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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata Metams:
•« «

Amerikoje .................................. $3.00
Pietų Amerikoje ...................... 3.50
Kanadoje .................................. 3.50

Pusei Metų
Amerikoje .................................. $1.50
Pietų Amerikoje .................. 1.75
Kanadoje .................................... 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS
636 Brondway, So. Boston 27, Mass.

TRĄVELER - - l , -t—.-. --LITMUANIAN VVEEKLY
SO. BOSTON, SAUSIO JANUARY 1 D., 1947

‘Entered aa Second Class Matter” February 23, 1906, at the Poat Offsca-’ at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

KELEIVIS
LITHUANIAN YVEEKLY

Kepresents over 75,000 Lithuamans in 
New England, and about 1.000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS
•636 Broadvvay. So. Boston 27, Mass.

NO. 1 Keleivio Telefonas: 
SOUtb Boston 3071

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. 42 METAI

Naujais Metais Spręsis Svarbus 
Pasaulio Klausimai

Spręsis Europos ir Lietuvos Klausimas — Kinijos Liki
mas Nulems Azijos Ateitį — Milionai Žmonių Kolonijo
se Sieks Visiškos Laisvės — Ar Nusistovės Amerikos ir 

Anglijos Santykiai su Rusišku Imperializmu?

Penktoji Kolona 
Amerikoje Stipri

1947 metais spręsis labai 
daug svarbių pasaulio klau
simų, nuo kurių vienokio ar 
kitokio išrišimo pareis tai
kos išlakymas pasaulyje.

Naujų Metų angoje gir
dėti daug spėliojimų dėl 
“trijų didžiųjų” valstybių 
santykių. Amerikos, Angli
jos ir Rusijos santykiai vi
sai nepareina nuo gražių 
žodžių, kuriais žarstosi tų 
valstybių vadai, bet nuo jų 
politikos. Šiais metais ga
lingosios valstybės bandys 
nustatyti Vokietijos ateitį 
ir tuo pačiu ilgesniam lai
kui išspręsti Europos ateitį. 
Darant taiką su Vokietija, 
spręsis ir Lietuvos klausi
mas. Jei Europa bus laisva, 
Lietuva irgi galės atgauti 
laisvę. Bet jei Europa pa
liks suskaldyta į “įtakų 
sferas” ir rusų imperializ
mas nebus pažabotas,^ Euro
pa liks vaidų ir ginčų šal
tinis ir pasaulio taikai iš ten 
nuolat gręs pavojus naujo 
susikirtimo.

Plačiame pasaulyje 1947 
metais laukiama išsisprę- 
siant Kinijos ateites. Ten 
eina pilietinis karas, kurs 
nulems milžiniškos kinų tau 
tos ateitį. Milionai žmonių 
Indijoj, Indonezijoj. Burmo- 
je, Indokinijoj šiais metais 
sieks galutinai Įgyvendinti 
savo visišką laisvę nuo se
nųjų kolonialinių valstybių 
globos.

Vidurinieji Rytai, Turki
ja, Iranas, Palestina ir Bal
kanų kraštai žada ir 1947 
metais sudaryti nemažai 
galvos skaudėjimo didžio
sioms pasaulio valstybėms. 

‘Tuose kraštuose rusiškas 
imperializmas ypač ryškiai 
susiduria su Amerikos ir 
Anglijos “interesais” ir ne
žiūrint į didžiųjų geriausius 
norus ir puikius užtikrini
mus. ten jie gali kasdien 
susikibti į kudlas ir ginti 
savo aliejaus interesus ir 
susisiekimo kelius.

Amerikoje veikia stipri 
“penktoji kolona,” kuri ak
lai klauso Maskvos įsakymų. 
Šitokią naujieną patiekė 
Atstovų Rūmų tyrinėtojai, 
kuine seka “neamerikonišką 
veiklą” krašte.

Tos komisijos tyrinėtojai 
sako, Amerikoje yra 17 stip
rių unijų, kurioms vadovau
ja komunistai. Kai kurių 
valstybių atstovai prie Jun
gtinių Tautų daugiau rūpi
nasi Amerikos vidaus gyve
nimo drumstimu, kaip kuo 
kitu. Amerikos komunistų 
partija yra svetimos valsty
bės agentūra, pridengta 
partijos vardu. Komunistai 
čia rengia ir planuoja per
versmą. Jie tiki, kad dide
lis nedarbas arba generali
nis streikas duos jiems pro
gos įsigalėti.

‘DEMOKRATAS” MOLOTOVAS

Nuotraukos vidury matosi Sovietų užsknio reikalų 
komisaras Molotovas, kuris 1939 metais kvo padaręs 
su Hitleriu “krauju sucementuotą sąjungą' prieš de
mokratines valstybes. Dabar, kai demokntiiės vals
tybės Hitlerį sunaikino, tai ir Molotovas auimetė “de
mokratu.” Pastaruoju laiku jisai dalyvavt “Keturių 
Didžiulių” pasitarimuose New Yorke ir šiomis dieno
mis vėl išvyko Maskvon.

DIDIEJI 1946 METŲ ĮVYKIAI
Sausio Mėnuo

Grasina Varyti Ru
sus iš Vokietijos

Ką Rusai Veikia 
Kinijoj?

Išvarymas Amerikos lai
vo iš Mandžurijos uosto 
Dairen (Dalnyj) davė pro
gos Amerikos valdžiai iš
kelti klausimą, ką rusai vei
kia Kinijos žemėje. Jie bu
vo pasižadėję apleisti Kini
ją jau senai. Kinijos val
džia jų prašė išsikraustyti. 
Dairen uostas turi būti ki
niečių valdomas ir turi bū
ti prieinamas visoms tau
toms lygiai. Ką gi rusai vei
kia Kinijos žemėje ir kodėl 
jie nevažiuoja namo?

Del rusų ultimatumą A- 
merikos laivui. Amerikos 
vyriausybė nesirengia pro
testuoti. Tai menkas įvykis. 
Bet ir tas menkas atsitiki
mas parodė, kad rusai mo
ka būti šiurkštus su savo 
buvusiais sąjungininkais. 
Molotovas New Yorke šyp
sosi, o generolas Koržano- 
vas pavogtame iš kinų uos
te rodo savo kumštį.

10—Londone susirinko Jung
tinių Tautų visuotinas seimas.

16--- Arnprikoit> iškilo liiriy' 2__ Inrlii,, i
rėi

darbi-

tautos taikos koiferencija. Po
sėdžiavo iki spaiu 15 d.

Rugsėjo Mėnuo

‘ SUSIKŪRĖ “RYTU IN
DONEZIJOS VALSTYBĖ’

Atstovų Rūmų pokarinio 
planavimo komisija prane
ša, kad ji reikalaus iš val
džios neduoti Rusijai jokių 
žinių apie slaptuosius Ame
rikos ginklus. Ta pati komi
sija sako. rusai paleido į 
darbą vokiečių karo dirbtu
ves ir gaminasi sau ginklus. 
Komisija reikalaus tą žinią 
patikrinti ir. jei pasirodytų \ 
teisinga, reikalaus, kad ru-‘ 
sai butų išvaryti visai iš 
Vokietijos ir kad visas Pot
sdamo susitarimas butų pa
skelbtas neveikiančiu.

Jungtinės Indonezijos 
Valstybės organizuojasi. 
Gruodžio 26 d. Olandija 
paskelbė susikūrimą “Rytų 
Indonezijos” valstybės, į 
kurią įeina Celebes, Moluc- 
cas, Bali, Lombok. Olandų 
Timor ir kitos mažesnės sa
los. Tose salose yra 8 mi
lionai gyventojų. Didžiau
sia Indonezijos valstybių 
dalis yra Indonezija, su Ja
vos sala centre, kuri turi 40 
milionų gyventojų.

NUPLAKĖ ANGLŲ KA
RININKUS PALESTINOJ

SAKO, RUSAI APLEIS 
AUSTRIJĄ

Palestinos žydai teroris
tai sugavo tris anglų kari- 

‘ ninkus ir jiems įpylė į už-1 V TO J V V • JT J •

skerdyklų streikas.
2 K—Amerikos plieno

ninkai išėjo i streiką.

Kinijos Steigiamasis Sei
mas Kalėdų dieną priėmė 
naują Kinijos konstituciją. 
Ta konstitucija įsigalioja 
lygiai po metų.

Pagal naują konstituciją, 
Kinijos valdžia turės būti 
sudaroma koalicijos pa
grindais. susitaiTis politi-’ 
nėms partijoms. Konstituci
ja žada piliečiams įvairias 
teises ir užtikrina politinių 
organizacijų laisvę.

Bet Kinijos svarbiausia? 
dabarties reikalas yra vyks
tantis pilietinis karas. Ko
munistai atsisakė Įeiti 
Steigiamąjį Seimą ir iie 
rengiasi ginklais spręsti Ki 
nijos ateitį.

Streikas Tęsiasi 
Antrus Metus

TMTTY1.U. _

Sausio 3 Pradeda Posedžiaut 
80-tas Amerikos Kongresas

Republikcniškas Kongresas Išklausys Prezidento Rapor
to — Republikonai Turi Daugumą Senate ir Atstovų 
Rūmuose — Republikonai Tariasi Del Vadavimo Komi

sijos — Koki Bus Naujojo Kongreso Įstatymų 
Leidimo Programa?

Racine. Wis. mieste Au 
tomobilių Darbininkų uni 
ja (CIO) jau antri meta 
tęsia streiką prieš J. C. Ca- 
se .Farm Eąuipment Com- 
panv. 3,100 streikuojančiu 
darbininkų gruodžio 26 d 
paminėjo to streiko meti
nes. Kompanija irgi streike 
metines paminėjo išleisda 
mu lzriežta. kaltinimą prie*

jndu . .. .‘ Uniją,. k*d. ji JBOrtnti. “djj(.
Amerikos prekybos juri-’taturos.’’ Automobilių dar 

į ninkai stoja - streiką. 1 bininkų unijos 180 lokala?
24—UNO įkūrė atomų kont-! 20—Henry \Vallace pavary-'į kaltinimą atsakė, kad dar

rolės komisiją. s tas iš Amenko> valdžios. bininkai nori tiktai žmonis-
Vasario Mėnuo Į 24—Staliras ako, komuniz- ko darbo kontrakto. Kom-

9—Stalinas paskelbė naują mas gali gyventi be karo.
“piatilietka” Rusijoj ir grasino j Spaliu Mėnuo
neišvengiamu karu. 1—Niuremberge teismas pa-

14—Prezidentas Trumanas smerkia 12 nacių vadų pakarti
leidžia kelti kainas ir uždarbius, ir 7 kalėti.

16—Rusija pirmą kartą pa-l 13—Francija visuotinu baisa
vimu priima naują konstituci
ją.

14—Amerika nuima kainų 
kontrolę mėsa:

23—New Yorke prasidėjo 
•Jungtinių Tautu visuotinas sei
mas.

28—Prezide: ‘as Amerikoje 
paskyrė 5 vyru atominę komi 
siją.

Lapkričio Mėnuo
4—Nev Yorke susirenka ke

turi “didieji" ministeriai taiką 
daryti

‘ panija sako, darbininką’
• per metus streiko neteko 
9,660,000 dolerių uždarbių 
Unija skelbia, kad ji išlei
dusi 300,000 doleriu strei
kuojantiems darbininkams 
paremti. Daugeli streikuo
jančių darbininkų susirado 
darbo kitose dirbtuvėse.

Iš Austrijos praneša, kad pakalį po 18 rykščių. Žydai 
rusai žada išsikraustyti iš teroristai tuo budu “atsily- vičių. 
Austrijos 1947 metų vasara, gino” anglams už vieno žv- 
Ar taio tikrai bus. pamaty- do bankų plėšiko nupfeki- 
sime tik už kokio pusmečio, mą.

Burma Gaus Visišką Saiisio 3 d. pradeda po-
r . sedziauti praeitų metų lap-
haiSVę kričio 5 d. išrinktas Ame-
--------  i rikos Kongresas. Rinkimai,

Anglijos socialistinė vai- kaip žinoma, davė republi- 
džia priėmė nutarimą, pa- kcnams aiškią daugumą ir 
gal kurį Burma gaus visiš- Atstovų Rūmuose ir Senate, 
ką nepriklausomybę ir ga- Dabartiniame Kongrese re
lės būti Britų dominionu, publikonai turi 245 kong- 
kaip Australija, Kanada ir resmonus ir 51 senatorių, o 
kitos Britų Imperijos dalys,, valdančioji demokratų par- 
arba visai atsiskirti nuo An- tija beturi tiktai 188 kong- 
glijos ii' gyventi nepriklau- resmonus ir 46 senatorius, 
somų gyvenimu. Derybos Ateinančią savaitę Kon- 
del laisvės įgyvendinimo gresas išklausys Prezidento 
jau prasidėjo. * metinio raporto apie “padė-

Burma turi 17,000,000 gy 
ventojų ir 261,000 ketvir
tainių mylių žemės plotą. 
Jos didžiausias turtas yra 
ryžiai, kurių ji daug ekspor
tuoja į Indiją, Kiniją ir Ja
poniją. Burmos gyventojai

tį Unijoj.” Po to naujas 
Kongresas turės nusistatyti, 
kokios įstatymų leidimo pro 
gramos jis laikysis. Iš Pre
zidento raporto laukiama, 
kad jame bus paliesti dar
bininkų ir darbdavių san-

jau senai reikalauja nepri- tykiai ir naujasis Kongresas 
klausomybės ir kai kurie jų i turės spręsti, kokius įstaty- 
per karą laukė nepriklauso-;mus leisti, kad išvengus 
mybės iš japonų. i naujų nuostolingų kovų

tarp darbininkų ir darbda-

sinaudojo “teto teise” UNO po
sėdžiuose.

28—Valstybės sekretorius 
Byrnes pradeda “kietą” politi
ką santykiuose su Rusija.

Kovo Mėnuo
15—Anglija pasiūlė Indijai 

planą, kaip įgyvendinti Indijos 
visišką nepriklausomybę.

27— Rusijos atstovas prie 
UNO Gromyko pabėgo iš UNO 
posėdžių svarstant Irano klau
simą.

28— Fašistas Juan D. I’eron 
išrinktas Argentinos preziden
tu.

Balandžio Mėnuo
1— Amerikos angliakasiai sto

jo į streiką ir streikavo iki ge
gužės 29 d.

25—Keturi “didieji” ministe
riai pradėjo Paryžiuje derybas 
dėl taikos su mažomis “Ašies” 
valstybėmis.

Gegužės Mėnuo
9—Italijos karalius Emanue

lis atsisako nuo sosto.
25—Amerikos gelžkelių strei 

kas susmuko po dvejų dienų 
streikavimo.

Birželio Mėnuo
2— Italija nubalsuoja panai

kinti monarchiją.
14— Amerika siūlo planą, 

kaip kontroliuoti atomų energi
ją-

30—Kainų kontrolė Ameriko
je laikinai visai panaikinta.

Liepos Mėnuo j prezidentus, mirdamas pali- mos. Tai yra dvigubai di-
1—Bikini salose išsprogdinta ko turto $849,000 vertės, dėsni pelnai, negu karo me- 

ketvirta atominė lx,mba.
15— Jugoslavijos diktatūra skirstytas. Žmonai ir sūnui racijos per metus pelnė 9 

pasmerkė mirti gen. Michailo- teko $559.992, o iždas už; su puse bilionus dolerių ir
! mokesčius paėmė $289.234. tai yra beveik keturius kar-

KODĖL AMERIKOJE 
TRŪKSTA CUKRAUS

Naujasis republikoniškas 
kongresas pradeda posė
džiauti šią savaitę ir pir
mas klausimas, kurį kai ku
rie kongresmonai ir senato
riai nori aiškinti, yra tru- 

5—Amerikos rinkimuose lai- kūmas cukraus Amerikoje
mi republikonų partija.

12—Olandija pripažįsta
donezijos nepriklausomybę.

In-
Hearsto laikraščiai pradėję 
skelbti žinias, kad Ameri
ka daug cukraus išveža i

20—Minkštųjų anglių kasyk-; Europos kraštus. Atsiradę 
lose streikuoja 4DO.OOO mainie- liudininkų, kurie sako, Jū
rių. Streikas tęsiasi iki gruo
džio 7 d.

Gruodžio Mėnuo 
4—Teismas nubaudžia J

! Lewis $10,0<m> ir mainierių uni
ją $3.500.000.

12—Didieji ministeriai baigė 
svarstyti taikos sutartis su ma
žosiomis “Ašies” valstybėmis.

14—UNO seimas priima re
zoliuciją apie nusiginklavimą.

25—Kinija priima naują kon
stituciją.

goslavijoj Amerikos cukrus 
pardavinėjamas žmonėms 

, kaip rusų cukrus. Italijoj 
L shko. Amerikos cukrus pa 

tenka į juodąjį turgų ir yra 
pardavinėjamas po $1.7C 
už svarą.

KORPORACIJŲ PELNAI 
PAŠOKO Į VIRŠŲ

Philip Murray, CIO uni
jų pirmininkas skelbia, kad 
1946 metais paskutiniame 
metų ketvirtyje Amerikos 
stambiųjų korporacijų pel-

Wendell Willkie. buvęs nai pašoko į viršų iki 15 bi 
republikonų kandidatas į į lionų dolerių metinės su-

W. WILLKIE PALIKO 
DAUG TURTO

yjnuio- 
otagas

mu ▼ IV
Republikoniška Kongre

so dauguma ikišiol dar nė
ra vieninga dėl įstatymu

Amerika yra pažadėiusi, leidimo programos. Prieš 
paskolinti Kinijai 500,000,- į rinkimus republikonai žadė- 
000 dolerių, bet su sąlyga, | jo sumažinti mokesčius, bet 
jei Kinija susitaikys su ko-j dabar pasirodo, kad tuo 
munistais. Kadangi susitai-; klausimu republikonų parti- 
kymui reikia dvejų saliui.ja nėra vieninga. Naujojo
taikingumo, o Kinijos ko
munistai ne taikos, bet per
galės nori, tai Amerikos 
pažadėta paskola nebuvo

Kongreso programą pama
tysime tiktai iš jo darbų. 
Taip pat ir naujojo Kongre
so santykiai su Prezidentu

duota. Dabar Amerikos val-iTrumanu paaiškės tik vė 
džia, atsidėkodama Rusijai Imu, kada bus leidžiami įs- 
už jos tariamą nuolaidumą tatymai. Prezidentas Tru- 
įvairiose derybose, vėl pa- manas sakė, kad jis steng- 
reiskė jog Kinija gali gau-! sis su naujuoju Kongresu 
ti pusės biliono dolerių pa-j bendradarbiauti ir vengs 
skolą, bet su ta pačia sąly-Į kovos.
ga, jei ji padarys taiką su ;------------- 7
Kinijos komunistais. i Užgeriąs Vokiečius 

Tatai reiškia, kad Ame- r „„i... v--'., 
rikos politika Kinijoj nėra Ls€nKlĮ mėmėmis
pasikeitusi. Amerika yra ---------
“neitrali” Kiniios vidaus Iš Berlyno Amerikos 
kare ir pusės biliono dole- spauda praneša, kad Mask-
rių botagas Amerikos ran 
koše vra naudojamas tam. 
kad Kinijos nacionaline vy-

vos derybose dėl taikos su 
Vokietija Amerika siūlys 
paimti iš Lenkijos dalį že-

riausybę privertus nusileisti mių ir grąžinti jas Vokieti
jai. Amerika reikalaus tą 
padaryti tais sumetimais, 
kad Vokietija kitaip negali 
išsimaitinti. Kaip bus atly
ginta Lenkijai, už ios paim
tas rytines Lenkijos žemes 
pranešimas nesako. Ameri
koje iau kalbama, kad rei
kės duoti Vokietijai pasko
lą jos ukiui atstatyti.

komunistams.

SOCIALISTU KONFE
RENCIJA

Ateinanti kovo mėnesį 
Šveicarijoj, Ciuricho mies
te susirinks Socialistinio 
Darbininku Internacionalo 
konferencija. Tarpe pa
kviestųjų partijų yra ir “so
cialistai” iš Rytų Europos 
Lenkijos, Rumunijos, Bul 
garijos ir kitų rusų okupuo
tų kraštų.

Konferencijos šaukėja’ 
gerai žino, kad legalės so 
cialistinės parti ios. kurios 
veikia rusų okupuotuose 
kraštuose, yra tik komunis
tu priedanga. Tikrosios so
cialistu partijos ten visur 
vra uždarytos ir veikia ne
legaliai, pogrindyje.

‘Keleivyje” naudinga vra

DE GAULE ATSISAKO
BŪTI KANDIDATU

Gen. de Gaulle, Franci
jos vadas karo metu, pasi
sakė. kad jis nestatys savo 
kandidatūros į Franci ios 
respublikos prezidento vie
tą. De Gaulle aiškina, kad 
iis negali būti saugotojas 
nauios konstitucijos, kuri 
valstybės galvai neduoda 
jokios galios ir iis nenori 
būti bejėgis prezidentas be
jėgės valstybės priešakyje.25—Amerika dalinai atstato iš jo palikimo žmonai ten- tus didesni pelnai, negu Keleivyje . . r- n 1 -*-i • ««

kainų kontrolę. ika 75 ą jr likusis turtas su- korporacijos uždirbdavo!daryti visokius biznio skel- De Gaulle kntikavo ir par-
29—Paryžiuje prasidėjo 21 puf prieš karą. bimus ir paj ieškojimu*. tijų vaidžią.
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i' APŽVALGA
GELEŽINĖ UŽDANGA RUSŲ ULTIMATUMAS 
LIEKA NEPRALAUŽTA ----------

--------- Gruodžio 20 d. rusai Dai-
Kokioje būklėje randasi ren (Mandžurijos) uoste i 

dabar Amerikos santykiai teikė amerikiečių laivui ul- 
su Rusija, po Jungtinių Tau timatumą per 20 minučių 

seimo, po ilgų kalbų a- apleisti uostą, arba kitaip... 
pie “nusiginklavimą” ir Amerikiečių laivas ulti- 
prieš pradedant derybas del matumo paklausė ir apleido 
taikos su Vokietija? uostą, nes tai buvo tikras ul-

_ timatumas. Amerikos spau-
Į tą klausimą atsako ko- cja piktinasi, kodėl rusai iš- 

mentatonus Walter Lipp-jvarę amerikiečius iš “lais- 
man. Jis rašo: vo” Dairen uosto, kurs, pa

gal Jaltos susitarimą, turi 
buti ir laisvas ir net kinie
čių valdomas. Piktintis ga
lima. o bėgti visvien reikė
jo.

