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Sekmadienį Lenkijoje Vyksta 
Kruvini ’Rinkimai’

Teroru ir Smurtu Bolševikai Laimės “Rinkimus’’ — Ką 
Darys Amerika ir Anglija? — Lenkijos “Rinkimai” 
Šlykštus Pasityčiojimas iš Potsdamo Susitarimo.

Kariškiai Veda Už
sienių Politiką

Ateinantį ^ekmadienį 
Lenkijoj įvyksta keisti “rin
kimai.” Rusų pastatyta Len
kijos valdžia nutarė tuos 
rinkimus žūt būt laimėti ir Amerikos užsienių politi- 
tuo liksiu paleido į darbą kos vadovybė vis labiau 
keliasdešimts tūkstančių pereina į kariškių rankas, 
politinės policijos agentų ir Dabar Valstybės departa- 
burius savo mušeikų. Opo- mento priešakyje atsistoja 
ziciios partijos ir jų spau- generolas G. Marshall, o 
da šlykščiausiai buvo smau- prieš tai jau daug generolų 

kandida-1 buvo Amerikos ambasado-giamos, opozicijos 
tai mušami, žudomi arba iš
braukiami iš kandidatų są
rašų. Visi tų “rinkimų” ste
bėtojai sako. “rinkimus” 
laimės Maskva. Visas pa
saulis klausia, ką darys A- 
merika ir Anglija? Anglija 
nori visą atsakomybę del 
tolimesnės Lenkijos atei
ties suversti ant Amerikos, 
o pati Londono valdžia del 
savo išdavystės nori nusi
mazgoti rankas.

Washingtono valdžioje 
kalbama, kad Lenkijos rin
kimai nėra teisingi. Lenki
jos kvislingų valdžia sulau
žė trijų didžiųjų Potsdamo 
susitarimą del pravedimo 
Lenkijoj “laisvų ir nevaržo
mų” rinkimų. Bet Ameri
kos valdžia dar, sako, nėra 
apsisprendusi, ką ji darys 
del Maskvos sukčiavimo 
Lenkijoj. Greičiausiai Len
kijos kvislingų valdžia ir 
toliau bus pripažįstama, 
kaipo “teisėta” Lenkijos 
valdžia, bet “už bausmę” 
ji bus vadinama “laikina.”

Lenkijos likimas buvo iš
spręstas Jaltoje ir Potsda 
me, kada Amerika ir

nais užsieniuose.
Generolas J. H. Hill-

dring yra Valstybės sekre
toriaus padėjėjas okupuo
tiems kraštams tvarkyti; 
generolas F. R. McCov yra 
Amerikos atstovu Tolimųjų 
Rytų komisijoj, kuri tvarko 
Japoniją; generolas Bedell 
Smith yra Amerikos amba
sadorių Maskvoje; Vokieti
ją, Austriją, Japoniją, Ko
rėją, Triesto miestą ir apy
linkes tvarko musų kariuo
menės vadai. Pacifiko salos
yra karo laivyno žinioje.

Surado Leduose 
Dingusius Lakūnus
Prieš 

ašigalio 
gęs vienas 
laivis su

dvi savaites pietų 
leduose buvo din- 

amerikiečiu
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JUROS BANGA UŽLIEJO HAWAII SALAS

Pacifiko vandenyne nesenai siautė didelė audra, kurios pasėkoj įsiūbuo
ta jura užliejo Havvaii salas, pridary ?.ma didelių nuostolių. Nuotraukoje 
matosi būrelis žmonių, kurie užvarė trolsą ant krūvos akmenų ir patys ant 
jo sulipo, kad vanduo* ne pasiektų, bet žiiui nusigandę, kad jų link atsirita 
baisi vandens siena.

Daug Aukų Palesti- Kiek Amerika Išleis
nos Sprogime Per lietus

Londono Miestui 
Gręsia Badas

Žydų teroristai išsprogdi- Prezidentą,' Truman pa- 
no Palestinos Haifos* mieste siuntė Kongresui ateinančių paskelbė streiką, 
policijos buveinę ir pašto'metų (nuo 19(7 m. liepos 1 trokai atveža ir
įstaigą, o poTicmmKai duvo 
užmušti vietoje, o 142 žmo
nės buvo sužeisti.

Haifa yra arabiškas mies
tas Palestinoj. Tarpe už

_1u. 21-2IRI 1 flAO 
1^0

12.___
valstybės bitožetą. 
pajamų ir iš aidų 
čiavimas numato federali
nės valdžios išlaidų 37 su

muštųjų policininkų du yra'puse bilionus dolerių. IŠ tos
anglai ir trys arabai. Del 
sprogimo mieste kilo dide- 

, . . _• ,or". li gaisrai. Sprogimas suju-
. _ .. ( ?yX?ia?.s laku- dino visą miestą. Žvdu fe

nais. Po ilgų jieskojimų pra-; voristai tęsia Palestinoje 
eitą sekmadieni dingę la- ,kruvjną darbą. Jų teroras 
Kūnai buvo atiasti. Pasiro- išsauks ir arabų terorą.

Šventa Žemė, rodos, tai- reikalų 
kos greit nematys.

do, kad jų orlaivis sprogo j 
ore ir trys lakūnai buvo už
mušti, o kiti šeši buvo išgel-j 

<Mjbėti. Per dvi savaites laku- 
a'1“ Inai išbuvo pietų ašigalio le-'

Londone

IIIIVZ^LUI

trokų šoferia 
Kadaro' 
išvežioja

m ♦iieto IIUUOMį, toi U« I rlal li

Kongresas iradtda svarsty t 
Svarbius Darbo ista ynus

Atgimsta Case Bilius — Nori Uždrausti Unijines Šapt 
— Pakeisti Wagnerio Bilių — Darbininkai Tikisi, K_ 

Įstatymai Prieš Unijas Nepraeis

Užtenka Biski 
“Sveiko Prote”

Henry Ford viešai pareiš
kė savo pažiūras į dabarti
nius Amerikos pramonės 
sunkumus. Jis sako, kainos 
pramonės dirbiniams turės 
kristi. Bet dabartiniu laiku 
jis nemano, kad galima pa
kelti darbininkų uždarbius, 
nepakeliant kainų. Daugiau 
šiai H. Ford yra susirūpi
nęs, kaip sutvarkyti unijas, 
kad jos žinotų savo vietą. 
Jo manymu, unijos turėtų 
būti tokioj pat valdžios 
priežiūroj, kaip pramonė 
unijos turėtų duoti “pla
čias” finansines atskaito? 
’nijų pareigūnai neturėtų 
būti savo vietose ilgiau 
kaip du metus. Pagal Hen
ry Fordą, su trupučiuku 
sveiko proto visi Areri’-o* 
pramonės sunkumai galimu 
išspręsti.

Praeitą savaitę nauja. 
Kongresas pradėjo dirt. 
Atstovų Rūmuose kongre 
monas F. Case. rep uoli. 
nas iš South Dakota, įne 
pernai prezidento Trumą 
atmestą “Case bilių” iš nr 
jo apsvarstyti. Tas bil" 
numato: Teismai gali išle" 
ti prieš unijas įsakui 
(injunetion) del streikų i 
stabdymo, unijoms drr 
džiama remti pinigais pr 
tinęs organizacijas, ur? 
gali būti traukiamos teis 
atsakomybėn ir bau 
mos už nuostolius ta*- 
rais atsitikimais prie"" 
biant stre’k^s uni’o- 
“atsivėdinti” ir lu.ukt" 
streiko pradžios du r 
sius.

Senatorius Eall įnešė 
tatymo sumanymą 
draudimą kolektyvini 

, rybų naci rai niu 
l Pagal jo įstatymo su vmamcj, Jaizl nruhzui 

uv;i y uvd

Naujas streiko visam Londono mie 
apskai- stui gręsia badas. Anglijo 

valdžia davė įsakymą ka
riuomenei parūpinti trok 
ir pristatyti miestui maistą

14.000 trokų šoferi 
streikuoja del uždarbių p- 
kėlimo. Jie atmetė unijo 
vadų siūlymą nutraukt" 
streiką. Valdžia bijo, kad 
laivų krovėjai ir kiti trans
porto darbininkai irgi ne 
stotų į streiką del karišku 
trokų paleidimo į darbą.

Numatoma Milžiniš
ka Statyba 1917 m.

nustatom' -rf "
gal šapas a : a sri 
neturėtu a' ’r ii viso 
pram n"? "a'a1 to 
atviro ap 
turiŠiais metais statvba A- 

merikoie žada sumu'H 
sus rekerdus £*?»*•"' - 
pani'os apstairi 
statymui namų ir 
pastatų šiais metais tu 
leista 20 su viršutn 1'i’;o-' 
dolerių. Vien gyvenam" 
mų bus pastatyta ar pra'1 ė 
ta statyti 1.200.000. Šalia 
to eis didelė biznio ” 
ir dirbtuvių stat''bo 1 ”

lečiama statybos ..... ’z"
gos gamyba. Vienintel’s pa 
vojus statybos programa 
vykdymui yra kainos. Je’ 
statybos medžiaga perdaru 
pabrangs, tai daugelis žmo
nių susilaikvs nuo statvbos.

sumos virs 11 bilionų eis 
karo reikalams (armijai ir 
karo laivynui). 7 su viršum 
bilionai eis veteranų aprū
pinimui, o bilionai dolerių 
— skoloms ir nuošimčiams 
už skolas mokėti, vidaus 

tvarkymas kainuos 
3 su puse bilionus, sociali
nei pagelbai — virš pusan- 
tro biliono ir kitoms išlai-. 
doms 8 su puse bilionai.

Šiais metais federalinis 
biudžetas siekia 42 bilionų 
dolerių. Pernai jis siekė 63 
bilionų dolerių. Per karą 
biudžetas buvo pašokęs iki 
100 bilionų doleriu per me- bylą 
tus. o prieš karą jis nesiek
davo nė 10 bilionų dolerių. chol 

sias

kur vis* ’ : 
nin1 a’
Įstoti i rni 
s"map' ma;

fTikrins Argentinos 
Darbininkų Padėtį
Amerikos Darbo Federa-

lija leido Maskvai užkarti ^up^e. _
Lenkijai rusų pastatytą Dingusieji 
kvislingų ir išdavikų rėži- atrasti suvalgę, išbadėję, 
mą. Dabartiniai ‘“rinkimai”
yra tiesioginė Jaltos ir Pot
sdamo nutarimų išdava. Ar(.._. T . , ,, T . . .. - ..
Amerika pakete savo poli-! ,P!ne. I.sIa"<’;. Lakūnai yra; zinti su Argentinos 
tiką po ateinančio sekma- gyviai didžiosios admiro-jninku ir jų organizacijų pa- 
dienio “rinkimu” Lenkijoj.

lakūnai buvo
Lenkų Lėlės Kalti

na Angliją
penki lengvai sužeisti, o vie
nas gana sunkiai sužeistas. Į ei ja pasiuntė savo šešis at- 
Jie visi pargabenti į laivą i stovus į Argentiną susipa- 

•*i“Pine Island.” Lakūnai yraižinti su Argentinos darbi-

lo Byrd ekspedicijos į Ant-
pamatysime tiktai vėliau. 
Bet iš visko matvti, kad A- 
merika del Lenkijos likimo 
nesipriešins Maskvai. Len
kija. atrodo, visai atiduota' 
Maskvai ir bus paversta į 
Rusijos koloniją.

Chicagoje Mirė 
Juozas Laukis

mi-

LIETUVOS ATSTOVAI 
DIPLOMATŲ PRIĖMIME

Sausio 7 d. Chicagoj .... 
rė Juozas Laukis, buvęs pa-
vonrrnc Tiirnolicfoc ontnrinc H ClHDalžangus žurnalistas, autorius 
ir vertėjas kelių knvgu. Jis 
palaidotas sausio 10 d. šv. 
Kazimiero kapinėse.

Daugelis lietuvių prisi
mins velionį Juozą, kaipo 
vieną iš musų liaudies švie
tėjų. uolų plunksnos darbi
ninką. Jis išgyveno Ameri
koje 60 metų, paėjo iš Su
valkijos. Drg. Stasys Pocius 
mums rašo. kad jis iš velio^ 
nies Juozo raštų išsimokės 

(angliškai skaityti. Tokių 
(žmonių yra daug, kurie pri- 
jsimins velionies plunksnos

--------  I darbą ir gerbs jo atmintį.
Vokiečių tlismas teisiai ------------------

buvusi katalikų veikėją ir DIDELĖS AUDROS AT- 
Hitlerio diplomatą von Pa-1 LANTO VANDENYNE 
pen, kaipo “didelį prasi-' Visame šiauriniame At- 
žengėlį,” kurs vra užsipel- lanto vandenyne šias die- 
nęs bausmės. Niuremberge nas siaučia didelės audros, 
aliantų karo teismas von Laivų judėjimas del audrų 
Paoen išteisino, bet vokie- susitrukdė. Daug laivų ne- 
čiai rengiasi patvs jį nu- atplaukia i uostus numaty- 
bausti už jo prasižengimus tu laiku del susitrukdymų 
prieš vokiečių tautą. : kelyje.

Sausio 7 dieną, sena tvar
ka ir papročiu, Baltuosiuo
se Namuose įvyko diploma
tinis priėmimas. Preziden
tas Truman ir ponia Tini
mą n sveikinosi su 63-jų di
plomatinių misijų nariais. 
Priėmime dalvvavo ir Lie
tuvos pasiuntinybės perso
nalas.

dėtimi. Argentinos prezi 
deptas Peronas pakvietė A. 
Darbo Federaciją vietoje 
susipažinti, kaip gyvena 
Argentinos darbininkai. A. 
D. Federacija atsisakė val
džios pakvietimą priimti. 
Po to atėjo kvietimas iš Ar- 

darbininkų unijų 
šeši A. D. Federa

cijos atstovai išvyko į Ar
gentiną pažiūrėti, kaip Ar
gentinoje veikia darbininku 
organizacijos ir kaip gyve
na Argentinos darbininkai.

IRANE VYKSTA PAR
LAMENTO RINKIMAI

Prieš rinkimus Lenkijos 
valdžia iškėlė skandalingą 

prieš Lenkijos “pože
mio” vadus, tūlą grafą Gro

ki ir kitus. Svarbiau- 
tos bylos tikslas yra 

, parodyti lenkų visuomenei, 
kad Anglijos ambasadorius

Ilgai atidėlioti rinkimai į Sir Victor Cavendish-Ben- 
Irano parlamentą vyksta tinck, turėjo ryšių su Len- 
šią savaitę. Jie tęsis visa i kijos “požemiu” ir su to po- 
savaitę ir pasibaigs sausio žemio atstovais tarėsi, kaip 
17 d. Rinkimai ikišiol buvo nuversti rusų pastatvtą Len 
atidėliojami todėl, kad A-; kijos valdžia. Grafas Gro- 
zerbeidžar.e šeimininkavo cholskis ir kiti kaltinamieji

ALBANIJA
KALTINA

TEISINASI,
GRAIKUS

VON PAPEN VOKIEČIŲ 
TEISME

Albanijos diktatoriai pa
siuntė Londono valdžiai 
laišką, kuriame teisinasi del 
užminavimo kanalo tarp 
Korfu salos ir Albanijos 
’ akraščio. Albanijos val-j 
džia sako. tas minas į van
deni paleido Graikiia. kad 
anglų laivai butų išsprog
dinti. Bet Albanijos valdžia! 
neparodė, kodėl Graikija 
turėtų sprogdinti savo są
jungininku anglų laivus. 
Anglai sako. kad Albani’ris 
diktatorėliai leidžia minas 
savo pakraščiuose, kad an
glų laivai negalėtų apie 
Korfu salą plaukioti.

rusų pastatyti kvislingai.
ATVAŽIUOJA AME

RIKON

Buvęs Lietuvos preziden
tas Dr. Kazys Grinius su 
savo žmona Kristina ir sū
num Liutu atvyksta už po
ros dienu i A.meriką. Jie iš
plaukė iš Bremeno Vokieti
joj praeitą ketvirtadienį.

“r.risinažįsta.” kad jie davę 
Anglijos ambasadoriui sla
ptas žinias.

Anglijos ambasadorius 
Varšuvoje išskrido j Lon
doną duoti anglų valdžia* 
informaciių anie Lenkijos 
“rinkimų” suktybes.

