lietuvai pa
šalpa per komunistų “Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą” arba per “Russian į 
War Relief Fund,” kas vra 
vienas ir tas pats, nes iau 
apie 2 metai kaip BALF, 
pasitikėdamas jų priža
dams pristatyti pagelbą 
Lietuvos žmonėms, pasiun
tė per RWRF dideli siun
tini rubu ir medikamentu.

vą ir jos gyventojus, paša-. kuriuos jie ir žodžiu ir raš
kykite, ar patarkite mums. ■ tu prižadėjo nuvežti ir iš- 
kokiu keliu ir kaip tai ga- dalinti Lietuvos gyvento-
Įima padaryti? Už toki nu
rodymą mes busime jums 
labai dėkingi, o jei reika- 
lautumėt užtai atlyginimo, 
tai jokia kaina mums ne
bus perbrangi. Mes tada 
kuogreičiausia. didžiausiu 
pasiryžimu, eisime kad ir 
spygliuotu keliu, veržšimės 
kad ir per mažiausią tos 
“geležinės uždangos” spra
gą, bet nešime Lietuvos gy
ventojams pagelbą — ne-

jams. bet ir iki šiai dienai 
BALFas neturi jokių žinių, 
kad bent vienas siuntinys 
butų kada nors pasiekęs 
Lietuvą, arba kad Lietuvos 
gyventojai butų buvę tuo- 
mi sušelpti.

V. J. Količienė,
LDS narė.

Šalta moteris yra ta, kuri 
dar nesutiko to wro. kurį 
ji galėtų mylėti —Stendelis.

PALEISTA BE BAUSMES

KELEIVIS, 30. BOSTON
---- * -"~T,mZ2~l III I T^—61

TRIKAMPĖ” MEILĖS DRAMA TEISME

Užsidengęs akis vyriškis yra Californijos Technologijos Instituto profe
sorius su savo žmona. Karo metu jis buvo paimtas armijon ir išsiųstas Fran- 
cijon. Tenai susipažino su 21 metų amžiaus francuzaite ir sugyveno su ja 
kudikj. Mergina atsivijo paskui jj Amerikon. Jisai prisipažino savo žmonai. 

Pasikalbėję, jiedu nutarė tos francuzaitės kūdiki priimti kaip savo. Mergina 
teisme verkia ir prašo, kad teismas paliktų kūdiki jai.

LIŪDNOS KALĖDOS

Tau liūdnos Kalėdos, 
Mus brangi tėvyne.
Nes skaudžiai pažeista 
Tau jautri krūtinė!

Oi skursta žmoneliai, 
Netekę liuosybės. 
Žiaurusis burliokas 
Nepaiso teisybės.

Eglaitė žalioji 
Ant kalno stovėjo. 
Matydama skriaudas 
Iš baimės drebėjo.

Šjmetą paliko 
Jinai nerėdyta.
Nes josios puošėja 
Toli išvaryta.

Sesės nedainuoja 
Kalėdų dainelių.
Tiktai graudžiai verkia 
Jaunųjų bernelių.

Visi tiktai laukia.
Kad juos paliucsuotų. 
Stalino paveikslą 
Šiukšlynan iššluotų.

Tada lietuvaitės 
Eglaites rėdvtų.
Iš žalių rūtelių 
Vainikėlius pintų.

B. Gurskienė.

Augins Kūdikius 
Dirbtinu Budu

"Keleivio”, Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

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

1 rinkti į kelias dienas visų veislių 
gyvūnas, kurie gyvena išsiplėtę po 
visų žemė-; lamuo.j? Kaip jis ga
lėjo tuos gyvūnas prastoj ?su, ai- 

į koj sutalpinti? Iš kur ėmėsi tie:;
,vandens. » ad visą ze.nę apsemtu?

IKur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nujauk šeimynos galėjo atsi ras- 
ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis- 
, iių žmonės? Šitie ir šimtai kitų 
klausimų, j kuriuos negali atsakyti 

, jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš- 
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 

J be galo įdomi. Kas žodis — tai fak 
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.
TABAKAS.

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

Sis veikalas trumpais ir aišldab 
taktais parodo, kaip iki šiol keitės: 
draugijos formos, ir kodėl tarės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c

salierą ir žalią pipirą. Pri
dėk prie jų keną tomeičių, 
truputi miltų, sumaišyk ir
pavirink, kad sutirštėtų. ---------
Tada sudėk makaronus, iš- Švedijos daktarai daro 
maišyk, apibarstyk duonos bandymus gimdyti kūdikius 
trupiniai, kurie buvo paspir- be motinų. Jie ima žmogaus 
ginti ant sviesto ir pastatyk sėklą, buteliuose padaro 
i pečių, kuris turi būt jau dirbtiną apvaisinimą ir ban- 
ikaitintas iki 375 laipsnių, do buteliuose išauginti ku- 
Tegul pakepa 30 minučių, dikj, kaip motinos yščiuje.i 
ir bus gatavi duot stalant. j Dabar švedų daktarai į-

------- ---------  nešė i parlamentą įstatymo
TROŠKINTA JAUTIENA • projektą, pagal kurį tokie

--------  i bandymai bus legališki ir
3 svarai jautienos. Į valdžia jiems nekliudys vei-
3 šaukštai miltu sumaišytų žmones buteliuose. Šve

dijoj nėra įstatymo, kurssu druska ir pipirais.
3 dideli svogūnai, 

i 3 šaukštai riebalų.
2 šaukštai gatavos muštar- tymas aiškiai

dos- j “butelinių beibių” gimdy-
1 šaukštukas salieru sėklų. mą jr auginimą. Tie dakta- 
l puodukas tirštų tomeičių raį sako, daug švedų šeimy- 

arba nedidelis kenas tomeičių ny neturi vaikų, bet norėtų 
sriubos (tomato soup). į turėti. Daktarai gali paru-

Gerai mėsą apibarsčius pinti vaikų, bet reikia, kad 
miltais, apkepink riebaluo- įstatymas legalizuotų tokį
se, sudėk supjaustytus svo- žmonių dauginimą.