Jei palyginsime Dairen 
ultimatumą su Amerikos 
“ultimatumu” Jugoslavijai 
del nušautųjų amerikiečių 
'akunų. matysime skirtumą. 
Amerika “grąsino” apskųs
ti Jugoslaviją Jungtinėms 
Tautoms, o rusai nesipec- 
kiojo su UNO, jie Įteikė ul
timatumą ir galingiausios 
pasaulio šalies laivas per 20 
minučių gėdingai pabėgo iš 
“laisvo” ir rusams nepri
klausančio Dairen uosto.

“Mr. Byrnes ir Mr. Bevin 
neįkėlė kojos į sritį už taip 
vadinamos geležinės uždangos 
ir Jaltos susitarimas dabar 
tiek pat mažai veikia, kaip ir 
pirma. Jie pasiekė susitarimo 
su Mr. Molotovu priimdami 
Sovietų nustatytą tvarką Eu
ropos Rytuose. Nėra reikalo 
nuduoti, kad tas susitarimas 
yra diplomatinė pergalė. Tokie 
susitarimai galėjo buti pa
siekti, kada Mr. Byrnes buvo 
Maskvoje prieš metus laiko. 
Bet tada tokie susitarimai bu
vo vadinami užgerinimu (ap- 
peasement).”

Amerika sutinka su Rusi
jos šeimininkavimu Rytų 
Europoje. “Kieta” pono 
Byrnes politika reiškia, kad 
Amerika dovanoja rusams 
120 milionų Europos žmo
nių. Prieš metus laiko toki 
politika butų buvusi ap
šaukta “užgerinimu,” o da
bar ji kažkodėl pasidarė 
“kieta” ir visokie atominiai 
Pilotai ir keturių laisvių 
pleperiai del tos politikos 
pasisekimo trina rankas iš 
džiaugsmo.

APVOGĖ WESTERN ELECTRIC KOMPANIJĄ

Šitie keturi vyrai dirbo Western Bleetric kompanijai kaip knygvedžiai 
ir susitarę pavogė daugiau kaip SMMi.mo. Imant iš kairės į dešinę, jie vadi
nasi: Luciguano, Galanti, Pfeifer ir Bllnken. Tos kompanijos dirbtuvė ran
dasi Bayonne, N. J. Dabar ji uždaryti

Kas Savaite
Naujų Metų Linkėjimai Atlanto Čarteris—Klasta

Praėjo senieji metai, tu- Kalėdų proga katalikų 
rime naujus 1947 metus — bažnyčios galva, popiežius 
ko ir kam linkėti? Pius, kalbėjo per radiją. Be

Jei nauju metu linkėjimai kitko jis pasakė, 
bet ka reiškia, mane intri-

Juozas Gabrys, tikrąja Prie Smetonos, Paršaitis vi-ijie stato taiką ant lekiančio 
pavarde Palšaitis, yra senas siems skundei, kad Anta-į smėlio. Todėl kartu su kal- 
a vantiuristas, Voldemaro nas ji apgavo, nes “gruo-■ bomis apie taiką ir kartu su 
tipo šarlatanas ir grašiagau- džio 17 didvyriai” norėję! veidmainiškomis kalbomis 
dis. Jis turi ambicijų, moka ji Įkelti i Lietuvos diktato-Į apie “nusiginklavimą,” eina

guoja sekami:
Valstybininkams.—Baig

ti nukryžiavimą Keturių 
Laisvių, kurios savo laiku 
geresnio rytojaus viltis ug
dė — dar viešpatauja sena 
Apgaulė ir jos sužiedotinis 
Smurtas!

Politikieriams. — Užmir
šti tuos pažadus, kurie bu
vo duoti rinkimų kampani
jos metu — dabar iie prie 
valstybės lovio ir gali jo la
bu naudotis, be atsakomy
bės sau ir piliečiams.

Dvasininkams. — Vis kal
bėti apie dangaus migdolus 
kitiems ir neužmiršti svieto 
marnasčių sau.

Man ir jums. — Mažiau 
kalbų ir daugiau tokių dar
bu. kurie musų tėvų kraštui 
Lietuvai gražintų bolševikų0 kalbų, bet neturi jokio at- riaus sostą, M “per klaidą” i ginklavimosi lenktynės. pavogtą laisve ir nepriklau 

’ sakomybės jausmo ir sar- Įkėlė Užulėniu Antaną... i Tikra, teisinga ir pastovi į ‘
matos. Kadaise jis “parda
vė’’ Lietuvos sostą vienam

T. <1 . , . . i taika pareikalautų ryžtis,
s.^e^lsl’į rizikuoti, griežtai kovoti už

kė
Jugo:
juoko visame pasaulyje. Iš 
tikrųjų, iei kas grąsina tik
tai su UNO botagu, kas to
ki grąsinimą gali rimtai im
ti? Gal Amerika pasimokys 
iš rusu?

Naujieji Metai ir Taika

saugus
milionams europiečių užtik
rintų ateities taiką, bet kam 
bartis del jų laisvės, jei mes 
galime apsiginkluoti ir buti
stiprus ne tik šiandien, bet ‘ 9

MUSU VAJAUS 
REIKALAI

Baigiant senuosius ir pra-i durti, kad taika visgi bus “’ ate^yJe 
i dedant naujuosius metus Į- ’ pasirašyta. Sako, Bulgari- ' aij^ krvžkelv^A 
prasta yra daryti visokius‘ jai, Rumunijai. Suomijai, uvh?

Kaipo vienintelį nurami- . - . ... ...
nimą prie tos pataikavimo i . -^pyuiskų žinių ir 
—liLii— u.-------f i,r t - ‘klausinėjimu, žmogus lais-■nnlifcilrnsi tae nofc W T____
man nurodo, kad ir rasaį!ko kamputyje paraše: 
dabar laikinai susilaiko nuo
veržimosi už savo “Įtakos 
sferų” ribų. Jie yra atsar
gesni Graikijoj, Turkijoj, o! žrnoni4 Rusijon. Daug išsau- 
Irane jie net padarė taktiš-į doTna- daug ku nerašysiu, nes 
ka pasitraukimą. Dėlto Šių negalima rašyti. Tai ir bus 
dienų Chamberlainai ir viakas- Sudie, sudie...” 
džiaugiasi, kaip geležėlę ra- Kada per Rusijos cenzo- 
dę. rių neapsižiūrėjimą praeina

! tokie laiškai, jie nušviečia

ja., numitinai, uuvmyai, marike ir tiktai Amprikn
„ v m- j pranašavimus ir pigius spė- Vengrijai ir Italijai jau da- , ’ nasauii casukti i

fsaunenos skelbia ido- Rojinius, nekalbant apie dar vėmė taika. Belieka popie- tą pašau į pa.
mų laiškų iš. Lietuvos, kur pigesnius “linkėjimus.” J riai pasirašyti, kas bus 'pa- ■ ^R^'uikinai

Amerikoje daugelis pra- daryta vasario Jz— ne,a Draeies’ Het laikinai

badas, pražūtis ir (lan
giau nieko... Pusė tėra Lietu
vos žmonių. Pusė Lietuvos

10 dieną
našavįmų išreiškiama dole- Paryžiuje, ir tos tautos ga- 
riais. Sako. namų statyba lės turėti “taiką.” Jei kai 
1947 metais pašoks Į viršų kurioms taupoms. ta tuliką 
ir bus “22 bilionų biznis.” bus vergijos taika, tai'“ką 
Automobilių karaliai numa- padarysi”? Geriau negalė
to labai gerus metus, nes jome...
automobiliams rinka yra Šventės yra laikas, kada 
užtikrinta keliems metams, “taika” yra visų lupose. 
Panašių pranašavimų girdė-į Bažnyčiose, mokslainėse

And that’s that—taškas.
800,000 “Menkųjų Nacių”

Amerikonų okupacinės 
zonos komandierius Vokie
tijoj. generolas Joseph T. 
McNarney, šių kalėdų pro
ga virto geraširdžių Santa 
Glaus. Jisai amnestavo 800,- 
000 taip vadinamų “menkų
jų nacių.”

Amenestuotieji. tariant 
pranešėjų žodžiais, kelinto
jo sorto naciški vabaliukai 
— devintasis vanduo nuo 
hitleriško kisieliaus.

Amerikonų zonoje tokių 
vabalu ir vabaliuku buvo

•Atlanto Carterio ketu
rios laisvės šiandien atrodo 
kaip šešėlis, kaip klasta ar 
apgavystė”...

Pius ragino valstybinin
kus siekti taikos, kuri butų 
pagrįsta teisingumu, o ne 
jėga.

Nabagas tas teisingumas, 
jis klaidžioja Įtakų sferose 
ir neranda kelio Į žmones. 
Vienur “geležinė užlaida,” 
kitur dar neišsisklaidę Chu- 
rchillo cigarų durnai — nei 
bėgti nei rėkti...
Dabar Mikclaičiko Eilė

Atsimenate, buvo laikas, 
kada .Maskvos klapčiukai 
gyrė Stanį Mikolaičiką. Ka
da Churchillas panoro mal
dyti Staliną, jis Įsakė, kad 
Mikolaičikas važiuotų Į 
“rojų.” Komunistai tuomet 
sakė:

Mikolaičikas yra demok
ratas, tikrasis lenkų liaudies 
atstovas — ura Staniui!

O dabar? — skaitykite:
“Dabar Lenkijos genero

las W iktor Grosz... Įrodė, 
kati pono ?4ikolaičiko, ‘val
stiečių partija’ yra centras 
teroristų, kad jo artimi as
menys yra vadovais teroris
tų saikų. Mums atrodo, kad 
sąžiniškiems žmonėms jau 
laikas matyti... kas yra Mi
kolaičikas.”

Ši citata imta iš “Lais
vės”, gruodžio 21 d. laidos.

Ot Jurguti, ir devintinės! 
Buvo geras demokratas, 
“tikras liaudies atstovas,”

saugi ir soti Amerika gal- apie trys milionai. ‘ Dabar,! bet nuvyko į Stalino “rojų
==—= —L- --- A.L»4į«.» .; 1 1 t-rvulti- - -į- -iš--- 4voja ne apie tarną, u vintai 
apie paliaubas.

Redakcijos Atsakymai.

amnestavus suo.ooo iieKa 
apie du milionai.

Tiek naciško brudo vien 
amerikonų zonoje! O yra 
dar trys zonos—anglų, ru
sų ir franeuzų...

Veislus. labai veislus bu
vo tas Adolfas šikelgrube- 
ris...

P. Rasinskui, Sbipping- 
port. Pa. — Ant Tamstos

ti ir iš kitų pramonės šakų.: politikierių „pasisakymuose grįžusio laiško kampe pa-
Kai nuo doleriniu prana- taika garbinama ir garsina-J žymėta francuziškai, kadį Kcrpcracijų Dividentai

___ -_______________ j.-___ ei______ : Į l.iIeVao “iSoiilotoo m-n rr i vi t i I

rr v ritu vctvtkjlu;
Išrodo, kad Stalino der- 

žimordos jau galanda kin
žalus — ar jie paskers ir 
Mikolaičiką?
Mirė Gene Talmadge

Georgia valstijoj mirė re
tas žmogus — Gene Tai- 
mage.

tragišką Lietuvos žmonių
padėtį. Lietuva naikinama, i .vra geras. Amerika yra ga- 
sevietinama, o Lietuvos! lingiausia šalis. Ji turi ato- 

. .. ~ .. A žmonės retinami, kad patus- mų bombas. Jos mokslinin-
AmenkieriS žurnalistas tjnus vjeta atėjūnams iŠ Ru- kai kasdien suranda ar r?- 
• ■*-/• wnite, t«s iDcibS. įcurs

pagarsėjo savo “raportu a/ Tokie žustančiųjų žmo.
t- ^nkesi nįy balsai turėtų pataikinti

Lenkijoje. Jis sako. Lenki- j Amerikos lietuvių širdi.! Pranašai yra ramus. Jie sa- 
,.a^ r}ei^a.baigtą susovie- Tu^e gelbėti Lietuvos! ko, “viskas bus tvarkoje.” 

tinti, bet laisves joje nyks-įmones, kiek tik išgalime/ Kur trūksta pasitikėjimo, 
ta ir ji ritasi į gryną totai;- pirmiausia turime dėtis i! ten pakišama geri linkėji- 
tarizmą. Lenkna yra rusų kovą Lietuvos laisvę. A-irnai ir pigus dūsavimai. A- 

merikos Lietuvių Tarybos' merika jaučiasi saugi ir so- 
paskelbtas vajus yra proga ti-

PRIEŠ RINKIMUS 
LENKIJOJ

kolonija. Mažiausiai 300,- 
000 rusų kariuomenės pa

’l T l •• • i . i • Alaiko Lenkijoj kvislingų dėtis prie Lietuvos laisvės 
režimą, kure turi 40,000 po-'iškovojimo.
litinės policijos agentų iri 
gaujas šnipų kraštui tvar
kyti. Jis sako:

“Nedyvai, kad kai kurie len
kai, žiūrėdami Į liūdną savo 
krašto likimą, sako, kad butų 
geriau, jei Lenkija 1939 me
tais butų pasidavusi Hitleriui, 
užuot kovojus prieš j j. Nes.

Tegu “didžiųjų” pasaulis 
yra kietas ir šaltas. Tegu šio 
pasaulio galingieji yra kur
čiai žmonių skriaudoms ir 
ašaroms. Bet netenka nu
leisti rankų. Reikia klaben
ti, šaukti, reikalauti. Rei
kia kelti tiesą aikštėn.

ALT vajaus pasisekimas
kaipo karo pasekmė, Lenkija | bus Įrodymas, kiek Ameri 
nukentėjo daug daugiau, negu'Los lietuviai atjaučia Lietu

vos žmonių skriaudas, kiek 
iie myli laisvę. Dirbkime, 
kad tas vajus pasisektų. 
Atlikime musų pareigą.

kuri nors kita šalis. O dabar 
jai yra primesta svetima vy
riausybė ir ji verčiama gyven
ti visai svetimu jai gyveni
mu.

Po laimėtos pergalės Len
kija gailisi, kad ji stojo gin
ti savo laisvę nuo Hitlerio, 
nes pergalė jai visvien atė
mė laisvę ir užkorė kraštui 
kito kaimyno žiaurų junga

AVANTIŪRISTAS 
DAR GYVAS

Rcmoie leidžiamas “Lie
tuviu Balsas” rašo, kad a- 
vantiuristas Gabrvs-Pareai- 

I tis dabar persikrikštijo Į 
Nualintas, išvargintas kraš-j “Tautino” vardą ir sukurė 
tas dabar nebeturi jėgų vienas pats kokį tai “Lietu- 
priešintis svetimai okupaci- vos Gelbėiimo Komitetą.”irti •?%* Virtai<7 o/ri i o i T1 s\ ^Lrt 4-’ vnv/lii r*

savimų einama pne tarp
tautinių santykių, ūpas irgi

ri tu tautu žmonėms atnešt
rusišką totalitarinę vergiją 

kai kasdien suranda ar pa- su ralingosios Amerikos lai-
gerina visokius naujus ka
ro pabūklus. Kas drįstų 
šiandien kėsintis Į Ameriką?

Švenčių ūpo nedrumsčia 
tolimi atbalsiai iš svetimų 
kraštų. Lenkijoj eina “rin
kimai,” kuriais Maskvos im
perialistai gvaltavoja vieną 
tautą ir rengiasi jai galuti
nai primesti kvislingų reži
mą. Bet tai menkniekis.

Didelėj Kinijoj liejasi 
kraujas upeliais, bet musų 
tas neliečia, nes mes “nori
me taikos.”

Korėjoj žmonės dejuoja, 
neri duonos ir laisvės, bet 
mes nesusikalbame su ru
sais, todėl Korėja neturi 
nei duonos nei laisvės.

Balkanuose milionai žmo
nių žiuri Į tolima Ameriką 
ir laukia laisvės, bet mes e- 
same “geros valios,” todėl 
linkime jiems taikiai ver
gauti

minimu ir parašu. “Taika 
žmonėms geros valios” ir 
vergi ia silpniems!

1947 metai žada but; 
“galutinos taikos” metai 
Ankstyvą pavasarį galingie
ji pasaulio valdovai suva
žiuos Į Maskvą, ties Staline 
kojomis, tartis apie taiką sv 
Vokietija. Su kokia progra
ma Amerika vyksta Į Mas
kvą? Naujųjų Metų prana
šai to nesako, o Suomijos 
Lenkijos ir kitų tautų pa
vyzdys ir aklam rodo, kad 
Amerika nusives Į Maskvą 
geriausių “principų” visa 
glėbį ir gerų žodžių dideli 
maišą, bet kartu nusives di
delį norą surasti kompromi
sų su tautų pavergėjais ir 
laisvo žmogaus budeliais 
Maskvoje daroma taika ne
bus geresnė, kaip Paryžiu
je ir New Yorke daryta. 
Bus kalbama apie “laisvę’ 
upėms, bet apie žmonių lai
svę bus pamiršta. Bus ginči
jamasi apie biznio laisvę, 
bet tautų demokratinės tei
sės bus palaidotos po gerų 
žodžių krūvomis.

Taika statoma ant laiki-

Po naujų metų jis turėjo 
ienas' užimti tos valstijos gubema- 

ne- tol iaus vietą. Bet giltinė bu- 
žvmioj vietoj paskelbė to- v° greitesnė ir sau paėmėjesepn rasKoris. oam- 

more — A. C. Hoover bu
vo prezidentu 1929-1933 
metais. Tame laike Įvyko 
dveji rinkimai i kongresą. 
1929-30 metais Atstovų Rū
muose buvo 267 republiko- 
nai kongresmonai ir 163 
demokratai. Senate tais me
tais buvo 56 senatoriai re- 
publikonai ir 39 demokra
tai. 1930 metų rudenį rin
kimuose republikonų dau
guma kongrese visai suma
žėjo. 1931 ir 1932 metais 
Atstovų Rūmuose buvo iš
rinkta 220 republikonų kon 
gresmonų ir 214 demokra
tų, bet del kelių republiko
nų atstovų mirties demokra
tai Atstovų Rūmuose buvo 
gavę daugumą. Senate tais 
metais buvo 4<8 republiko- 
nai senatoriai, 47 demokra
tai ir 1 nepriklausomas.

Bet Amerikos “administ
racija” arba valdžios apa
ratas priklauso nuo prezi
dento. H. C. Hoover buvo 
republikonas, todėl ir jo 
laikų administracija buvo 
republikoniška, nors 1931 
ir 1932 metais Hooveris 
Kongrese nebeturėjo aiš
kios republikoniškos dau
gumos. Ir dabar Ameriko
je, nors Kongrese republi- 
konai turi daugumą, bet iki 
1948 metų rudens rinkimų 
administracija lieka demo
krato prezidento rankose. 
Daugiau žinių apie Ameri
kos valdžia rasite “Kelei-

uoliausi rasinės neapykan
tos skelbėją.

Gene Talmage buvo kon-

kią žinią:
“Komercijos departamen 

tas šiandien pranešė, kadi 
pereita spalių mėnesi kor-• kūrentas the Man Bilbo. 
poracijos išmokėjo 344,700.-! Tris kartus jis gubemato- 
000 ‘cash dividentų’ — 7.6! pavo, daug kartų jo valsti- 
nuoš. daugiau, negu 1945; j°je siautė protestoniški go
ru. spaliu mėnesį.” i-i-i—-•

Reiškia, nežiūrint to, kad
vėdininkai kluksai.

Šautai, įskaitant Georgia
pakelta darbininkų alffos—i valstiją, buvo ir tebėra A- 
kompanijų pelnai yra didės- merikos didžioji gėda. TaL 

mage buvo tos gėdos apaš
talas.
Jis “Pareiškė”...

Brooklyno komunistų 
“Laisvėje” skaitome toki 
antifoną:

“Kinų komunistų vadas 
pareiškė, jog Čiango val
džia bus nušluota... Kinų 
komunistų vadas, generolas 
Čo-En-Lai sakė, jog... prieš 
Čiang Kaišeką pakils daug 
žmonių... per šešis mėnesius 
sulaužys karinio tautininkų 
ofensyvo nugarkaulį... įvyks 
atmainos”...

Ak taip — ir triubys ko
munizmo pranašai ir virs 
kiniško Jerichono murai...

Bet ar virš to Jeriehono 
stabtels ir Stalino “saulė”? 
Kinai Turi Konstituciją

Pereitą savaitę kinų sei
mas priėmė naują konstitu
ciją. Bet ji pradės galioti 
tik už metų laiko.

Iki šiol Kiniją valdė gen. 
čiang Kaišeko pusiau dik-

m.
O Amerikos Fabrikantų 

Asociacija kelia lermą. Jos 
ekonomistai-agitatoriai šau
kia, kad pramonės kara
liams gresia bankrotas, rei
kia pažaboti tas unijas...

Rusas žino tokią patarlę: 
“rublis rėkia, rublis tyli” — 
žiūrint reikalo.

O darbininko kišeniuje 
tu rublių vis mažiau ir ma
žiau, juos išneša infliacijos 
vėjai.
Tas Fiorello LaGuardia...