FRANCIJOJ NUMUŠTOS 
KAINOS 5%

Grynai socialistinė mažu
mo? valdžia Francijoi, va
dovaujama Leono Blumo, 
išleido isakvmą sumažinti 
kainas visoms prekėms 5G. 
Kadangi kainos buvo labai 
išpurpusios, tai valdžios j- 
sakvmas turėjo didelį pasi
sekimą. Visų pramonės ir 
žemės ūkio produktų kai
nos liko sumažintos, įsaky
mas turėjo pilną pasiseki
mą.

AR ITALIJA PASIRAŠYS 
SUTARTI?

Italijos spaudoje ir poli
tinėse organizacijose eina 
karšti ginčai, ar Italija turi 
pasirašvti taikos sutartį, 
kurią “keturi didieji” jai iš
kepė? Ikišiol tos sutarties 
Italijai niekas dar neįteikė, 
bet visi italai jau žino. ko
kią naštą ta sutartis jiems 
užkrauna. Visi italai tą su
tartį smerkia ir dalis nori, 
kad Italija nedėtų savo pa
rašo po tuo popierių. Bet 
kiti italai nurodo, kad, ne
pasirašius galima daugiau 
nustoti. Tie italai bii.o, kad 
okupacinė armiia gali pasi
likti Italijoj ilgesniam lai
kui, arba. kad Italijos kolo
nijos gali būti visai atim
tos. Svarbiausiai, italai bi
jo, kad Amerika gali jiem? 
neduoti pagelbos. jei ’ie ne
pasirašys sutarties. Tačiau 
visi italai sutinka, kad su
tartis yra kieta ir visi su 
malonumu norėtų jos nusi 
kratyti.

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 144' 
metams. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais rrasom 
siusti “Keleivio” adresu.

Šen. c 
c>c d r
“darbo
ninku uri'
Kongresas uu m 
varžančių įstat mų. 
mano. kad ir re '”bl; 
partijoje yra kon re 
ir senatorių, kurie ne- 
pasirodyti darbininkų į 
šais ir nerems tokiu g”’ 
įstatymų. Jeigu Kong 
bandytų tokius griežt * 
tatymus išleisti, darbiu" 
organizacijos reika1 
kad Prezidentas tuos įsf 
mus vetuotų, o po 
kraštą bus rengiami pret 
tai prieš tuos įstatymus.

ŽADA PERTVARKYT 
VALSTYBĖS DEPAR

TAMENTĄ

Iš VVashingtono pranc 
kad naujas Valstybės af 
retorius žada pertvar 
visą Valstybės departa 
tą. bet departamentas 
bus “militarizuotas."’ 
liai tarnautojai bus skiri, 
m i į svarbiausias vietas, l 
naujas sekretorius reik
laus griežtai, kad tie tar 
nautojai laikytųsi bendro, 
disciplinos ir nustotų ved 
kiekvienas “savo” politiką 
Naujas sekretorius. sak*~ 
žada išvaryti iš tarnyb 
kiekvieną pareigūną, kur 
bandys įšmugeliuoti į dr 
parlamentą savo atskirą p' 
iitiką. kas ikišiol dažnai p 
sitaikvdavo.

1
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SŪNŪS IŠGELBĖJO TĖVĄ Iš UGNIES

i / *’ ALGA ' I

SEKRETORIAI KEIČIA- sisekti. Ar reikėjo 13 mėne
si, POLITIKA—NE siu murdvtis Kinijoj, kad

---------  supratus, jog ‘‘taikos įgy-
J. Byrnes staigus, nors ir vendinimas” ten pareina 

.auktas pasitraukimas iš nuo Maskvos, o ne nuo 
Valstybės sekretoriaus vie- “spaudimo" i čankaišeką? 
tos, neįneš didesnių per- Naujas \ alstybes sekre- 
mainu i Amerikos užsienių torius greit turės progos pa- 
politiką. Ta politika paliks rodyti, kokio “Įspūdžio” jis' 
ta pati: Amerikos “intere- gali padaryti i Staliną da- 
sai” bus griežtai saugomi, baltiniu metu.
bet silpnųjų tautų laisvė 
bus ir toliau pigi prekė, v- 
pač tų tautų, kurios turi ne
laimę gyventi ten. kur A-

‘RINKIMAI” LENKIJOJ 
IR AMERIKA

merikos interesai “nėra gy- Amerika pasiuntė trečią 
vybiniai,” kaip tai Rytų protestą del Lenkijos “rin- 
Europoj. Amerika turės ir kimų.’’ Amerika ragina Var 
.oliau gerus principus bet suves lėles, kad jie praves- 
taikys juos tik ten, kur sau- tų “laisvus ir nevaržomus” 
gurno sumetimai, arba kur rinkimus. Bet iš Varšuvos 
aliejaus ar kitokio biznio lėlių Washingtonas jokio 
išskaičiavimai vers tuos i[atsakymo negauna. Jie “ne- 
principus taikinti. j atsako i laiškus’’ ir reika-

J. Byrnes turėjo nedėkin- las baigtas. Tuo tarpu Val- 
*____ • stvhps npnflrrampntas. nriesgą uždavinį Įpiršti Ameri 

kos visuomenei Jaltos liud-
stybės departamentas, prieš 
pasiųsdamas Varšuvai pro-

ną palikimą, kaipo Ameri- testą, davė tai pačiai p ar
kos politiką. Jis dargi mo- suvos lenų \a.dziai kelias- 
kėjo, tai jaltiškai politikai dešimts milionų dolerių pi- 
prisegti “kietos“ politikos kad Rusijos agentai
vardą. Tuo žvilgsniu jis pa
sirodė sumanus politikie
rius. Bet esmėje jo politika 
tai buvo “Įtakų sferų” da
lybos ir Atlanto Čarterio 
likvidacija, su visais to čar
terio gražiais pažadais. J.
Byrnes buvo toks ščyras 
ialtininkas, kad jis savo po
litikoj visai neskyrė sąjun
gininko nuo priešo. Jis ty
riai atidavė rusų imperia

Varšuvoje turėtų daugiau 
pinigų suktiems rinkimams 
pravesti... Vadinasi, toki y- 
ra Valstybės departamento! 
politika: duoda pinigus ir* 
protestuoja, Varšuva pini 
gus ima, o Į protestus nusi-1 
spiauna.

Tenka stebėtis, kad Var
šuvos valdžia tenkinasi ne- 
atsakvmu Į laiškus. Londo- 
no valdžia gavo iš tos pa
čios Varšuvos valdžioslizmui, be jokios rimtos ko- . _ x L , 

vos, Lenkiją, kaip ir Rumu- ^nez.^_Įjr2^sta’ kad anglai 
niifl. .Tnp-oplaviia. kain ir nesikištų į suieranes, ra-niją, Jugoslaviją, kaip ir 
Suomiją, 
kaip ir Bulgariją. Jis surašė

C v
Marshall Vietoj Byrnes kurios maisto reikmenos

i Pereita savaitę rezignavo kiek atpigo ir — .
musu valstybės sekretorius Tle Pat3ty ekonomistai ir
Bvrnes. Rezignacijos prie- koy™t,atorlal,tr,ublia:„, ,, 
ž^tis esanti nesveikata i “Aleliuja, kainos nukn-

Sekretoriaus vietai tuoji to!”

-o****

1
B

OCMCIUIldUO vietai vvtvrj X v
buvo paskirtas generolas . Bet nabagas musų dole-
George C. Marshall. Sena- rJs vos Panesa svan* Ser0 orinnn ir Steiko...to rūmai be jokių ginčų ir
vienbalsiai tą paskyrimą1 de’ aleliuja, bet kam.

Dešinėje matosi Merida Kluts, 69 n etų amžiaus chicagietis, kuri išgel
bėjo iš degančio namo sūnūs Thomas. \ įdurv matosi ir sūnūs apdegęs. Nuo
traukos padarytos ligoninėje.

Kaip Rusai Apvagia 
Lietuvius

j dai nėra tikri, kad Palestina 
bus kada nors žydų valsty
bė...

Mrs.

uzgyre. Tie Sovietų Negryžėliai
Ir Byrnes rezignacija ir Maskva turi naują bėdą.

paskyrimas Marshallo nu- jg Meksikos pabėgo sovietų 
stebino pasaulį. Visi ir ^“(atstovybės atašė Kirilas A- 
sur stato, toki klausimą. leksiejevas. Jis gavo prie- 

kokia dabar bus Ame- giaucją Jungtinėse Valstijo- 
nkos užsienio reikalų poli-
tika?

Vienas juokdarys jiems 
atsako šitaip:

—James Byrnes negalėjo 
susitarti su rusais, jis eina

se.
Maskva reikalauja, kad 

Dėdė Šamas išduotų jai tą 
negryžėli. Girdi, jis yra 
vagis, šioks, toks ir kitoks.

Aleksiejevo advokatas
pasilsėti; George Marshall į sapo, pa(j xje Rakinimai ne
taikė ir nesutaikė kinus — 
dabar jis turės darbo su ru
sais — so what?

Vargsta, labai vargsta 
tie musų diplomatai. O tuo 
tarpu—

Jei Amerika tikrai butų 
norėjusi padaryti Palestiną

i žydiška šalimi, ji butų ga- Panelė Taika ir jos ka- 
Ona Kušleika iš jog žmonės Lfetuvoje nie-* Į??.?!1 yaHerius Badas visagaliosiūlė Amerikai “pasiimti

Bridgewaterio pasiuntė sa- Kaip negali sumokėti _ j atsakomybę” už Palestinų 
vo seserei j Lietuvą, į Šiau- Amerikojlietuviai, kun: kartu su anglais Tegu A- 
lius 50 dolerių pinigais per nori pagelbėt!, savo bro- merika ten Dasiuntu.
Chase banką New Lorke. ham, Lietuvoje, tun kovot. . kareivius‘arabams

Smurto džiaugsmui polką 
šoka.

So \vhat. kad pasaulis 
kenčia? Tokia jo dalis, be

su jodomos Lenkijos vidaus 
reikalus... Tiesa, anglai

'aikos sutartis, kurios užka-;;c*P? ^er?s neda.vė,
ria eilei tautų rusišką, todėl arsuva juos išplūdo,
riobą, o Italijai užkrovė di-,Am^rika duoca pinigų, tai 
dėlę finansinę naštą, kurią! \an Jva mandagiai Į Anjs- 
ta pati Amerika jai ir pa- ri^2s protestus neatsako, 
^ės nešti. Už šitokią gud- Negalima sakyti, kad A- 
rią politiką jis šiandien y- menkos c.iplomatai neuzsi- 
ra garbinamas Amerikos dėjimo antausiu
skaudoje, kaipo sumanus R aršu vos lėlių. Galingo-

kos “pasiekimai,” tai. žino- no'-1-. kad jų protestai nėra 
ma, nėra kas daug sakyti. YSrtl, ne 15®sto kiaušinio. 
Tokių “pasiekimu” Ameri- pastatytieji kvis-
ka lengvai galės ir daue-iau; !ingai V ai šyvoje į tuos A- 
x-._=a.r menkos dmlomatus žiun,turėti...

rublius, ‘arba 26 su puse pantai iisikr.Jtytų ii Lie- darė Kodel? 
červoncus. tuvos! įurme reikalauti, r .

kad Lietuvos žtnonems bu- Atsakymą duoda aliejus, 
tu grąžinta teise patiems o ne kas kitas.- Kadaise mi-

* aštą. ręs prezidentas Roosevel-
irikos lietu- tas, grįždamas iš garsiosios

ais ^esuo ių via} neturi gaĮimy_ Jaltos, parvežė ne tik lietu-
,o, ce. UHhv. Dajėti ssLo artimie- viams, lenkams, latviams ir
m*> « . ... . kitoms Rvtų’ Europos tau-

Kartu Mrs. Kušleika pa
siuntė savo seserei keletą . , ..
pakietų su drabužiais ir ki- .. ' b- * 
tokiais daikteliais. Sesuo tų 
siuntinių negav
maldauja jai nieko nešiu _
«i. Ji r;:šo, kad viena kai- VA-
myne gavo 10 svarų (4 ki- GIA g.
rik^’nS naA K mas 1
n ko. n nuė jus į ,-arta k t£S t . atidavimas
J0S-( P9a™ h? SUK 900 tų geru ninigų Maskvos bu- mu-to 2300 rublių arba 230 dįli į ■ L? ; ž ė 
červoncu. Tai re.skia. uz 10 ; • ;
svarų drabužių reikia su- „„jA; " s h
mokėti muito 418 ameriko- v;-n;’nfCi; Vv-ri-.- -o-om j i - i m - • -x • * įenmtelis būdas narėm-niekų doleriu! Tokio mu to tj Lj į ai vra
niekas negali sumokėti, to- k ž f i ’ ,
del sesuo maldama jai jo- D?k; fe . Amerikos La
kios pagelbos nesiųsti. tuvių Tarybos ...

Is šito pavyzdžio ma

<■ t r-si ^-vzaci r

Vienas komunistų galvo
čius (Pruseika) šitaip aiš
kina padėti Lenkijoj:

“Mikolaičiko muzika ne 
Lenkijoj gimė. Ji importuo
ta iš Londono ir Wasbing- 
tono.”

turi pagrindo ir kad Stali
no gengsteriai Amerikoje 
jau daro pastangų likviduo
ti savo auką.

Dievas savo Adomą vijo 
iš rojaus ir paliko jį ramy
bėje. Ne taip su bolševikų 
rojaus Adomais. Šie patys 
bėga, bet ir už rojaus var
tų jie turi saugotis nuo bol
ševikiškų deržimordų.
Vėl Susirūpino—Penkinėm

Jei Washingtone butų 
toks biuras, kuris patentuo
ja pletkus — Juozas Tys- 
liava sumuštų visus rekor
dus.

Juozas užsimanė kalbėti 
apie šalpos darbą, apie so
cialistų renkamas penki
nes ir dešimtines. Bet, gir

Naujas Valstvbės sekre- kaW J burbebus, kuriems 
torius yra pagarsėjęs karo ^a“lf!a « JŲ kvailus laiškus j 
vadas ir diplomatas. Per n^atsakyti, ypač, kad su 
karą generolas G. Marshall Protestais _ ateina milionai 
buvo karo vadovybės sme- §?rtĮ dolerių. Bet kad tokie 
genys. Pagal “C. S. Moni- diplomatai veda Amerikos 
tor” bendradarbio R. Drum HzsiemŲ poutiką, tai yra 
mond posaki: Europos tautų nelaimė.

i Teisingai sakė W. Cham-
“Jis buvo vyraujantis asmuo berlin, grįžęs iš EuroposJ 

Amerikos jungtiniame štabe; kad Europoje daug kas Žiu-| 
jis buvo įtakingiausias asmuo , ri į Ameriką, kaip į galiu-' 
anglų-amerikiečių kombir.uo-į gą'milžiną su dvylikos me
tame karo štabe. Jis daugiau' tų kūdikio protu... 
negu kas kitas priešinosi __ __________ _

Draugų Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Mrs. J. Jenkrns iš 
Clevelando — 81.50.

Puolimas vokiečių pei į ?°_ - aakavo drau- 
Franciją užleido Rusijai vi-Į£ai: T- Rudmskas iš Wild- 
są Rytų Europą. Gal karo wo°d« Altą, Canada. A.

Winston Churchill planui ata
kuoti vokiečius iš šono per 
Balkanus ir pravedė planą 
juos pulti Vakarų Europoje 
per Kanalą. Jis padarė gilaus 
įspūdžio į Staliną jų pirma
me pasimatyme...”

Pavilionis iš Chicagos ir J. 
Sbukys iš Clevelando; J. 
Zabarauskas iš Brooklyno 
— $1. A. Skirmont iš Har- 
vey, III. — 25ė.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

laimėjimo atžvilgiu puoli 
mas per Kanalą buvo grei
tesnis kelias į Berlyną, bet 
politikos žvilgsniu Cbur- 
chill buvo nepalyginamai 
teisingesnis.

Per 13 mėnesių gen. G.
Marshall buvo nepaprastas 
Amerikos ambasadorius Ki
nijoj. Jam ten buvo paves
ta “įgyvendinti taiką” tarp 
Kinijos nacionalinės val
džios ir komunistų. Jo misi- T.?‘, >*?.^«rancr» 
ja Kinijoj pasibaigė visišku Pz, k.la!d« korespondencijo- 
bankrotu. Amerikos spau- Je labai atsiprašome Ji py
dą aiškina, kad tas bankro- k° n.e is redakcijos klaidos, 
tas paėjo ne iš jo kaltės., at,tals-vtl Pavėlavome.
Bet diplomatas, kurs imasi
vykinti neįvykinamą uždą-' “Keleivyje” naudinga yra 
vinį, iš anksto turėtų žino- daryti visokiu*, biznio skel
ti. kad jo nfiisija negali pa- bimus ir pajieškojimus.