'gunus ir juos paspirgink,- 
' paskui sudėk muštardą, sa

APIE VALGIUS
SPIRGINTOS KEPENYS 

— PUIKUS VALGIS

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėiko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panaš.ų dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-raa G-mus. Kaina .. 15c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaagoti. ParaM 
D-raa F. Matulaitis. Antra, peržiurk 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 2ie.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, koriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos < so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ............................ . lės.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdą, ragai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba kaip Atsirado Kalbos.*’ 
Parašė Z. Aleksa.
10 pusi.......................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SPYCIA1.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džiar. Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjiniai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............. 25c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
m v.i.RVo aiaitikintia Vyras; (2> žydinti Giria,M. Valadka. Knyga Klaida; (4) Korekta. Jose nuro

doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... lBc
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas yra arba tikisi kada non 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
rišo reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
jo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. 61.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, į 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 61-00 

MATERIALISTIŠKAS
draustų tokius bandymus, i ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
bet daktarai nori, kad įsta-J fti knygelė aiškina proletariato ti

legalizuotu: k?®*1**® - - gimdo pasauly.
neri žinoti, 

įvairiausius nuota
kias, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina

kalą. Jei r 
ulyje įvai 
perskaityk

rrrrrrrrvrrrvTvrrsTnnnrw

Švedijos parlamentas tą 
klausimą dar nesvarstė. Vi- 

lierų sėklas ir tomeites. Vi- soj Švedijoj šitas daktarų 
rink 3 valandas ant 1 ’ ’’ ’ ’
lėtos ugnies.

labai sumanvmas sukėlė didelę

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ 
49 MOTERIS

Nupirkit svarą kiaulės 
kepenų, nes jos daug piges
nės už kitas kepenis, o sko
nio ir sveikatingumo žvilgs
niu geresnės. Jos parsiduo
da supiaustytos riekėmis, 
kaip tik kepti. Užpilkit jas 
verdančiu vandeniu ir tuoj 
vandenį nupilkit. Sumaišy- 
kit miltų su druska ir pipi
rais ir pavoliokit juose ke
penis. Tuo tarpu skauradoj 
ištirpykit 3 šaukštus taukų 
(bekono taukai tam tikslui 
tinka geriausia). Kepenis 
reikia sudėti Į verdančius 
taukus ir spirginti apver
piant, kol pagrus abudu šo
nai. Tik nereikia perkepin-j 
ti, nes bus kieti.

Prie kepenų reikia duo
ti spirgintu svogūnų, bulvi
nės košės ir žirnių.

Kaip sakėm, kiaulės ke
penys geriausios. Antroj 
vietoj eina jaučio kepenys. 
Veršio kepenys vra bran
giausios. bet neduoda nei, 
pusės tu vitaminų, ką duo-į 
da kiaulės kepenys.

Šiomis dienomis Berlyne 
buvo suimtas tūlas Bruno 
Luedtke (ištark: Liutkė), 
kuris per 20 metu yra nu
žudęs 53 žmones, iš to skai
čiaus 49 moteris.

Prie savo kruvinų darbų 
Luedtke prisipažino.

Savo žmogžudišką karje
rą jisai pradėjo būdamas 
16 metų amžiaus vaikėzas. 
Pirmutinė jo auka buvo 
našlė Frieda Roesner, ku
rią jis pirma išprievartavo, 
paskui užmušė. Tai buvo 
1924 metais. Tais metais 
jisai nužudė dar tris kitas 
moteris. Paskui per 19 me
tų jisai kasmet sunaikinda
vo po vieną gyvybę ar dau
giau.

Sakoma, kad nacių val
džia visa tai žinojusi, bet 
kažin kodėl nenorėjusi to 
kelti aikštėn.

sensaciją. Švedijoj jau se
nai gimdymu skaičius yra 
žemas ir valdžia nesenai į- 

Jvedė pašalpas tėvams už 
I vaikų auginimą. Jei švedų 
daktarų bandymas pasiro
dytų sėkmingas, tai reikštų 
didžiausią revoliuciją žmo
nių gyvenime.

Moteris yra angelas vi
suose savo vyro žingsniuo
se ... Ji atstovė grožio ir 
gracijos ant žemės; ji mei
lės pasiaukojimo nešėja; ji 
ramintoja gyvenimo var
guose ir sielvartose, vyro 
džiaugsmas ir pasididžia-
vi mas.

GARDUS MAKARONAI

Sudėk makaronus į puo
dą. užpilk vandeniu, pasu
dyk ir pavirink iki suminkš- 

Čia matosi Katherine Wanstreet, 17 metų amžiaus tės. Tada nusunk ir perpilk 
mergina su savo motina. Ji buvo areštuota ir kaltina- šaltu vandeniu. Tuo tarpu 

ma nuskandinus vaiką upėj. Išklausęs jos pasiaiški- turėk jau paspirgintą ant 
nimą. teisėjas Hayden bylą numarino ir paleido mer- sviesto ar margarino smul- 
giną be bausmės. _ _ „ >lK kiai supiaustytą svogūną.

JUOKAI

TAIGI!

Moteris susirgo gerklės 
užkimimu. Vyras pašaukė 
daktarą, kuris ištyręs padė
tį, parašė receptą ir vyrui 
sako:

—Nesirūpink perdaug. 
Liga nepavojinga, tegul li
gonė ima vaistus, kaip už
rašyta ir svarbiausiai, kad 
kuo mažiausiai kalbėtu.”

Vyras:—Daktare, tai bus 
maloniausios man trijų do
lerių vertės išlaidos.

Nori būti mylima, tai ir 
pati mylėk.—Seneka.