Buvęs New Yorko majo
ras. o dabar buvęs UNRRA 
vyriausias šefas, Fiorello 
LaGuardia, renka komunis
tų mėtomus laurus. Jį gi
ria raudonieji kvislingai.

Ir turi pagrindo girti! 
LaGuardios valia ir galia 
Stalino agentai landžioja 
po išvietintų asmenų stovy
klas, jie platina sovietų 
proklamacijas, filmas ir 
laikraščius.

Prie Baltijos juros trys j no Amerikos saugumo ir 
ant milionų žmonių kruvi
nos skriaudos negali buti 
nei teisinga, nei pastovi. 
Taika, kuri palieka 120 mi
lionų europiečių Rusijos “Į- 
takos sferoje” ir vergijoje,

mažos tautos kenčia žiaurią 
priespaudą, bet mes gyve
name švenčių upu ir neturi
me laiko menkniekiais už-
siimti...

“Taikos dar nėra,” sako - ..w
lijos šiuo tarpu Lenkiia ne- uniia. siunt.inėia laiškus į Amerikos Prezidentas. Tą yra laikina taika. Teisin-'^” kalendoriuje' 
gali laukti. Jaltos “demok- Jungines Tautas, rašo “įsa- žino ne tik musų šalies Pre- giau butų ją vadinti paliau-
ratai” perdaug myli taiką, kainus” Lietuvos diplomatų zidentas, bet ir kiekvienas bomis. Tai nėra niekam pa-
- « __ • V* • 1 _ - _ * _ - finui - - 1 X* * . 1 * * ••

jai ir bolševizacijai. o pa- To “komiteto” vardu tas a- 
gelbos iš Amerikos ir Ang- vantiuristas siūlo lenkams

Stalino agentai terorizuo- tatoriškas režimas. Jis lie
ja išvietintuosius, o šie ne- ka dar metams laiko, 
turi teisės protestuoti—ne- Ar Kinija susilauks gied-
valia, gręsia bausmė! resnio rytojaus?

Sunku____  ........ , ________ ( e Nubluko Fiorello libera- Sunku pasakyti, bent
kad jiems rūpėtų vieno są- likučiams ir panašiai šmėk- daugiau apsitrynęs pilietis, slaptis ir ypač atsakingieji Remkit biznierius, kurie lizmas, liko tik “fellow šiuo tarpu.
jungininko laisvė... liojasi. Bet kiekvienas skubina pri- Amerikos vadai žino, kad skelbiasi “Keleivyje.” travelerio” ragai ir nagai. St. Strazdas.

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

' * KELEIVIS, SQ. BOSTON Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Rengiasi Vasario 16 d. 
Minėjimui

i
darbininkams prielankius 
Įstatymus, tai rodo, kad at-

--------  einančiais 1947 metais strei
New Yorko Lietuvių Ta- kų audros bus daug didės-, 

rybos valdyba paskutiniam nės ir atkaklesnės, nes fab- 
posėdy svarstė Vasario 16 rikantai jaučia turi už sa-i 
d. minėjimo programą, ku- vo nugares Washingtoneį 
ri numatyta su svarbiais istatimdavystę. Kadangi 
kalbėtojais, su chorais ir streikų audra numatoma, 
dainomis. į tai gerlaikis ir kriaučių in-

Kaip seniau, taip ir šie-i dustrijoje pradės žymiai
met minėjimas Įvyksta Ne\v, siaurėti. “Gal būt,” virši- 
Yorke, Webster Hali. .ninkai sako: “paskutinis!

Minėjimas prasidės 5 v. lapkočių sezonas!” Nerei-’ 
po pietų, ir visa programa kia suprasti, kad jau tapko- 
sustatyta taip, kad neužimsiu nesiūs. Sius. Bet iau ne-, 
tų daugiau kaip 3 valandas/tokiu tempu, kaip iki da- 

Šiemet Vasario 16 d. mi-.bar kad siuvo.
nėjimas tuo svarbus, kad su! Vyt. Katilius.

Lietuvaijuo yra suristas 
Gelbėti Vajus. ,

šio vajaus svarba yra be! ---------
galo didelė šiuo laiku, ka- Lietuviu Tarybos Vajaus 
da artėja Lietuvos ateities Prakalbų Eiga ir Nauja 
sprendimas. , Valdyba^

Iš Europos vyriausia lie-f Gruodžio 8 ir 15 dd. Lie
tuvių vadovybė, Į kurią iei- tuvių Politinio Kliubo pa
na katalikų, tautininkų, talpose Įvyko YVaterburio 
liaudininkų, socialistų ir ki- Lietuvių Tarybos Įdomus 
tų atstovai, prašė Amerikos susirinkimai, kuriuose nu- 
lietuvius per Amerikos Lie- statyta ALT vajaus prakal-
tuvių Tarybą, kad jie kuo 
skubiausiai atsiųstų lėšų su
stiprinti kovai visose srity
se del Lietuvos laisvės.

i WATERBURY, CONN.

bų programa.
Sekncadienj. sausio 5, kal

bės Dr. P. Padalskis ir Dr. 
A. Gerdvidas. Sausio 26 d.

Amerikos Lietuvių Tarv- kalbės Bronius Budginas, o 
ba, vaju paskelbusi, prašo vasario 16 kalbės kun. Jo-
visus tikrus lietuvius kuo 
dosniau prisidėti prie to 
Lietuvai Gelbėti Vajaus.

New Yorko Lietuviu Ta
ryba yra jau sukėlusi arti 
2,000 dolerių tame vajuje 
ir rūpinasi, kad visi susipra
tę lietuviai paremtų ši žygi, 
kurio tikslas — Lietuvos 
gelbėjimas.

Iš Kriaučių Tarpo
Kol kas darbai pas kriau-

cius eina gerai, 
vis dar trūksta. Senesnieji 
kliaučiai nvksta, o naujų 
rankiniu kriaučių i musų 
industriją neateina. Aperei- 
torių ir prosintojų via, bet 
ant beisteriu nėra ir n ie

nas Balkunas iš New Yor
ko, ir kitu

Pirmieji trys kalbėtojai 
yra nesenai atvykę iš Euro
pos ir yra gerai susipažinę 
su lietuvių tremtinių var
gais. Prakalbos Įvyks šv. 
Juozapo parapijos auditori
joj. Pradžia 7 vai. vakare. 
Nuoširdžiai kviečiame skait
lingai dalyvauti ir kiek tik 
salima duosniai aukoti. Au
kų rinkėjai pasieks kiekvie- 

Kriaučiu ną Waterburio lietuvių šei
mą nuo dabar iki vasario 
16-tos, kada minėsime Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakti. Tad, gelbėkime Lie
tuvą, DABAR!

I 1947 metu valdyba iš-
kas nenori mokintis. Atro- rinkti šie asmenys: Kun. J. 
do, kad kaip išsibaigs Ame- Valantiejus— garbės pirm.; 
rikoje ateiviai kliaučiai, tai komp. A. Aleksis — pirm.; 
turėsime Adomo rūbuose J. Trečiokas ir Elean Deve- 
vaikščioti, nes Amerikos nienė — vice pirm.; Morta
jaunoji karta i kriaučių a- 
matą žiuri kaip i koki Įžei
dimą jų stonui.

Nors rankinių kriaučių 
stinga, bet kliaučiai savo 
produkcijoje neatsiliko, dar 
praviršino prieškarinius lai
kus. Prieš kara kliaučiai 
Amerikoje prisiūdavo per 
12 mėnesių 23 milionus siu
tų. Per pereitus 1946 me
tus musu kriaučiai tą skait
linę padarė i 9 mėnesius! 
Per metus pasiūdavo apie 
7 milionus overkotų (žie
minių palitu). Ta skaitlinę 
pagamino Į šešius mėne
sius! (Į overkotus Įeina ir 
tapkočiai). Tai ries v i et iš- 
kas skubėjimas! Užtad se
nesnio amžiaus kriaučiai 
pradėio sirgti, liko nervuo- 
ti, nesukalbami, nes bega
lo iau persidirbę.

Kada laimėjo republiko- 
nai kongrese ir senate savo 
atstovų daugumą, ir tie 
kėsinasi pakeisti Įvairius

Zailckienė — prot. rast 
St. Sapranienė ir T. Matas 
— iždin.; A. Orantas—fin. 
rašt.; P. Jokubauskas, J. 
Bernotas ir J. Kairys — ižd. 
globėjai: A. Šambaris ir P. 
Motiečius — maršalkos; M. 
Andrikytė — spaudos sekr. 
Taip pat i veiklos komisiją 
išrinkta Mariutė Kašėtaitė. 
Nelė .Jenušaitienė. Marijona 
Stankevičienė, Ona Šmo- 
tienė, Matilda Bekerienė, 
B. Petrauskas, J. Jakštas. 
J. Vilčiauskas. J. Žemaitis.

Sekantis Tarybos susirin
kimas Įvyks sausio 12, 3 v. 
r o pietų, Nemuno svetainė
je. 48 Green St. Į ši susirin
kimą yra kviečiami atsilan
kyti visų draugijų atstovai 
bei atstovės, nes tada ga
lutinai bus nustatytos gai
lės 1947 metų darbuotės.

M. A

GARDNER, MASS.

KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.
=!’

POTVINIS V/ASHINGTONO VALSTIJOJ

Šiomis dienomis Washingtono vais oj labai patvino Green upė ir apsė
mė daug gyvenamų vietų. Potvini pagi ii didelės liūtys.

nių musų kolonijos lietuvių Ch. Rochka, Mr 
drabužių, kurie jų turite at- daniškai ir N. N. 
liekamų, perduoti musų or
ganizacijai. Apie rinkliavą 
bus pranešta spaudoje. ;

—o—
Lietuvių Sūnų Draugys

tės susirinkimas atsibuvo 
gruodžio 2 d. Susirinkimas 
buvo labai sėkmingas. Bu
vo renkama valdyba. Iš
rinkta visa ta pati: pirmin.
— Jonas Vaitiekus, vice
pirm. — Kazys Balsavičius, 
fin. rašt. — Al. Nakutis, ka-:

r'- Mrs.

Neišskaitoma u ardė 
A. Valadkevičit- 1. . .
M.
Po

kun.
Mrs.

Linauskas ............ $6

Pittsburgho Naujienos
Jcno Patarčiacs Broli Vac

lovą Bolševikai Nužudė 
Lietuvoje

1 Pittsburgho “Lietuvių Ži
niose” eina aprašymas, kaip 
bolševikai išžudė Telšių 

! kalėjimo politinius kalinius. 
Paduodama ir nužudytų 

j lietuvių trumputės biografi-

ro\v-Žvirblis, fin. raštin. — 
Ant. Gailys, pro*. raštin.— 
Bern. Vainauskas, iždin. — 
J. B. Noreika. Direktoriais: 
—Juoz. Bumblauskas, Alb. 
Česna-Chesnut ir W. Cha- 
tella. Gaspadorium išrink
tas Ant. Vienis, maršalka— 
Kaz. Adomaitis; ligonių 
lank. — Kaz. Liaudanskas

jos. į ir Ant. Bumblauskas.
Tame sąraše teko pašte-/ šiuose rinkimuose di-

bėti ii* Jono Pabarčiaus bro-gižiausias Sūnų Liet. Dr-jos 
lio Vaclovo vardas. Jonas laimėjimas, tai išrinkimas 
Pabarčius Pittsburgho lie- Jono Pabarčiaus pirminin- 
tuviams yra gerai žinomas, ’ko pareigoms, nes tai darb- 
kaipo nuoširdus draugijų štus, energingas draugijos 
veikėjas. Per pirmą pašau- darbuotojas. Reikia tikėtis,
linj karą jis tarnavo Ame
rikos kariuomenėj, o per šį 
karą tai netik Jono Pabar
čiaus sūnūs, bet ir pats tė
vas abu, vos tik karui pra-

kad Sūnų Lietuvos Draugi
ja ir ypatingai kliubas, ir 
vėl bus apvalytas nuo bol
ševikiškos propagandos. 

Linkėtina geriausio pasi-

A- nizuoti bent šeimyninio po
būdžio pobūvius.

$3 Svarbu, kad tą dieną — 
$7 kovo 2 d., Įvyktų kokios

Mažckna. 
Mr.us.

nors pramogos 
rikos lietuviu

visose Ame- 
kolonijose,

sidėjus, stojo i prekybos sekimo naujai valdybai, 
laivyną pavojingiausiu lai- nes visi valdybos nariai yra 
ku, kada vokiečių narlaiviai energingi darbuotojai, 
skandindavo po kelis musų 
laivų kasdien. Jaunojo Pa
barčiaus laivas buvo 
čių paskandintas ir pats 
jaunuolis vos išgelbėjo sa
vo gyvybe. Po to Įvykio 
jaunasis Pabarčius Įstojo i 
karo laivvną kadetu ir ra- 
siekė leitenanto laipsnio. 
Jaunasis Pabarčius pasiliko 
karo laivyne ir po karo ir, 
rodos, jau yra pasiekęs lei-

Ackraustė Kliubą
Iš 15 dienos i 16 d. gruo- 

vokie- džio naktį, po draugijos su
sirinkimo. matomai koks 
tai vagilius liko pasislėpęs 
ir kada jau kiiubas buvo 
uždarytas, tai iš vidaus klru- 
bo durys buvo atidarytos ir, 
matyt, daugiau vagių buvo 
atėję i kliubą. .Jie daug 
dirbo, kol sudaužė saugiąją 
šėpą, išlaužė sandėlio kam-

ir!nuo Atlanto iki Pacifiko ir 
nuo Kanados iki Meksikos 
sienos.

Kokie tie parengimai tu
ri buti, priklausys nuo vie- 

sąlygų ir galimybių, 
svarbu, kad tą dieną,

pramogose susirinkę lietu
viai jaustų, kad jie kariu su

V
M.

S.
J.

$5: Kun.
M. Tumule’.
Mažokna, K .Matulis, 

Parulis, J. Kontuevičius,
Valinskas, K. A&afekas, 
Mancevičia, S. Lengvinas, 
Galavičius ir N. 5

Po $4: J. Rarru. suskas 
Kirminas.

Po $3: V. Gali is, jO. Čepu

j tinių 
ir K. bet

lsierium — Myk. Slieva, Lutė, K. Pilipavičienė, K. Stat-, visais kitais Amerikos lie- 
prot. rašt. — Al. Juška, ka- kienė.
sos glob. —J. Aukštikalnis.! Po $2: K- Stabus, K. Jack- 
Ign. Gronskis; maršalka—jmin, O. Salakienė.P. ir O. Si- 
Klem. Zabiela. Kitas susi- dabrai. J- K- žemutis. V. Bur-
rinkimas Įvyks sausio 6 d.

Šv. Petro ir Povilo
sūSirinrihiiiiS dlZIUUVU

tuviais, tą pačią dieną pa
švenčia lietuviams tremti
niams aukas rinkti.

Tegul ta diena visur:

/■JT**"* Wk_gi w
džio 3 d. Šios draugystės 
susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesi kas antras antra
dienis po pinuos. Buvo val
dybos rinkimas. Išrinkta: T 
pirmin. — AL Juška, vice
pirm. — Ant. Marcinkus, 
fin. rašt. — Br. Parmeraus- 
kas, kasierium — Al. Na
kutis, prot. rašt — Košt. 
Semkunas; kasos glob: A. 
Glebavičius ir Pr. Parme- 
rauskas; maršalka — Klem. 
Zabiela. Kitas susirinkimas 
Įvyks sausio 7 d.

—o—
Lietuviu Parko B-vės me

tinis susirinkimas Įvyks sau
sio 13 d., 7 vai. vakare. 
Pranešam šėrininkams iš 
kalno, kad tos dienos neuž- 
mirštumėt. Bus susirinkimas 
svarbus. nes bus renkama 
valdyba iš 120 šėrininkų, 
kuri dirbs visus 1947 me
tus. Musų pareiga išrinkti 
gerą valdybą. Po susirinki
mo bus linksmos vaišės.

A. J.

Šis Tas ii Musų Kolonijos
Musų kolonija nenori pa

silikti nuo kitu kolonijų. 
Jau sutvertas ALT skyrius 
ir pas mus ir jau, kaip gir
dėt, šis skyrius pradės dar
buotis po Kalėdų. Kaip vi
siems musų lietuviams gal 
jau yra žinoma, musų kolo
nijai yra paskirta kvota su
kelti del nukentėjusių lie
tuvių $500, tai jei mes visi 
tą suprasime ir gerai dirb
sime, tai mes tą padarysime 
be jokios abejonės. Kita, 
tai bus dar ir drabužių rin
kliava del nukentėjusių lie
tuvių. Todėl prašome vieti-

E. j mieste ir kaime, miestelyje 
J. i ir didmiestyje, kiekvienas 
A.
M.

dūlis, M. Valatfevičienė, 
Akstutis, A. Tznulionis, 

D-tės' Naujokaitis, D. Lždavinis. 
Rag-nšinskas. M. Seilius,
Grabauskienė, O. Uičiulaitė. A. 
Kašėta, J. Saka;t:s’M. Bučins
kas, J. Kondrctas. V. Valatke- 
vičius, O. Kmtakevičius, M.

lietuvis dalyvauja tokioje 
pramogoje, tegul jis jaučia
si, kad tą dieną jo prisidė
jimas prie bet kurios pra
mogos, neša pelną, kuris 
skiriamas kilniam ir reika-

Lukša, B. Sa*apas. A. Wisnes-, lingam darbui — vargstan-
ki, R. šimkonis. J. Grigas. O. 
Keršienė. A. Lukoševičius. V. 
Grieška. J. Svirskas ir N.N.

Kiti aukojo po doleri ir 
mažiau. Už aukas raiškiame 
širdinga padėka.

K. M. T.

Kovo 2 Šalpos Diena

Ryšium su Bendrojo A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondo seimo nutarimu, 1947 
rikoje aukų rinkimo vajų.

tenanto kamandieriaus laip- bario duris, bet ne perdau- 
sni.o sriausiai laimėjo. Pinigais

Senasis Pabarčius. Jonas, buvo išnešta apie $42 ir a- 
sto jo Į prekybos laivynai pie pora “Reisų” degtinės, 
kaipo inžinierius ir rasiekė; Sandėlio kambaryje bu- 
leitenanto laipsnio. Jis tar- vo sudėta kliubo ir' d raugi - 
navo per visą karo laiką, į jos narių vaikams kalėdi- 
atlikdamas daug pavoun-Jnės dovanos prie rengiamos 
gų kelionių Į visas pasaulio;eglutės. Vagys vaikų dova- 
dalis. ! nų visai nelietė, tik sujau-

■» » Lrz-^zT n x sek 1M. 1ZY11 
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cių nuo karo nukentėjusių 
lietuvių sušelpimui.

Tegul 1947 metu kovo 2 
d. būna LIETUVIŲ ŠAL
POS DIENA!

BALF Valdyb.a

MIAMI, FLA.

Čia bus didelis piknikas, 
kuri rengia Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas. 
Ivvks sausio 22 d., Vasa 
Hali, 3802 N. E. 2nd Avė.. 
Miami. Šokiams bus puiki 
orkestrą, taipgi turėsime vi-metais pravesti visoje Ame

BALF Direktorių Tarybos j šokių gėrimų ir užkandžių 
Prašome atsilankyt ir pa

remti Miami LAP Kliubą.

WORCESTER, MASS.

$500 Aukų Lietuvai 
Vaduoti

Gruodžio 22 d. čia Įvyko 
prakalbos suruoštos šv. Ka 
zimiero parapijos Federaci
jos skyriaus. Žmonių daly
vavo apie 250.

Prakalbose kalbėjo Dr. 
Gervydas, naciu kankintas 
du metus baisioje Stutthofo 
koncentracijos stovykloje ir 
Dr. Padalskis. aktingas po

žemio kovų dalyvis. Iš vie
tiniu kalbėtojų kalbėjo kun. 
A. Petraitis ir adv. A. Mil- 
leris. Po prakalbų buvo ren
kamos aukos. Surinkta 500 
dolerių.

Aukojo:
Kazimieras Benis .............. $50
Šv. Kaz. K. F. skyrius . . $50 
Kleb. A. Petraitis ........... $25

Po $10:
šv. Kaz. Veteranu Or-ja. J. 

Dirsa, J. Steponkaitė, O. Dob- 
rovolskaitė, O. Ridikienė, Liet. 
Vyčių 26 kp.. P. Kisielius, D. 
Savickienė, A. Vaičiulionienė.

valdyba šiuomi kreipiasi Įl 
visus BALF skyrius, lietu
vių parapijas, lietuvių šal
pos darbui kooperuojančias 
organizacija? ir visuomenės 
veikėjus, prašydama kovo 
2 d. savo kolonijoje sureng
ti kokio nor? pobūdžio pra
mogą, kurios pelnas butų
skirtas lietuvių šalpos rai- Pakalbink biznierius pa 
kalams. Ten kur nėra orga- siskelbti “Keleivyje,” pa- 
nizacijų. vietiniai gyvento- garsinti savo biznį tarp lie
jai veikėjai prašomi suorga- tuvių.

Rengėjai užtikrina del visų 
gerus laikus. Prasidės nuc 
7:30 vakare ir tęsis iki 12 
nakties. Įžanga $1.

J. Ratkus.
Kliubo raštininkas

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 
Kalendorių /nlima užsisakyti prisiunčiant 
laikraščio prenumerata ar atskirai.

Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad

nes jei tas nebus nurodyta, tai 
laikraščio prenumeratą.

1947 metams. 
50c. kartu su

su “Keleivio” 
norit kalendo-

visa suma bus jskai-naus
tyta Į
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitj'mų su paveikslais.