Retoiiss Mokymai.

J. G., Gardner, Mass. —

i di
_ _____________________r________ kas noržta! T..tomis pačiomis pen-
toms negražią dovaną, bet Pokyti. ikinėmis ir dešimtinėmis
jis ir žydams parvežė abe- ias’ kad Mikolaičiko mjnXa ‘Naujienos’ su ‘Kelei- 
lotino malonumo pyragą. F™testus del bolševikų te- viu .y
jis turėjo pasimatymą su roro Lenkijoj inspiruoja jam nereikalingi Įrody- 
Arabijos valdovais. “Trys Londonas ir V asbingtonas. maj — liepia klaust Mai- 
karaliai iš Rytų šalies” ji!^. * .7’ °, inspu’avo j.jo su Tėvu.
aplankė karo laive ir vie-, Bty^seiką sakyti, kad drau- q ffaj Maikio su Tėvu 
nam iš jų prezidentas Roo- Abekas, Andrulis ir klausti ir apie tai, kaip ten
seveltas davė savo ranka t,.imt>a ^ra ?1SO, tlK buvo su Liet. Remti Drau-
parašytą laišką, kuriame bomintemo baubliai . gijos konstitucija kurią jis
Amerika pasižada nieko i as . lnsPira?o. Dominą gavo kartu su penkinėmis?
nedalyti, kad Palestina bu- Sakyt,-JT • Bus Perski™ B„tle«eri,P
tų paveržta iš arabų. Tas -vra Prakeikti Iau- Perskirų Butlegeriai?

1 jVToe.e,nzsK«ar,zv*4-e. ValstljOS
Tas nisiai yra pl

ato- bus geriausia parama Lie-'laiškas buvo viena iš “Jal-.zė2 * . 1 Massachusetts
me, kaip Rusijos valdžia tuvos žmonėms.'Kovokime! tos paslapčių” ir tik daug! Londonas ir Vv ashmgto- legislaturai yra pasiūlytas

tai

apvagia lietuvius. Už siun- už Lietuvos išlaisvinimą, 
čiamus i Lietuvą dolerius Kada Lietuva bus laisva, ta- 
rusų valdžia išmoka gra- da atsidarys keliai padėti 
sius, už kuriuos nieko ne- musų artimiesiems. Be lais- 
galima nusipirkti, o už vės nėra gyvenimo. Už lai- 
siunčiamus pakietus ji plė- svę reikia kovoti ir nesigai- 
šia tokį nežmonišką muitą, lėti aukų!

Palestina ir Aliejus

vėliau pasaulis apie jį su-'na 
žinojo. Sužinojo iš... arabų, 
kurie prisiuntė laiško fo
tografiją į Washingtoną.

Dabar pasirodė kita to 
laiško “paslaptis.” Ameri
ka gavo aliejaus koncesijas 
Arabijos dykumose. Angli
ja del to visai nesijaudina. 
Priešingai, anglai sako, jei 
Amerika turės Arabijoj 
daug aliejaus interesų, ji 
nebegalės stovėti nuošaliai, 
kada reikės ginti “Viduri- 
niuosius Rytus” nuo buvu- 

"geriausio sąjunginin-

Keturios Amerikos alie- ja. Visi atsimename, kad 
jaus kompanijos gavo di- Amerika pakartotinai rai
deles aliejaus koncesijas kalavo įleisti i Palestiną 
Arabijoj. Tos kompanijos 100,000 žydų. Ji reikalavo 
rengiasi pravesti dideles a- tuos žydus įleisti tuoj pat, 
liejaus paipas nuo Persijos nieko nelaukiant. Dabar a- 
įlankos iki Viduržemių ju- pie tuos 100.000 žydų A-
ros uostų. Tomis paipomis merika nebekalba. Tiesa,!ra.J°.s dykumą, Amerika, 
jos gabens po 600,000 sra- del Palestinos amerikiečiai! kaip ir Anglija, bus suinte- 
lionų aliejaus kasdien! vis dar “principe” pasisako rasuota, kad Arabija butų 
Kompanijos žada vien į už žydus, bet kaip žino-į^iki- Apsaugoti 1,000 my-

sio
ko” šiaurėje.

Sudėjus daug pinigų į A-

naujas bilius. Juo norima
Pruseika geriau tylėtų, uždrausti perskiras. 

šnekėdamas apie Mikolai-! Bilių pasiūlė legislato- 
čiko muziką jis išduoda ir rius Edmund Donlan iš 
savo muziką. į West Roxbury. Jis sako,
Industrijos .Šventė Austram kad ‘ vienintelis būdas su-

tt i-j, • . stabdymui perskirų epide-Ka edų ir naujų metų mijos jr pragaišties’’ — už- 
proga Austojoj buvo pa- draust p£rsk&iras> 
skelbta industrijos sveti- Istorija kartojasi. Tur6. 
te. Bet sausio 4 d. ji vėl jom prohibiciią — tą na-
vabėmulT _ 6m ?-iona'« tra^ed‘«- davusi«

Ka™ e dakkas’ Kas nėr S!mt-Us ?an?steri>4- butlege-
Kame aaiyKas. pei nų ir miį10nus zmOnių, ap-

v^natoj! industrijos sven- nuodytų “munšainu/, *
Dalykas toks: austrams komedija, bet tokia

stoka kuro, stoka elektros tragedija butų uzdrau- 
— užsidarė dirbtuvės. dimas perskirų. Turtingieji

Austrija nebuvo tiesiogi- rast^ Kevados perski-
nis ir savanoris nacių Vo- .?abrike Reno; beturčiai 
kietijos partneris, bet ji 7~^le • lr. Jieskotų
kenčia daugiau, negu Vo- teilmil}1Ų butiegerių.

Donlanų protelis kraus
tosi už razumo.
“Svarbus Pasižadėjimas”

Vienas Stalino “saulės” 
redaktorius Brooklyno “Lai 
svėje” rašo:

“Rašydamas šių 1947 re
zoliuciją, aš padariau ir vėl 
svarbų pasižadėjimą, tai y- 
ra, kad daugiau nebeužsi- 
prenumeruosiu ir nebeskai
tysiu So. Bostono ‘Atgalei- 
vio,’ kuris seniau buvo ‘Ke
leivis’...”

Tai bent išsižadėjimas! 
Apako bežiūrėdamas į Sta
lino “saulę” ir dar giriasi, 
kad nebegali skaityti...

Bet “Laisvės’’ redakto- 
ekonomistai, radio komen- rius ir savo apžadus “sufei- 
tatoriai ir kiti mums šaky- kino.” Jis “Keleivį” vis dar

kietija.
Austrams buvo prižadė

tos visos keturios laisvės, 
bet —

Austrai gavo staliniškus 
gyoltavotojus, jie susilaukė 
“industrijos šventės”—tam, 
kad raudonieji kryžiokai 
nešaltų.

Austrija, kaip ir Mandžu 
rija, yra bolševikų apvog
tas kraštas.
Kaip Brango Pragyvenimas

Už savo maistą 1946 me
tais Amerikos žmonės mo
kėjo du kartu daugiau, ne
gu 1941 metais. Taip sako 
valdžios surinkti duomenys.

Bet tais pat 1946 metais

lių ilgumo paipas galima 
bus tik tame atsitikime, jei 
arabai nenorės jų ardyti. 
Vadinasi, reikės gyventi 
taikoje su arabų giminė
mis ir todėl reikės mažiau 
kalbėti apie Palestiną...

V. Kraičinas.

paipas sudėti 300 milionų me, nuo “crinčipo” iki iva- 
dolerių pinigų, o kiek pini- žiavimo į Palestiną vra ’čie- 
gų teks sudėti į aliejaus ka- la jura kliučiu... 
syklas ir kitokius įransri-' .mus? i Amerikoje gyvena

Aliejaus koncesijos Ara- miiio: , žydų.
bijo j išgautos amerikiečių ‘ u’tmgi-
kartu su anodais. Yra sutar- L.-C. Per vjurnP^
ta, kad anglų ir amerikie- °nU d?
čiu “aliejaus interesai” z ,ams ‘‘'ur ?elPu;
dirbs išvien, statys vieni ki- ^pakturi ^.akos j
tiems žalią aliejų. Ameri- s y/.a
kos finansinėj spaudoje da- : 3riu, J>ankl-
bar daug kalbama apie “Vi P^tynalų.
duriniųjų Rytų” busimus kaJ£n—° d.ld&sn.ė’ kad,A‘ 
aliejaus šaltinius. Sako, A-!i Vls nėra
merika giliai suleido ran-’; pae, p?-ntų V,abų PazlUaas
kas Į Viduriniuosius Rytus A*‘ -
ir, iei kas kitas bandytų L tyz Amerikos nusi- noj miestą. Sukilėliai nei 
ten prikišti pirštus, Ameri-, L.. a-. Fakc’inos klausi-'puo]imu norėjo vis
ka jau nebegalėtų tylėti. ' j<us Jiea’’ ‘ ’ labai ais-Į išwti franeums iš anami 

Aliejaus koncesijos Ara-' s‘
bijoję lyg tyčia supuolė su’ Bet imant praktiškai, vi

virs
Žy-
Ne-

FRANCUZAI SKELBIA
PERGALĘ INDOKI

NIJOJE

Po trijų savaičių kruvinų 
mūšių francuzai skelbia iš
vaikę Indokinijos sukilė
lius, kurie buvo apgulę Ha- 

neti- 
visai

išvyti franeuzus iš anamitų!

pranešimu, kad Amerikos'sa Amerikos įtaka nepadė- franeuzams derėtis ir at- 33, 33.5, 
valdžia Palestinos klausime: jo nė vienam žydui įvažiuo- statyti padėtį, kaip ji buvo čių”... 
pasisakys išvien su Angli-’ti į Palestiną ir šiandien žy- prieš kruvinus susirėmimus.

j žemės, bet tas jiems nepa-Jdavo: įgauna ir jį skaito atsidėjęs,
d-:vyko. Dabar anamitai siūlo “Pragyvenimas pabrango Ta? patarimas taikomas ei-

k O ___ 1 “J I <~>i I « —T — T ii 'gal 40 nuošim- linėms Stalino davatkoms, 
kad nenukryptu nuo- -“lini- 

Dabar, 1947 metais, kai jos ” St. Strazdas.

I l
t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Clevelando Padangėje

Lietuviu Vargai , veikti, bet nėra vienybės,
---------- J nėra bendro darbo, kaip

Gruodžio 29 d. Clevelan- tai, regis, yra kituose mies- 
de kalbėjo vienas pabėgėlis, tuose. Kitur ir prakalbas ir 
Bronius Budginas. Plakai- vakarienes lietuviai suren-į 
bos vyko šv. Jurgio svetai- gia visi kartu, bet Cleve- 
nėj. Publikos buvo apie du landė to nėra.

prieplauka dega

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

šimtus. B. Budginas 
plačių pažiūrų žmogus ir 
geras kalbėtojas. Po jo kai-j 
bos žmogus jautiesi, kad į 
jau žinai visą tą nelaimin-i 
gą lietuvių istoriją per šį.

Jis kalbėjo;

yra įi
K. J.

LAWRENCE, MASS.

Lawrenciečiai Rengiasi 
Prie Lietuvos šventės

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
nutarė, kaip ir kasmet, su-

praejusi karą. 
dviem atvejais. Po jo pir-
mos kalbos buvo renkamos ren^ Ue,uvos Nepliklau-' 
aukos del Lietuvos reika- somybfci 2§ metų sukakties

,,.tįn\ra.s minėjimą. Tai bus vasario 
kalbėjo klebonas Vilkutai- 16 <|iena“ Ljet ukfe Kliu.
tis. Jis nieko nauja nepasa- bo svetainėj. Nutarta gauti
j?: Pa.'ja’k’!0 .t!a kelis zo- kalbėtoj’us ir visas darbas 
džius 1S Budgir.o pasaltas avestaJ Juliui z „ _ 
ir pasakė, kad Lietuva jau j irmin a(,v v F
parduota. Po klebono kal
bėjo vėl B. Budginas. Jis 
paprašė, kad iš publikos! Gavc Dovanų
jam butų duodama klausi-' Pirmą syki lawrenciečiai 
mų. Jis sakė. klausytojams Kalėdoms gavo iš kon-pa- 
nusibos klausvt.i jo vieno nijų dovanų po $25. Visos 
pasakosimų, todėl siūlė na- dirbtuvės mokėjo savo dar- 
kelti klausimus ir padisku- bininkams dovanas kaipo 
tuoti. tonusą. Taip pat vasaros

Prasidėjo klausimai. Vie- metu užmoka už dvi savai- 
nas vyras paklausė, kaip tęs vakacijų. Karo metu 
jus ten Lietuvoje priėmėte mokėjo vakacijų algą, bet 
žinią apie Atlanto Čarterio nenorėjo, kad darbininkas 
paskelbimą, ar kaipo svar- išeitų iš darbo, nes darbi- 
bu dokumentą, ar tik. kaip ninkai buvo labai reikalin- 
nieko nevertą' daikta? Kai- gi- Bet jau pereitą vasarą 
bėtojas atsakė, mes tada daug darbininkų ėmė vaka- 
pasitikėjom anglais ir ame-Įciju P° savaitę ir po dvi 
rikiečiais mes ir dabar i vienok dirbtuvės nebuvo

užsidariusios.

ir M. Stakioniui.

jiems pasitikim. Juk dar 
Lietuvos klausimas neiš
spręstas, Lietuvos likimas 
dar tebėra ant svarstyklių. 
Kada anęlai ir amerikie
čiai galutinai pripažins ru
sams Lietuvą, tada tik mes

Ir šiuo laiku Lawrenc: 
darbai eina gerai, daue

uii u<x 2nt 4 v*
LI IJUuiruvuvių

pakaitų-šiftų.
Klaidos Atitaisymas

“Keleivio” 2 nr. paskelb-

Weehawken uoste, New Jersey vakijaj, anądien sudegė prieplauka. Ši 
nuotrauka parodo gaisro vaizdą. Ugnį \esiąo gaisrininkų laivai nuo Hv.dson 
upės.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

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

Arlauskis Antanas, gyv. Ohio val
stijoj, turi farmų.

Arūnas Petras, gyv. Waterbury.
Bagdonavičius, Antanas ir Kazys, 

gyv. Springfield, Mass.
Baltušis Petras, jo žmona ir duk

terys Helen ir Mary, gyv. Bostone.
Barauskas Jurgis, Mariampolė* 

apskrities.
Bliujus, Andrius ir Motiejus.
Kočkus, sūnūs Domininko, gyveno 

Elizabeth, N. J.
Boėkute, duktė Boguslavo, gyv. 

Elizabeth, N. J.
Kokas Antanas, brolis Jono, Ži- 

nėnų km., Radviliškio vai., gyveno 
•i.ioli Brooklyno.

Bi idikis. Antanas ir Juozas.
Bubnelis, Jonas ir 

ėiamiesčio vai.
Budreckienč < Švagždytė) 

ka.

Petras, Kap- , Kelpšienė 
į na.

Veroni- j Kilbauskas 
Kriščiūnas

Jarašiūnai, sūnus Mato, Rozalimo 
vai., Panevėžio apsk.

Jaudegienį Adelė, iš Vilkaviškio.
Jazdauskaitė Vanda, tarnavusi lai

vuose.
Jenčius Antanas ir žmona Kotry

na, gyv. Chicagoje.
Jenčius Vincas, sūnūs Antano, iš 

Lekėčių vai., šakių apsk., gyv. Chi
cagoje.

Jonaitienė Marė, Viduklės vali., 
Raseinių apsk., gyv. Brooklyne.

Kasiunas Ingnas ar vaikai, gyv. 
Chicagoje.

Kasparavičienė (Svotelytė) Uršu
lė, Vilkaviškio apsk.

Į Kateiva Povilas, gyv. Philadlel- 
i phijoj.

< Kavaliauskaitė) Kotry-

NORWO3D, MASS.