Meilės jėga gyvai pasi
reiškia tik netekus mylimo 
žmogaus, — sako čekovas.

—Bieiinsku. jausmą

Mažai myli tas, kas gali 
žodžiu išreikšti visą savo

0T KNYGA!

Dantė.

Didysis Lietuviškas
SAPNININKAS

Nauja, viri 300 poslapių kny«a. 
kurioje yra išaiškinta daugiau 

kaip 5000 sapnę
Nustatyta kaina yra 62.00. bet 
“Keleivio“ skaitytojams tik $1.00 

Užsakymus adresuokit taip: 
KELEIVIS

S36 Broad«ay, So. Boston 27,
Ma

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia lovana vra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
Kos kas “Keleivis” 
kainuoja tik $2.50 
metams. Po Naujų 
Metų bus jau $3.00.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

nm

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juo^ų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .. 25c
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdesri znygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. ParaM 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................... .................... 10e.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Sir deklamacijų. V'iokios temos:

rbininkiškos, revoliucionieriškos. 
tautiškos, humoristiškos ir laišvama- 
niškoe. Visos skambios visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...............  28e.
KUNIGŲ CELIBATAS.

ši knygelė parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Cis 
išaiškinta visa jų bepatystės irteriia 
jos pasekmės ir doriškas dvr.siškijes 
nupuolimas. Šia knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas Ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų Parašė 
kun. Geo. Tovmsend Fox. D P su 
lieturino Ferdinand de Sam^gitic.
Kaina ......................................... 23-'
KODfiL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, todėl Ji» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri* 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina to* 
knygutės .....................................

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai z»r><- 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano. kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėj'* Ir s 
knyga parodo, kodėl taip r-auoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25r
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23................... 10c.

i “Keleivi*,” ®3€ Bro*dw*y 
South Boston. M

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paieikslę, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nl O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarėtų papaaM save aaygyuų minėta knyga. 
Kiekviena* nusipirkę* t* kaygų paaidžiaaga. Pinigui aeriraMa 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti ti«»ng papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keliivio" ad
resų ir nepamirikit prllipyt o*3 centus markę.

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

i
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POLEMIKA IR KRITIKA
KELEIVIS, SO. BOSTON*4* ■ •nr- =-----------
Už toki minkštą nuolai

dumą atgailaus rugiai ir 
Amerika, Maskolija. buda- 

, ’*au at'
jų turėjo būt teisiami ir sargi, apdairesnė, iėkiu 
skaudžiai baudžiami, o Vo jai teks, tik mvr.s 
kietijos žemė bent į septy- liu ją užstoti, ne.- ji tęsia 
nias dalis išdalyta, prijung- Hitlerio užsimotą u pa. 
ta šalinėms valstybėms, be vergimą ir ir naiKinimo žv

virš 16 milionų žmonių!
[ Tai baisus skaičius. 

Bent keli milionai kai
RUDŲJŲ IR RAUDONU- Tiek po pirmojo, tiek po čiausių nacių ir jų padėję- ma grobuoniška. 
JŲ BROLIUKU NUODAI antrojo karo stebėtojai ma- ♦-*«"’ n- — ^dairesne

IR ŠMEIŽTAI į nė, kad nugalėti vokiečiai
XT . “ ; bus tiek nubausti, jų san-
Neiškenti, žmogus., nepa- tvarka suardyta, valstybė 

žiūrėjęs musų spaudą - laik- suskaldyta kad ateitv iš 
rascius. \ įenarne iš jų, “Lai- Vckietijos'

"agreementą” su mainierių 
unija. Tas garsusis susitari
mas yra geras 90 dienų, o 
po to laiko jisai lieka be

Puslapis Septinta*

LSS Reikalai

. r. , - - _____ įjos joks pavojus ne-
sveje,” A. Bimba prisispy-1 begręs. 
ręs nervinasi ir beveik kas-- p0 pirmo karo Vokietija 

išim-įjiko visai nenubausta. O po 
antro karo naciai “naikina
mi” tik dėl žmonių akių;

tinai visi lietuviai tremti
niai Vokietijoje ar kitur y- 
ra “fašistai,” “naciai,” bet 
jis gerai žino, kad lietuviai 
tų rudųjų Hitlerio garbin
tojų turėjo labai maža skait-

užuot radus milionus kaltų- 
kalčiausių žmonių žudikų, 
nuteista vos saujelė. Tai ne 
teismas, o pasityčiojimas iš

lių, kurie jau šiuo metu, jei milionų nekaltai nacių nu 
jau nėra išžudyti pačių rau- žudytų ir iš milionų. tebe- 
donųjų broliukų, tai pasi-! kenčiančių dėl godžių na- 
likusieji yra izoliuoti ir jo-'cių kruvinos sauvalės.- Tas 
kios žymės musų gyvenime iš nekaltų pasityčiojimas 
neparodo ir negali parody-Jeina buvusių nacių vokiečių 
ti. A. Bimba ar jo pasekė- naudai.
jai gerai žino, kad tuos; Kuh sako, ne milionas, o 
‘cheers, ką jis kartoja, milionai nacių paleidžiama 
buk Naujienos ar kas kitas nekaltais; nacių baudimo 
Hitleriui šukavo, tai darė eiga, tai tik juokai. Sako: 
Stalinas ar jo pastumdėlis• paprastai yra žinoma, kad 
Molotovas 1939-1940 me- britų valdomoj zonoj, di- 
tais Maskvoje ir Berlyne ir džiausiąs skaičius 
kurių “sucementuoti krau- kurie prie Hitlerio 

santykiai ii
nacių.
užėmė

348 nariai. Už palikimą se
no vardo balsavo 139 na
riai. Vardas nutarta pakeis
ti.

Už rinkimą Į Centro Ko
mitetą 9 narių, iš kurių pen
ki prie vietos ir 4 iš kitų 
Kolonijų, balsavo 445 na
riai. Už seną tvarką, kad 
butų tik penki Centro Ko
miteto nariai, balsavo 40 
narių. Pasiūlymas priimtas.