Ke
636 E. BR0ADWAY,

le i v i s
SO. BOSTON 27. MASS.

kada Jonas Pabarčius kar
tu su savo sunu gelbėjo ne
galėti Hitleri ir kartu gel
bėjo ir bolševikams atsigin
ti nuo to baisiom Hitlerio, 
tai tie patys bolševikai Lie
tuvoje žiauriausiu budu žu
dė beginklius lietuvius, ta
me tarpe ir Jono 
čiaus brolį.

Pabarčius Vaclovas buvo 
pienininkas Žemaičių Kal
varijoj. Jis buvo gimęs 1903 
metais kovo 3 d. Pakarklių 
kaime, Krakių vai., Kėdai
nių apsk. Tėvas dalyvavo 
1905 metų revoliucijoi, ru
sų persekiojamas turėjo iš
vykti Į Ameriką, kur ir mi
rė 1932 metais. Motina mi
rė 1942 metais.

Vaclovas Pabarčius buvo 
sąžiningas savo profesijos 
pareigūnas, apylinkei mė
giamas ir gerbiamas. Jis bu
vo areštuotas 1941 metais 
sausio 12 d. rytą po smul
kios kratos jo namuose.

Kaip matome, Pabarčiu 
seimą neturėjo malonės nei 
oas carą Mikę, nei pas dar 
Siauresnius žmogžudžius 
bolševikus. Ką caras nega
lėjo padaryti, tą bolševikai 
padarė. Vaclovo Pabarčiaus 
tėvui pavyko pabėgti nuo 
caro, o jo sunui ne. Jis bu
vo žiauriai nužudytas.

Pabarčiu didžiausias “nu
sikaltimas” buvo tame. kad 
jie yra darbštus, susipratę 
ir energingi lietuviai ir ko
vojo prieš priespaudą, tiek 
prieš caro. tiek prieš Stali 
no. Jonui Pabarčiui del jo 
brolio liūdnos mirties reiš
kiu širdingos užuojautos.

North Sidietis

nr,
Narys.

E<UDGEWATER, MASS.

Komunistai Nori. Kad Ru- 
Apleistų Lietuvąsai

Gruodžio 19 d. čia Įvyko 
Laba r- prakalbos Lietuvos vadavi

mo klausimais. Kalbėjo Dr. 
Gervydas. Klausytojų buvo 
apie 50. Į susirinkimą atėjo 
ir vietos komunistai lietu
viai. Jie paprašė balso ir no
rėjo Įrodyti, kad “Lietuva 
yra laisva.” Bet plačiau iš
siaiškinus ir tie komunistai 
sutiko, kad Lietuvoje“dabar 
šeimininkauja rusai. Vėliau 
jie dargi pareiškė savo pa
geidavimą. kad rusai apleis
tų Lietuvą. Pagaliau visas 
susirinkimas buvo vienin
gas. kad Lietuvos žmonės 
turi patys save valdyti. Lie
tuvos vadavimo reikalams 
surinkta $75 auku.

J. A.

Sūnų Lietuvos Draugijos 
Nauja Valdyba

Gruodžio 15 d. Sūnų Lie
tuvos draugija laikė prieš- 
metinį susirinkimą. Buvo 
renkama draugijos valdyba 
ir kliubo gaspadorius. Iš
rinkti: pirm. — J. Pabar
čius, vice-pirm. — J. Spar-

ČILI RESPUBLIKOJ 
KARŠTA VASARA

Nauji Metai Čili raspub- 
likoi yra be galo karšti. Tos 
valstybės sostinė Santiago 
susilaukė ankstybos ir labai 
karštos vasaros. Visoje Čili 
valstybėj vasara yra anks
tyba, karšta ir sausa.

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 rašyti vardu

American Lithuanian 
Council

ir siųsti per “Keleivį” arba 
per “Naujienas”.
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Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

•-

Kur Gimė Lietuviška 
Knyga

keleivių Vokietijoje ir Fran 
cijoje, tarp kurių yra Neris 
Šimkus ir Jonas Žukauskas.

Didžiausia iki šiol lietu
vių grupė, atvykusi vienu 
laivu, atplaukė gruodžio 20‘ 
d. laivu SS Marine Merlin,' 
kurią sudarė 25 lietuviai' 
tarpe 938 laivo keleivių. 
Penki lietuviai atvyko kai-

Lietuviškai Knygai 400 Metų — Mažoji Lietuva 
Musų Kultūros Lopšys — Reformacija Sukuri Lietuvišką 
Raštiją — Prūsų Lietuviai Musų Kultūros Pionieriai —
Šiandien Bendras Jungas Jungia Mažąją ir Didžiąją po grįžtantys Amerikos pi- 
Lietuvą. liečiai, o kiti su imigracijos

vizomis.
Tarpe atvykusių yra Dr. 

Juozas Pajaujis su žmona 
Emilija ir dukrelėm Alina 
ir Danute, kurių į uostą pa
sitikti atvyko žinomas biz
nierius Antanas Mikalaus
kas ir laikinai pas save ap
gyvendino.

Kiti atvykusieji yra: kun. 
Albinas Bielskus, Amerikos 

Alfonsas Kubilius, 
Amerikos pilietis. Albertas 
Šukys, Amer. pilietis, su 
žmona Jūrate. Justina Mar- 
cišauskienė. Am. pilietė, su 
sunum Augeniiu. Elsie Bar- 
čiauskienė, Bronius Vigelia 
su žmona Eugenija ir vai
kais: Birute. Ringaudu ir 
Jonu, Algirdas Januškevi
čius su žmona. Jonas Raš- 
tutis, prieš kara gyvenęs A- 
merikoje. Emilija Makaus
kaitė, Jonas Jusionis su

Mažoji ar Prūsų Lietuva metų. 1880 jnetais pradėjo 
lietuvių kultūriniame, gyve- eiti "Naujas Keleivis,’’ o 

1 nime vaidina labai svarbų 1885 metais pasirodė ilgai 
j vaidmenį. Mažoji Lietuva išsilaikęs ‘'Tilžės Keleivis.” 
per amžius buvo vokiečių Buvo ir daugiau lietuviškų 
pavergta, išnaudojama ir laikraščių, ’
germanizuojama, bet ne- prieš “Ausi 
žiūrint svetimos priespau- lią lietuvis' 
dos, jos indėlis į musų ben- šra,” nuo 
drą kultūrą yra labai dide- mo šiais

—Alou, Maik! kuriuo eina pats greičiau-
—Labas rytas, tėve! Kaip sias traukinys. Taigi, jeigu 

sveikata? tėvas atsisėstum į tą trauki-
—Mano sveikata ne ko- nį iš Bostono stoties šį va- 

kia, Maike, ale tu ne dakta- karą. ir jeigu tas traukiyns 
ras, tai nepataisysi jos. Ver- eitų be sustojimo dieną ir 
čiau tu man pasakvk, kaip naktį, tai saulę tėvas galė- 
toli nuo žemės iki dangaus, tum pasiekti tiktai už kokio 

—Bet aš nežinau, ką tė-: šimto metų.
vas vadini dangumi. i —Na. matai, Maike, kaip

—Bai gaš, Maike, kuo j tu gražiai atsakei į mano 
daugiau tu mokiniesi. tuo klausimą. Dabar aš ir za- 
dumesnis daraisi. Najaugi kristijonui galėsiu pasakyt/
tu nebežinai, kas yra dan- kad Į dangaus karalystę rionieriais 
gus? Juk visi žino? kad tai neinu reikia važiuoti šimtą Mažvydas.
yra toks pleisas. kur visi metų.
šventieji gyvena. Kitaip pa- —Bet saulė juk nėra
sakius/tai Dievo karalystė, j “dangaus karalystė,” tėve. 

—Tokios “karalystės”; —Juk aš ne durnas, v

lis. Paskutiniais dešimtme
čiais Mažosios Lietuvos lie
tuviškas kultūrinis gyveni
mas buvo sumenkęs, vokiš- 
kumas ten jau buvo pradė
jęs visai nusmelkti lietuvių 
kulturini gyvenimą, bet, jei 
imti gilesnę praeitį, mesi 
matysime, kad Mažoji Lie-1 
tuva teisingai gali būti pa
vadinta lietuvių kultūros 
lopšiu.

Mažojoj Lietuvoj pasiro
dė pii-mieji raštai lietuvių 
kalboje. Čia gimė lietuviš- 

1 kas spausdintas žodis 
metais.

Šiais. 1947 metais, sausio 
mėnesį sueina lygiai 403 
metų, kaip pasirodė pirma 
knyga lietuvių kalboje. Tai 
buvo protestonų katerbiz- 
mas, kurį parašė ir išleido 
Ragainės klebonas Msrtv- 
r.as Mažvvdas (Masvidius). 
Mažvydo laikais ir kiti pro- 
testonu kunigai pradėjo ra
švti ir leisti lietuviškas dva
siškas knygas lietuvių kal
boje. Tais musų raštijos 

buvo Martynas 
Baltrus Vilentas

metai. įsėj 
metais. Jos 
šydavo M, 
lietuvis Jur 
link “Aušrą 
tę Mažosi 
Lietuvos ve 

Mažojoj

iau
rie dar senai 
pramynė ke- 

spaudat “Au
los pasirody- 
is sueina 64 
Tilžėje 1883 j Pilietis, 
idėjas pasira- 

ios Lietuvos 
Miksas. Ap- 

buvo susispie- 
ir Didžiosios

ėjai.
ietuvoj gimė 

lietuvių pas tulinė literatū
ra. Kristijoi as Duonelaitis, 
didžiausias ietuvių poetas, 
gimė ir visą, savo amžių gy
veno Mažoj j Lietuvoj. Jis 
gyveno 1711-1780 metais, 
kada Didži įjoję Lietuvoje

1547 pasaulinės 
kas nekūrė.

Mažojoj 
miausiai 
ninku, kurie 
lyje garsini; 
ir tyrinėti

iteraturos nie-

niekur pasauly nėra, tėve. ke; 
Tai yra tik pasaka mažiems nuo 
vaikams. J"*

—Kaip gi tai gali nebūt? 
Kaip gi tu čia dabar nušne
kėjai?

—Aš šneku lietuviškai.
—Bet kaip gi tai gali būt, 

kad dangaus nebūtų?
—Nėra. ir gana.
—Tai kur jis dingo?
—Jo niekad ir nebuvo, 

tėve.

suprantu.
tuoj

—Tu meluoii...
—Tėve, kam čia mums 

bartis dėl tuščio maišo. Jei
gu nenori man tikėti, tai 
nueik pas savo kleboną ir

Nr. 1, Sausio 1 dieną, 1947

SAVO KRAŠTO IŠDAVIKAI?

Čia matom du amerikiečius, Robertą Bestą iš kai
rės ir Douglas Chandlerį vidury, kurie dabar buvo par
vežti orlaiviu iš Vokietijos ir uždaryti Į kalėjimą \\ a- 
shingtone. Valdžia juos kaltina savo krašto išdavimu, 
nes karo metu jiedu transliuodavo nacių propagandą 
per Berlyno radiją.

Mokslo Naujienos
zmona Jadvyga ir sunum 
Vytautu. Bronė Stulgienė. 
Am. pilietė ir Aleks. Kova- 
rienė.Lietuvoj pir- 

afcirado moksli- 
pradėjo pasau- 
lietuvių dainas

riusu kalba. Ka-i 
da Didžiojoj Lietuvoj buvo 
dar tamsu ir nyku. Mažojoj 
Lietuvoje eflė mokslininkų, 
lietuvių ir vokiečių, tyrinė
jo ir garsino musų kalbą.

Mažosios Lietuvos lietu
viai ir į politinį gyvenimą 
išėjo pirmieji Jie dar 1898 
metais pasiuntė savo atsto
vą į Vokieti los Reichstae-ą 

ku’-s at
stovavo lietuvius iki 1901 
metų. Vėliau lietuviai nebe
sugebėjo pasiųsti savo at
stovo i Reichstagą. bet Pru-

Argentina Priima 
Italijos Išeivius .

ir Jonas Bretkūnas, visi trys j tilžiškį Smalakį, 
protestonų kiminai.

; Pirmieji lietuviškieji 
Mai- spausdiniai Mažojoj Lietu
Bet voi buvo skiriami visiems

Argentinos respublika 
nutarė padauginti savo gy
ventojų skaičių. Tuo tikslu 

i ii nutarė traukti ateivius iš 
Ispanijos ir Italijos. Iš Ita
lijos pirma išeivių partija, 
5.000 žmonių, jau išvyko į 
Argentiną. Iš viso Argenti
na tikisi parsitraukti iš Ita
lijos nuo 3 iki 4 milionų Į

Pirma Eik

darbininkai, kuriems 
valdžia paru- 
dirbtuvėse ar

ymnnin4
nu

as gerai
saulės juk tuoj prasi-, lietuviams, tiek Mažojoj, 

deda ir dangus. tiek Didžiojoj Lietuvoj, ta-
—Visai ne, tėve. Mes su da dar nepriklausomoi. bet 

savo žeme kasmet apsisu-! jau lenku itakon patekusio- 
kam aplink saulę ratu, bet:ie Lietuvo ie. 50 metų vė- 
dangaus niekur nepastebim. liau, po pirmos lietuviškos 

—Veidiminut, Maike! knygos pasirodymo Mažo- 
Man rodos, kad tu man'joi Lietuvoj kaipo reakcija 
meluoji. Kaip gi mes galimi į Mažosios'Lietuvos protes- 
apsisukti aplink saulę? Juk tantų turinio raštus, pasiro-
žemė stovi ant vietos,-o sau-( dė spausdintos knvgos lie- pastaraisiais dešimtmečiais, 
lė sukasi aplink. Argi tu ne-į tuvių kalboie ir Didžiojo’e: kada germanizacija per mo-

Argentinos 
pins darbą

sijos landtage iki'pat 19)8 Prie didžiųjų viesulu dar
metų būdavo vienas ar du 
lietuvių atstovai.

Visose kultūrinio gyveni- 
srityse Mažosios Lietu- 
lietuviai buvo pirmieji 

ir jų indėlis į lietuvišką kul
tūrą yra labai didelis. Poli
tinė siena ilsus amžius ne
pajėgė lietuvių išskirti ir tik

mo
vos

paprašvk. kad jis šitą klau- kslas senai, jau įrodė ir šian- 
simą išaiškintų. Jis kalta die n niekas dėl to nesiginči- 
apie dangų per savo pamo- :a. kad ne saulė sukasi ap- 
kslus: jis aiškina kaip tenai link žeme. bet žemė a* ie 
galima patekti: taigi nue’k saulę. Už šešių mėnesių 

dangus -nuo dabar mes jau busime 
i lygiai antroj saulės pusėj, 
tėve. O už kitų šešių mėne
sių vėl sugrįšime į tą pačią

Juk tu eini į škulę ir skai-į ^ur šiandien esame, 
tai visokias knvgas, sakai- Ar tu. Maike, siur ne
si net ir šventraštį žinąs.

ir paklausk jo, kui 
yra ir kaip jis toli.

—Bet kodėl tu nenori 
man šitą reikalą išvirozvt?

; matai, kaip ji nusileidžia . Lietuvoje. Be raginimo iš 
vakaruose, o užteka rytuo-j Mažosios Lietuvos, spaus- 
se- ■ jdintas lietuviškas žodis dar

Taip tik išrodo, tėve, bet:gal negreit butų išvydęs 
taip nėra. Astronomijos mo- dienos šviesa.

Mažojoj Lietuvoj per 
usantro šimtmečio gyvavo

taigi tu turėtum žinoti dau-; 
giau da ir už kunigą.

—Kad tėvo klausimas 
man neaiškus. Jeigu tėvas 
klaustum, kaip toli nuo že
mės yra mėnulis, arba sau-( 
lė. arba kokia žvaigždė tai’ 
aš tuojau tėvui atsakomam1 
Bet kada tėvas nori žinot/

meluoji?
—Žinoma, kad ne!
—Tai kcdel musų klebo

nas niekad tokiu ' dalykų
■per pamokslą neaiškina? 
i —Tėvas paklausk io 
ties.

j —Na, tai denkiu, Maik, 
i už tokius priklodus. O da
bar mid bai ir da syki Apv-

kyklas. kazarmes, bažny
čias ir valdžios įstaigas su- 
vokietinimo procesą žymiai 
pastūmėjo pirmvn, dvi lie
tuvių tautos šakos pradėjo 
savitarpei nebesusikalbėti. 
Kai Didžiojoj Lietuvoj tau
tinis judėjimas pradėjo stip
rėti. Mažojoj Lietuvoj ji? 
pradėjo silpnėti. Jis silpnė
jo, bet nenumirė.

Trumpos nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpis suarti
no kultūriniai dali Mažo
sios Lietuvos (Klaipėdos 
kraštą) su Didžiąja Lietu
va. Deja, įsigalėjimas hitle
rizmo Vokietijoj ir antras 
pasaulinis karas žiauriai su- 

į trukdė lietuviu tautos kul-
pa-

lietuviškos mokyklos, nuo 
1736 metu iki 1873 metų. 
kada Vokietijos valdžia jas 
visai panaikino. Kada Prū
sijos vyriausvbė Įvedė pri-: 
verstiną vaikų mokymą.
1736 metais, ji kaipo savai
me suprantama dalyką vi
soje Mažojoje Lietuvoje kū
rė lietuviškas mokyklas, 
kurios išgyvavo iki Bismar
ko laikų. Kada lietuviškos
mokyklos buvo panaikintos . ___  _____,
liettfviai Mažojo i Lietuvoj! turines pastangas.

bų, o vėliau bus leidžiami 
visokių amatų žmonės.

Italija sutiko leisti masi
niai italams vykti į Argenti
ną. Bet italai darbininkai 
neturės būti statomi Argen
tinoje į sunkesnes darbo ir 
gyvenimo sąlygas, kaip vie
tiniai darbininkai. Jie tu
rės gauti tuos pačius uždar
bius. kokius gauna Argen
tinos to paties darbo darbi
ninkai.

Kiekvienas ateivis italas, 
po dvejų metų gyvenimo 
Argentinoje, galės gauti 
Argentinos pilietybe. Itali
ja tikisi, kad masinis gy
ventojų išvažiavimas suma
žins jos ekonominius sun
kumus. o Argentina tikisi 
greitai padauginti savo gy
ventojų skaičių ir gauti 
daug nauių, darbščiu pilie
čiu. Argentina turi puse 
tiek žemės, kaip Jungtinės 
Amerikos Valstybės, bet gv 
ventoiu ji teturi tiktai apie 
14 milionų. arba maždaug 
tiek. kiek viena New Yorko 
valstija.

19 Mylių j Padanges į
Iš Inyokem. Kalifornijoj, 

praneša, kad šiais metais iš Į 
vietinės karo laivyno bazės 
bus paleistas didelis balio
nas, kurs turi iškilti į aukš
tybes 19 mylių. Balione i 
skris mokslininkai su įvai
riais įrankiais ir bandys 
gauti daugiau žinių apie 
kosminius spindulius.

Kosminiai spinduliai da
bar yra tyrinėjami daugely
je vietų ir įvairiuose kraš
tuose. Mokslininkai prana
šauja, kad kosminiai spin
duliai ateityje bus nauias 
labai galingas energijos 
šaltinis, sako net 5 milio
nus kartų galingesnis, kaip 
uraniumo atomai.

buvo romėnų miestas, bet 
apie jį niekas nebežinojo.

Marselėje, pietų Franci
joj, sename uoste atrasti se
novės graikų miesto Masil- 
lia griuvėsiai. Marselės 
miestą įkūrė senovės grai
kai prieš 2,500 metų. Seno
vės raštuose tas miestas daž
nai minimas, bet jo griuvė
siai tik dabar surasti.

Nebebus Radio?
John Hopkins universite

tas Baltimorėj praneša, kad 
tos mokslainės tyrinėtojai 
surado toki metalo mišinį, 
kurs gali būti radio priim
tuvu. Tas naujas metalo 
mišinys (columbium) prii
ma radio bangas be lempų, 
be špūlių ir be kondensato
riaus. Nauias iš columbiu- 
mo padirbtas radio priim
tuvas vadinamas bolomete- 
riu. Jei pasirodytų, kad bo- 
lometeris vra praktiškas, 
tada iš musų namu kada1 
nors išnyks “reidijo” dėžės, 
o kenuotą muziką ir biznio 
garsinimus klausysimės per 
mažiuką aparatėlį, vadina
mą bolometerį...

Pirmieji Amerikiečiai
Carnegie instituto moks- 

Kniubai rivin A.I nLrci L.'/iu. mip_
Kiminai pri iy inviimnTTv mrv-

sto rado likučius žmonių 
vartotų įrankių, kuriu am
žius siekia 15,000 metų. A- 
rizonos valstijoj, Yentano 
urve ir Kalifornijoj, prie 
Berkeley miestelio, atrasti 
žmonių kaulų likučiai, ku
rių amžių tyrinėtojai ap
skaičiuoja 10.000 metų. Tai 
bene bus pirmieji amerikie
čiai, kurie gyveno šioje ša
lyje.

Alaskos Senovės Gvvuliai
Alaskoje bekasinėjant 

žemę buvo užtikti likučiai 
labai gilios senovės gyvu
lių. Mokslininkai spėja, 
kad tie labai keisti, ar, kaip 
jie sako, “fantastiški” gy
vuliai gyveno Alaskoje prieš 
40 milionų metų. Kokiu bu
du mokslininkai apskaičia
vo tų gyvulių gyvenamą 
laiką pagal atrastus liku
čius, to jie plačiau nepaaiš
kina.

kaip toli yra “šventųjų ka-jn11^ 
ralvstė,” tai aš galiu ut<a-; 
kyti tik tiek. kad tokios “ka
ralystės” niekur visatoje 
nėra. Mokslas nieko apie ją 
nežino.

—Olrait. Maike. tai pa
sakyk, kaip toli saulė nuo;
žemės?

—Nuo žemės iki

Yr
Iki pasimatymo, tėve.