Vietos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 133-čia kuopa ren-, 
gia šaunią vakarienę. Įvyks' 
sausio 19 d., pradžia 6 vai.; 
vakare, Lietuvių Svetainėj,! 
13 St. George Avė.

Kviečiame kaip vietos

ŽINIOS iŠ PIETŲ AMERIKOS
Du Biznieriai — Įkyrus 

Lietuvos Priešai

Montevideo.— Tai Jonas 
Kanopa ir Anelė Kanopie-

. . t , - . • 3 nė — uolus lietuvius rusi-taip ir apylinkes gyventojos nančios fpaudos .j,šėlai ir 
dalyvauti musu rengiamoj nepriklausomos Lietuvos 
vakarienėj, nes Nonyoodo „iekintojai. Rančai veriia- 
saumos aasiiadines visada sj bizniu turj į kul.io
surengia puikias vakarienes.I “kostumiėriais”

ir Kazys, gyveno 

Olga, gyv. l»ene

Jonas, < 
Juozas,

y v. Brooklyne. 
gyv. -JOri So.

Kudris, Bronius 
Scrantone.

Cooper (Fedrau)
RiM-hesU-r, N. Y.

I >:il!x>kas, Klemensas, gyv. Phila-
• lelohijoje, kilęs ar turėjęs giminių 
Kėdainių apsk.

Eiinskas Pranas, gyv. Waterbury.
Gendvilas Juozas, gyv. Chicagoj. ,
Glatkauskas Juozas, sūnūs I.iud-

žinosime, kad jie veidmai- tame aukotojų sąraše įvyko 
niavo skelbdami Atlanto,klaida. Pažymėta: Mary P. 
Čarterį. Churlionienė, bet turėjo būt,

Klebonui Vilkutaičiui ne-1 tik Mary (pavardė nepri 
patiko, kad kalbėtojas sa-
kėši pasitikįs Amerika irMrs
jis nutraukė kalbėtojo žc- ^av0 0 pažymėta tik 
džius, sakydamas, kad jis, 
buvo pakviestas kalbėti a-- 
pie pabėgėlius, o ne apie

ir P. Churlionienė. 
Petronė Churlionis au- 
$10, o p 

vienas doleris.
Serga K. Churlionis 

Senas Lav.rence svven-

3rd St., vėliau 20 en Eyck Street, 
Brooklyne.

Kudirka Jonas, iš Tirmėnų. 
Kurilas Misas, Žaslių vai., Trakų

apskrities.
Kuras Antanas, šakių apsk. 
Laucevičius. Antanas ir Juozas, 

sūnus Emilijos Laucevičienės. 
Liberis, Jonas ir Eustachijus. 
Lizdas .Motiejų.-, ir žmona Marė 

Vilkaviškio aps., gyv.viko, Zarasų apsk.
Grauslys Jonas, iš Kretingos, jo 

žmona "ir vaikai.
Gnicevičiutė Jadvyga, gyv. Chi

cagoje.
Grybauskas J.Juozas. gyv. Plea- 

sant St., Minneapolis, Min.
Gutauskas Jonas, sūnūs Juozo, iš 

Rietvo vai., Telšių apsk., gvv. Čin
aroje.

lmbrasas. Antanas ir Ona, Deltu
vos vai.. Ukmergės ap.. ij- jų 
kai: Jonas. Jurgis ir Povilas 
brasai, gyv. Elizabeth, N. J.

Janušauskaitė Juzė, ištekėjus 
Krajauskų giminaitė.

1 (Galinaitytė),
Waterbury.

i Lubosi anas,
cagoja.

i Markevičiūtė 
wood, ištekėjus.

! Masiulis (Sargautas) Ona, 
kūnų vai., Panevėžio apsk.

Mickevičius Adomas, dirba 
ke New Yorke.

.Viicvdiena .nort i. duktė Vinco, iš 
Baltininkų vai., Vilkaviškio apsk.

Mileškevičicnė (Baltrušaityte) ą- 
gota, iš Lekėčių, šakiu apsk.. jos

i vyras Juozas ir dukterys: Mary,
I Adelė, Saliomėja, Agutė ir Klarina, 

gyv. Dayton, Ohio.
I -Misiūnas Kazys, Šeduvos vai., Pa- 
■ nevėžio apsk.
; Mockus Martynas, Seredžiaus va!., 
1 Kauno apsk., gyv. Brooklyne. 
i Narvitlienė (Kairaitytė) Marė, iš

siiius Jono, gyv. Chi- 

Valerija, gvv. Bell-

Troš-jaus pralošė. Penki tūks
tančiai nuėjo juros dugnan. r 
Bet Kanopai dabar “komu-’4 
nistai”: turi 3 nuosavus na
mus ir barą. Jeigu ne ligos, 
tai tik juokis ir voliokis iš 
okupuotos Lietuvos.

Bet kokia tai paslaptinga 
ranka baudžia. Jonas Ka
nopa, braukšt ir apserga 
proto liga. Apsirgęs, nusi-1 
mauna kelnes ir pasileidžia

ban-

vci-
Im-

daugumoje
, . r yra juodžiai, ypač- naktinės

gero huno svečių is,moterys. Iš lietuvių čia už-'Montevideo gatvėmis šauk-
Bus įvairi programa. Lau
kiam
So. Boston. Somerville, Dcr
chester ir Cambridcs.__
į socialistų vakarienę!
* Kviečia,

Socialistų Kuopa.

eina tik

DUQUESNE, PA.

Siųskite “Keleivį”
1946 metais gruodžio 29 

d. musų Kliubo nariu susi
rinkimas nutarė užrašyti 
“Keleivi”

Vi^. — Stalino despotijos
’ garbintojai ir dabartinių 

Lietuvos okupantą sveikin
tojai. Niekur taip. kaip čia 
pas Kanopų?, nėra išjuokia
ma nepriklausomos Lietu
vos vėliava ir valkiojamas 
Lietuvos himnas, noi-s pas
tarasis nieko bendro netu
ri nei su smetonizmu, nei 
su stalinizmu. Bet paskuti
niu laiku ir bolševikai pra-seniausiam musų, , . ...... , .

kliubo nariui Jonui Aleške- deJ° giedoti Lietuvos him- 
vieiui ant 1947 metu. Jo-injb gavę įsakymą is Mask

vos. Dabar Lietuvos rnm-r—  ----s----~ — -r - iz * * /-v i- na Aleškevičius yra musuką kitą. Ir liepė nustoti kai-.Mas, Kastantas Churlionis, kliubo purėįas jr seniausias 
bgtj Į rimtai susirgo, jau apie tris

Kažin kaip pasijuto kai-' mėnesius neišeina iš namų. 
bėtojas, kada jam. pakvies- J* yra senas Keleivio
tam kalbėti, klebonas d’g di,.bes dc,

jo narvs. Daugumas jį čia 
ir vadina “Kliubo Tėvu,” 
nes jis yra tą musu kliuba

čiaupia burną, nes klebonui 
jo kalba nepatinka! Tai,

gi
su

veiklus darbuotojas mu- 
Paskuti-organizacijose. --------- ,mi

brač. kleboniška laisvė, pa- niu laiku Kastantas .ėjo pir-' 
mminko pareigas BALF 49 
skyriuje. Linkime greit pa

sveikti.
Rcn? ia A. L. Tarytą

Lietuvių Moterų Piliečiu 
Kliubas nutarė paremti A-

mąnys svečias.
Musų lietuvių bėda Cle

velande yra tame, kad mes 
neturime svetainės. Lietu
viu auditorija vra išranda-
vota del bineio, o sv. Jurgio.merikos Lietuvių Tarybos 
svetainę va do peinykstis,^arb^ (|ei Lietuvos nepri- 
zmogus. As nežinau, kaip jdausortjyb£s atgavimo. Šis 
dabar Clevelando lietiniai jubas nutarė surengti kon- 
surinks jiems paskirtą kvo- cert^ j,, vaidinima vasario 
tą Lietuvos vadavimo rei-j23 d Parengimas ivyks Lie. 
kalui. Man įodos. kad kitos svetainėje. Kviečiame
išeities nei a, kaip em pei aĮgj]ankyti i ta pareneima 
lietuviu gyvenamus namus
ir prašyti auku del Lietu
vos. Clevelande yra daug 
lietuvių, jie galėtų daug nu-

Lietuva da Nežuvo!
Ir Ji Nežus. Jei Mes Jai 

Padėsime

t jo gerovės. Taigi, pildyda- 
tą nutarimą, čia ir pri- 

siunčiame $3 čekį metams 
už “Keleivį” ir prašome jį 
siuntinėti J. Aleškevičiaus
adresu.

Jurgis Ričkauskas,
Kliubo pirmin.

TORONTO, ONT.

M. Stakicnis.

BRIDGEWATER, MASS.

Aukos Lietuvai Vaduati
Gruodžio 19 d. prakalbo 

se Lietuvos vadavimo

Po S10: St. Kavaliauskas ir, 
Ona Kušleika.

Po $5: K. Deksnis. Ant. 
Gailiunas, Pev. Lanzikas, Leo
nas Stankos, Dan. Lapeikis, Al. 
Baginski ir K. Yukna.

$4 aukavo Kaz. Kucborski.
Po $2: M. Sinketvicz ir J. 

Yakavonis.
Po $1: Veronika Deksnes, P. 

Kundrotas. Ona Berzin. M. 
Kundrotas, P. Yukštas, Albina 
Yukštas, A. Rubinas, S. Gau- 
bis, K. Tamulawicz, A. Deks
nes, P. Krokonis, J. Deksnes.

Aukotojams rengėjai ta- 
ir siųsti per “Keleivį” arba ria širdingą ačiū.

pėf “Naujienas”. ! B.

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

DOVER FOXCROFT 
MAINE

Minėsim Vasario 16-tą
Ruoškimės prie Vasario 

16-tcs, kad butume visi, kas 
nėra parsidavęs Maskvos 
imperializmui, šiam reika
lui yra sudarytas komitetas 
iš penkių skirtingų organi
zacijų rinktų atstovų. Minė
tas komitetas ruošiasi, kad 
paminėjimas butu įspūdin
gas ir idomus. Šie 1947 m. 
gali būti lemiami musų tau
tai. Jau gana iškentėjo mu-

nas jau ne fašistinis, ne 
smetoninis... Ir į Lietuvos 
himną, “pažiūrą” stalinis- 
tams padiktavo Stalinas.

Kanopai atvažiavę iš Lie
tuvos į Urugvajų pradžioje 
buvo beturčiais ir net die
vobaimingais. i politiką vi
sai nesikišdavo. Biznį pra
dėjo su penkiais pezais. Už 
juos nupirkę truputį mė
sos, truputį duknos, daržo
vių ir pipirų, pradėjo ga
minti valgius. Valgykla bu
vo miegamasis kambarys, o 
kėdes pavadavo lova. Biz
nis davė gražaus pelno ii 
smarkiai augo.

Mirė Jonas Tumcsa
f 1 u T GruolJžio 8 čia mirė, „eimonH
tegyvuoja Stali-( Jonas Tumosa, sulaukęs 74 Kalvarija?, 

naši' Tisaurnėjo rusas, is- metų amžiaus. Sirgo tik 
durnėjo rusas,” pradėjo' trumpa laika, mirė plairių 
saukti gatvėmis einantieji.;uždegimu. Lietuvoie velin- 
Policija sulaiko ir nugabe-jnis buvo gimęs Šakiu vai 
na į psichiatrinę. Bet biz-, Suvalkijoj. Amerikoje
ms bizniu ir lieka. Kanopa , įgyveno virš 50 metų ir 
psichiatrinėj štangas grau- veik visą laika išgyveno 
žia, o Kanopienė svečius, Dover Foxcroft, kvr turšio 
vaisina. Vyras iš biznio,; dau^ oažistam” ir d 
bizniui geriau... Tik tokio-j Velionis paliko did 
se užeigose, kuriose kokios; nubudime nu te:į 
nors moralės nerasi nei dukterį Margaret 
su žvake, tarpsta staliniz-j vena Sanford Me 
mas ir tarpsta Lietuvos
kupantu šalininkai.

“Kel.” Koresp

damas

BROOKLYN, N. Y.

LDD 7-tos Kuopos Pramo
ga Atletų Kliube

Šį šeštadienį, sausio 
18, Liet. Darbininkų Drau
gijos 7 k p. ruošia pramogą- 
vakarienę. Ji bus Lietuvių 
Atletų Kliube, 168 Marcy 
Avė. Rengėjai tikisi turėt 
gražios publikos. Bus sve
čių iš Newarko, Cliffside 
ir kitų vietų. Be to, musų 

Laimė at-' vakarienė j dalyvaus ir drg. 
vyko dar iš kitos pusės: Ka- St. Strazdas iš Bostono, 
nopienė su vienu draugu iš-1 Tikietų platinimu rupina- 
lošė valstybinėj loterijoj po si P. Ki jaučiukas, Bill Wel- 
5,000 pezų. Laimėjimų ton ir kiti. Gaspadinaus 
draugas buvo degtinės mė- drg. Spudienė ir kitos, 
gėjas ir jis savo dalį tuo- Rep.

; Šilavoto.
• Navickas Antanas, iš Kaišedorio, 

•zyv., rodos, Philadelphijoj. 
Neimonienė Elena, iš Suvalkų

rei- su sesės ir broliai, kaip na- 
kalams buvo sudėta aukų. mie, taip ir ištrėmime. Val- 
Aukotojų pavardės seka: Į stybės, kurios pasirašė At

lanto Čarterį, turi išgirsti 
musu protesto balsą. Mes 
nereikalaujame nieko sveti
mo, tik žmoniškų teisių lie
tuviams gyventi laisvai ir 
nepriklausomai.

Šiam tikslui komitetas y- 
ra išnuomavęs lietuviu pa
rapijos svetainę. Dundas ir 
Gorevale Avė. Tad nepa
mirškime vasario 16 d., nes 
tam tikslui atvyks geras 
kalbėtojas iš J. Valstvbių 
Dr. Dagys, kuriam naciam 
teko pergyventi bolševiku 
ir nacių okupacijas, todėl 
jo kalba bus įdomi.

A. F.

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

vnausM i.eonarao. R.ur:avenų ap- 
rap., Šiaulių apsk., giminės prašomi 
atsiliepti.

; Papendick Kari. gyv. St. Louis.
1 Pietuška Juozas, ?yv. Hudson,

N. Y.
Pranskus Antanas, Viduklės vai.,

‘ Raseinių apr.k.
l'očesunas Petras, gyv. Illinois 

valstijoj.
Į Povi lonis, Kdzys ir Povilas, Vil- 
, kapuvių km., Panevėžio apsk. Povi- 

Kppon 'las "yveno Alabama Avė., Okmul- 
! £ee, Oklahoma.
> Raišinska Juzefą, jryv. Chicagoj.

Riizių’nas Juozas, gyv. New York.
Renkas, Jom: ir Julius, iš Suval

kų Kalvarijos.
Ii- SUTU’l R^pSai, Juozas ir Pranas, Telšių 

miest.. gyv. Scrantcnc.
SLurdenius Julius, gyv. Brooklyne. 
Snarskie Juozas, gyv. lietioite. 
Stankevičiūtė Elena, iš Maiiar.i- 

polės.
Stira (Mockytė) Ona (buv. čai- 

l.unlenė). Seredžiaus vai., Kauno 
apsk., gyv. Brooklyne.

Svotelis Kazys, Vilkaviškio apsk.
Šaliganienū (Chaligan) - čenevį-- 

kaite Marė, du k£ Romualdo ir A- 
polonijos, iš Liepojos, Iaitvijbje.

Šimaitis (Smith) Jonas, brolis An
tano, iš Tauragės apsk.

Škadauskaitė Veronika, Viduklės 
vai., Raseinių apsk.

Šlekys, gyv. Baltimore, jo žmona 
jau mirusi, buvo kilus iš Mariampo- 
Isė apsk.

Šumanskis Kazys, gyv. Chicagoj.
Lamašauskai, Antanas, Juozas ir 

Marė, vaikai Motiejaus., Mariampo
lės apsk.

Tamašauskienė Magdė. Prienų vai. 
Mariampolės apsk., gyv. Chicagoje.

Urbutytė Izabelė, Jurbarko vaisė., 
Raseinių apsk.

Vaičuliai, Kurtavėnų vai., Šiaulių 
apskrities.