Už suteikimą Centro Ko
mitetui galios šaukti LSS 
suvažiavimus pagal reika
lą balsavę 356 nariai. Prieš, 
arba už palikimą senos 
tvarkos, kad suvažiavimai

vertės. Bet jeigu abidvi pu
sės sutinka, tai tasai agree-Į 
mentas gali būti geras ir il
gesni laiką. Praėjo daugiau Bostone 
negu 120 dienų. John Lewis 

tą susitarimą 
naujo, bet val- 

kanki- džia atstatė jau ne revolve- 
Mas- ri. bet kulkosvaidžius Į an- 

i gliakasių krutinę...
Dabar valdžia nori ang-

ir
nepake-

vokiečių valdžios. Tada ir gį. Mums jų nega:’- kalba- pareikalavo 
tik tada iš vokiečių nebe- me už lietuviu.-. ž savo peržiūrėti iš 
butų pavojaus kitoms tau-: brolius, nužudy
toms. Dabar daromi vien namus ir miršta 
juokai: dar tebebūdami po kolijos gilumoj.
4 valstybių priežiūra, be sa
vo valdžios, vokiečiai jau 
balsiai apie vadą ir atsikė
limą kalba (o slaptai galbūt 
jau ir turi). Tai kas M Įdomi. Ką naciai 
“taikos, kada ketui ių rusai bolševiką,
lių kariuomenės apleis jųj* 
žemę? ' * Ams

Karas senai ougėsi, bet 
lietuviai neturi ramybės, 
Lietuva užimta, maskdlina- 
ma. lietuviai.-išvežami, žu- 

nadėjo.
tą rusai bolševikai tęsia.

Rūkas.

Referendumo Rezultatai
Lietuvių Socialistų Są

jungos suvažiavimas Įvykęs 
1946 m. rugsėjo 1 

ir 2 dd. priėmė kelius kons
titucijos pakeitimus, dėl 
kurių visi nariai buvo kvie
čiami pasisakyti referendu
mo keliu. Referendumas at
sibuvo jau visose kuopose 
ir rezultatai pranešti cent-

liakasių unijos prezidentą rui kur komisija iš 
J. L. Levis i kalėjimą uz-,A. Paškevičiaus, U. Križa- 
daryti. angliakasių unijos nauskienės ir V. Kalvelio 
tuilą užgrobti, o pačius an- prisiųstus rezultatus suskai- 
gliaksius padaryti betei- jr skelbia visu nariu ži- 

: siais vergais...

Angliakasio Pastabos
Iš Pennsylvanijos anglia- sveikatos netekusi, arba jo

• a v ■* 1 • Y 1 _ _  — X——X X a ■> a I . I r-t nmr-. ■ , , . ,1kasio A. 
dar prieš

B. laiško, rašyto šeimyną likusią be duonda- 
streiko užbaigą, vio, užlaikyt, duoti tinka-

pne
ju' santykiai ir visi aukštas vietas, dabar taip „ 
dalbai kaip tiktai pakūrė pat eina valdininkų parei- - -
pasaulinį karą ir išžudė mi- gas. Nors ir maskolius na
ilonus nekaltų žmonių. Jis, ciai apmulkina, tačiau tie 
Bimba, gerai žino, kad Hit- nuodugniau nacybę valo, 
leris ir Stalinas tai buvo du ypač aukštųjų mokyklų mo- 
vienodi broliukai, kurie no- kinius; aukštosios mokyk- 
rėjo pasidalinti pusiau ne los tai tebėra nacvbės ru- 
tik Europą, bet visą musų šiai.
pasaulį. Jis. Bimba, gerai Būdamas Berlyne, Kuh 
žino, kad Hitleris papuolė klausęs vokiečių, ką jie ma-į 

no apie Lidice žudynes. I 
tai beveik visi atsakė

dedame šias pastabas dėl 
angliakasių unijos kovos:

Apie Streikus
Aš ir kiti mano draugai 

darbininkai ir

mą duonos kąsni, tinkamą 
drabuži apsirengti, tinka
mą butą pasislėpti nuo 
žiauraus oro? Juk anglia
kasiai yra labai daug pri-

kitu darbviečių darbininkai.deję.savo kruvino prakat
iš dalies sutinkame. kad,to- *

(Streikai nėra geras ginklas r'umų pakelę budavodami 
kovoje

tūrime naudoti savęs 
gynimui nuo besočio

v,s. atsakekai;
puolė raudonąjį žudiką. Jis, j tai yra Lidiče?” Radęs vos mes <la,blmnkal da 
Bimba, be abejo, žino Hit-:vieną 
lerio - Stalino slaptas sutar- jęs, kad Lidiče su žmonė
tis, o jei nežino, tai tegul,mis sudeginta. Kitą paklau- 
pasiskaito iš Nurembergoįsimą patiekęs: jei butu Vo- 
dckumentų kopijas kurių kietijoj laisvi balsavimai 

renkant

iš dalies sutinkame, kad,
nėra geras ginklas “umiL 
prieš kapitalizmą

už geresni rytojų, už gėrės- Del to “Revolveric” 
nį duonos kąsnį ir darbo; Valdžia skundžiasi, kad 
sąlygų pagerinimą. Bet kob angliakasiai iš kelių kartų 
kas mes tą ginklą - streiką derėjosi dėl savo gyvenimo 
tnvi'mo noiirlnti savos ansi-’ na crprinimo atstatė ’ evnlvp-

d raugų

Valdžia ne syki nepasa-
niai.