KOKIOS LIGOS YRA 
PAVOJINGIAUSIOS?
Amerikoje nuo širdies li

gų miršta daugiausiai žmo
nių. 1945 metais širdies ne- 
galavimais mirė 424.328 dė 

sauUs! žmonės, arba 30 su viršum

vedė ilgą kovą, rinko para
šus, siuntė j Berlyną malda
vimus ir atstovus, kad iiem 
butų grąžintos lietuviškos 
mokyklos. Paskutinis lietu
viu prašymas Prasi ios vai-1 
džiai grąžinti lietuviškas 
mokyklas buvo pasiųstas 
1907 metais su 29,000 para
šų vaikų tėvu. kurie reika
lavo savo vaikams lietuviš
kos mokvkU<5

Mažoioj Lietuvoj pasiro- 
oirmas lietuviškas laik

raštis 1832 metais. Tai bu-
vra skaitoma anie 92.8“0 - 
000 anglišku mvliu, tėve.

—Ant tokiu ličbu Man 
aš nelabai gramotnas. Ar 
negalėtum išviro~yti m; n 
kitaip?

—Gerai. tėve. paimsime 
šitokį pavvzdį. Paleiskim 
kad nuo žemės iki san’^s

j. nuošimčiu visų mirimu. Nu o 
vęžio ligos mirė 177,464 

{žmonės. 129.144 žmonės mi
rė nuo kraujo išsiliejimo. 
A u t o m o 6 ? 1 i” nel-ii’-'S. 
1945 metais žuvo 28,076 
žmonės; patys atėmė sau 
gyvvbę 11,782 žmonės ir
7.4 L zmomu žuvo nuo

yra nutiestas geležinkelis, žmogžudžių rankų.

Greičiau už Garsą
Gruodžio 17 d. White 

Sands. Naujojoj Meksikoj, 
buvo vėl iššauta į orą ra- 
kietinė bomba. Ji iškilo į 
viršų 114 mylių. Ji lėkė su 
5,450 pėdu greitumu nėr se
kunde, arba penkis kartus 
greičiau, kaip skrenda gar
sas.

Amerikos armijos nauja
sis orlaivis, varomas rakie- 
tinio motoro, vra parla ry
tas skridimui 1,700 mvliu 
per valanda, arba dvigubai 
greičiau, kaip skrenda gar
sas.

Aviacijos žinovai sako, 
naujieji orlaiviai bus “trans- 
garsiniai,” arba, kitaip pa
sakius, jie skraidys daug 
greičiau, ne<ra skrenda gar
sas. Normališkas jų skridi
mo aukštumas bus 80.000 
pėdų. arba 15 mylių padan
gėse.

A. B.

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

v
Masillia—Londinium

Londone vokiečių bom
bos keliose vietose taip gi
liai išardė žemę. kad po 
miesto buvo atrasti griuvė
siai senovės romėnų miesto 
Londinium, iš kurio šių die
nų Londonas gavo ir savo 
vardą. Anglų archeologai 
dabar tuos atrastus griuvė
sius tyrinėja.

Francijos mieste Senlis, 
prie Paryžiaus, amerikiečių 
bombos atkasė kitus romė
nų miesto ir pastatų griuvė
sius. Senlis vietoje kadaise

mo bus įpilietinami.
Nau’as įstatymas numa

to, kokiomis sąlygomis pi
lietis gali netekti Kanados 
pilietybe. Piliečių pasuose 
bus rašoma
lietis” (ikišiol 
ravaldinis”). Nauias pilie
tybės įstatymas Kanadoje 
daugiau pabrėžia Kanados 
nepriklausomybę nuo Ang
lijos. Greit Kanada rengia
si turėti naują krašto vėlia
vą ir naują nacionalinį him
ną.

Kanados Naujas Pi
lietybės Įstatymas
Nuo naujų metų Kanado

je pradėjo veikti naujas pi
lietybės įstatymas. Gauti 
Kanados pilietybę reikės iš
gyventi Kanadoje penkis 
metus. Įstatymas skiria “gi
musius kanadiečius” ir pi
liečius ateivius. Ikišiol at
skiros Kanados pilietybės 
nebuvo, Kanados piliečiai 
buvo skaitomi “Britų pa
valdiniai” ir kiekvienas Bri-{ 
tų imperijos pilietis galėjo, 
gauti Kanados pilietybę. 
Dabar ir Britų “pavaldi- 

lietuviai. šis laivas išplaukė niai” turės išgyventi penkis 
iš Gdvnės. Lenkijoje. ir ’o metus Kanadoje ir tik po to 
keleiviu daugumą sudarė skaitysis ir Kanados pilie- 
Lenkiioie užsilikę Ameri- čiai. Iš kitur atvvkę ateiviai 

per teismus,

Šiandien ir Didžioii 
Mažoji Lietuva lygiai pa
vergtos to paties priešo. Ne 
piktas kryžiokas, bet žiau
rus gudas laiko dabar l ie 
tuvą savo vergiioie. Visa 
lietuviu tauta velka ta pat’ 
iunga ir visa su išsiilgimu 
laukia naujos laisvės.

J. J

ir

Atvyko 27 Idrtuviai
Tremtiniai

vo “Nusidavimai apie Evan-) Gruodžio 13 d. j 
geliios Prasiplatinimą tarn .Yorką atplaukusiame

ii* P’jornnii ’’ monoc-in L, ' ~ T).

“Kanados ni- 
buvo “Britu

New 
“Er

kelių 
ir du

Žvdu ir Palonu," mėnesinis 
mišinį anrašvmas. “Nusida
vimai” ėjo iki pirmo pasau
linio karo. Vėliau. 1848 me
tais. pasirodė “Liertnvnin- 
ku Prietelius,” o 1849 me
tais nradėio eiti Kuršaičio kcs piliečiai. Grįždamas lai- pilietybę gaus

me Pyle” laive tarpe 
imtų keleiviu buvo

“Keleivis,” kurs ėjo iki 1880 vas dar papildomai paėmė o Britų pavaldiniai be teis-

t
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Areštai Egypte Graikija Grūmoja
Egypto policija suarešta-l Graikijos karo vyresnybė 

vo virš šimto jaunų egyp- perspėjo Bulgariją, kad 
tiečių, kurie kaltinami da- graikai dabar, kada vys par 
lyvavę per kalėdas pasikesi- tizanus prie Bulgarijos sie- 
nime bombomis prieš įvai- nos, nesustos ties siena, bet 
rias anglų įstaigas Egypte. vysis juos į Bulgarijos teri-
Bombų sprogimas sužeidė 
įvairiose vietose 6 žmones 
tame skaičiuje 2 moteris.

toriją. Graikai sako, Bulga
rija tyčia siunčia partizanus] 
į Graikiją kelti neramumus, i

Arabai Boikotuoja
Palestinos arabų ekzeku- 

tyvas pasiuntė reikalavimą 
septynioms arabų valsty
bėms nedalyvauti Londono 
pasitarimuose dėl Palesti
nos ateities sausio 14 dieną. 
Arabai sako, nėra ko derė
tis, kol Anglija nepakeičia 
savo politikos Palestinoje.

Gavo Lenino Ordiną
Rusijos maršalas Roko- 

sovski liko apdovanotas už 
nuopelnus Maskvos valdžiai 
Lenino ordinu. Tuo ordinu 
1939 metais buvo apdova
notas ir Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Joachim 
von Ribbentrop. kurs nese
nai buvo pakartas Niurem
berge.

Atomo “Pavergimas”
Dr. McCullough, Ameri

kos garsus atomų tyrinėto
jas, sako mokslininkai iau 
yra pasirengę paversti ato
mą ir įkinkyti jį i taikų dar
bą. Amerikoje 25 moksli
ninkai stato pirmą saugią 
atomų energijos varomą 
dirbtuvę.

Orlaiviu Nelaimė Kiniįoi
Trys Kinijos nasažierių 

orlaiviai nukrito ir susimu
šė. 62 žmonės žuvo nelai
mėse, o 16 buvo sunkiai su
žeisti. Tarpe žuvusių iu vra 
vienas amerikietis. Visos 
nelaimės ivyko kalėdų va
karą netoli Šanchajaus dėl 
didelio ruko.

Lankys Japoniją?
Japonijos valdovas gene

rolas MacArthur pasiuntė 
pakvietimą Valstybės sek
retoriui J. Byrnes atvykti Į 
■Japoniją ir vietoje susipa
žinti su Amerikos kariška 
tvarka okupuoto] Japoni
joj. Dar nėra žinių, ar J. 
Byrnes pakvietimą priims.

Austrija Baukštosi
Jugoslavija iškėlė reika

lavimą, kad iš Austrijos bu
tų paimta Korintija ir pri
skirta prie Jugoslavijos. 
Korintijoj (Koernten) gy
vena keliasdešimts tūkstan
čių slavų, kuriuos Jugosla
vija nori prisijungti. Iš vi- 

! so Korintijoj vra 510,000
RusijTpasitiki gyventojų.____ __

Iš Maskvos ateina pasi-] Franeuzai Indokinijoj 
didžiavimas, kad Rusiia Francijos vyriausybė pa- 
Naujų Metų išvakarėse sto- siuntė į neramią Indokini- 
vi savo šlovės aukščiausioie ją vieną pulką parašiutinin- 
vietoje. Maskvos valdžia kų kareivių, du batalijonus 
tiki. kad. vadovaujant ere- svetimtaučių legiono ir ge
nialiam Stalinui ir darbš- nerola Leclerc. kuriam pa- 
čiąjam Molotovui. Rusra vesta atstatyti Indokinijoj 
išspręs visus tarptautinius tvarką. Hanoi mieste, kur 
sunkumus taip, kaip ji no- ėjo mūšiai, franeuzai nura- 
rės. mino sukilėlius.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Argentinos Lietuvių 

turinės Bėdos
Kui- klausomybei, žlugo ir D. U. 

L. R. Jokio kito Lietuvos iš
eivių tarpusavio susisieki
mo centro neturėjome.

J. A. V. lietuviai turi In-

KELEIVIS, 90. BOSTON

DU VAIKAI PRAŽUDĖ 37 GYVYBES
T

Du ištvirkę vaikai New Yorke nut 
ledo sandėlį. Griudamos sandėlio šiene 
venamąjį namą, ir šitoj katastrofoj žui

rė sukulti “didelę ugnį” ir padegė 
suardė buvusį prie jo prijungtą gy- 

o 37 gyvy bes.

pas? Jei pasidalysime nuo 
250 iki 600 kaitų padidi
nantį teleskopą, per jį pa
matysime musų dangų vi-Į Tie, kurie užsirašys 32 puslapių
sai kitoki negu mes jį esą- He™vių NauJ,ienas ant ,2 u* . ** $2.00, gaus dovanai sekretų, kaipI mC įpratę matyti. j pasidaryti namie alaus, vyno ir sai-

Prieš saulės užtekėjimą derw’L1ETUviv naujienos 
rytuose matome skaisčią 332 n. sth su Philadelphia 6,
žvaigždę, ją vadiname ryt-!------------------------------
metine, arba Aušrine. Šiau-j
rėje aukštai matosi skaisti] 
šiaurės žvaigždė, Grįžulo i 
Ratų gale, kuri visada ro
do į šiaurę ir pagal kurią 
senovėje (prieš išradimą 
kompaso) jurininkai 
tuodavosi savo kelionėse

Sekretai FREE Dovanai

p*.

Reumatiški Skausmai

toj susilikvidavusių smuk
lių, atsidarė kitos, su kitais 
savininkais. Tai komunistų1 
laikraščio kliubas, tai “Ar
gentinos Lietuvių Balso” 
kliubas su iškilminga “Lie
tuvių Kliubo” iškaba. Kas į 
tuos kliubus lankosi, tas — 
pavyzdingas, kultūringas, 
pažangus, demokratiškas.. 
Kas tuos kliubus kritikuo
ja, tas — paskutinis nenau
dėlis...

“Keleivio” Koresp.

Mano Teleskopas

Per teleskopą pažiūrėję i 
Aušrinę ir Šiaurės žvaigždę 
tuoj pamatysime skirtumą 
tarp jų. Aušrinė žvaigždė 
yra viena iš musų saulės t 
planetų, kaip ir musų žemė, j 

. o Šiaurės žvaigždė yra di- 
jdžiulė saulė, daug didesnė 
už musų saulę.

Kalbant apie planetas, 
visi esame girdėję, kad Ju
piteris turi keturius mėnu
lius. Žiūrint per teleskopą 
galima matyti du Jupiterio 
palydovus, kurie, kaip mu
sų žemės mėnulis, ritasi ap
link -tą planetą. Planeta Sa
turnas per teleskopą (gera
me ore) parodo mums sa
vo keistus žiedus (lankus) 
aplink jo pilvą ir dar prie- 

Į dais turi savo mėnulį.
! Gražus ir įstabus via 
I aukštybių pasaulis. Jo pa- 

(Pabaiga 7-me pusi.)

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- 

Ol'ien- dieglius, šaltį. Daugumui žmo.
w ‘ 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. Ne»*rk 1. N. J.

Prieš 1905 m. revoliuciją 
iš Lietuvos į Argentina bu
vo emigravę vos keli lietu .. - .
viai. Daugiau emigravo po formacijų Centrą prie Ame- 
1905 m. revoliucijos. Pra- ri^°p Lietuvių Tarybos. Pie- 
laimėta revoliucija, aišku,tų Amerikos lietuviai jokio 
atnešė ir politinę emigraci- E1 .lmaclJ.os centro neturi, 
ją. Bet pati didžiausioji e- /urime kliubus. Bet kas tie 
migrantų masė iš Lietuvos]kliubai. Tai biznio kliubai. 
į Argentina (Brazilija ir U- ^uos turi laikraščiai ir or- 
rubvajų) suplaukė 1924-32 ganizacijos. f tuos kliubus 
metu laikotarpvie. Sakoma, užėjęs sužinai, kas tokie va- 
kad ‘Pietų Amerikoje dabar kar naktį girtuokliavo. Kliu 
gyvena anie 100.000 lietu- buose pamatysi degtinę ge- 
vių. bet tai spėliojimas, sta- nancias net ir motinas. Vy- 
tistiniu žinių neturime. Tik raL dargi taip sakant visuo- 
žinome. kad‘ nėr tokios vai- menės veikėjai, jas dar pa- 
stybės Pietų Amerikoje, ku- ragina: “Gerk, ką čia ne- 
rioje nebutu lietuviu. Kur|gerti. Vaikai žiuri. Jei jie 
musu tautiečiu neužtiksi?Įdar negeria ant motinos 
Visur. Sunkiausia paken- rankų, tai, gers kaip vaikš- 
čiamose šalyse užtiksi lietu 
viu.

Kas Mums Rašoma
Ir Mano Dvyleki* Prie 

Sliekienės Pamokslo
“Keleivio” nr. 46 redak

cija padarė gana vykusią 
pastabą apie Sliekienės pa
mokslą komunistų “viršū
nių draugams.” Noriu ir as 
pridėti savo dvylekį dėl to 
pamokslo.

Iš to pamokslo matosi, 
kad tai yra taikoma “drau
gui” Pruseikai, bet ką Pru
seika yra rašęs ar sakęs a- 
pie Sliekienės kelione į 
Florida ir apie Sliekų Far- 
mą Floridoje aš nežinau, 
nes komunistų laiki 
pastaruoju laiku neskaitau

Rašau šį žiską “Kelei- tai, kur mes nakčia matome 
viui” savo 57 metų gimimo galybę žvaigždžių. Darbo 
sukaktuvių čeną ir prisi- žmogus astronomu nepasi- 
menu, kad lygiii prieš 41 darysi. Bet yra dalykų, ku
rnėtus, 1905 retais, pristo- riuos ir paprastas žmogus 
jau dirbti pa- irteistrą Joną gali patirti.
Šiemepenig. pas kurį mo-į Vienas toks dalykas yra 
kiausi kalvysės ?ir sliesorio namuose pasidaromas teles- 
darbo. Tas irano mokytojas kopas. Už kelis dolerius 
meistras dirbdavo Lietuvos; dabar galima nusipirkti 
bažnyčioms pagražinimus.! stiklus ir pasidaryti sau te- 
o kartais mg ir monstran- leskopą, kurs padidina daik 
cijas bei kitus panašius; tus nuo 100 iki 250 kartų., T
daiktus perda bdavom. Ke-; Galima sukambinuoti ir «2.Kl—e k Biookljno -
turius metus aš mokiausi stipresnį teleskopą iki 600? ’
pas tą meistą ir dėka jam kartų padidinamos galios, 
gavau miklias rankas, ku- Teieskopo

Draugi; Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: A. Gaigalienė iš 
Detroito — $6; L. Kimont 
iš Hagamon, N. Y. — $2:

NUO UŽSISEN ĖJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j>« 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes ją 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. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, Dpt 2
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St., Cicero 59, HU

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame

» a visokias žoles ir vi-
L, J) sokias šaknis jūsų

č sveikatai, ir pasiun-
\ čiam j jūsų namus,

į'. Į^t užsakymas ne-
?\ ' turi būt mažesnis,
'o] kaip už? 1.00. Žolės

ir žiedai po 1 unc.
Europos Ramunė................ 25

Liepos žiedai..........................25
Imbieras baltas......................20
Trukžolių šaknys.................. 25
Alaviju sakai ........................ 20
Valerijono šaknys ............... 20
Devinmacės žiedai.................25
Ajarų šaknys ........................ 25
Raudonalksnio žievės...........20
Karališka mėta...................... 20
Metelė PeJyna .......................25
Gyvatgalvio lapai .................25
Plaukams Tonikas ............... 50
Šampoo plaut galvą .............50
Vitaminai B Complex .. $2.75

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

rios gali padiryti. ką mano stiklai.

Blogiausia tai tas, kad e- 
migravę iš Lietuvos i pasau
lį musų žmonės neturėjo 
tokio centro, kuris butų pa-j y’Jos 
laikęs tarp ju tarpusavio 
susisiekimo ryši. Tik užsie
niuose einantieji lietuviu 
laikraščiai dalinai palaikė 
tuos ryšius. Tie ryšiai tega
lėjo būti tiek platus, kiek 
platus buvo laikraščio san- 
tvkiai su musų išeiviia. Vis 
tik laikraščiai buvo tik da
linu išeivių tarpusavio ry
šiu.

Kad ir buvo užsienių I je 
tuviams Remti
bet ir ji nebuvo visų Lietu-]nigai, 
vos išeiviu centru. Adv. 
Rapolo Skiničio vadovauta

tinėti pradės. Ka čia negei 
ti... Visi geria! Tai tarpusa- 
vės “komunikacijos” cent
ras — kliubas — visuome
ninė ir kultūrinė musų išei- 

nelaimė. Kaip priva
lome elgtis, ypač kaip turė
tume rašyti anie kliubus 
laikraščiuose? Rašyti, kad: 
“lai gyvuoja kliubas,” ar 
rašyti: “šalin kliubas!”?

Argentinoje (o taip pat 
Urugvajuje ir Brazilijoje) 
turėjo savus laikraščius ir 
savas organizacijas lietu
viai katalikai, tautininkai ir 
komunistai. Kliubus ir bu
fetus pirmi pradėjo organi-

W. Gudonis iš VVater- 
bury, Conn. — $1.75; A. 
Pilvelis iš Lawrence, Mass. 
— $1.50; V. Juškauskas iš 

Jas pasi-j H a iriso n. N. J. — $1.25;------___ m __ :i rx r?j___ u c? i.negalima,: vr. mažu is Duenwam, ožusk.
Canada I— $1. Po 50c pri
siuntė draugai: B. Kuleša 
iš Chicagos. A. Liaused iš 
Taber, Altą, Canada ir J. 
Gabiys iš Chicagos.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 

i ačiū.

svarbiausios i
ealvą išmislią. Ka kiti iš i c!al>'s. >Ta 
metalo gali padalyti, galiu aai7T1 namuose ir aš © .nes jų tekinimas reikalauja

Prisimindanias mano jau-! !^bai apskaičiavimų
nvstės darba. su dėkingumuiir .tekinimo mašinų. Stiklus 
prisimenu vieną kunigą,!?:*1? nusipirkti bet 
Alešauska. Tai buvo Roza- blzni° įstaigoj
lime. Tas kunigas mane pa
darė laisvamaniu. Geriau

daug), 
iki 250

kokioj 
(Jų yra 

Paprastus stiklus, 
kartų padidinamos

mums susipažinus jis pata-: £abm.a pi’kti už pus-
’ -- nebijoti velniu į,-trecio dolerio. (As patar-----  ------ 4.----- kreiptis įre man 

netikėti 1 M
ir

kunigai P AJIRSKO.il M Al
ikraščių bažnyčiose pasakoja Um- ®r0?'nsc"Pe į'ew
eskaitaui siems žmonėms, nes tai yra 'orio 11 v’-i ___ i___ ti_ _  Perkant stiklus maunamair su Pruseika niekada ne-1 kūdikiškos Dasakos. Jis sa-,rerkant stiKius gaunama 

teko susitikti. Tačiau tiek kė. mokykis, lavinkis ir ži-1 nurodymus, kaip juos įsta- 
žinau, kad “draugas” Pru- nok, kad musų žemė yra tik

maža visatos dalelė tarpe 
milionų daug didesnių ir 
gražesnių pasaulių. Dabar 
tas kunigas vra jau miręs, 
bet aš su dėkingumu prisi
menu jo širdingą patarimą.
Jis buvo mano pirmas lais- 
vamanybės ir astronomijos 
mokytojas. •

—o—
Šiandien matome, kaip

kokius atstu-
seika

Pajieškau mano sesers Antosės 
Dirmauskaitės, kilusios iš Vadžgirio 
bažnytkaimio, Rasenių apskrities. 
Atvyko į Ameriką prieš pirmą pa
saulinį karą. Ji yra ištekėjusi už 
ancrlo ar airio Fitzperald ir seniau 
pyveno Bostone ant Newton St. Kas 
jralėtų man padėti ją surasti, bu
siu labai dėkingas. Mano adresas: 

BRONIUS DIRMAUSKAS 
1203 A Camp

1203 D. P. Assembly Centre 
800 Control Unit

B. A. O. R. via Great Britain.

į triubą
mu sudėti ir kaip pritaisyti 
kojas tokiam namų telesko
pui.