Vaitiekūnas Anelė, gyv. Chicagoj.
\ alatkevičius Jonas, iš Stakliš

kių. Alytaus apsk.
V asiliauskas Alfredas, apsigyve

nęs Amerikoj 1937-38 metais.
V asiliauskas Mečislovas, gyv. Phi

ladelphijoj.
Vilniškaitienė (Ilgunaitė) Veroni

ka. ir vyras Antanas.
Zdanaitis Simonas, sūnūs Vinco 

Bartininkų vai., Vilkaviškio apsk.
Zupkus Antanas, sūnūs Jono, Ra

mygalos vai., Panevėžio apsk.
Jieškomieji ar apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General „f Lithuanla

•11 H. 82nd St., N’ew York 24, N. Y.

Morta.
kuri i

°*iWillis. kuris gyvena cu ta
vais. Velionis buvo nuolati
nis “Keleivio” ?kaityto:ae 
nuo pat to laikraščio užgi
mimo, per 42 metus.

Per laidotuves giminės ir 
draugai prisiuntė daug gra_ i............zių gėlių. Velionis buvo 
draugiškas žmogus, tai suė
jo daug pažįstamų ir drau
gų iam atiduoti paskut»n; 
patarnavimą. Mes. likusieji 
o šeimos nariai, niekad ne

užmiršime jo malonaus bu
do ir meilės mums.

Sūnūs Willis.

PITTSBURGH, PA.

1947 metams. 
50c. kartu su

su “Keleivio” 
norit kalendo- 

suma bus įskai-

“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 
laikraščio prenumerata ar atskirai.
Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad 
riaus; nes jei tas nebus nurodyta, tai visa 
tyta i laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

« 99Keleivis
636 E. BRO A DW A Y, SO. BOSTON 27, MASS.

So cialdemokratų Susirin
kimas

LSS 6-tos kuopos narių 
susirinkimas įvvks sausio 
24 d., 8 vai. vakare, Pitts- 
burgho miesto vidury, 228 
Diamond St., dig. Dargiu 
užeigoje, ant antru lubų 
Visi draugai malonėkite da
lyvauti susirinkime ir atsi
veskite norinčių įstoti į or
ganizaciją.

Šiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdvba 
1947 metams, bus renka 
mas delegatas i drauriir 
suvažiavimą sausio 26 d. ii 
bus aptartas musu dalvva 
vimas ALT vajuje ir kit; 
svarbus klausimai. Tode1 
visi nariai prašomi ateiti ii 
atsivesti daugiau draugų, 
kad įstotų į musų organiza
ciją.

Mrs. E. Shurmaitis, sekr

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

W0RCE$TER. MASS

CHESTNE1’’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Viiokių Gėrimų. AImo*. 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia jraunama ir “Keleivi*” 

pavieniai* numeriai*
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imas A PIE BITES daug avilių atsiranda silp
na ar pakrikusi šeima, ant 
jos tuoj užpuola kitos bi
tės razbaininkės ir vagia

Maikio su Tėvu
Bičių ūkis Amerikoje yra J viršis, bitės darbininkės jas medų “per akis.” Toki bičių 

didelis biznis. Bitininkai išpiauna. šeima, kuri nebegali apsi-
kasmet Amerikoje parduo- Bičių laikymas ir bitinin- ginti nuo kaimynų, yra pa
da medaus už 46 milionus ' kavimas i Skalauja turėti smerkta pražūčiai. Jei kai- 
dolerių. Prie medaus dar daug žiniųLpie bičių gyve- mynės išvagia jų medų, jos 
reikia pridėti vašką. Bet ir nimą. Žmogus, kurs visai žiemą turi badauti ar iš- 
tas dar nebus viskas. Žino- nieko neisi tano apie bites, mirti. Bitininkai greit pa- 
vai apskaičiuoja, kad bitės negali būti bitininkas. Yra stebi, jei kuri bičių šeima 
atneša apie bilioną dolerių žmonių, kūle “bijo” bičių, i yra plėšiama. Žiemą į avi- 
naudos tuo, kad jos apvai- Tokie žmoi ės geriau su bi- liūs mėgsta ilisti ir šalčius
sina Įvairius augalus. Jei temis tegu 
staiga visos bitelės Ameri- užtenka vi 
koje išnyktų, kraštas turėtų apie bites, 
virš biliono dolerių nuosto- kėjimo su 

i Iių kasmet. Kada rei
Bitininkystė yra vienas avilį išvaly į. korius pamai- 

iš seniausių lietuvių užsiė- nyti, ar sp jčių suimti (su
minių. Daugelis lietuvių ir semti), bit ninkas tą gali 
Amerikoje verčiasi bitinin- padaryti ri ;ai neužsideng- 
kyste. Gal nė viena kita damas veid >. Bitės jam ne- 
tauta negerbia taip bitelių, kanda. 0 ;as nemoka su 
kaip lietuviai. Musų kalbo- bitėmis aps eiti. tas jas su- 
je vienintelis gyvis, kurs erzina, jos įasidaro piktos, 
“miršta/’ yra bitė. Kiti vab- nervuotos i • tada ne -tik 
zdžiai dvesia, nugaišta, nu- pats “bitini įkas,” bet ir jo 
sprogsta ar kaip kitaip nu-i kaimynai k rtais nuo bičių 
sikapanoja. bet bitelė “mirs- į kandimų nu cenčia. 
ta,” kaip ir žmogus. Lietu-' Amerikoj vra praktikuo- 
viai biteles gerbia, kaipo iama “koi įercinis” bičių 
geras darbininkes. “Darbš- laikymas. I itininkai pava- 
tus, kaip bitė” yra geriau- sari užsisal o iš Alabamos 
sias pagyrimas koki lietu- ir kitų piet nių valstijų bi- 
vis gali pasakyti apie savo tininkų jaui us spiečius, su- 
darbštų artimą. i leidžia juo i tuščius avi-

nesiverčia. Ne- praleisti laukinės pelės. Jei 
n tik žinojimo i aviliai yra blogai saugomi, 

pavasari galima rasti avily
je šiltus pelių lizdus, pada
rytus iš bičių sparnelių...

Farmerio Vaikas.

?t reikia ir mo- 
jomis apsieiti, 

medų išimti.

—Kur taip smarkiai žen- bėdos čia nebus, ba iš tuks- 
gi, tėve? tančio tiktai vienas tą ož-

—Bėgu i drukarnę, vai- ką ištrauks. Todėl kiti tik- 
ke! " Į tai juoksis iš jo. Kai aš na-

—O koks tenai reikalas? Į aiškinsiu, kad lioteriją be- 
—Nežinau, Maike, ar sa- traukiant io ižka pakratė 

kojas. O jeigu jis labai prokyt tau, ar ne... Matai, čia 
sekretnas interesas, tai aš 
bijau, kad tu gali Į gazie- 
tas paduoti.

—Nebijok, tėve, aš tavo 
paslapčių niekam neišduo- 
siu.

—Na, jeigu jau taip ba- i tai
na =.alrvaill AŠ PI- ai- Čiav • -- ---

' Juk "

testuos. tai 
jam kvoterį 
pasakysiu:

Bitės gyvena “šeimyno
mis.” Vienoje bičių šeimoje 
yra nuo 40,000 iki 80.000 
bitelių. Yra ir mažesnių šei
mynų. Kartais jaunos šei
mos. ką tik -po spiečiaus, 
turi tiktai apie 20.000 bi
telių, kaltais ir mažiau. Bet 
bitės dauginasi labai greit 
Bičių šeimoje tiktai “kara
lienė” deda kiaušinius. Ji 
sudeda per dieną (teisin
giau butu sakyti per parą. 
nes ji kiaušinius deda ne 

1.500 iki

as su^razinsir 
už io tikėtą ir 
dabar šarap!

Ožką tada galėsiu parduo
ti Į faktorę ant muilo iš
gauti kokius 3 dolerius. Na.įtik dieną) nuoj" • V • i t •• "A T _ *1 _ _ 1 O — 1 •

Ftai
VWI

nu i bizni.

tu rokuoji. Maike,-3.000 kiaušinėliu, iš kurių 
biznis? Į išsiperi bitelės darbininkės 

s-**- tranai.
—Į kok| 
—Žinai.

biznj?
musu Sčeslvvos

kai,
nebus geras 

čia ir policija negalės ■ ir
prisikabinti, ba viskas bus!

liūs su ko Jais ir bitelės 
dirba per rasarą. Rudenį, 
kada bitės f nustoja dirbti, 
tie bininkai biteles išžudo 
ir išima visa medų. Pava
sari iie vėl parsitraukia 
jaunus bičių spiečius ir vėl 
suleidžia į patuštintus avi
lius su koriais. Tie komerci
niai bitininkai apskaičiuo
ja. kad pigiau yra nusipirk
ti jauną bičių spiečių pa
vasarį. negfc maitinti bite- kortu 
les per žianą. Ju apskai
čiavimu, varnas bičių avi
lys turi duoti per metus iki 
600 svaru jnedaus. Bet ir 
Amerikoje ne visur toks bi-

Skaitytojų Balsai
Gerbiama Keleivio Administ

racija :
Aš šiame laiške prisiunčiu 

$4.50. Trys litai Maikio Tėvui, 
kad jis lankytų mano namus 
per 1947 metus, $1 už Saliamo
no galvą ir 50c. už Maikio ka
lendorių 1947 metams.

Kalendoriumi tai aš pats nau- 
dosiuosi, o Saliamono galva 
parduosiu savo kaimynams, 
kurie labai nori būti protinges
ni ir už pati Saliamoną. Todėl l 
nieko nelieka iš mano uždarbio 
del cicilikų namo...

Su nužeminta pagarba.
August Levutis, 

Hamtramck, Mich.

Nr. 3, Sausio 15 d., 1947

MARSHALL BYRNES’O VIETOJ

Amerikos užsienio reikalų vedėjui Byrnesui atsi
statydinus, prezidentas Trumanas paskyrė jo vieton 
generolą G. C. Marshallą, buvusį generalinio štabo 
viršininką. Čia matosi abiejų atvaizdai: kairėj—Byr
nes, dešinėj—Marshall.

MARGUMYNAI

Gerbiamieji:
Ttašau tą laišką seniui ir sa-j reikšmė 

kau, jis turi būti išbartas už 
tokį pasielgimą, koki jis pada
rė. Jei ta mergina Chicagoj i- 
davė penkinę del sunaus par
vežti. kam tu ją pralošei ant 

ir dar pasigyrei del vi-

Ar Bus Mokslo Diktatūra anglai tą sąsiauri vadina
-------- i “Dover Strait.” Francuzai

Gamtos tyrinėtojai, ato- tą patį sąsiaurį vadina La 
mų skaldytojai ir visokių Manche” (Liamanš), o lies 
kitokių išradimų autoriai Doveriu ir Calais jie jį va- 
dabar pasidarė labai svar- dina “Pas de Calais” 
bus žmonės. Jie dirba ato-. Jau senai yra išdirbti pla- 
mines bombas ir suranda nai iškasti po tuo kanalu 
visokius kitus gerus ir bai- tunelį ir pravesti gelžkelį. 
sius pabūklus. Mokslininkų Yra susidariusi kompanija 

politiniame ir vi- tuneliui kasti. Yra sudėta 
suomeniniame gyvenime pinigų. Darbą finansuotų 
pasidarė labai didelė. i anglų ir francuzų kapitalai.

Anglų 
Edward

mokslininkas, 
V. Appleton,

Aš

Sii'jžemė po “kanalu” yra įs- 
šias tirta, viskas apskaičiuota.

dienas kalbėjo Massachu
setts Technologijos Institu
te apie mokslininkų vaid
menį viešąjame gyvenime.

manymu mokslininkų 
pareiga yra tarnauti

bet ne primesti pa
mokslo diktatūrą, 

nenorime, — sakė jis

tik reikia pradėti darbą ir 
sujungti Angliją gelžkeliu 
ir automobilių keliu su Eu
ropos kontinentu.

Bet yra vienas didelis 
visuo-j “bet.” Anglijos parlamen- 

' tas nedavė leidimo. 1930 
metais anglų parlamentas 
labai maža dauguma balsų 
(vos 7 balsų dauguma) at
metė tą sumanymą. Anglai 
bijo, kad francuzų karei
viai. persirengę į turistus, 
neužvaldytų tą tunelį, o ta
da Anglija butų atvira sve
timai kariuomenei ir jura 
jos nebesaugotų.

Dabar vėl kalbama, kad 
tunelis po jura bus kasa
mas. Sako, anglų parlamen- 

dabar nebedarys kliu-

tau, seni. prisiunčiu tą 
penkinę ir tuoj atiduok ją Mai- Jo 
kiui. Biednas vaikas eina į mo
kyklą ir dar už namą turi sko-'menei, 
las mokėti, tai nevalia jo' šauliui 
skriausti. Taigi, jei nenori pra-Į “Mes

Pagrindinis bičių šeimos!tininkavirr^. >’ra Prakti- 
yra bitė darbiuin-A kuo lamas. Daugumas biri 

ninku bites Jaiko ir per žie-! rasti generolo 
mą. Bičių laikvmas nėr žie- manęs, 

nų įssineri po kelis tuks- ma šaltame ore. reikalaniaj
bar viena ožka pastipo, tai į —Vistiek aš į tokį biznį ■ tančius per metus. Tranas1'? atingos priežiūros. Jei j
mudu sugalvoiom išleisti ją; neičiau, tėve. 'nedirba, bet valgo daugiau.' bįtėms nepaliekama per į —
ant loterijos. Taigi aš bėgu. —OIrait. Maike, tu gali i kaip bitelė darbininkė. Tra- ^ema užtenkamai maisto,
i drukame. kad padalytų!sau eiti kur nori. o ašwtuo!no “paskirtis” vra apvai- -k)? nuo bado. Kai

radarvta teisingai. “narvs”pa^ai
Smerties Susaidės kasierius i zokcnus. Grieko irgi nebus. Į kė. Bet bičių šeimoje vra ir 
prieš Kalėdas nusipirko įba kvoteri? žmogui bus su-, tinginiu. Tai yra tranai, ku- 
farmą su dviem ožkom. Da-' grąžintas. Jrių išsineri po ’ ”

loterijos tikėtų.
—Palauk, tėve. ar aš 

rai šitą supratau.-Sakai, 
stipusią ožką leisi ant 
tėvijos, ar taip?

—Dac rait, Maik!
—O kas tokius bilietus 

pirks?
—Maike. juos pirks visi. 

Padalysiu tūkstantį tikėtų 
po kvoterį ir išoarduosiu. 
Juk už kvoterį bile kas pa- 
siukvatvs ant ožkos... Bei

ge-
pa-:
lo-

tarpu bėgsiu į drukarnę.

‘TRANAS”
DAVO AMERIKOS 

SOSTINĘ

šį pirmadieni virš Wa- 
shingtono pasirodė radio 
bangomis iš tolo valdomas 
orlaivis, vadinamas “tra
nas” ir “bombardavo” sos
tinę. Kariška vyresnybė no- 

Įrėio rarodvti sostinės gv-
aš norėjau, kad tu man iš-. v< ntoiams.- kaip ateityje or- 
figeriuotum. kiek bus nini-1 būviai be žmonių galės at- 
gų už tūkstantį tikėtų po;skristi virš Amerikos mies- 
kvoteri. Musu susaidės mar- tų ir čia mėtyti bombas.
šalka negalėio to išrokuot. i ' ____________

—Tūkstantis bilietų po
25 centus, tai bus 250 dole
riu. tėve.

—Vaje, už toki skarbą,
Maike, senam kraium žmo
gus galėtum majentką nu
sipirkti. Žinoma, dabar bol-

ciną,

ir. inti karaliene kada ji iš- Įai? 
lekia į orą. Vienas tranas j Per .