Referendumo keliu buvo!
kė anglių kasyklų savmin-:sprendžiami sekami klausi- imliai,n“

Ši'r'Ms, SotValisių
kapitalistų dienraščiai ir Amerikos Lietuvių Sočiai- Rinkimas Centro Komiteto 
radio stotys, kur tik su-'demokratų Sąjungą: 2) L.i Suvažiavimas pasiūlė na-

įr Amerikos
su-'demokratų Sąjungą: 2)

griebdami kokias biauriau- S. S. Centro Komitetas sų-'riams devvnius kandidatus 
sias srutas, pila ant John L. j daryti iš devynių narių, iš j j Centro Komitetą. Nariai 

balsavimu turėjo 
tuos kandidatus patvirtinti

Referendumu

Stalino nemalonėn tik tada, 
kada rudasis žudikas už

apsi 
kapi- 

ginklo 
netu-

pagenmmo atstatę revolve 
rį. Kieno gi rankoj yra 
revolveris?

Levis galvos, o pačius mai-, kurių 5 butų iš vienos 
nierius gąsdina visokiais 
baubais.

Del Ko Ėjo Kova
Mes. angliakasiai, nori

me laimėti štai ką: 5 dienų 
darbo savaitę; jei ne 6, tai
7 valandų darbo dieną, vie
toje 8 valandų darbo die-, . ... . .
nos su tuo Dačiu uždarbiu,' 5Uvaziav.mo pa.iulymą,
ka ir dabar uždirbame: jei.I Amenko, L.etuv.ų Soc.al- 
nė 10 centų, tai bent 7 a, demokr»tM Sąjungą baltavo
8 centus nuo iškasamų an
glių tonos Į angliakasių lab-, kova. Mainieriai dabar sto- 
daros fondą; mes reikalau-;vi pirmose Amerikos dar-

tas! jame geresnės darbo apsau- bininkų kovų eilėse. Jie ko- 
:gos kasyklose, kad gazo ir

ap.Y-. visuotinu 
linkės, o 4 iš tolimesniu ko-
lonijų ir 3) 
buvo sprendžiamas klausi
mas, ar LSS turi daryti sa
vo suvažiavimus kas 2 me
tai, ar palikti tą reikalą 
spręsti Centro Komitetui. 

Už pakeitimą vardo, pa-

1946 metų gegužės 26 d.'dulkių ekspliozijos neįvyk- 
, . . , . rime. valdžia, perėmusi mainas Į tų kasyklose ir t.t.

\° t Visai dar nesenai anglies savo rankas, sudarė garsųjį Tai toki yra musų sunki
kasyklose svarbiausieji dar-Į
bo Įrankiai buvo pikis, še-į

voja prieš brangstantį gv-
. vemmą 
' prieinamu

vieninteliu jiems 
budu — streiku.'

A. B.1

ar pakeisti kitais. Pagal 
visuotino balsavimo davi
nius suvažiavimo pasiūlytie
ji kandidatai gavo balsu:
J. Glaveskas.................366
J. Buivydas ............... 373
Dr. P. 'Grigaitis .......  340
P. Kriaučiukas ....... 360
B. Spudienė ............... 353
J. Januškis ............... 375
M. Svingle ............... 379
Ph. Warner ............... 32L
J. V. Stilsonas ........... 336
Pagal balsų skaičių aukš- 

paduotieii draugai su
daro Centro Komitetą. Tie 
visi kandidatai buvo suva- 

(Nukelta į 8-tą pusi.)

I v. ciau

dalis paskelbta “Keleivy. 
Tai jis pamatys, kad tie du 
broliukai razbaininkai kaip 
tik yra didžiausi fašistai, 
kurie suktu stė antrąjį pa
saulinį karą ir pavergė Eu
ropą: Hitleris laikinai, o 
Stalinas dar ir iki šiai die
nai fašistiškai smaukia už
grobtas šalis.

Bimba gerai žino, kad 
tai ne Grigaitis “rėkė cheers 
Hitleriui,” bet jo numylė
tas Stalinas ir jis pats. Bim
ba iš Nurembergo doku
mentų pamatys, kad Stali
nas dar prieš antrą pasau
linį karą darė planus ir 
meilinosi Hitleriui, kad pra
dėjus karą pasidalinti Len
kiją. užgrobti Suomiją, Es
tiją. Latvija, Lietuvą. Hitle
ris tik su Stalino pritarimu

yra 
kiek 
nacius

vėlas, rankom sukamas į 
, ,. . , . . grąžtas. Be šitų įrankių bu-ivaldininkus, Kaip, beįmanoma pradėti dar-1 

demokratinese saiyse. q šiandien pikis, ševe-j 
vokiečių valsuotų uz jag rankom sukamas grąži

visų apklaustųjų t
suradęs, kad 55 iš 100 bal- i _
suotų uz nacius! -

Apie vokiečių žiaurumus, 
visai nekaltų žmonių milio- 
nais žudynes, jie drąsiai 
pasiteisina, tai buvęs karo 
metas. Toliau jis sako: Vo-Į
kietijoj nauja? nacionaliz- ’ įinklį _ streiką pa.
mas, kuiis yia nacizmo ta- (|e?įme j muziejų atminčiai., 
sa, pakeitė savo spalvą is, •iii
rudos i ružava ir ima reikš-' Apie J. L. Lewis

viešai, kalbose visu sro-: Tb-e United Mine Wor- 
kers unijoje John L. Lewis 
vra unijos narys ir legališ- 
ku budu jisai yra išrinkta? 
būti unijos prezidentu. Jis 
turi vykdyti unijos konsti-

kraunami į muziejų, 
savo drenas atgyvenę 

įrankiai, o jųjų vietą užima’ 
modemiškos mašinos.

Aš esu įsitikinęs, kad 
mes darbininkai laikui bė-’ 
gant įsitaisysime geresnį 

inklą negu streikas, o se-

J

i?

b

I!

it

ir ima
tis viešai, kalbose visų sro 
vių vokiečių vadų.