Paprasčiausias namų 
darbo teleskopas yra daro
mas 6 pėdų ilgio triubą, o 
stiklų Įtaisymas i triubą nė
ra painus ir, sekant nuro
dymus. visai lengva pada
ryti.

Toks paprastas naminis 
teleskopas yra geriausias į- 
vadas i astronomijos pra
džią ir duoda progos savo 
akimis pamatyti tą. apie ką 
mes visi esame daugiau ar 
mažiau girdėję.

Aš turiu pasidaręs neblo
gą namų darbo teleskopą. 
Aš čia gyvenu vienas su sa- 

šuniuku. Teleskopas man

ir kiti viršūnių “lyde
riai” nemėgsta tokių savo 
draugų, kaip Sliekai, kurie 
apleidžia lietuviškas kolo
nijas ir bėga į Floridą, nes 
tokie jau komunistiškam 
bizniui pasidaro tik “gyvi 
nabašninkai,” kurie neneša 
jokios naudos.

Kol Sliekai buvo musų 
Pittsburghe ir maišėsi tar-j 
pe lietuvių, tai Pruseikai 
atvažiavus į musų durnų 
miestą. Sliekai labai daug 
jam pagelbėdavo dolerių 
kolektuoti. O dabar jau 
Pruseikos biznis Pittsbur
ghe bus gerokai sumažėjęs. 
Suprantamas dalykas, kad 
Pruseika ir nesivaržo pa
šiepti “draugę” Sliekiene. 
Na. o Sliekienė nenori užsi
leisti Pruseikai ir išdrožė 
jam pamokslą.

Man išrodo, kad komu
nistišku lyderiu biznis pil
niausiai atitinka gembleriu 
bizni, kurie irgi daro pel
ną iš dirbančiu darbininkų, 
nes kol darbininkai dirbtu
vėse dirba ir gerai uždirba, 
tai ir gembleriams vra geri 
laikai. O kada darbininkai 
nustoja dirbę ir neturi pi
nigų <aš čionai kalbu apie 
tokius darbininkus, kurie 
mėgsta pralošti savo už
darbius), tada ir profesio
nališki gembleriai kozvmin 
kai ima tarp savęs lošti. Ta-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

daugelis laisvamanių bėga 
atgal. į bažnyčią. Tą “atsi
vertimą” galima lengvai iš
aiškinti tuo. kad daugelis 
musų laisvamanių nesisten
gė rimtai apsišviesti ir gau
ti daugiau žinių apie musų 
motiną gamtą. Man teko 
būti Roseland laisvamanių' 
pirmininku ir aš žinau, ku
rie iš musu laisvamanių la
vinosi, skaitė rimtas knygas 
ir apsišvietė, tie ir šiandien 
yra laisvamaniai.

Labai gaila, kad mes lie
tuvių kalboje neturime ge
ru knygų. Manau, kad butų 
labai naudinga, jei kas iš
leistu modemišką knygą a- 
pie dangiškus pasaulius, ku
rie parodytų žmogui musų 
žemės ir žmogaus menkute 
vietą visatoje.

VO
padeda laiką praleisti ir 
paįvairina mano nemigo 
naktis.

Kai pasidirbau savo tele
skopą pirmą dieną susilau
kiau svečiu. Atėio kaimynu 
vaikai pažiūrėti, kas čia per 
mašina pas mane stovi 
Greit išgirdo ir kiti kaimy
nai ir dabar susilaukiu sve
čiu iš keliu mvliu anvlin- 
kės. Jie atvažiuoja pažiūrė
ti per mano “bazuką,” kaip 
iie praminė tą mano teles
kopą. Vienas lietuvis aną 
dieną atvažiavo net 15 my-

įstaiga priglausdavo tik sa- kliubus iš karto smarkiai nališki gembleriai kozvmin įliu pažiūrėti nėr tą mano
vuosius o socialistus nu- kritikavo, karčiamomis ir kai ima tarp savęs lošti. Ta- komunistų nepadaro jokio teleskopą. Jis dasigirdo.
švilpdavo... Tai buvo įstai- smuklėmis juos vadino. Kri- da iie patys subankrutuoja j biznio, jiems reikia platės- kad aš turiu teleskopą ir
ga, kuri Pietų Amerikos lie- tika buvo vietoje. Katalikų ir lieka “proletarais.” nės lietuviškos publikos ir sakėsi noris pamatvti, kaip
tuvių kolonijas aprūpino ir tautininkų smuklės likvi- Ta pati galima pasakvti tokių pagelbininkų. kaip aš ii padirbau ir ką per ii
“gerais kunigais.” Kilus ka- davosi. Bet nesilikvidavo ir anie lietuvišką komunis- Sliekienė. Pašalinis, galima matvti.

f,ietuvos nepri- apgailėtina aplinkuma. Vie- tų biznį, nes jie iš ščyrųjų Pittsburgh, Pa. Ką parodo namų telesko-

Draugiia,] zuoti “gerieii” Skipičio ku- 
paskui ir tautininkai. 

Opozicinė spauda ir
cinės organizacijos

opozi-
tuos

Mane nuo jaunų dienu i- 
domavo, kas ten yra aukš-

Sennvėn IJetavIų Žiuyčlt

t patingai dabartinė* krikičionybėa gadyvvja kiekvianaa 
perskaityt, ne« tik Ūda galėa aiikiai svpraati Dievo baviaa*.

Knvga didelio formato, tori 171 puslapį. Kaina popierog apdarai* 
100; audimo apd.--$125. Pinigus galim* aiųsti popierinį dolerį

arba “Money Orderį”. Adreanokit šokančiai:
KELEIVIS, 636 Broadw«y, So. Boston, Mass.

rui ir žlugus

f
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

6,000,000 žmonių mirs 
nuo širdies ligos

Daugiausia žmonių mirs- žodžiu, pats geriausis mais
tą nuo širdies ligos tarp 45 tas jam yra pats pavojin- 
ir 65 metų amžiaus, Žinant, ginusias. Jis gali valgyt tik- 
kiek tokio amžiaus žmonių tai liesą mėsą, žuvį ir dar- 
Amerikoje šiandien yra. ir žoves, ir tai neprivalo persi- 
žinant koks jų mirtingumo valgyti.
nuošimtis priklauso širdies' Vadinasi, daktarai, mo- 
ligai, nesunku apskaičiuoti Į kindamiesi iš gyvenimo 
kiek ta liga šiandien turi praktikos, priėjo prie isva-liga
sau užtikrintu “kandidatu.” dos. kad riebus valgiai yra JUDGE William Haralson (above)

- in sentencing in his Hattiesburg,
Miss., court, overseas Veteran Wil- 
liam H. Sherrill, who was convicted 
on a manslaughter charge in the 
traffic death of John D. Gardner. 
ordered Sherrill to contribute to the 
support of the ten Gardner childrea 
or go to jail. At right, Mrs. Gladys 
Gardner is shown w:th Sve of her 
ten children in their Runr.elstou n.
Miss., home. (International)

Čia matosi teisėjas Haralson, kuriat Mississippi valstijoj nuteisė William 
Sherrillą duoti užlaikymą motinai su Įlinkiais vaikais, kurių tėvą jisai (Sher- 
rill) užmušė važiuodamas automobiliumj

“Harper’s Magazino“ ap- širdies ligų priežastis1 • v • • w • j • • ’skaičiavimu, šiandien turim 
Jungtinėse Valstijose apie 
6,000,000 vyrų ir moterų, 
kurie nueis Į kapus širdies 
smūgiais pakirsti.

Kas yra širdiesyra sircnes smūgis:
Seniau buvo manoma, 

kad širdies liga atsiranda 
nuo didelio persidirbimo. 
nuovargio ir t.t. Tokia pa-

Kaip aukščiau sakėm, 
tarp Anglijos kareivių šir
dies liga yra mažai žinoma. 
Kodėl? Todėl, kad anglas, 
bendrai imant, daugiau iš- 

9 geria arbatos negu pieno, 
ir daugiau suvalgo duonos, 
negu mėsos, kiaušinių ar 
aiskrymo.

Kiniia yra kitas pavyz- 
dis. Milionai kiniečių mai-

KELEIVIS, £0. BOSTON

TURĖS UŽLAIKYTI KITO VYRO ŠEIMYNĄ "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
rinkti į kelias dienas visų veislių 
gyvenus, kurte gyvena išsimėtę po 
visą žemės kamuolį? Kaip jis ga
lėjo tuos gvvunus prastoj sa.’O ar
koj sutalpinti? Iš kur ės»ė.->i tiek

| vandens, kad visų žemę apsemtu ? 
I Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
_ iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
į ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas. 
1909 m., pusi. 63........................... 25c.

į DELKO KEIKIA ŽMOGUI 
Į GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikta dėl to, kad 
wrisi, aižaus nr pagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Pel ko be valgio 
žmogus silpsta? lr dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukrau*. 
Iruskos ir kitų pana.-.ių dalykų? Ko
šei jam reikia riebalų? Šutuos klausi
aus suprasi tiktai iš šios knygutes. 
Parašė D-ras G-niua. kauta .. ISe.

LYTIŠKOS ligos.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 

D-ras F- Matulaitis. Antra, peržiurt
as ir papildyta laida, kaina .. iuc.
KURGI VISA TAI NYKSTAT

Kor nyksta visi tie l-.oiai, kortuos 
žmonės kuria per amžius? Si intri
guojantį poiitiskai-ekonomišką kurn
amą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina .................................. 10c.

SOCIALIZMO TEORIJA.

vAlF SLNOVfcS ŽMONES f’EKSt- 
STATYOAVO SAU ŽEMĘ 

Labai įdomus senovės filosofu d«-
eiaiusai apie žemės išvaizdą. Pagal 
utugeli autorių parašė Iksą:. Antra

Sis veikalas trumpais ir aiškiais tnygutės dalis yra; “išvirkščias nio- 
faktais parode, kaip iki šiol keitėsi f .sias arba Kaip Atsirado Kalbos." 
draugijos formos, ir kodėl turės bot* »
pakeista* kapitalizmas. Kaina 25c

Rarašė Z. Al«*ks
40 pusi. 13 c.

žiura buvo motivuojama .
dalinai tuo. kad moterys!tmasl ¥ltn„ry™ls lr,.;S?£S 
daug mažiau ta liga serga.' PuPomis Sviestas, kiauši 

mai ir mėsa jiems beveik 
nežinoma prabanga. Ir to
dėl nuo širdies ligų Kini- 

darbų ir tiek daug rupini miršta perpus mažiau, 
gyvenimo . problemomis. ‘ne?u Amerikoje, 
kiek vyrams. Be to, jauni ir Taigi, kas nori turėti stip- 
seni mažiau ta liga serga, resnę širdį ir ilgiau gyven- 
Daugiausia aukų ji pasiima ti. tegul vengia riebiu val- 
kaip tik tokiame gyvenimo 2Ūu: o kas perdaug1 nutukęs, 
laikotarpyje, kuomet vvrai tegul ir liesų valgiu mažiau 
daugiausia dirba ir dau- valgo, kad sumažintu svorį, 
giausia viskuo rūpinasi, ši- tuo budu palengvins šir- 
ta aplinkybė irgi Ivg ir liu-;dies darbą.
dijo. kad nuovargis ir ru- -----------------
pėsčiai vra svarbiausios tos rž/rii/io cnr/Pii 
ligos priežastys. j Z/fiifOo SPEIGAI

Bet šiandien jau pradėtai k ~ • kabejoti, ar ištikmju taip v-; f',e™a bav0 sa!^ “. be‘ 
ra. Karo metu kuumet i
mijoms reikėjo' paruošti rai- ka,P.tlk uzsa,°’ su,re,me v®- 
lionus vyru. Amerikos ka. J upes storas ledas. Ne- 

trukus užkrito sniegas, sto
jo žiemos kelias ir turėjo be

negu vyrai; o mažiau jos 
serga del to. kati joms ne
reikia dirbti tokiu sunkiu

vyrti
riuomenės vadovybė buvo 
nustebinta dideliu naujokų 
mirtingumu nuo širdies Ii- ., , ,
gos. Ypač daug mirdavo rHS <ia%o , lengves-
vyresnio amžiaus vyru da
rant pratimus stovyklose.
Pasirodė, kad Amerikos vy-

atlydžio. Jeigu kuomet o-

nis, žmonės laukdavo ata-

kantrybės belaukti šilimos.
Į daržinę prie pašarų bau
gu beįeiti, gyvuliai patys, 
kas kai tas prastesnį pašarą 
kimšdami. dažnai žvalgės į 
duris, o žmonėms — nors 
galvą suspaudęs bėk į lau-' 
kus. Kur šiais laikais kitais 
metais dygo jau žolelė, šie
met sniego ir ledo pluta 
mažne dar per mastą.

Ne vien seniams, bet
vaikams pakyrėjo tokia žie
ma be galo. be krašto. Ne-’ 
begali nusėdėti viduje: kaip 
tik pajuto klaniukus pu-

ir!

tujant, iš visų triobų išsipy
lė į gatvę. Nors rankos rau
donos ir nosys mėlynos, ta- 
čiaus taškosi po minkštą 
sniegą, braido po klaniu-į 
kus; nesulaukdami varlių, 
patys pirma po klanus į 
pliauškia. Keletas vaikų ap
driskusiais švarkais, nusku
rusia avalyne, be piritų, o 
kitas dargi ir be kepurės,.

drėkio.^ O čia tuo tarpu ėmė! laksto gatvėje, paskui sa
snigti ir pustyti, kilo dide
lis vėjas, kartu taisės šaltis 
ir vėl ėmė speigas pyškinti, 
net tvoros pauškėjo. Sniego visas triobas. 
privertė, pripustė pilnus pa
tvorius, pilnus krumus ir 

sniego
tiTiputi ploniau, o kelias su- 

taip vra. Ir prieita prie išva- mažinėtas i aukščiausia.
(los kad vvriausfe širdies li-i ku,?'«; TruDut’ ^Bukus i 

ra ameri-1 ??!!-. tu?Jau smuko sn,e«e. 
maistas. Amerikie- 'ki įuostos. .... ..

Geras uždarbis tokiu ilgui

rai, perėję 38 metus, jau ne
betinka aimijos pareigoms, 
kai tuo tarpu Anglijoj ir ki
tose šalyse net aukštesnio
amžiaus vyrai buvo geri ka-į^y'1^' ni
ręiviai miskus. Laukuose

Pradėta tyrinėti, kodėl

a
gos kaltininkas yra ameri
kiečių
čiai mažai valgo duonos, 
bet daug mėsos, kiaušiniu, 
sviesto, aiskrymo ir kitokių 
riebių valgiu. Riebus mais
tas duoda daug tokios me
džiagos. kurią daktarai va
dina cholesterolium.. Cho
lesterolis užraukia tas arte
rijas (kraujagysles), kurio- . 
mis kraujas plaukia i širdi. esi
Vidujinės arterijų sienelės 
apauga cholseterolium lvg 
vašku. Ir kuo daugiau tos 
medžiagos tenai priauga, 
tuo siauresni darosi krau
jui takai. Pasitaiko, kad 
gabalas tos medžiagos atsi-

ziemos keliu po miškus 
žmonėms. Bet ir medžiu su
kūrena be galo. o trobų lan
gai dėlto kasdien per pirš
tą užburbėję.

Šalo. šalo. pyškino, vis 
žmonės susirietę kentėjo, 
vis laukė geresnės dienos.

kad po tokios spei
guotos žiemos pavasaris 
kain iš maišo išlys. Atėjo 
Grabnyčios — speigas; at
ėjo šv. Kazimieras — spei
gas. Nors sako seni žmo
nės. kad do šv. Kazimiero 
kreiva vėžė, o ta žiema ne
maž nekrypo. Kovo dvide-palaidoia ir patenka i x

siaurėiusi arterijos kanala. simt antį a —- nirma diena 
Krauio takas tuo budu už- pa^asaiio. Juk kovo iki nu-
sikemša, ir žmo^ms alrsta. 
Tuomet sakoma, kad iis kri
to nuo “širdies smūgio.”

Kaip sakėm, tų krauja
gyslių, kuriom kraujas eina 
į širdį, yra dvi. Kai viena

sim EV, LIETUVA...
Sudiei, Lietuva! man linksma buvo 
gyveni tavo šalelėj,
Širdį man skaudžia, skaudžia ir graudžia 
svetiniojon važiuojant.

Sudiev tėveliams, broliams, sesulėms— 
nebe greit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai, 
sudie? Lietuvos kalnams!

Kažin ąr grįšiu, maž ten supusiu 
žieminių gudų pusėj, 
o ir sugrįžęs savon šalelėn 
ašarėlėms paplusiu.

Maž rąstu vargus, nelaimes, bėdas, 
maž nerasiu tėvelių; 
maž visa mano širdies patieka 
bus ant šaltų kapelių.

Antanas Baranauskas.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

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

DŽIAN BAMBOS SFKIAL 
lr kitos foties. Daugiau juokų, na

gu Amerikoj raunšaino. Šioje Knygo
je telpa net 12 “l»ž;aii fcLinboa sfjy- 
ėiai,” eilės, pasikalbėjimai, namorii- 
tiški straipsniuką; ir juokai. Antra 
pagerinta laid-. Kama .............. 25e-
PAPARČIO ŽIEDAS.

I Ir keturios kitos apysakos: Įl> įSe- 
Parašė kun. M. Valadka. Knyga uiaitiicinti* Vyras; (2j žydinti taria, 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų (3) Klaida; (4, Korekta. Joae noro- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- doma kaip žmonės paikai tiki j vr»- 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- kiną prietarus, burtus ir tt. .... l«k 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. >1-25 ALKOHOLIS IK KLlMKlAI 
KOKIUS DIEVUS ŽMONES Arba kaip tėvų vartojami svaųp-
GARBINO SENOVfcJE? ; ^kT y^arb^^ X

Panašios knygos lietuvių kalboj* • būti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko- uerskaityti šitą knygutę. Kama lik
kitu dievus garbino senovės indai bei 

chaldai, asyrai. EILĖS IR STRAIPSNIAI.

I

arijonai, egiptėnai,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- į įjoj knygoj telpa 23 gražio* eilė, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina '&•"
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA. 

Į Labai įdomi Knygutė šituo svariau 
klausimu. Ją (.orėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir soi ialisTas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė \ ardunas. 
Karna ............................... ........... l®c.

vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kios jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.01

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi 
luofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka» 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kins, tai perskaityk šitą knygelę j 
Kalba labai lengva. Knyga protas- i 
jantiema darbininkam* neapkai- 

I nuojama. Kaina .......................... 2®e.

Užriesta Nosis Iš- Karas Prieš Žiurkes 
duoda Paslaptį • Baigėsi Bankrotu

Vienas Amerikos žuma-; Laikraščiai pranešaJuokai aklPeS”! o'kaSaFs sako. kad politikie- Missouri valstijos šitokį
kitojo ir veiksmas sklido i P?aP.u® rtazPal. «all™a kurjozą: Vienoj tos valsti-

sės dienų, o pavasario dai
nė balso: nei pempės, nei 
vieversiai, nei koki kiti 
paukšteliai nei čiūkšt.

Saulelė, rodos, aukštai iš
kilus, skleidžia savo auk
suotą šviesą, bet ios šilima

tampa uždaryta, tai kartais; nepergali šalto vėjo. Oras 
antroji gali atlikti abiejų i nors skvstas ir tyrus, dan-
darbą. Žmogus tada atsi
gauna. Bet pavojus jo gy
vybei dabar pasidaro iau 
dvigubai didesnis. Jis turi 
užsilaikyti labai ramiai ir 
neprivalo valgyt jokų rie
balų. tokių kaip riebi mėsa,

Žemaitė.

AUSTRALIJOS
GRAŽUOLĖ

Toji 20 
australietė,

metų
Miss

amžiaus
Rhonda

atspėti is to. kaip jų mote- jos kauntėj priviso tiek daug 
rys laiko savo nosis. Repu- žiurkių, kad apskrities vy- 
blikonų šulas Stassen atvi- riausybė nutarė suruošti 
rai pasisakęs statysiąs savo žiurkėms naikinti vajų ir 
kandidatūrą ateinantiems duoti atlyginimą už kiek- 
j rezidento rinkimams. b£t vieną žiurkės uodegą, 
senatoriai Vandenbergas ir- žiurkių medžioklė buvo 
Taftas sakosi tokių ambici- į tokia naši, kad į trumpą 

į jų neturį, o Nevv Yorko gu- laiką apskrities tarybon bu-

gus aiškiai žydruoja, kur-neiKelly, buvo išrinkta kaip
kur būreliai baltų debesė
liu slankioja, bet šilimos 
niekaip nesuteikia žemelei.

beraatorius Devvey dar ne
sąs šiuo klausimu apsispren
dęs. ( .

vo sunešta 28,280 žiurkių 
uodegų. Vaikai medžiojo 
jas ne tik savo kauntės ri- 

Esa, nežiūrint paprastosiose, bet ėjo ir toliau, 
politikierių egojizmo, jie! Dav,ies kauntė. kuri bu- 
gali susitraukti, kaip kuk- Y° karą paskelbusi, turė- 
liausia pijonka. jei jū pa-jį0 ls™k*1 už žiurkių ne
klausi. ar neketina jie kan-‘įegas $1,141.00. Pinigų iz- 
didatuoti į prezidentus. Jie nebeliko ir žiurkių me- 
vis “neapsisprendę,“ “ne-'dzioklė buvo atšaukta. Ta
pasiruošę ir t.t. I kauntė subankrutavo.