BOMBARDA- ‘a apvaisina ir to užtenka Tluo bado- Tas pasitaiko ta- 
visam karalienės amžiui. da- Jei del ?alc,° bdės 
Bet gamta yra labai atsnr- 1r nebegali pasųu-
gi. Kari apvaisinimas tikrai f Tada jos numiršta iš 
pasisektu, bičių avilvie pri-:bado vietoje, nes nebegali 
siperi keli tūkstančiai tra-lPereitl ™o tuščio korio 
nu. Vienas iš iu apvaisina!nr,e n,lna- Tuomet sakome, 
karaliene, o kiti palieka;kad bltės nors dau-
vier.gungiai visam savo atsitikimu ios nei--
žiui. Tas iu “amžius” nėra j?ala. bet numiršta iš bado. 
ilgas. Kain tik karalienė1 Užtad baltame klimate nėr 
lieka apvaisinta, bitės dar-Palčiu? bičių avilius sudan- 
bininkės ant rudens be gai-i^ena 1 nastoge. Jei bitams

RUSAI NORI BAZIŲ 
ŠPITCBERGENE

Sovietu Rusija kreipėsi į 
Norvegiją, kad rusams butų 
užleistos kariškos bazės to-

ševikai vistiek butu iį atė- !‘moi šia",č? sa,lo.ie- šPic‘ 
mę. Gerai, kad aš nepada-'' "enrenę. Tote saloje norve- 
riju tu pinigu anksčiai Oa- :A' an<’1'" kasvklaf

lesčio išskerdžia tranus, 
kad jie be reikalo duoną 

1 neėstu.
Bičių gyvenimas sukasi 

apie avilio karaliene. Bičių 
karalienė yra truputį dides
nė ir šviesesnė, kaip bitė 
darbininkė. Ta “karalienė”

is ir
Lje'žvejybos stotis, bet šiaip Iių. bitės

paklausy^,—kad be( kur pasauly gam
tos tyrinėtojai įvestų savo 
diktatūrą.” Pats Appleton 
yra pagarsėjęs anglų moks
lininkas, io nuomonė apie 
mokslininku vaidmenį yra 
labai svarbi.

Pasirodžius atominei 
bombai ir naujoms karo 
baisenybėms, daugelis žmo
nių sakė. kad dabar moks
lininkai turi tarti “paskuti- tas 
nį žodį” ir del valstybių čių. 
santykių, del musu bendro
sios politikos. Appleton ma
no. kad taip neturi būti. 
Mokslininkai tarnauia vi
suomenei. bet del ju išradi
mų naudojimo turi

S. J. O'BrikLs. 
Millinocket. Me.

Gerbiamieji:
Aš atsiunčiu jums $1.75 ir 

turėdamos maisto j prašau, kad atsiustumėt 1947 
žiema išmiršta I metu Keleivio kalendorių ir

nepaliekama avilyje užten
kamai maisto per žiemą 
ias tenka maitinti. Pamas- 

r i tai bitininkai ja? maitina 
su cukrumi, nes iis yra pi
gesnis. kaip medus.

Bitininko darbas yra la
bai įdomus. Kas biteles

nekaraliauja, bet tiktai mėgsta, tas turi iš jų ne tik- 
kiaušinius deda. Karalienė j tai piniginės naudos bet ii 
gyvena nuo trijų iki pen- didelio malonumo. Bitinin
kių metų. Kai ji pasensta Į kas, priėjęs vasarą prie a- 
ir nebegali dėti kiaušinė-! vilio, iš karto pamato ar

pasirtipina sau bičių šeima yra tvarkoje.bar jau nevažiuosiu i iuic- . • ... . , , ---- -
tuvą dvaro pirkti. .a ua Pa ,en?ta dv?|nauią karalienę. Kas metai ar iai ko trūksta. Pavyz-

—Tėvas tain ko-hi kun?a: -Pijama, kad rasai j bičių šeimoie vra augina- džiui, jei avilvje kartais nu-
kad iau turėtum 250 dole-'Ten .U’.- ]• baJes’ kad. mos nauios karalienės, maž-| miršta karalienė, 
riu kišeniuie. Įgalėtu grasinti Amerikai (jaugr apje 15 karalienių at-S“atsarginės’’ bitės

»?-

kurna. Spėjama, kad rusai ’ bičiU 
nori ten turėti bazes, kari1 
galėtu grasinti
t-er šiaurės ašigalį. Non*e- 
rai žada ta rusu reikaląvi-

ima perduoti Jungtinėms 
Tautoms pasvarstyti.

PENKiU BILIONŲ DO
LERIŲ BYLOS

—Jei net’m’u tai
— Aš netikiu, kad turėsi
—Kodėl?
—Todėl, kad aš nema

tau. kain tėvas
leisti nastinusi-’ ožka lo^rL 
ion. Kas <ri tok’os lot°riiosj
bilietus pirks? Kam gali būt; ----- —
reikalingas negyvas gvvu-j I nijų keliamos bvlos 
lys? 1 darbdaviams del sumokėii-

—Maike, juk aš n^dn- mo “nortal-to-r ortai” neiš- 
naš. Parduodamas tikietus mokėtų už praeitą laika už- 
aš negi sakysiu, kad ožka'darbiu iau perviršijo ketn- 
t astipusi. Sakysiu, kad ož
ka ir dac oi!

—Bet ka žmonės pasa
kys. kai iie tą ožka iš
trauks? Juk išparduotus bi
lietus reikės traukti, ar ne?

—Šiur, kad reikės. Bet sprendė

o kitos 
neturi.

ciranca ’ er vasarą. Kara- tada visa šeima iškrinka. Iš 
lienės išsineri, kaip ir pa- bičių lekiojimo, bitininkas 
nrastos bitelės ar tranai, iš karto pasakys, kad šei- 
tįktai bitės, jei nori išperin- moie vra netvarka. Vakare 
ti karaliene, kiaušinėlius pasiklausė? bičių ūžimo a- 
nerina didesniame lizde, vilyje, bitininkas gali atsnė- 
Paeal didesnį lizdą ir su ki- ti, ar bitės rengiasi spiesti 
tokiu maistu, iš kiaušinėlio ar ne.
išsireri didesnė bitelė —' Kada bičių šeima pakrin- 
karalienė. j ka, tada ias užnuola viso-

Nauios karalienės avily’e.kie priešai. Didžiausias bi- 
pakeičia senaia karalienę. į čiu priešas yra skruzdėlės, 

tinkama Jei

Stalino istoriją, ir vieną doleri 
siunčiu del Lietuvos vadavimo. 
Aš mylėčiau matyti Lietuvą 
laisvą. Aš čia turiu vieną gerą 
kaimyną ir drūtą komunistą, 
tai aš jam noriu parodyti Sta
lino istoriją. O dabar vėlinu 
gerų

Su
Naujųjų Metų. 
pagarba.

Adam Kisellus. 
Braceville, III.

'UOKAI
Ar Bepasimatysim?

Atsisveikina du žydai. 
Vienas sako kitam:

—Sudieu, Joski. kas žino, 
ar rrtudu bepasimatysim!

—Kodėl—klausia kitas. 
—Matai, Joski, gal TU

numirsi, tai aš tavęs nebma- 
tysiu. o gal TU apjaksi, tai 
tu manęs nebmatysi...

Daryk, ką Nori
Susirūpinusi mokytoia pa 

rašė vaiko motinai laišką:
—Jusu sūnūs yra gud

riausias iš visų vaiku mano 
klasėje, bet ir išdvkiausias. 
Kas man reikia daryti su 
juom?

—Daryk kas tamstai pa
togiausiai. — gavo atsakv- 
mp nuo vaiko motinos. —Aš 
turiu gana bėdos suvaldyti 
jo tėvą!

2,500 Dvynukų Poru
New Stoiko psiebiatriios 

institutas ištvrė 2,390 dvy
nukų porų likimą. Institu- 

spręsti tas norėjo išaiškinti, ar dvy- 
pati visuomenė per savo nai gauna iš tėvų tą patį 
vvriausybę ir per savo noli- dvasinį paveldėlimą. Buvo 
tinęs organizacijas. tyrinėjama anie dvynus

A. B. saužudžius. Instituto tyrinė-
--------- : tojai manė. kad jei tarp

Jieško Turtu Ala^oje dvynų yra artimas dvasinis 
Amerika turi milžiniškus panašumas, tai jei vienas 

ncargyventus žemės plotus netenka lygsvaros ir pasi- 
Alaskoje. Vidaus reikalų daro sau gala. tai ir kitas 
sekretorius šia savaitę pra- turi turėti palinkimą į sau- 
nešė. kad į Alaską praeitą žudystę.
vasarą buvo pasiųsta daugi Ištyrus daug dvynu sau- 
visokių specialistu, kuriems žudysčių pasirodė tik vie- 
buvo pavesta nuodugniai iš- nas atsitikimas, kada dvy- 
tirti Alaskos žemės relmių1 nukai padarė sau galą na- 
turtus. Gelogai per visą va- našiose aplinkybėse. Tai 
sąrą jieškoio Alaskoie ura-
niumo, aliejaus, anglies, ra-

buvo no Amerikos 
nio karo. kada du

pilieti-
broliai

diumo, aukso ir kitokių že- dvynukai, abu buvę armijos
moc invfvv VaritAnm* ___mes gelmių turtų

Ka geologai per vasara
surado Alasko’e. dar nėra 
žinoma. Ju patvrimai ir at
radimai dar nėra baigti aiš
kinti
dzin

karitonai, perplovė sau 
gerkles su skustuvu. Kitas 
atsitikimas buvo. kada du 
broliai dvynukai buvo susi
tarė nusižudvti kartu. Bet 

Daug žemės rawz-i tokie atsitikimai nerodo, 
iš Alaskos kalnu dar j kad tarp dvynu yra labai

tebėra tvrinėiami įvairiose 
Amerikos laboratori iose. 
Neabeioiama kad AJaska 
vra turtinga žemės 
tūliais.

artimas dvasinas panašu
mas. Gal taip dvynukų yra 

, didesnis dvasinis oanašu- 
gelmių mas, bet gyvenime kiekvie

nas gyvena sau ir pasitai
ko. kad jų budai yra visai 
skirtingi.

Šokiuose
ONA — Gal galėtumei? Margumynai

brangusis trupučiuką ki-Į —--
tain šokti!? ' Tunelis Po Jura

PETRAS—Su mielu no-] Audringas “Kanalas” ski-j
ru. pasakyk, kaip tą pa- ria Anglija nuo Francijos.’

Jis yra tiktai 22 mvliu pla-]*vana draugams ir pažista-
ONA — Galėtumei kar- tumo. Anglai vadina ta są- miems. Uinakykit ji savo arti-

iei ii iau nebėra tinkama'Jei tik bitės nebesisaugoia. 
rius bilionus doleriu ir arti- kiaušiniams dėti. arba va-' skruzdėlės tuoj užnuola iu 
nesi prie 5 bilionų. Visos u- dcvauia spiečiams. Per va- medų vogti. Pakrikusia bi- 
nijos skubina iškelti darb- sara kiekviena bičių šojpm čių šeima užpuola ir kaimv- darvti?
daviams bvlas. kad priver- išleidžia i pasauli po kelis ninės bitės. Paprastai bitė? . . - .
tus juos atsiteisti. Dar nie- spiečius bičių. Kiekviename yra geros darbininkės bet tais užminti ir ant kairės siauri “English Channel.” o
kur teismai tų bylų ne- spiečiuje yra viena karalie- jos mėgsta ir vagišiauti, jei kojos, nes dešinioji man ties Doveriu ir francuzų

nė. Jei karalienių yra per- tik yra progos. Jei kur tarp jau labai skauda... miestu Calais (tark; Kalė),

‘Kekivis” visada yra gera

miesicms!
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Kas Mums Rašoma
Sekretai FREE Dovanai

Ministeriai Pabėgo | Svečias iš Italijos
Perų respublikoje, Limos' Italijos ministerių pirmi- 

mieste, nežinomas piktada- ninkas Alcide de Gaspari 
ris nužudė dienraščio “Pre- lankėsi Washingtone, o da- 
nsa” redaktorių, kurs griež- bar jis lanko didesnes ita- 
tai kritikavo prezidento lų kolonijas Amerikos mie-. 
Bustamente režimą. Del tos stuose. Amerikos italai vi-, 
žmogžudystės visi Peru mi- sur širdingai pasitinka de- 
nisteriai pasitraukė iš savo
vietų. Žmogžudystė turi ir 
aiškiai politini pobūdi. lia jam vaišes ir priėmimus

1 mckratišką Italijos atstovą 
didesnėse kolonijose ke-

11ai i jos Socialistai
Italijos socialistų kongre-

Amerika Prašo
Amerika vėl pasiuntė

se kilo didelis nepasitenki- Lenkijos vyriausybei prašy
mmas P. Nenni vadovavi
mu. Nenni kaltinamas tuo, 
kad susirišo su komunistai^ 
ir stumia socialistus i tota
litarinę Maskvos balą. Opo
zicijai vadovauja jaunasis 
Matteotti, fašistų nužudyto
jo Matteotti sūnūs.

mą pravesti Lenkijoje lais
vus, nevaržomus linkimus 
sausio 19 d. Tai jau trečias 
Amerikos prašymas. Į rug
piučio 19 d. ir i lapkričio 
22 d. prašymus Lenkijos vy
riausybė nieko neatsakė.

PAŠTO ORLAIVIS NUSILEIDŽIA J GATVĘ

Kad pagreitinti laiškų 
tokius orlaivius, kurie gali 
vėl pakilti stačiai aukšt;. n. 
ve Brooklvne.

pristatymą, Amerikos pašta Įveda helikoperius, 
stačiai nutūpti Į gatvę ties paštu ir, paėmę siuntą. 
Vaizdely matom toki lėktuvą nusileidžiant i gat-

PRIEŠAS MUSŲ 
EILĖSE

i Tie, kurie užsirašys 32 puslapiu 
Lietuvių Naujienas ant 2 metų ui 
$2.00, Raus dovanai sekretų, kaip 

------------ pasidaryti namie alaus, vyno ir sai-
.. Č1?*' nį‘UJ',1S.m‘'tUS S?/2!1 įLIETUVIO NAUJIENOS W 
is bolševikų laikraščio Lai- 332 x. mh st„ Rhiiadeiphi* 6, Pa. 
svė” laiška, prašo pinigu----------------------------------

ReumatiSki Skausmai
ve” man jau eina du metai; I)eksnio Galinga Mostis> sudaryLa 
be mokesčio; jei jie Siunčia iš dauR skirtinRų elementų, turi sa-
aš nieko ne«akau bet mo- vy->e galingą šilimą, šildydama ga- , A Hv-dkt'U, OCL llll)^ lingai, ištarpins Reumatiškus skaus-
kėti UZ Stalino peiperi as mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir- 
nesirengiu. Stalinui taikau- p*“*.
JHa tHl tegTl OUUinHS ir lSlai-i Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
das padengia. Iš manęs už-i dękęns^ointmėst. .rt. »įy- 
tenka, kad as užsimoku UZ'4-oz $2.00. Ekstra didelė dėži 
lietuviškus laikraščius, ku
rie man patinka.

Aš manau, kad mes visi j
lietuviai turime pradėti “va-Į 
jų” prieš bolševikų gazie-j 
tas musų tarpe. Iš visu tau-i 
tiniu grupių Amerikoje tik Į _. , . .... t-i,. i Tie, kurie kenčia nuo
mes lietuviai, didelei musų virų ir skaudžių 
gėdai, turime <r»na stinria negali ramiai _ sėdėti

IG-oz ?5.C0. (29-7)
DEKEN S OINTMENT CO.

1*. O. L»o\ •>•><;. Ne»ark I. N. J.

Francuzai Protestavo
Amerika atmetė francuzų 

protestą del Amerikos alie
jaus kompanijų koncesijų 
Arabijoj. Francuzai protes
tavo, khd amerikonai išga
vo koncesijas nepasitarė su 
franeuzais ir neužleido 
jiems jokios dalies aliejaus 
pasidalijime. Amerika skai
to tą protestą nepamatuo
tu.

Kuboj Sąmokslas?
Kubos komunistai iškėlė 

kaltinimą, kad Kubos vice
prezidentas. kartu su Ame
rikos atstovybe, nori nužu
dyti Kubos prezidentą Grau užkariauto 
San Martin. TokĮ kaltinimą 
iškėlė komunistų dienraštis 
“Hoy.” Vice-prezidentas 

: sako. tai prasimanymas, 
kad sugadinus gerus santy-y.

! kius su Amerika.

kieriai. Štai ką sakė gene
rolas Otto von Stuelpnagel, 

Francijos val
dovas :

“Ką mums reiškia laikinas; 
pralaimėjimas, jei mes galėjo-j 

per karą tiek priešo šalių!