Vieną vakarą Kuh nuėjęs1 
vienon vokiečių sueigon, 
kur bavaras i susirinkusius 
pasakęs: “Pagaliau turime 
laisvę, bet būdami vokie
čiai. amžinai jieškosimepradėjo pasaulinį kara. . ,... ......Sandarietis. naujo perdetinio iki ji rasi-

_______ Įme. Tuomi, žinoma, vokie-
vadą,VOKIEČIAI TEBEDEGA 

IŠDIDUMU

Tūlo Amerikos dienraš
čio žinrašis F. Kuh. iš Eu
ropos patiekia žinių apie 
Vokietiją ir buvusius 
cius ir jų erštus.

na

ciai mini naują vadą, kaip 
buvo Hitleris. Buvusi nacy- 
bė bus pakeista kitu vardu, 
siekis tas pat. Vokiečiai, 
naciai ir ne naciai, paskuti
niame kare išžudė niekuo 
nepraši kaitusių, sveikų, jau
nų, senų:' moterų ir vaikų

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..................................................... IL00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.

tuciją ir internacionalinės 
konvencijos nutarimus. Tai Į 

i yra jo darbas. John Lewis t 
nėra nei diktatorius, neii 
bosas, nei savininkas, bet 
tiktai prezidentas. Tai ir 
viskas. Vyriausias mainie
rių unijos bosas yra “policy 
committee” iš 250 vyrų. Ši
tas komitetas gali prašalin
ti ir J. Lewis iš prezidento 
vietos, arba uždėti jam 
bausmę, arba gali ii su
spenduoti iš unijos iki seka
mai mainierių konvencijai.

Mainierių unija nėra ko
kis palaidas, be tvarkos 
mulų bončius, bet tai yra 
gerai ir tvirtai organizuo
tas kūnas, kurio besotis ka
pitalizmas nekenčia. Todėl 
kada dedate Į “Keleivį” 
žinias apie angliakasių ar
ba kitų darbininkų kovas 
už geresnį duonos kąsnį. Į 
neduokite vietos unijų va
dų kandžiojimams.

Apie Labdaros Fondą
Į mainierių iškovotą lab

daros (welfare) fondą an
glių vartotojai moka po 5 
centus nuo iškastų angim 
tonos.

Mainieriai mainose dirb
dami po 10, 20, 30 ar dau
giau metų pasensta, spėkų 
netenka, arba jauni vyrai 
netenka sveikatos, rankų, 
kojų, arba ir gyvastį pade
da, o jų šeimynos turi eiti 
ubagauti ir badaudami gy
venti ir mirti. Ar tai toji 
publika negali angliakasį 
pasenusį, arba kitaip kaip

U

Labai madoje

Kalėdas

-F"

1------ 1
LONG D,S

TAU'C*
h

IHITFp
i y

d

flMI

TAIP, išrodo, kad Miss Long Distance 
bus labai madoje per Kalėdas. Beveik visi 
telefonuos. Ir, nors mes suvedėm visus 
Long Distance laidus ir skaidlente kokias 
tik turėjom, vis dėlto mums reikia daugiau 
įrengimų Naujoj Anglijoj. Tad bus neiš
vengiamų pavėlavimų, ypač Kūčių vakarą 
ir Kalėdų dieną — taip pat ir per Naujus 
Metus.

Pavėlavimų bus mažiau, jei atliksit pasi
kalbėjimą keliom dienom prieš šventes.

EVV INGLAND TELIPHONI TELKGRAPH CO.
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S. Michelsonas .......... $25. Finelis, Kimartis, M. Jasiunas.
J. Norkunienė ............... $15 J. Vaičiūnas, J. Pocius. J. Ba-
Po $10: Jonas Grigalius, Po- kūnas, S. Strazdas, Neviackas,

Socialistai Remia 
ALT Vajų

Bostono Mokytojai už Lankėsi p. Ona Kubilienė
Algų Pakėlimą 1 --------
------------------ Į Dainininkė p. Ona Kubi-

Bostono mokytojų orga-įhenė iš New Yorko aplan- 
nizacija įteikė miesto mo-1, kė “Keleivio” redakciją ir 
kyklų komitetui reikalavi-' paaukavo Amerikos Lietu- 
mą pakelti tuoj pat moky- vių Tarybos vajui $5.00.

J. Ainingis, p. Rūta. J. Venys, j lArmonistas J. Shuri- to->^ algas P° 800 dolerių . Ponia Kubilienė prižadė- 
P. Jankus, Sinkus. P. Latvins- , . . . ” p ’t per metus. Mokytojai reika- jo net ir savo talentu prisi-
kas, A. Kazlauskas, J Tuinila 2—Birutės Radio Choras, IauJa įstatymo keliu suly- dėti. jei šitam vajui butų 
Petras Yotis, M. Savalioms,1 , Valentinai Minkienei , moterų mokytoju ai- ruošiamas koncertas.
Gedraitis, a. Jovaishis, Sutkie- 3_pa^aka apie Magdutę. ^as su algomis ir rei- Tai yra labai gražus žes-

- i i kalauja, kad Massachusetts tas.
Po programos parašykite valstija padidintų savo pri-!

~ mokėjimus mokyklų išlaiky-1 ruimas SU šilima

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora- 
vilas Bartašiunas, N. Januška, A. Pilvinis. K. Treinavičius, B. cijos programa ateinanti ne- 
Jonas Januškis, J. Steponaitis, Lepeska, M. Kudarauskas. V.'dėldienj iŠ WORL stoties, 
V. Jankus, Silvestras Zavads- Tarbulienė. Pivorienė. Samulis,! 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
kis, Juozas Petrauskas ir Ka-. M. Vaitkunienė, J. Glineckas.1 10:30 ryto, bus tokia:
zys Vileišis.

Drg. Šveikauskas per 10 Po $5: Karolis Vasel, S. Gri- 
metu gyveno Anglijoj ir ten ganavičius, J. Arlauskas, Albi- 
atstovavo Lietuvos koopera- nas Neviera. Pranas Gerulskis. 