Bet jų moterys jau įskal-j jęorg mejję mes žinom, 
no viską žinančios. Ir tą e-įj^p rojaus vilionę, 
są galima matyt iš jų no-j geį rojus tas kartais tik
šių. Jei tJk kurios nosis uz-ipragarU dvokia, 
nešta aukštyn, tai jau taip |^am mejjg tarnauja: ar 
ir zmok, kad jos vyras1 mo- Dievui ar velniui? 
kinasi politikus spycius Tog pasiapties niekas lig 
sakyti ir į-uosiasi nnkimų g|oj nesuVokė. —Jurgdala.
kampanijai. ____
—------ ------------------------Moteris mieliau sutinka

Kaip ilgai moteris būna kad peiktų jos dorą, negu 
jauna? Tol, kol ją vyrai jos protą ir grožį, 
myli. —Grafienė Diana.' Fontenel

gražiausia Australijos mer
gina, ir kartu su ta garbe 
jai buvo apmokėta kelionė
•Amerikon, Kanadon ir AnTarp trobesių mieste ar

ba sodžiuje, kaip idienoja gbjon. šiomis dienomis ji! 
saulelė, sniegas patižo, kia- atvyko į New Yorką ir čia 

sviestas, kiaušiniai, aiskiy- niukai pabliuro; ryto metą buvo padalyta toji nuotrau- 
mas, suris ir pienas. Vienu vėl ledas sustyręs. Nebėra ka.

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas
SAPNININKAS

Nauja, viri 300 puslapią knyga, 
kurioje yra išaiškinta daugiau 

kaip 3000 sapnę
Nustatyta kaina yra $2.00. bet 
“Kaleirio” skaitytojams tik $1.00 

Užsakymus adresuokit taip: 
KELEIVIS

636 Broadsay, So. Bouton 27,
Mas*.

jnrr»-rr» s s » » ro t i ittttt*

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

“KELEIVIS” 
636 Broadtray,

So. Boston 27, Mass.

<»«»•««■«»• amo

MONOLOCA1 IR 
DEKLAMACIJOS.

Sioie knygoje telpa da.uybc n»v 
jų, labai gražių ir juokingų mon^io 
gų ir dekiamacijų. Visokios temo* 
darbininkiškos, revoliucionierisko* 

kamąrUtiškoe it Isim-.-im*"* 
niškos. Visos skambina. r'so» g«srr'» 
Tinka visokiems apvaikščiojimams 
buliams, koncertam? ir U. Antra ps 
gerinta laida. Kaina .................. tai
KUNIGŲ CELIBATAS

Si knygelė parodo, kodėl Rorco» 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja čia 
■šaiškints visa jų heTofystės istorija 
jos pasekmės ir doriška? dvasiškijos 
nupuoliraa3. Šia knyga turėtų per- 

: skaityti kiekvienas vyras, tėvaa ii 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo 
terįs, dukterįs ir mylimosios ne pa 
pultų į tokią kunigų globa Parašė 
kun. Geo. Townsend For. D ()., so 
lietuvino Ferdinand de Šamogitia.
Kaina .......................................... kJk
KOD£L AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, todėl p* 
negali tikėti. Pilna argameniy. kurt* 
nesum’i? joks jėzoitsa Kama to* 
knygutės ..................................... $>'•«
M K MUSŲ ROČIAI 
GYVENO?

Biblija sako kad pirmutiniai 7.m>- 
nės gyveno Rojuje. Ret mokslas Roj', 
visai atmeta. Mokslas mano. kad

j žmonijos lopšinė buvo šiaurėje Ir *
' knyga parodo, kodėl taip .•nanoma

Labai įdomus ir p*niuinn«nr» 
įkaity mas. Kaina ...... 2Rr
ŽINGSNIS PRIE 5VIESOS.

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

“Keleivi*.” Br<mdwa»

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pa»ciksiu. 
223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nl O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS 

TAUTIŠKOS, SEIMYN1SKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00 
Audinio apdarais $1.25

Kiekvienas tarCtą papuatU sava knygyną minėta knyga 
Kiekviena* noslptrkf* tą knygą paaidžiaaga. Ptaigae *en»«»m 
siųst “Money Orderia.“ Popieriniu* galima *tųati ti. - ov p*pn*e- 
tame konverte, bet reikta staktai atrašyti savo ir *‘K« Iovk>" sd 
resą Ir nepamirškit prillpyt ntS centus markę.

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



Nr. 1, Sausio Į dieną, 1947

Kinijos Ateitis ka neturi aiškios politikos 
link Kinijos. Daugelis a- 
merikiečių rimtai prisibijo 
busimos stiprios Kinijos.

Edwin W. Pauley rapor- šuoliais ir apie 1975 metus j Jie atsimena, kad Japoni- 
tas apie rusų negirdėto plė-. Kinija butų toli pralenkusi j ja, turėdama apie pusę A- 
šimo politiką Mandžurijoje! Rusiją savo militarine ir u-'merikos gyventojų ir vos 
mažai tesujaudino Ameri- kiška galybe. Į 7',? Amerikos pramonės
kos gyventojus. Rusai “toli-j Matyti, rusai šitos busi
mos ateities strateginiais mos Kinijos bijo ir pasi- 
sumetimais” sugriovė Man- stengė sugriauti jos pramo- 
džurijos pramonę. Jie išve-įnės branduolį Mandžurijoj. 
žė už du bilionus dolerių Į Kartu rusai Mandžurijoj ir 
pramonės mašinų, o kas li-i šiaurės Kinijoj pasėjo pi
ko neišvežta, tą jie leido iš-; lietinio karo sėklą. Jie ap- 
plėšti ir sunaikinti. Iš dide-i ginklavo šimtus tūkstančių
lės Mandžurijos pramonės 
liko tik tušti pastatai, su di
delėmis skylėmis sienose, 
pro kurias rusai išdangeno 
mašinas.

išbadėjusių Mandžurijos 
proletarų ir šiaurės Kinijos 
valstiečių ir žada jiems 
“agrarinę revoliuciją.” kar
tu atimdami tiems proleta- 

Rusija ne tiek pasipelni-Įrams jų duoną ir uždarbi 
mo tikslu, kiek “strategi-; Mandžurijos dirbtuvėse.
niais sumetimais” sugriovė r» - u •• -s . Rusai Mandžurijoj sugnoMandzuiijos pramonę. Ki-įvė Kinijos artimiausiu de- 
nijos mdustrialEzacija dei- šimtmečiu ateiti. Dabar Ki-
sito i ūsų barbariškumo busi jz custinrėiimas narei* sutrukdyta 30-čiai mrtu J , sustiprėjimas pareis -»< „i- •• t - 'nuo to, kaip greit bus lik-Mandžurija buvo pramo- vįduotas pilietinis karas ir 
ningiauiia Kinijos dalis. kada bug aa!ima pva(!įtj at-

, Pel — s‘a‘yti sugriautą pramonę, liasdesimts metų. o ypač P Tik įgyveiTdinustaiką ir at- 
o isp estą nuo 1^31 ,a k^ rusai sugrio-

tų, kada japonai bandė is|vė bus Jalim!a eiti jlTOVn
Mandžurijos pasidaryti sa-|Toks atsfetaivmas gili imti 
vo stipriausia arsenalą. Da-;iabai laįka. 0 tu0 ta,, 
bar ta pramone griuvesnio- pu lasaVbandį Kiniją su-
® ’ j0-,.kinlJa.tUf? ls. ?le^3lska!dyti. sukurti jos šiaurė- 
pradeti savo krašto ūkio at-lje nuį Rusijos prikiausoma 

kuristatymą ir modernizaciją.
Normalėse sąlygose, jei 

Kinija butų perėmusi savo 
žinion Mandžuriją, su 40 
milionų gyventojų, su dide
liais miestais ir puikiai iš
plėtota industrija bei žemės 
ukiu, Kinija per keletą me
tų butų pasidariusi stipriau
sia Azijos valstybė. Man
džurijos pramonė butų bu
vusi Kinijos industrializa
cijos pagrindas. Kai kurie 
žmonės spėjo, kad normalė
se sąlygose, Kinija apie 
1975 metus butų buvusi ga
lingiausia pasaulio valsty
bė.

Kinija turi milžiniškus 
žemės plotus. Laukai jos 
derlingi, o žemės gelmėse 
ten yra visokių metalų ir 
mineralų.

Kinija turi 500 milionų 
inteligentiškų gyventojų. 
Kinai yra darbštus, suprat- 
lyvi ir greitai persiima vi
somis Vakarų mandrybė- 
mis.

Bet Kinijai trūksta in
dustrinės mašinos, kad ji 
galėtų būti galinga pasau
lio valstybė. Jos valstybinė 
tvarka nėra nusistovėjusi. 
Jos žemės gelmių turtai nė
ra eksploatuojami. Kinijai 
labai trūksta susisiekimo 
kelių, vpač gelžkelių ir ge
rų vieškelių. Kinijai trūks
ta moderniškos 
pramonės.

Jei Kinija butų perėmusi 
Mandžuriją su jos pramo-

komunistinę Kiniją, 
visada bus peilis Kinijos 
pašonėj.

Toki yra Rusijos politika 
link Kinijos. Ji vra plėši
kiška, bet AIŠKI Jau ko, 
ko, o “aiškumo” tai politi
kai tikrai netrūksta.

O koki yra Amerikos po
litika Kinijoj? Į tą klausi
mą atsakymas daugiau ne
gu neaiškus. Jei vadovautis 
Amerikos žodžiais, tai A- 
merika nori vieningos ir de
mokratiškos Kinijos, o A- 
merikos kai kurie vadai pa
sisako ir už ūkišką paramą 
Kinijai, kad ji galėtų in- 
dustriaiizuotis ir sustiprėti.
Bet tai yra žodžiai.

Jei Amerika butų norė
jusi vieningos Kinijos, Ki
nija jau butų vieninga. Per 
karą prieš japonus, kada 
susisiekimas su Kinija bu
vo baisiai vargingas, Ame 
rika apginklavo savais gin
klais 17 kiniečių divizijų ir 
sugebėjo pristatyti toms “i- 
sunytoms” divizijoms ge
resni maistą, vaistus, šiltas 
drapanas ir kitką.

Po karo Amerikai birtų 
buvę visai lengva per trum
pą laiką apginkluoti 100 ir 
daugiau kiniečių divizijų, 
o tos divizijos butų iau su
vienijusios Kiniją. Bet A- 
merika nesiryžo to daryti, 

mašininės Kinija murdosi po pilietinio 
karo kruviną balą, tuo tar
pu Amerika vis kartoia 
kad ji nori “vieningos Ki-

pr;
pajėgumo, ir dargi neturė
dama savo žaliavų šaltinių, 
buvo iškilusi i vieną pirmų
jų vietų pasaulyje. O kasi 
bus, jei 500 milionų inteli-l 
gentiškų kinų išmoks pa
leisti i darbą pramonės ma-* 
šinas ir apsiginkluos mo
derniškos pramonės gink
lais? Ar nepasidarys ta Ki
nija daug galingesnė už 
Ameriką?

Kadaise Kinija buvo 
plati ir galinga. Kinai pri
simena, kad prieš kelis šim
tus metų Kinijos imperijos 
sienos ėjo nuo Korėjos iki 
Indonezijos ir visas gelton- 
veidžių pasaulis, išskyrus 
Japoniją, buvo kinų super
valstybės ribose. Kinuose ir 
dabar tokios “svajonės” 
kaltais pasiskelbia. Jei Ki
nija sustiprės, ji neabejoja
mai pradės siekti atgauti 
savo senąsias sienas ir to
kie kraštai, kaip Korėja, 
Indokinija, Burma, Malajų 
šalys, Siamas ir gal Filipi
nai ir Indonezijos salos 
links i tą galingąją Kiniją. 
Tai yra ateities klausimas, 
bet valstybių vadai turi žiū
rėti į ateitį ir turi matyti ne 
tik esamus, bet ir busimus 
pavojus. Gal tie sumetimai 
ir daro Amerikos politiką 
Kinijoj “neaiškią”?

Tuo tarpu Amerika busi
mam. bręstančiam konflik
tui su Rusija ruošiasi kitu 
budu. Kadangi konfliktas 
su Rusija bręsta ir Ameri
kai bus reikalingi sąiungi- 
ninkai, tai Amerika iš Ja
ponijos nori pasidalyti bu 
simą sąjungininką 
Rusiją...

Tuo budu Kinija, musų 
sąjungininkas praėjusiame 
kare, dabar paliko nuoša
liai. Jaltoje Amerika padė
jo net rusams Kiniją išlici- 
tuoti. Ji užleido rusams Ki
nijos visai neatsiklaususi 
Kinijos gelžkelius Mandžu- 
rijoje ir Kinijoą uostus. Da
bar Amerika visai šaltai

KELEIVIS, SO. EOSTOil

NAIKINA UTĖLES

Čia yra parodyta, kaip Amerikos armijos daktarai 
naikina utėlės Kilijoj. (

Kur Pipirai Auga

Puslapis SeptzgM

LIETUVOS T REMTINI aTpAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

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

jyv. Bos-

ne be pilietinio karo, jos u- nijos,” nori Kinijoj “tai- 
kio augimui butų buvęs pa- kos” ir dargi net “demokra- 
dėtas pamatas. Tolimesnė tijos.”
industrializacija butų ėjusi Teisybę pasakius. Ameri-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

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.....................................................  $1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, M

Pakštys, giminaitis Juozo. 
Paškevičiūte Marė.
Pečiulienė (Juščaitė) Petronė. 
Petrulis Jonas, iš Darbėnų, Kre-

Į Andriunaitė Veronika, 
j tone.

■ Avižienytė Izabelė, «yv. 
ke. l

Bačiunas Stasys. .'tingos apsk., gyv. Chicagoje.
Bedarfas Aleksandras, «ryv. Pitts-( Ratkienė Jule, gyv. Bufialo. 

burghe. ; Petrulis Jonas, Brolis Stefanijos,

I
N«\v Y or.

Bertašius, du broliai ir sesuo, gy-' <.yv. Cnicagoje. 
veno Chicagoje, kilę iš Vaiguvos, ‘ Rinkevičius (I Binkauskas) Kazys,
Šaukėnų vai. ! pašvitinio-Žeimelio vai., i>iauHų-Pa-

Bražinskas Kazys, jryv. Chicagoj, ; nevėžio apsk.
kilęs ar turėjęs giminiu Šiaulėnų ‘ Pitrėnas Edvardas, sūnūs Igno, 
vai. | gimęs Amerikoje, tėvas kilęs iš O-

Budrys Bronius, Smilgių vai., Pa- belių vai.. Rokiškio.
Preidys Jonas.nevėžio apsk.

Cobb (Kriaučiunaitė) Elena, Ma
riampolės apsk., gyv. Oklahoma val
stijoj.

Dambrauskas Jonas, giminaitis 
šlekiams.

Dambrauskienė (Juščaitė) Ona. 
Dyras Jonas, gyv. New Yorke. 
Garbačauskas Juozas, gyv. Chi

cagoje.
Gelgota Juozas, gvv. Grand Ra- 

pids.
Gričalauskienė Ona, jryv. Cleve- 

lande.
Grigas, Jonas ir Ona.
Guzulaitis Juozas, Lukšių vai.,

Šakių apsk.
Gykienė (Baukvtėl Pranė, Svėda

sų vai., Rokiškio apsk.
Izokaitienė Ona.
Jacikevičius Antanas.
Jankauskas Juozas, giminaitis

Paškevičiams ar Balniarns.

Radzevičienė (Garkauskaitė) Ag
nė, gyv. Plum St., Reading, Pa.

Raskevičius Boleslovas.
Razmienė (Petrutytė, Barbora, iš 

Kretingos apsk., gyv. Chicagoje.
Raskevičius Vincas, brolis Antano, 

Alytaus ap.sk., gyv. Nevv Yorke.
Rudminas Juozas, Šakių apsk., 

gyv, Nevv Yorke.
Rukštelienė (šalkauskaitė) Marė, 

Skaisgirio vai., Šiaulių apsk., gyv. 
Chicagoje.

Remeikis, Antanas ir Ciprijonas, 
Šimkaičių vai., Raseinių apsk., vie
nas gyv. New Yorke, kitas Chicagoj.

Rugienius Bronius, Lukšių vai., 
Šakių apsk.

Saldukas Motiejus, Suvalkų Kalv. 
i vai., gyv. Brooklyne. 
į Samulaitis Pijus.
Į Senkiutė M., Veiverių vai., Ma- 
i riampolės apsk., ištekėjui.

Jareckas Mykolas, gyv. Philadel- Siautilas Stasys, Šilalės vai., Tau- 
phijoje. ; ragės apsk.

Jezukevičius, giminaitis Sinkevi- • Samaška Jonas, Tauragės vai. 
čiams. i Savickas Kostantas.

Jonaitis, Bublelių vai. šakių aps. Skirpstienė Elzbieta, Pajevonio

Po musų visu akimis pa- kolonijas. Bet ir šiandien 
šaulyje vyksta didelės i>er- dar Indijoj ir Indonezijoj 
mainos, kurias iržįai gali-* pirmieji užkariautojai pasi
ma vadinti evoliucija. • laikė sau plačias žemes. O- 

landai ikišiol turėjo plačią 
Indoneziją, portugalai turi 
turtingą Timoro salą, fran
euzai turi kolonijų likučius 
Indijos pakraščiuose, ispa
nai turėjo, iki Ispanijos-A-

Viena toki dičžiidė revo
liucija vyksta Indijoj, ku
riai Anglijos socialistų val
džia pažadėjo r.^priklauso- 
mybę. Indijos laistės klau-
simas dabar priklauso nuo 
Indijos gyventeų, nuo indų merikos karo, Filipinų sa
politinių ir tikrinių orga
nizacijų mokėmo susitar
ti.

Kita didelė revoliucija 
pnes pasaulyje vyks'a Indonezi

joje. Šias diens Olandija 
ir Indonezija pasirašė su
tartį, pagal ku ą Indonezi
jos gyventojai gauna ne-

ri

ventojų ir didelėmis platy
bėmis turtingu žemių. 

Indonezija pėr 300 metų 
žiuri, kaip Rusija išdraskė buvo olandų v kloma kolo-
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Jusčius Jonas.
Karaciejutė Elena, Barčių kaimo, 

Varėnos vai.
Karvelienė (Bacevičiūtė) Albina, 

gyv. Chicagoje.
Kauniečio Petro, Pandėlio parap., 

Rokiškio apsk., giminės ir pažįsta
mi prašomi atsiliepti.

Kazura Adolfas.
Kodis Stasė, gyv. Brooklyne.
Krapauskas Juozas, iš Renavos, 

Mažeikių apsk.
Kumpis Jonas, iš Kartenos, Kre

tingos apsk.
Kupstas, sūnūs Juozo ir Anelaus- 

kaitės.
Kurauskas Juozas ir jo duktė E- 

milija, gyv. Brooklyne.
Lileika Juozas, gyv. Chicagoj.
Marozienė Ona, gyv. Chicagoj, išlas, o Anglija dar tebevieš-. 

patauja Indijoj ir Indone-‘ši,alės vaL» Tauragės apsk
zijos kai kuriose salose. I .Maškofska Kristina, kilu 

t» i i -i - i — • -n trejus giminių Varėnos vai.Bet laikai keičiasi. Pa-', ratuievičius Adolfas. gy
sakinga pipirų žeme — In- «*»>• 
donezija, gauna laisvę. In
donezija laimėjo savo lais
vę ne vien tik dėka gink-
įams. Jei Olanuija ___A ___ ___ir z-riiji-

priklausomybę. , Susikuria lija butų norėjusios, Indo- lyne. 
“Jungtinės Indonezijos Vai- nezijos laisvės judėjimas: 
stybės,” arba alstybių fe- butų buvęs užsmaugtas, In- 
deracija su 70 milionų gy- donezijai padėjo išsilais

mja. Senovėj Indonezijos 
kraštas ir ypatingai Javos

kilus ar tu-

gyv. Chica-

Mayer, August ir Johann, gyv. 
Brooklyne ar Bridgeporte, Madison 
Avė.

Mayeski (Morkunaitė) Kazė, gyv. 
225 VV. 21st St., Brooklyne.

Meksrienė (Kubihutė >, gyv. Brook-}

vai., Vilkaviškio apsk.
Skerbienė (Savickaitė) Pranė.
Slovikas, Jonas, Bernardas, Mag

dalena, Punsko vai., Suv. Kalvarijos, 
gyv„ Brooklyne.

Stanulis Vincas, Krosnos parap., 
Mariampolės apsk.

Stegvilas Juozas, sūnūs Lauryno, 
Batakių vai., Tauragės aps.

Survila Jonas, gyv. Nevv Yorke.
Šalkauskas, Antanas, Jonas ir 

Juozas, Alytaus apsk., broliai Pra
no.

Šatai, kilę ar turėję giminių Liud
vinavo vai., Mariampolės apsk.

Šaulys Juozas, važinėjo Europon 
studijų reikalais 19S3 m., buvo su
stojęs Klaipėdoj ir Palangoj.

Stočkienė (Petrutytė) V Juzė, Kre
tingos apsk., ir jos vailLi: Aldona, 
Birutė, Julė, Povilas ir Stasys, gyv. 
Chicagoje.

Strakšys Aleksandra, gyv. Chica
goje.

Strimaitis, brolis Prano.
» Šalkauskienė I^onora, gyv. Chi
cagoje.

Širvaitis Pranas, Lukšių vai., ša
kių apsk.

širvidaitė, iš Vaiguvos, Šaukėnų 
vai.

Kotryna, gyvenusiMeškauskienė 
Brooklyne.

Miliukas Mykolas.
Milvydas Bronius, gyv. CaKfomia. 