Laiškai iš Vokietijos
“Lietuva Paskendo ‘Krau

juose ir Ašarose”

Japonai Grąžinti
Į Visi japonai iš Kiftijos 
i kitų Pacifiko sričių jau su- 
! grąžinti namo. Tain nrane-

Arabai Grūmoja
Jeruzalėje arabų vyliau

sias komitetas turėjo ilgą, į$a jį Japonijos amerikiečių 
10 valandų posėdi. : okupacinė vvriausvbė. Ja-
svarstoma. kokių priemonių rcny buv0 k(.H mįįjonaį už. 
įmtis prieš žydų terorą. A- kariauto] Kinijoj ir daugv- 
rabai sako, ne nebepakęs bėįe Pacifiko salų. Tik ru- 
įlgiau žydu puldinėumų ir gai dar laiko pusę 
griebsis priemonių, kad žy-japony prie darbu; 
dus sudraudus.

mes
“Keleivio? skaitytojas 

žmonių ir ekonominių gerybių . bostoniškis drg. Petras Vė- 
, sunaikinti, kad mes pasidarė-pasiuntė i Vokietiją dra- 
me ūkiškai ir žmonių skaičių- bužių per BALF. Viename 

11 mi stipresni, negu mes buvome ploščiuje jis buvo Įdėjęs sa- 
metais? Pasaulio užkaria- vo adresą. J( paaukotą ap- 

negalimas iš sykio, joj siaustą gavo Tremtinys, Juo
zas

me

miliono Su
siėmėme

1939
vimas negalimas iš 
reikės siekti dalimis. Bet svar
bu yra, kad po kiekvieno ban
dymo mes pasidarytume eko
nomiškai ir žmonių skaičium: 
galingesni, negu musų priešai, 

karo grobiu, kuri mes pa- 
ir nusilpninę dvi gent- 

kartes kaimynų žmonių, sugrio
vę jų pramonę, mes vis dar bu-Naramioji Indra

Kinijoj Amnestra Bombėjuje prasidėjo nau
Priėmus nauja konstituci-i ji neramumai tarp indusų 
. Kimios valdžia išleido ir magometonų. 3 žmonės 

amnestiją ir apie 100.009 Į buvo užmušti, ir 50 sužeista
visokių prasižengėlių išlei-j kruvinose peštynėse. Nera-^ žiauri ji beatrodytų, nes mu-j Lietuvą 
do iš kalėjimų. Amnestija j mumų metu peštukai papil-;SŲ priešininkai visada bus su 
visai nepaliečia karo krimi-jdė daug žiaurumų, padegė 
nalistų. kurie buvo nuteisti|daug namų ir atliko visokiu, 
del žiaurumų ir išdavystėsI j lėšimų. Neramumų cent-
karo metu. ras yra Bombėjaus mieste.

POLEMIKA IR KRITIKA

Vėsa. Jis parašė Pet
rui laišką ir. susirašius, pa
sirodė, kad Juozas yra Pet
ro brolio sūnūs. Dabar Juo
zas parašo dažnai dėdei 
laiškų. Iš tų aiškų skelbia
me vieną;

Mielas Dėde:
,.. Sunkus buvo mums

Pasilieku Jus bučiuoda
mas sūnėnas, Juozas.

Kituose laiškuose jauna
sis Vėsa aprašo plačiau a- 
pie savo šeimą ir atskirų 
jos narių likimą.

“Kol Stalinas Lietuvoj 
Gyvena”

“Keleivio” skaitytojas 
drg. F. Juzėnas iš Detroito 
prisiuntė mums giminių 
laišką, rašytą rusų kalboje, 
nes amerikiečiai buvo už
draudę lietuviams rašyti lai
škus Į Ameriką lietuviškai,

i Laiške rašo: j
Brangus... Senai matė-Į 

mės, tai šiandien prisiren-i

NUO LŽS1SEN ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
ŽAIZDŲ, jie 
ir naktimis

miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir snaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 

. .1 . •, žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS.perskaitau. • Taipgi pasalina perštėjimų ligos 
• vadinamos ATHLETE’S EOOT, su- 
; stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
, tarppirščių. Jos yra tinkamos var

linas yra tos gazietos “die- n’JO džiūstančio* ir 
vas tėvas”; ka Rusija daro.

gana stiprią 
bolševikišką spaudą. Iš mu
sų iškaulytais pinigais bol
ševikai leidžia lietuviams 
mulkinti du dienraščius ir 
dar kelis šlamštpalaikius 
Ar tai nėra mums sarmata? 

“Laisvę” aš
Tas laikraštis tarnauia Ru 
sijai ir tiktai Rusiiai. Sta-

KJa
Į tas yra gerai; kas Rusijai 
negerai, tas ir “Laisvei” ne- 
} atinka. Ką Rusijos spau
da kolioja. i tą spiaudo ir 
“Laisvė”; ką Rusiios spau
da giria, tą ir “Laisvė” gi
ria. Tikra sarmata toki 
laikrašti net skaityti, o iau 
mokėti už toki rusiškos dik
tatūros brudą. tai kad tu, 
gude, nesulauktum!

odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelba nuo nu
vargusiu. perštamų ir 
niežiančių kojų. Legufo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dpi 2 
4817 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
' 4817 W. 1 Ith St, Cicero 50, 1IL

suskilusios

Ex-Laisvietis. 1

šis karas. Nors mes su nie-' ^lau . Parasyti jums
bet paly- Pirmiauslai Lnkiu tau 11

sime stipresni po 25 metų sto
ti i naują karą. negu mes bu-iku nekaria vene, 
varne 1939 metais. V’okietija’gįnus. labai daug žmonių 
neprivalo bijoti taikos, koki:žuvo.’ Kada 1940 metais 
žiauri ji beatrodytų, nes mu-jLietuvą okupavo bolševi

kai, daug lietuvių uždarė Į 
siskaldę ir nevieningi.” kalėjimus. AŠ tuo metu mo-

Von
tiesą.
nustojo 4 milionų vyrų. Bet 
vokiečių kaimynai nustojo 
16 milionų žmonių! Vokie
čiai per karą maitinosi ge
rai. o visi jų kaimynai ba
davo. Vokietijoj per karą

PAJ IEŠKOJI M Al Žolės ir Ša
ta-į Pajieškau trijų seserų. -Marės ir 

į Petronėlės Petraityčių ir Kaziunės 
_ . į Kibartienės. Girdėjau, kad Petrone-

tos ir linkiu gyventi gerai, iė buvo ištekėjas, ’ ‘ 
ilgai ir laimingai. Visa ma-{ Pavardės- TuIas
no šeima tave sveikina,

vo šeimai geriausios sveika

Marcelė. Aldona ir Agota. 
Mes kol kas visi sveiki, 

kartu visi viena
me daryti9 Bet visgi daugįme kambarėlyje UNRRA 
musu mokiniu suėmė ir vė-i stovykloje, tik nežinome, 
liau, prasidėjus vokiečiu-:kąip ilgai gyvensime. Vo- 

------ žemėje gyvename

Stuelpnagel pasakė!kiausi Technikos mokykloj.
Vokietija per karą j Ką gi mes mokiniai galėjo-j gyveiJ*™

UJU L IIV /.iriau

laikas atgal jos gy
veno Cambridgre, .Mass, 22 Hastings 
St. Kas duos man žinoti, kur jos 
randasi. Raus $5.00 dovanų. (4 i 

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

iys
Mes parduodame 

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

bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už S 1.00. Žolės 
ir žiedai po 1 unc. 

Europos Ramunė..................25
Pajieškau brolio Povilo Rubinsko.! kIePOS Žiedai ............................. 25

J Ameriką atvyko 1914 metais. Gy-j Imbieras baltas . . *.................. 20
veno So. Boston, Mass. Jis pats ar Trukžolių Šaknys .................... 25
kąs jį žino, malonėkit atsiliepti .šiuo 
adresu: (3)

J. RUBINSKAS-RUBB,
1071 Cadillac St, Windsor, Ont. 

Canada.

Alavijų sakai ........................ 20
Valerijono šaknys ............... 20
Devinmacės žiedai................ 25
Ajarų šaknys ........................25
Raudonalksnio žievės...........20
Karališka mėta......................20

prasidėjus
rusų karui, visus iš kalėji
mų išvežė, o kurių nespėjo 
išvežti, sušaudė Lietuvoje

1 kiečiu
nuo 1944 metų rugpiučio 3j 
dienos. Į savo tėvynę Lietu-i 
va nenorime grįžti, kol Sta 
linas Lietuvoje gyvena. 
1940 metais gyvenome po 
Stalinu, tai žinome, koks 
ten gyvenimas ir žinome, 
ką jie padarė Lietuvoje. Jie 
išvežė keliasdešimts tūks
tančių lietuvių i Sibirą, o 
dabar ten dar blogiau. Kol 

tuvos... neturėdami kur dė- !'usai Lietuvoje, ten niekas 
tis. bėgome i Vokietiją, gal-!1* musų nenori važiuoti \i- 
vodami kaip nors pakliūti S1 laukame, kada bus lais- 
amerikiečiams ir anglams. Iva Lietuva, tada vaziuosi-

irto rusu vergais.I Daug musu žuvo ir Vokieti-. me I yax ,
, nHc L,,=. meni irti mm orlaiviu bombų. Atsipiasau, kad taip blo

gai rusiškai rašau laišką. 
Sako. nevalia lietuviškai ra

ra, kad tie patys anglai ir 
įmerikiečiai turėjo eiti ją;gimimų skaičius buvo nor- Trumpai sakant. Lietuva

AMERIKOS PAGELBA 
VOKIEČIAMS

---- — i11 ,rn?s.t1- Trumparegiai mališkas, o kaimvnų kraš
Nesenai Anis Rūkas “Ke- politikieriai Londone ir Wa- tuose gimimu skaičius visai 

leivyje” rašė apie busimą shingtone patys sustiprino, buvo nupuolęs. Vokiečiai 
pavojų iš vokiečių. Aš ne'savo busimą priešą. Į r adare ta, kad po 25 metų
su visomis jo mintimis galiu! Po antro pasaulinio ka- iaunų vokiečių armija bus 
sutikti, bet del vieno daly- ro kartojasi tas pats. Dabar daug skaitlineesnė ir svei
ko, man rodos, abejonės skaitoma, kad “busimas t kesnė. negu kaimvnų šalių, 
nėra. Amerikos politika Eu- priešas’ bus Rusija. Kad i Vokiečiai savo ūki atstatys 
ropoję yra trumparegė poli- nuo to priešo apsisaugojus. į su Amerikos pagelba, o kai- 
tika. Amerika ir Anglija prade-

Po pirmo pasaulinio ka- <la galvoti, kad gerai butų 
ro, kada Vokietija buvo su- turėti Europoje stipria Vo- 
mušta, sąlygos Europoj bu- kietiją. Jei vokiečiai bus 
vo susidariusios tokios, kad stiprus, tada rusai negalės 
Vokietija vėl iškilo Į pirmą; būti pavojus Amerikai su

paskendo krautuose ir aša
rose. Kada Į Lietuvą atėjo 
vokiečiai, irgi buvo tas 
pats. Dautzybę žmonių su
šaudė ir išvežė Į Vokietiią. 
Aš irgi prie vokiečių sėdė
jau kalėjime 3 mėnesius. 
Kada įusai artinosi prie Lie-

APSIVEIMMAI
Pajieškau drauRės apsivedimui. Aš 

esu 53 metų amžiaus, prie jokios 
bažnyčios nepriklausau, bet tikybai 
nesu priešingas, moteris Rali prigu
lėti prie Romos ar Jeruzalės baž
nyčios. JeiRU kandidate pasitaikys 
iš Californijos. Ralėsime pasimatyti 
asmeniškai, o jeiRU iš Rytų, tai su- 
sirašinėsime laiškais. (3)

A. P. MENSLER.
314 California St,

Los AnRcles 12, Cal.

Metelė Pe'yna ..........
Gyvatgalvio lapai ... 
Plaukams Tonikas .. 
Šamjioo plaut galvą . 
Vitaminai I> Complex

. .25 

. .25 
. .50 
. .50 
$2.75

vietą ir antrame pasaulinia-l Angina. Butų didelė nelai
me kare vokiečius buvo mė. ’ei rusai susidėtu su vo-
daug sunkiau sumušti, ne
gu per pirmą pasaulini ka
rą. Reiškia, po pirmo pra 
laimėjimo, vokiečiai buvo 
pasidarę stipresni, negu jie 
buvo 1914 metais! Pirma
me
tus

kiečiais, tada visa Europa 
eitu išvien ir sunku butų su 

9 ia “susikalbėti.” Bet iei vo
kiečiai bus “musų itakoje,” 
tada Europa bus “lygsvaro
je” ir anglų saksų politikie-

mynų kraštai vargs per il
gus metus. 120 milionų eu
ropiečiu. dėka Amerikos 
pergalei, v
Tų kraštų ūkis bus n’suijoi nuo orlaivių bombų., 
melžiamas ir ilgai negalės! Matėme labai daug yar- 
atsistatvti. Franciiai ir Ita-'.go. kad sunku ir aprašyti. 
Ii jai Amerika negali padėti J Dabar gyvename taip vadi
nes reikia stiprinti Vokieti-! namuose 1'P kempėse, na- 
ią. Amerikos politika galu mo negrįžtame, nes Lietu 
gale pasieks to. kad Euro-*voje

ALEXANDER’S CO., 
III W. Broadway, 

So Boston 27, Mass.

kare ėmė keturius me- nai tikisi turėti ramybę, 
iki Vokietija buvo su-Į Todėl prasideda ser.a iš

mušta. o antrame pasauli-' tori ja. Ka tik sumušta Vo
niame kare reikėjo beveik 
šešis metus muštis, iki vo
kiečiai buvo paklupdyti.

Kaip tai galėjo atsitikti? 
Atsakymas Į tą klausimą 
nėra sunkus. Francuzai pir
mame pasauliniame kare 
nuleido tiek daug kraujo, 
kad jie po karo paliko visai 
nusilpę. Anglija, “bijoda
ma” francuzų. pradėjo pa
taikauti vokiečiams, o Ame
rika parėmė vokiečius savo 
pinigais. Kada vokiečiai su 
amerikiečiu doleriais atsta
tė savo ūkį, sumodernino 
pramonę, jie pasidarė ukiš-

kietija pradeda gauti iš A- 
merikos pagelba, kad ji ga
lėtų atsistatyti. Mažos Eu 
repos tautos nustumiamos i 
šąli, kaipo menkavertės 
120 milionų europiečių ati
duodama rusams smaugti ii 
pavergti be jokio sąžinės 
graužimo, bet del vokiečiu 
Amerika rodo “kietumą” i’ 
žada vokiečius penėti, kad 
jie butų stipresni.

Vokiečiai to ir telaukia. 
Kada vokiečiai jau buvo 
prakišę kara. 1944 metais 
vienas vokiečių generolą-; 
savo sėbrams aiškino, kad

no bus padalyta tarp vo
kiečių ir rusu, o silpnesnė? 
Euroros tautos bus silpno? 
ir naiungtos.

Amerikos politikierių gal 
voje nėra ir nakvojusi min
tis, kad Europa gali būti 
laisvų tautu federacija. Bet 
;ei toki idėja iu galvoje ir 
atsirastu, tai ii jiems nepa 
tiktų. Mat. tada reikėtų p>v 

1 a lyti Europos tautas lais
vas. Reikėtų rusus “papra
šyti” paliuosuoti 120 milio
nų europiečių. Reikėtų lai
svas Europos tautas oara-

rusai. Dabar kempėse 
gyvenimas pasidarė irgi 
sunkus. Mažai duoda val
gyti., 1945 metais aš dir
bau prie amerikiečių armi
jos 9 mėnesius ir jau pra
mokau angliškai kalbėti. 
Dabar dirbu miške. malka< 
kertu. Aš esu baigęs Lietu
voje aukštąją technikos mo
kyklą, galiu dirbti prie vi
sokiu mašinų ir motoru ir 
visokius darbus iš geležies, 
bet dabar čia Germanijoj 
nėra kas dirbti,.