LSS 6o-tos kuopos susi- tyvų sąjungą “Pienocent- Petronėlė Gerulskienė, Jonas
rinkime praeitą sekamdieni ras.” Prieš išvykdamas i Kasmauskas, Adolfas Namak- 
plačiai buvo aptartas reika- Angliją drg. Šveikauskas sy, Pranas Stecks. Rr. ir >lrs. 
las dėtis i Amerikos Lietu- smetoninėj Lietuvoj sėdėjo Pocius, M. Gaputis, V. Anesta._  , * • tr J.. __ TZ_______ „ ___1.;..:.. t. rru , - TA . tr ,•

nė, Aleksandravičienė, N. N.,
Galbatavičienė, Barauskienė, p.
Alekonienė, Nekumavičius, Jo
nas Lopetinskas. Leonas Petru
lis, Jurgis Razvadauskas, Stan
ley Gedamavičius, Petras Bizi- Boston. Mass. 
kauskas. Kodorauskas,

JUl par
tis visokiais budais i darbą, 
kad prie vajaus butų pri
traukta kiek galima daugiau 
žmonių. Kuopos nariai visi 
be jokių išimčių dalyvauja 
įvairiose organizacijose ir 
visur gyvai dirba, kad vajus 
butu sėkmingai pravestas.

Buvęs.

daug kartų tąsomas ir areš- gis, J. S. Geznas, Juozas Belec- 
tuojamas. kas, Mrs. P. B. ir M. Venis.

Savo profesija drg. Švei- Po $3: A. Stanevičienė, P. 
kauskas yra kooperatinin- Vadluga. Antanas Kaunelis ir 
kas ekonomistas. Paskutiniu Mrs. O’Halloran. 
laiku jis Anglijoje dirbo; Po $2: Stanley Klinga. J. 
anglų koperatyvų sąjungo- Audick. Antanas Mešlys, Jurgis

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu* VVORL Sta- 
tion. Lithuanian Program.

S. Minkus.
mui iki 55 milionų dol. per 
metus.

L. Remti Draugijos 
Nauja Valdyba

Praeitą šeštadieni Lietu- 
vai Remti Draugijos Bosto-į 
no skyrius turėjo savo meti-, 
nį narių susirinkimą. Per '

je. Dabar atvyko apsigyven 
ti į Ameriką. Kartu su juo 
atvyko žmona ir du sūnūs. 
Laikinai sustojo Atlantic 
City, N. J.

Brocktonas Vajuje 
Pralenkė Bostoną

Praeitą sekmadienį Broc- 
rinkta valdyba. Į kurią įė-: ktone įvyko antros prakal- 
in • nirm --- .T Tllinila- sek- A T Utnvin Toi’vKncjo: pilim — J. Tuinila. sek-, bos A. Lietuvių Tarybos 
retorius — K. Mereškevi-, vajaus reikalu. Per abejas 
čius. vice-pirm. — J. Jan-j prakalbas Brocktono lietu- 
kauskas, fin rast. — A.Ja-Įviai jau sukėlė 800 dolerių 
nuškevičienė ir iždininku
Dr. Kapočius.

Draugijos šešta

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

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

Joku-
bauskas, Vincas Balčiūnas, Vin-' 
cas Kazlauskas, Masteika, Ig
nas Grubinskas, Petrulienė, J. (Atkelta iŠ 7-tO pusi.) 
Augustinaitis, Sutkus, Bokan- šlavimo pasiūlyti -ir visuoti- 
tas ir J. žibikas. nu narių balsavimu patvir-

Komitetas nuoširdžiai vi-.tmtl- 
siems aukotojams dėkoja Suvažiavimo nepasiūlyti, 
už jų duosnumą Lietuvos bet narių įrašyti į balsavi- 
reikalams. mo blankus draugai į Cen-

Dr. Ant. L. Kapochy, tro Komitetą gavo sekamą
Adolph Namaksy, skalčl« bals«:

Iždininkai. St. Michelsonas .......  133
----------------- ! P. Kručas .................... 77

~ i A. Žilinskas ................ 48Gabija Rengia Koncertą ■
____ _  Tie draugai bus skaitomi

Sausio 26 d. popiet, Ga- alternatais ir įeis į Centro 
bijos choras duos koncer- Komitetą, jei vienas ar ki
tą South Bostono Municipal tas naiys iš jo dėl kokių 
salėj. Pradžia 3 vai. popiet, nors priežasčių pasitrauk- 
Vadovaus Jonas Dirvelis iš tų.
Worcesterio. LSS Centro Sekret.

LSS REIKALAI Cambridge ir Brookline 
Mokytojams Pakėlė Algas

Cambridge ir Brookline 
mokyklų komitetai nutarė 
pakelti mokytojams algas 
nuo naujų metų.

Mokytojai gaus algų prie
dus nuo 400 iki 1,000 dole
rių per metus. Kitose vals
tijos vietose mokytojų algos 
irgi bus pakeltos.

SAKYKIM

LINKSMŲ
kalėdų

elektriškai

Mešlys. Steponas Mickevičius. 
Mrs. Smigelskienė. Mr. Staku- 
tis. J. Markelionis, O. Gegužie- 
nė. M. Ališauskienė. M. Kurku- 
lionis, F. Gaidis, G. Lukauskas. 
M. ir J. Bratėnai. B. Masiulis, 
Juozas Antanavičius, Petras 
Kleponis. Alena Bakunaitė, Mr. 
Bagnatonis, Raymond Paul, A- 
domas Katkus ir M r. Sarpalius.