. • • ~ • v — • v • Morkūnas, Ktivard&s ir VytAutągvmti naujos idėjos, kunos ryv. New Yorke.
reiškiasi senose Morkūnas Vladas, gyv. Bostone. 

Naujokienė (Valaitukė) Marė, is

Speieras Antanas, rasrnifira 
I Šiaulių apsk.

šerpitis Antanas ir jo tėvas Do
mininkas, Šilalės vai., Tauragės ap.

Šidlauskaitė Marė, duktė Kazio ir 
Onos, Alvito vai., Vilkaviškio apsk.

šiugžda, Antanas ir Teklė, gyv. 
Trakų apsk., dabar gyv. Bostone 
ar Dorchester.

Šliauperis Antanas, brolis Kazio,

Mandžurijos pramonę. A-
merika. tiesa, siunčia Kini- _____ „ ,
jai visokeriopą pagelba. Bet i sala, buvo žinoma pasauly- savo priklausomybėj ilgai 

ari nusveria-'je, kaipo žemė, kur pipirai Į niui nebus galima. Teisin

vairi vtniii t->ntnc;P Olandai -vaujokiene (Valaitukė) Mare. iš šliauperis Antanas, dtoi \ai(l\iojų tautose. Uiannai, Kiduliy val šakiu apsk., jos sūnūs ir jo šeima gyv. Chicagoje. 
franeuzai ir anglai VIS la-; Juozas ir Jurgis ir duktė Ona. Smitas Jurgis, Gražiškių vai., Vil-
biau supranta, kad prievar
ta laikyti milionus žmonių

ta pagelba netur: 
mos reikšmės 

Amerika jokiu budu ne
leis, kad Sovietų Rusiia pa
jungtu visą Kiniją. Bet ar 
Amerika dės visas pastan
gas, kad rusai visai paliktų,
Kiniją ramybėje, tai jau ki-!ga, varginga ir pavojinga, 
tas klausimas. Drąsus jurininkai norėjo

auga. Iš Javos salos pnes 
kelis šimtus metų drąsus ju
rininkai pargabendavo pipi
rų ir kitokių brangių prie
skonių. Bet ke.ionė į tą “pi
pirų žemę'' jvo labai il-

•astas 1'

Navickas Juozas, Vilkaviškio aps.,: kariškio apsk. 
gyv. New Yorke. Jieškotnieji ar apie juos žmantie-

Navickienė (žiuryte) Marė. 'ji maloniai prašomi atsiliepti:
Pacas Aleksandras, gvv. Kansas 1 Consulate General of Lithuania, 

City. 4i w. 82nd St., New York 24, N. Y.

P. A.

MANO TELESKOPAS

(Atkelta iš 5-to pusi.) 
slaptis tyrinėja mokslinin
kai. jie apskaičiuoja dan
gaus kūnų kelius, jie juos 
“sveria.” žino jų sudėtį, 
skaistumą ir didumą. Pa
prastas žmogus, pamėgęs 
astronomiją, gali ir per pi
gų teleskopą pamatyti to 
plačiojo pasaulio grožį ir 
gali suprasti, kokią menką 
vietą tų dangaus kūnų skai
čiuje užima musų žemė, ku
rią senovės žmonės padarė 
visos visatos “centru.”

Palinkėčiau. kad “Kelei
vis" ateinančiais metais 
duotų savo kalendoriuje 
platesnių žinių apie dan
gaus kunus ir gal galėtų į- 
dėti “dangaus mapą” su 
žvaigždynų pavadinimais. 
Senovės žmonės dangaus 
skliaute sukabinėjo savo 
dievus ir žvaigždėms davė 
tų dievų vardus. Astrologai 
pagal žvaigždes aiškina 
žmogaus ir tautų likimą. O 
šių dienų prasitrynęs žmo
gus žiuri į dangaus skliau
tą su šviesiomis akimis ge

surasti geresri ir patoges
nį kelią į tą ; .sakingąją pi
pirų žemę. Vienas toks “ar
timesnio kelio į Indiją” 
jieškotojas. Kristofas Ko
lumbas, norėjo pasiekti In
dijos turtus plaukdamas į 
vakarus. Jis oasiekė naują 
sali, kurią ir pavadino In
dija. manydamas, kad jis 
jau apiplaukė žemę ir pa
siekė “pipirų žemę.” Tik 
vėliau pasirodė, kad Ko
lumbas pasiekė ne Indiją, 
bet visai naują žemę, Ame
riką. Bet Indijos vardas 
prilipo naujai' atrastai že
mei ir šiandien dar Meksi
kos ilankos salos yra vadi
namos “Vakarinė Indija.”

Tuo tarpu tikroji Indija 
ir Indonezija dar ilgus me
tus buvo sunkiai pasiekia
mos. Bet jei senovėj juri
ninkai nuplaukdavo iki tos 
pasakingosios “pipirų že
mės.” jie grįždavo • vežini 
labai brangiomis prekėmis 
ir kartais viena kelionė pa
dalydavo pirklius turtin
gus. Užtat žmonės ten ir 
veržėsi. Pirmieji ten nusi
daužė portugalų jurininkai, 
paskui juos sekė ispanai, 
vėliau olandai ir franeuzai. 
o visų vėliausiai ten pasi

gumas ir teisingai supi 
išskaičiavimas skatina tas*“® 
tautas duoti kolonijų tau
toms laisvę, kad jos pačios 
valdytųsi. kaip jos nori ir 
sugeba. Dėka tų idėjų ga
lybei ir per savo kruvinas 
pastangas 40 milionų Javos 
gyventojų gauna visišką ne
priklausomybę. Kitos Indo
nezijos salos sudaro savo 
valstybę su labai plačiomis 
savivaldos teisėmis, o visos 
jos susijungia su Olandija 
į federaciją bendriesiems 
reikalams spręsti.

Indonezijos ateitis da
bar priklauso tiktai nuo pa
čių Indonezijos gyventojų. 
Kolonialinė vergija jiems [ 
pasibaigė, prasideda nau-1 
jas, laisvas gyvenimas. A- 
merika davė laisvę Filipi
nams. Olandija — Indone
zijai. Franeuzai suteikė la
bai plačią autonomiją In
dokinijai, o Anglija grąži
na laisvę Indijai. Toks vra 
demokratiškų valstybių pro 
greso kelias.

S. D.

GRĄŽINA NACIŲ SU
PLĖŠTĄ TURTĄ

AR ROMOS
’ J-* i

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

rėdamies jo grožiu ir didy- rodė anglai, kurie išvarė 
be. Stanley Kuras, portugalus ir franeuzus iš

Alliance, Ohio. Indijos ir katelė olandų

Amerikos karo vyresnybė 
grąžino Vengrijai už 60,- 
000,000 dolerių visokių ver
tybių, kurias naciai buvo iš
vogę iš Vengrijos ir išvežę 
į Vokieti ią. Grąžinamu tur
tų skaičiuje yra visokie 
meno dalykai, paveikslai, 
brangenybės ir kiti iš mu- 
zėjų ir privačių namų na
ciu pavogti vertingi daik
tai. «

SKYKltlSI. A i Akinama laikai ir aplinkybe* kada j Pagaut, aieju 
Kristus. Pagoniška tų laiką vienybė. Pirmieji Krist.tu« iodZrai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 1L (I) Jeruzalės bažtiTČia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(8) Bažnyčit Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia 
SKYRIUS III. Ar Jezua Kristus buvo Ron.os Katalikas? 
SK1RIUSIV. Kaip profeaonua Pr. Bucys, Kaui* Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamenlalinę teologiją, aišvino kokių 
esama rairtvbeje administracijos formų. AišKin.iamas <as for
mas, jis priaavė didelę reikimę monarchijoms, bet tik su tofcM» 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS Y. Popiežių vardai iš derinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežine Urbonas II. Insvnti- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS V1L Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai ltOfl m 
Filipinų rttoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucija iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj tr Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apia 
kitas bažoyčusa. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIKXVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtę perskaityt tę 
knyra. nei joje raa daag ršttattafų dalykų ir gerisa«si ga«ee 
susipažint n visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
ainimų plačios vuuomenla, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M \aLadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spaoda aiški.
Aadšmo vtrMWa, grašiai sidabrinėm raidėm iapas«*ae kar

tos vardaa, KAINA 12.00.
Tvirtai* popiersa viršeHma. baisa S1.2Š.

Galima gaut pas seterių, sekančiu adreso:
KEV. M. VALADKA. ' R. D. S, D ALTO N PA

Taipgi falinaa gaaė tų knygų nunrdyta karna ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.

/
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REIKALAUJA 50,000,000 MIRĖ JUOZAS PUPKIS 
DOLERIŲ ---------

--------- Kalėdų dieną mirė Juo-
Federalinis apygardos zas Pupkis. Bellerica gyven- 

teismas Bostone gavo skun- tojas, senas “Keleivio’ 
dą nuo unijų, kuriame rei- skaitytojas, skaitė laikrašti 
kalauja pripažinti laivų per 40 metų. Jis mirė sulau- 
statybos darbininkams 50 kęs 67 metų. Iš Lietuvos ve- 
milionų dolerių nedamokė- lionis paėjo iš Mariampolės. 
tų uždarbių už viršlaikius.' Amerikoje išgyveno 43 me- 
Reikalavimas paliečia iki tus, 11 metų gyveno South 
70,000 darbininkų ir yra iš- Bostone ir 32 metus Belle- 
keltas prieš kelias stambias rikoje. \ elionis buvo pa- 
firmas. žangus žmogus. Palaidotas

KELEIVIS, SO. BOSTON

BEVINAI IŠVYKO ANGLIJON

Be kepurės stovi Anglijos užsienio reikalų ministe
ris Bevinas ir jo žmona? kurie šiomis dienomis išplau
kė Anglijon. Bevinas dalyvavo “ Keturių Didžiulių” 
pasitarimuose Nevv Yorke. Atsisveikindamas su Ame
rika jis pasakė jau matąs “taikos saulėte cį.’*

J*i Turi Ramią Sąžinę, 
Turėsi Sveikus Dantis

PARSIDUODA KRAUTUVfi

Unijos ir kituose miestuo
se kelia reikalavimus per 
teismus, kad darbdaviai su
mokėtų nedamokėtus

Tewks-praeitą šeštadieni 
burv kapinėse.

Velionis paliko 
už- me nuliudyne žmoną Domi-

didelia-

darbius iš karo metų. Ypač celę, 3 dukteris. 3 sūnūs ir 
daug tokių bylų kelia plie- 12 anūkų. Tebūnie jam 
no darbininkų unija. Viso. lengva naujos tėvynės že- 
sako, unijos reikalaus iki mele
8 bilionų doleriu “portal to

Norwoode Socialistų 
Vakarienė Sausio 19 d.

CARE Ag« Bostone

poliai” nedamokėtų uždar
biu ir už neišmokėtus virš
laiki

Naujojoj Anglijoj Padau
gės Darbininkų

įus.
Washingtono statistikos 

! biuras praneša savo apskai- 
1 čiavimus. kad 1950 metais

--------- Amerikoje bus 62 milionai
Bostono eleveitoriai pa- dirbančiųjų. Iš to padidėju- 

naikino nikelio fėrą ir i ve- šio dirbančiųiu skaičiaus 
dė visose linijose dešimtu- Naująjai Anglijai teks tri
ko fėrą. Penktukas paliko! jų milionų darbininkų prie- 
tik mokyklos vaikams. Mie-i auglius. Jei neateis depresi- 
sto tarybos nariai norėjo, i ja ir nedarbas, darbininkų 
kad gubernatorius, pasirem-j skaičius pramonėje turėtų 
damas savo karo meto Įga-|augti.
liojimais, grąžintų nikelio -----------------
fėrą trumpo susisiekimo li
nijose, kaip tai buvo iki 
gruodžio 14 d. Bet guber
natorius atsisakė tą padary
ti, nes jo įgaliojimai nelei
džią to daryti.

Penkių Centų Feras 
Negrįš

Pataikė Ne į Tą Dėžutę

Nauja Šluota Musų 
Valstijoj

Naujas Massachusetts gu- 
įbernatorius Robert F. Bra- 
dford tik perėmęs guberna
toriaus vietą turės paskirti 
148 aukštus valstijos parei
gūnus įvairioms tarnyboms. 
Kartu su republikonišku 
gubernatorių laukiama, kad 
visa valstijos administraci
ja bus pakeista ir visose va
dovaujamose vietose stos 
republikonai pareigūnai.

Paštas Sunkiai Dirbo

Bostono paštas praneša, 
kad čia nuo gruodžio 1 d. 
iki gruodžio 24 dienos va
karo per 94 pašto skyrius 

- “ - - 175

Viena senutė Cambridge 
per šventes norėjo pasiųsti 
į ligoninę pažįstamai ligo
nei laišką su pasveikini
mais. Per klaidą ji laišką į- 
grudo į gaisrininkų iššauki-

v r ' CARE organizacija, kuri
Norvvoodo LSS 133 kuo- peino §iut čia į Europą 

pa rengia savo vakarienę standartinius maisto pakie- 
sausio 19 d. Norvvoodo Lie- įus už ŠIO, turi savo agen- 
tuvių svetainėje, 13 St. turą Bostone] 140 Claren- 
George Avė. V akarienės ^on §l per agentūrą ga- 
pradzia 6 vai. vak. Įima užsakyti (maisto pakie-

Kiek teko patirti, nema- giminėm^ ir pažįsta - 
žas būrelis bostoniskių r^n'jniiems Vakarį Europoje ir 
giasi vykti į Nonvoodą da- Lenkijoje. c IRĘ centras
lyvauti kaimynų vaišėse.

Jauni Plėšikai Apvogė 
Biznierių

Penki jauni vaikėzai šeš
tadienio vakare miesto cen
tre, prie St. Botolph ir Mas
sachusetts gatvių, užpuolė 
biznierių J. Bellingeiv jį 
apdaužė ir išvogė iš jo ki
šenių 400 dolerių pinigų.

randasi New 
Broad St.

Yorke, 50

Dabar CARE siunčia } 
Europą ir vilionių antklotų 
siuntinius, du nauji vilno
niai antk lotai su įvairiais 
priedais kainuoja 10 dole
riu.

Artinasi “Gabijos” 
Koncertas

Reikalauja Laikyti Atomų 
Bombos Paslaptį

“Gabijos” choras 
didelį koncertą sausio 26 d. 
popietyje. South Bostono 

mo dėžutę. Tuoj atvažiavo Municipal svetainėje. Jžan-
karai

kopėčiomis ir kitais prietai
sais. Gaisrininkai rado se

k _ 
VI J
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nutės laišką ir 
pašto dėžutę...

Rll

įmetė jį į

gos tikietai kaštuoja po 
centus ir $1.25.

Senatorius L. A. Saltons- 
duos tall, kartu su daugeliu kitų 

Massachusetts "veikėjų, iškė
lė reikalavimą, kad Ameri
ka niekam neišduotų atomi-

Nelaimės Ant Kelių

Bostone mokslininkų su
važiavime vienas dantų 
specialistas, Dr. S. C. Mil- 
ler, pranešė, kad sveiki ner
vai, rami sąžinė ir ramus 
būdas išlaiko sveikus dan
tis. Kas yra neramus, nenu
sistovėjęs, nervuotas ir šiaip 
pakrikęs, to ir dantys grei
tai genda.

Drąsi Moteris Nebijo 
Peilio

Sekmadienį vienas jau
nas negras įėjo į Mrs. J. 
Paulson butą. Bostone ant 
Gainsborough gatvės, virtu
vėje pagriebė peilį ir gra
sindamas tuo peiliu norėjo 
išprievartauti šeimininkę. 
Moteris neišsigando, pagrie
bė negrą už rankos ir pra
dėjo šauktis pagelbos. Už
puolikas išsigando ir pabė
go. Policija dabar jieško 
užpuoliko.

Ar Pažįstat tą Vyrą?

Charlestowne, po numeriu 
545 Medford St., parsiduoda 
mėsos ir kitų valgomųjų daik
tų krautuvė. Biznis išdirbtas ir 
eina gerai. Pardavimo priežas
tis yra savininko senatvė. Ga
lima kreiptis visomis darbo die
nomis. ’ (1)

RUIMAS SU ŠILIMA

Mokytojų Reikalavimai

Massachusetts mokytojai 
kai kuriuose miestuose jau 
iškovojo sau algų pakėlimą, 
bet mokytojų sąjunga sako, 
to neužtenka. Mokytoju al
gos turi būti pakeltos visur. 
Mokytojai reikalauja, kad 
valstija padidintų savo pa
ramą mokykloms, vietoj 
dabar duodamų 6 milionų 
dolerių duotų 46 milionus 
dolerių per metus.

Tai Juozas Stalinas, ka
da jis buvo dar jaunas ir 
bankus rubavojo. Plačiau a- 
pie Juozo Stalino gyvenimą 
skaitykit knygutę: “Kaip 
Kaukazo Razbaininkas Pa
sidarė Rusijos Diktatorių.” 
Galima gauti “Keleivio” 
administracijoj, kaina 25c.

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

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

Davažiuot nuo Harvard JSq. 
busu. Fėras 10 centų.

BORIS BEVERAGE CO.

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

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

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

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

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Rozbury, Mass.
Tek Parkway 1233-W

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

ir nno 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1820
/oįneš bombos pasjapties. Nei 

į pagal B. Barnelio, nei pa
gal jokį kitokį planą atomi
nės bombos paslaptis neturi 
būti išduota kitoms tau
toms, sako senatorius Sal- 
tonstall.

! Švenčių savaitę Massa
chusetts valstijoj 18 žmonių 
žuvo automobilių nelaimė-'

_____  se. Viso 1946 metais ant • Panašiai pasisakė Mas-
I>. Harlow Shapley, gar-l M^chu^tts keli« žuvo sachusette legionierių va- 
e. S ol3 žmonių. das L. A. Quigley.

Mokslininkų Baisus Pra 
našavimai Ateičiai

sus Harvardo 
mokslininku

astronomas,j 
suvažiavime;

Bostone pranašavo žmoni
jai liūdna ateitį iš naujų 
baisių ginklų, kurie bus at
eityje surasti. Jo manymu, 
gali ateiti laikas, kada vie
nas genialus išradėjas gra- 
lės išgalabvti viso pasaulio 
žmones. Neva juokais Dr. 
Shapley sakė. kad prieš to-

Jordan Marsh Company
buvo gauta ir išsiųsta 
milionai laiškų, atviručių ir, kius galimus išradimus nėra 
kalėdų sveikinimų. Prie i kitos apsaugos, kaip tik žu-
nuolat dirbančių pašte /,- 
700 tarnautojų šventėms 
buvo pasamdyta dar 10,700 
laikinų tarnautojų, dau
giausiai iš bedarbių vetera
nų skaičiaus, kurie padėjo 
tą laiškų jurą išnešioti ir su- 
stampuoti.

Dorchezterio Lietuvių Pi
liečių Kliubo Susirinkimas

Metinis kliubo susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 3 d., 1947 metais nuosa
vame name. 1812 Dorches
ter Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi nariai prašomi 
būtinai atsilankyti. Bus iš
duota metinė apyskaita. Ku
rie skolingi, prašomi užsi
mokėti metines duokles.

Valdyba.

dyti jaunus žmones, kurie 
parodo nepaprastų gabu
mų...

Amerikos Draugija Mok
slams Remti, kurios suva
žiavimas įvyko Bostone per, 
šventes, buvo sutraukusi į i 
Bostoną kelis tūkstančius: 
mokslininkų iš visos Ame-j 
rikos. Suvažiavimas išklau-Į 
sė daug įdomių mokslinių- 
pranešimų ir išsirinko atei-' 

’ nantiems metams sau už 
pirmininką jau paminėtą 
Dr. Harlow Shapley.

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI 

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO 

IR KARTU

LAIMINGŲ 1947 METŲ

Pabliuro Oras
Po Kalėdų Bostoną ir a- 

pylinkes aplankė šaltis, snie 
gas, atodrėkis ir kitokie ne
malonus praiovai. Pasekmė
je automobilistai turi dide
lio vargo keliauti, o mieste 
eleveitoriai vietomis visai 
negalėjo važinėti, nes už

Susižeidė T. Gravis

Titus Gravis (Greviškis). 
žinomas bostoniečiams ar
chitektas. buvęs So. Bosto
no Lietuviu Piliečių Drau-! 
gijos pirmininkas, per šven
tes skaudžiai susižeidė, 
griūdamas jis išsilaužė ran
ką ir turėio atsigulti į Car- 
ney ligoninę.

$100 Pabaudos už Karų 
Neregistravimą

Su Naujais Metais turi iš- 
■ nykti visi karai nuo keliu, 

snigo bėgiai. Iš dvejų kar- kurie nebus užregistruoti 
tų Bostone siautė sniego ir 1947 metams. Karai, kurie 
lietaus audra. Del slidaus bus pagauti ant keliu su 
kelio ivvko visa eilė nelai- praėjusiu metų registraci- 
miu. Keli žmonės žuvo. dau- jos lentelėmis, bus baudžia- 
gelis griūdami susižeidė. mi $190.

Lithuanian Floicer Shop
BALTIC FLORISTS GĖLIŲ KRAUTUVĖS

502 E. Broadway, So. Bostone 
ir

211 Adams St.. Dorchester

Visiems savo Kostumeriams ir Draugams 
linki

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Steponas ir Valentina Minkai

Šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimt-septinti! 
Musų metinė šventė su keturiom krautuvėm gerybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo 
yra Jordan’o Mėnuo Bostone.” Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 
draugus ir susitikti nauju!

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ
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Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nao 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman Sk, arto Csatral B«. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriškoj organi) nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterį). Moterų ir Vyrų ligas

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

nao 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tek Commoairealtk 4574

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

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

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTB BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tek ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvfey
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 Patikriaiaų
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.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY.

SO. BOSTON. MASE 
Tok SOUth Boston 4C1«
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