Po $1: J. Trusas, Petras Mo
lis, Steponas Giedrimas, Pet
ras Gaiga, Marijona Ulevičie
nė, Al. Joneika. M. Martinkus, 
George Sinkens, Juozas Gri
mas, Vincas Shirka. Vincas 
Valatka. J. Kapočiunas. Justi
nas Augunas. Ant. O. Shallna. 
John J. Roman, Nellie Grabol,

Davažiuot nuo Harvard Sq. 
busu. Fėras 10 centų.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Amerikos Lietuvių Tarybai, 
tuo tarpu Bostonas kol kas 

, dar tėra sukėlęs 700 dole- 
vakarienė įvyks sausio 12 j rių su viršum.
d., L. Piliečių Draugijos, Praeitą sekmadieni pra-*A. Matulis. Mr. KeUinskas. Mr. 
svetainėj, So. Bostone. Lau- kalbos Įvyko ir Cambridge. 
kiama daug svečių. Visas, J prakalbas susirinko ma- 
likusis iš vakarienės pelnas j žai žmonių, gal tik apie 50 
eis Lietuvos ^vadavimo rei- į Pinigų buvo sukelta 50 do

lerių. Cambridge lietuviai 
dar neišsijudino į ALT va
jaus darbą.

metine

kalams. L. R. D. Bostono 
skyrius yra pasimojęs su
kelti mažiausiai vieną tūks
tanti dolerių Į dabar einan
tį ALT vajų. AUKOS LIETUVAI 

VADUOTI

Šveikauskas Bostono Komiteto Laisvinti 
Lietuvą prakalbose, kurios

Gintalas, Mrs. Petravičienė. 
Mr. Averka, Mr. Kraujelis, 
Prakapas. Mrs. Kabalinskienė, 
A. Andrews, Pi esąs, Oreika. 
Zolis. Paulauskienė, Liutkevi- 
čienė. Mockienė, S. Ykamas, J 
Stevenson, Jonas Andrews. A. 
J. Levickas, Moliejus, Dr. Zai- 
kis, Zaleckas. B. Tilienis, K. 
Tilenis, Marčiulaitis. G. Kun 
cevičius, M. Cuonis, Rusteika. 
Pivarunas, P. Pechulis. J. Pe-
chulis, Pranas Galinis, J. Pet- 

Praeitą savaitę Bostoneįvyko gruodžio 1 d., South rauskas, Steveison, M. Mikel- 
lankėsi ką tik iš Anglijos at-! Boston Municipal Building sonienė. T. Jakavonis, Treskan, 
vykęs drg. P. Šveikauskas.'svetainėj, auku išviso buvo S. Žukauskienė, K. čiurlionie- 
Jis čia išbuvo pora dienų, svrinkta $712.85. ! nė. D. Olsen, V. Jonis. A. Da-
Buvo užėjęs i “Keleivio” re-; --------- ‘veikia. M. Verseckas. J. Kaspe-
dakciią atnaujinti ir už-' Čia paduodame stambes- ras. K. Tamošiūnienė. J. Trin- 
megsti pažinti su keleivie- niu aukotojų vardus. ka. P. Sakatauskienė. Jomai-
Čiais. Jonas Jankauskas .... S100. lienė. A. Styga. V. Neviera,

Stalo Lempa — Kvietkuota 
fajanso koja, $9.95. Lem
putė ekstra. Stalo lempos 
ir pastatomos lempos nuo 
$9.95 iki $24.95. Lemputės 
ekstra.

O

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

Office TeL So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

i
į DR. D. PILKA i

. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
ŠO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

i

CONSTANCE 
17 »w»H U H. GtM

Lithuanian Floiver Shop
BALTIC FLORISTS GĖLIŲ KRAUTUVĖS

502 E. Broadway, So. Bostone
ir

211 Adams St., Dcrchester
kviečia užeiti Į jų krautuves pasipirkti Kalėdų dovanoms 
gražių plentų su religiškomis stovylukėmis, novelty 
plentų, gražių Kalėdinių plentų, kaip Poinsetta, Cyc- 
lamen ir Azalea plentų; taipgi puikiausių raudonų ir 
visokių spalvų rožių, chryzanthemum gėlių ir puikių 
Kalėdinių corsages ir orchids.

Parduoda Kalėdinių eglaičių. Kalėdinius vainikus pa
puošti langus ir duris, ir Kalėdinius pasketus papuošti 
kapus. T;,;pgi turi Įvairių ir gražų pasirinkimą Kalėdi
nių atviručių.

Jei nežinote ką Jai pirkti Kalėdoms, tai patariam 
pirkti gėles, jos visuomet pradžiugina Moteri ir Mergi
ną. Papuoškite savo Mamytes, žmonesles, sesutes ir 
drauges Kalėdų Dienoj su puikiu Kalėdų Corsage iš 
Baltic Fk-rists Gėlių krautuvių.

Telefonai: South Boston 0189 ir Talbot 8956
’Z’Ą*/.. •ZI'

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ.

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadvvay. prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446
Dovanas Žiemos Šventėms 

geriausia pirkti pas

KETVIRTIS & C0
379 W. Broadway, So. Boston

Tel. ŠOU 4619

MARTHA WA$HIM6T0M 
U Imte...14tt. 6«M 

tcnsa

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincą* Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
naus) alų. vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. <30)

258 BROADWAY. SOUTH BOSTON. MASS.

tVestinghouse Select-O-Kay
—Saulinė ar šiliminė lempa 
—bet kuri reikalui esant. 
Gali būt pakeista į Stala- 
vą Modelį. $44.95

Kavos Virdulys iš General 
Electric — Kava daroma 
stikle yra geriausia. Šis 
Kavos Virdulys kontroliuo- 
jasi pats. Telpa 8 puodukai. 
Su visu kaitintuvu. $16.78. 

Tų prietaisų nedaufr

Kainos srali keistis
•

Klauskit Savo 
Artimiausioj

Edison
Shop

*»
BOSTON EDISON COMFANT

V?

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St. arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

K raa jo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commomvealth 457*

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers )

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Sau pri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tai. SOUth Boston 4618