Prieš musų akis tik var
gas. kur mus padės, nieko

ginti jungtis Į laisva fede- į nežinome. Čia Vokietijoj, 
raciią. Reiktu vokiečiams1 labai blogai gyventi, mažai į Iot?"ra‘11OS- 
skirti tiktai eiline vietą to-Įvalgyti, pirkti nieko nega- ’°’K *ve, 
kioi federacijoj, kad jie ne-'Įima. rūkyti gaunam vieną

syti, o aš jau rusiškai už-j 
miršau. Manau ir tu jau bu
si užmiršęs, bet gal dar su
skaitysi. ką tau rašau. Ki
tą laišką parašysiu lietuvis 
kai ir pranešk man. ar j’ 
gausi. Prašau parašyti mar 
laišką, o kito nieko mes ne
prašome, kol kas nebadau 
jame. Aš dirbu dabar miš 
ke ir išsimokiau šoferio i» 
elektrotechniko darbo
Marcelė pasidarė dideb 
siuvėja ir siuva siuvykloje 
o dukrelės vaikšto i liėtu 
viską gimnaziją, kurią me^ 
čia turime. Agota dirba 
kaip siuvėja. Dabar gyve
name Miuncheno mieste. 
Prašau labai mums parašy
ti. visi laukiame laiško ir

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Juozas.

acijoj. Kan jie
galėtų vėl Europoie ponau-' pakeli cigarečių per savai- 
ti. Žodžiu, reikėtų turėti tę...
naujų idėjų, reikėtų galvo-'----------- '
ti ne “power polities” savo- veidmainišką

MAIKIO TĖVUI 
PENKINĘ

PO
Senovė* Metavlų Žioyčlt

t patintai dabartinė* krikščionybė* ęadyrvj* kiekviena* tarėty 
pcmkaityt. ne* tik tada galėt aiikiai arpraati Dievo bari**.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapi. Kaina popieros apdarai*
— I <X>; audimo apd.—$125. Pinigu* r*Įima siųati popierinį dolerį 

arba "Mnnev Orderi”. Adraanokit aekančiai: s 
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kai stipriausia Europos ša-' nežiūrint i karo pralaimėji- ti ne “power polities’’ savo- veidmainišką Atlanto Čar
lis. o turėdami daugiau mą, Vokietija bus ši karą komis, bet taikios ateities terį lygina prie 10 Dievo 
žmonių, iie ir militariškai laimėjusi. Keista? Taip at- ir demokratiškomis idėjo- prisakymų, kuriuos visi iš- 
iškilo Į nirma vietą. Anglu rodo, bet tikrenybei tas vo- mis, Atrodo, kad to butu pažįsta, bet niekas nesilai- 
ir amerikiečiu poselėjama kietis buvo daug gudresnis, perdaug laukti, iš tų žmo- ko,.
Vokietija pasidarė tiek stip-,negu musų gudrus politi- nių. kurie savo paperėtą St. Gendruolis.

Prisiuntė sekami drau
gai ; J. Viekelis iš . Dunel- 
len, N. J., M. Vaitkunas iš 
Lauren^e. Mass, J. Biels
kis i? Rhinelander. Wis, J. 
Shatt iš Perkasie. Pa.

a
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Pagyrimo Vertė
Ar verta pagirti asmenį; pagyrimą. Ar tai bus na- 

kuris savo gabumu, veikiu- muose, mokykloj ar draugi
niu ar pastangomis ką nors joj. jaunuoliai
naudingo padaro visuome- jieško pagyrimo jų pastan- 
nei arba kad ir sau? Ar gų. jų gražių darbų ir apsi- 
reikalinga gilti tuos. kurie ėjimo. Dirbtuvėj, darbinin- 
atsidėję lavinasi, kad atei- kas kur kas geriau atliks 
tyje sau geresnę duoną už- darbą ir daugiau padarys, 
sidirbti ir geriau visuome- jei perdėtinis ji susipras 
nei patarnauti? Ar reikia pagirti, negu nuolatos pei- 
duoti viešą kreditą tiems, kiamas ir kritikuojamas, 
kurie atsidavusiai dirba vi- Namuose moteris jausis 
suomenės labui, aukoja sa- daug laimingesnė ir savo 
vo laiką kitų apšvietai, pa-'būkle patenkinta, jei jos 
Šalpai ir bendrai gerovei? vyras nesigailės ją laiks

visuomet) dėti

Kodėl ne? Juk jie užsi-, nuo laiko pagirti, jos tvar- 
tamavo kreditą ir“ pagyri- j kingą ir švarų namų užlai- 

Įvertinti ir jos pačios 
dailią išžiūrą pastebėti. Tas 
pats ir su vyrais.

Jei moteris mokės Įtikin
ti savo vyrą. kad jis yra 
geresnis ir protingesnis už 
kitus vyrus, kad ji jo nie-

mą. Bet daugelis sakys, kad kvma 
tai tik tuščios garbės troški
mas. Juk už pašvęstą laiką 
ir išeikvotą energiią pagy
rimais neatsimokėsi. Nau
dos jiems iš to nebus. Ant
ra, jie veikia savo noru. Nie
kas prievarta jų nespiria,!kuomet nemainytų ant ki- 
tik idėja ir Įsitikinimas. Tai . to, tai ii iš jo gaus, ką tik
labai nedėkinga dalia. Ko
dėl nepagirti arba kitokiu 
budu neparodyt pagarbos ir 
Įvertinimo savo idėjos drau
gui? Kodėl nepriduoti jam
ar jai noro ir naujo 

u

jis turės. Jis tuoj pasidarys 
geresnis, sėdės vakarais su 
ia namuose, arba jei eis 
kur, tai abu kartu. Jis jau
sis linksmas ir laimingas, 

i turėdamas

priekabių jieško, peikia jų 
pastangas ir užgauna. Tas 
dažnai palaidoja veikėjų 
ambiciją ir veiklumą.

Reikia atsiminti, kad tie, 
kurie dirba visuomenini 
darbą, neša sunkią naštą. 
Jie dirba, aukoja, visokias 
lėšas užsimoka, visur turi 
būti ir dalyvauti. Jie taip 
veikia, kaip geriausia su
pranta. Daugiau iš jų ir ne
galima norėti.

Šiandien mes turim daug 
žmonių, kurie seniau veikė 
ir šiandien galėtų daug pa- 

kaip BALFo šaipos 
darbe, taip ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikloj, bet 
iš praeities atsimindami,' 
kad ių darbas nebuvo iver-J 
tintas, tik rankom pakrato.' 
paaukoja doleri kitą — ir 
viskas. Na, o darbuotojų 
Lietuvos reikaluose šian
dien reikia, labai reikia. 
Moterys BALFe turi milži
niško darbo, bet tik maža 
dalelė jų prisideda. Kodėl? 
Jautresnės bijosi tu kivir- 
čių ir pavydų, kurie tarp 
moterų visuomet iškyla; 
kitos gi, negaudamos pagy
rimo, nueina i linksmesnes 
vietas laiką praleisti, kur 
niekas jų negirs bet niekas 
ir nepeiks.

Taigi, rašydami žinutes 
ar korespondencijas, arba 
duodant raportus mitinguo
se, nesigailėkim kelių pa
gyrimo žodžių tiems, kurie 
netingi ir noriai veikia sa-

MA1TINA japonų vaikus

Amerikiečię Agentūra Azijai šelpti dabar maitina 
Tokijo miesteįio.OOO japonų vaikų, šis vaizdelis pa
rodo. kaip tos agentūros tarnautoja duoda japonukams 
pietus mokykloje.

"Keleivio” Knygos

ener-• tureciamas pačią, kuri mo- 
gijos darbuotis toliau? Jeiika jo gerumą Įvertinti. Čia 
savo gražiais darbais ir vei-Į pagyrimas kaip vienam,!
kimu jie padaro mejai 
visuomenei naudos, tai

ir taip ir
Jie

kitam atneš daugį 
naudos ir Datenkinimo.

verti netik pagyrimo. ’ Taigi drąsiai galima sa-yra ,
bet ir dėkingumo iš tų, ku-ikvti. kad nuo prasčiausio 
rie patvs negali ar laiko gatvių šlavėjo, iki aukščiau- 
neturi visuomenės darbui. ! šio genijaus, kiekvienas at- 
Jei iš tokio pagyrimo jiems; Jytieta pagyrimą ir j€ 
nebus naudos, tai mums ne-Į likto darbo Įvertinimą, 
bus ir skriaudos. Bet aš ma- Yra kalbama, buk v

yo organizacijų, draugijų 
ir kartu pavergtos Lietuvos 
labui. Nepavydėkim jiems 
tos pagalbos ir dėkos, ku
rios jie užsitarnavo.

Ir nevien tik visuomeni
niam veikime reikia viens 
kitą pagirti, paskatinti. Ir 
šiaip gyvenime daug ge
riau kita pagirti ir ką nors 
gera apie ji ar ją pasaky

ki, negu kad peikti Ir že-
minti. Reikia kalbėti vien

. , „ .'ien.a tik apie gerus darbus ar pa-rau. kad naudo? bus. Pa-lgerai žinoma pažangi vei-! - -
šauly nėra taip aukštai iš- Rėja lietuvių tarpe tik ir
lavinto nei jausmuose su-; gvvena jos pastangų 
rambėjusio asmens, kuriam!

GRAŽIAUSIA MOTERIŠKĖ
O. kaip tu? pasiutusiai graži.
Gražioji moteriške!
Nei saulė,įnei naktis žvaigždėta,
Nei rytmečiai negal tau lygintis išblyškę.

Tavų geismų ir užgaidų miškai beribiai.
Tavų akių gelmė gilesnė už marias.
Tavim kasdien žavisi nauji vyriškiai,
\ is; tau nori nusilenkt ir kelti kepures.

Yra pavasarių ir rožių.
Yra gražuolių ir puikių kraštų.
Bet tai tik atspindžiai tikrųjų brangenybių—
Po saule nėr kitos, kaip tu.

O, kaip tu pasiutusiai graži,
Gražioji moteriške!
Nei saulė, nei naktis žvaigždėta.
Nei rytmet&ai negal tau lygintis išblyškę.

S. Santvaras.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti į kelias dienas visų veislių! 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
v isą žemės kamuolį ? Kaip jis ga
lėjo tuos gyvūnus prastoj savo ar
koj sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, kad vi.-;j žemę apsemtų? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

; iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
(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, Mass. 
1909 m., pusL 63.......................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būt* 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. 11.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. I1-0C

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygeli aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kiua, tai perskaityk „šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga SiTūtfiS 
jantiems darbininkams ne* pkai- 
nuoj a ma. Kaina ........................ 25e.

gražus pagyrimo žodis ar-' 
ba pagarbos gestas nesu-!gali ‘os gyvenime užimti 
teiktų malonumo, nesukel- tos vietos, kurią užima vie

pročius savo draugų, o blo
gus pamiršti: arba reikia

tų širdy 
daugiau:

džiaugsmo. Dar

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? ’

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų*. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 
mus suprasi tiktai iš šios knygų tis. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16e.

lA TIŠKUS LIGOS, 
ir kaip nuo jų apau-augotl Paraše

D-ras F. Mątulams. Antra, peržiūra 
<* ir papildyta raida. Kama .. žoc 
aUKGl > ISA TAI NYKblAJ

Kur nyksta visi tie n.ou»ų 
įmonės kuria per amžius; mu, 
guojantj poiitiskai-exu>ioimsa.t 
simą aiškina garsuis Vokietijų.- so 
zialdemokratų teoretikas n.ar. na-.-. 
<y. Kaina ................................. lu»

KAIP SENOVkS 2510? ES i’CRSl- 
STATYDAVO SAL ŽEMĘ

laibai įdomus senovės filosofu da 
ieidimai apie žemes išvaizdą. Pag-I 
daugelį autorių paraše Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ........................................ IGc.

DŽIAN BAMBOS sriClAi.
Lr kitos fonės. Daugiau juokų, na

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, hurnoris 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25e
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakoj,, (i, f“. 
užsitikintis Vyiaa; l2j 2* tinti biru. 
(3) Klaida; <41 Korekta. J-.->e u..;v 
dama kaip žmonės paika: tiki i vil
ktas prietarus, burtus ir tt.......... !*■
ALKOHOLIS id ti U.kiAl

Arb* kaip tėvų vartojami svaigi 
namieji gėrimai atsiliepia j>, »*i 
kams. Kas yra arba tikisi kad* <air-- 
buti kūdikių tėvais, butmai tu/etų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina :O«
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota Kaina 
SOCIALIZMA6 IR RELIGIJA

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kivk- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .............................................
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybe ss? 
jų, labai gražių ir juokingų mcncio 
gų ir deklamacijų. Visokio* ten,c« 
darbininkiškos, re voltucionieriskcs 
tautiškos, humoristiškes ir !*»sv*i-B4. 
niškos. Visos skambios. vi-=o» gezv-» 
Tinka visokiems apv&iksčiojimam* 
baliams, koncertams ir tt. Antr* pa 
gerinta laida. Kaina ................... Lfec

vą reikia dažnai išplauti 400 laipsniu karščio pečiu- 
aheumu muilu, kuri ameri- je.*Žuvis gali būt bet ko- 
kiečiai vadina “oil sham- kia: lydeka, ešerys, basas, 
P00.. \arckj- Galvą išplovus halibut ir t.t.
ir išdžiovinus, plaukus rei-į-----------------

r arrrrrmg

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

“Keleivis” kainuoja 
tik $3.00 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway.

So. Boston 27, Mass.

KUNIGŲ CELIBATAS*.
Si knygelė parodo, kodėl Romo* 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasižkiyos 
nupuolimas. Šią knyga tarėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovmsend For, D. D., so 
lietuvino Ferdinand de Šamogitia. 
ICaina z-št
KODĖL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl j*» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuria 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina
knygutės .......................................
ftUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

I žmonijos iopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
‘ knyga parodo, kodėl taip manoma 
• Labai įdomus ir pamokinantis 

tkaitymas. Kaina ............... ... 25c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Keleivi..” R ro»4»«,
Soiath fV.ctOK

amu apRcUUSll ii peinll.
; Taip, keli pagyrimo žo- 
; džiai. laiku ištarti, gali ii

kia svariu šepečiu 
šukuoti. j

Šepetys akstiną ne tiktai 
plaukų augimą, bet stimu
liuoja ir riebalinių liaukų 
veikimą galvos odoje.

Šepetį patartina vartoti 
kas vakaras. Plaukai tada 
sustiprės, geriau augs ir 
gražiau išrodys.

gerai is-:
Kaip JaunąPažinti 

Vištą
Geriausia kepimui višta 

yra jauna, da nesulaukusi 
vienų metų. Iš senesnės viš
tos galima padaryti gerą 
šutini, bet jeigu ją kepsite, 
ji susitrauks, sudžius ir vis
tiek bus kieta.

Bet kaip pažinti, ar višta 
jauna, ar ne?

Visų pirma, jaunos vištos 
mėsa yra tvirta, bet kruti
nės kaulas minkštas, leng
vai duodasi lenkiamas.

Toliau, jaunos vištos ko- 
nedidelės. švelnios ir

pagynmas. Taisas
tai To ' ?bai nuPuolus> UP9 Pak*l- 

... . .. . . . ‘ , i ti, suraminti ir drąsos pri-ją prie didesnio pasuvenu-Įot-l jos draugai ir bendrą-, duoti ši|.din<fas .aUTrįmas. 
mo. {.ne energingesnio dar-į darbiai, žinodami jos jaut- taj sie)os balsamas širdies 
bo. Net ir sūnelis atjaučia, rūmą, nesigaili jai uzsitar-
išgirdęs švelnesni žodi, o nautos garbes ir pagyrimų. į3s £urjo 
ką jau kalbėt apie jautrios Ji. žinodama, kad jos pa-;mįį 
sielos visuomenininką! sišventimas ir pastangos y-;

Nuo pat mažens, kaip tik ra Įvertinamos, dirba kiek 
mes pradedam suprasti žo- tik gali.

Apsivylęs jaučiasi tas. 
veikėjas ar veikėja, kurių' 
vienminčiai netik jų nuo-' 
pelnų nemato ir darbo nei

tas paskatins jį ar sv?ikata ir laimė!

Nelaimingas 
niekas, niekuo- 

nepagiria.
Kapse

džio reikšmę, pagyrimas 
pradeda lošti svarbią rolę 
gyvenime. Kūdikis ką nors 
daro, arba ko nors nedaro,
kad tik užsipelnius motinos vertina, bet dar visokių'

Plaukams Gali Put 
Reikalingas Pagy

vinimas

LIUDIJA PRIEŠ NACIŲ DAKTARUS

Niuremberge, Vokietijoj, aliantų karo teismas da
bar teisia nacių daktarus už žmonių belaisvių kankini
mą. J teismą atvyko iš Lenkijos Jadvyga Dzidienė, 
kuri priklausė prie Lenkijos požemio armijos ir buvo 
paimta nelaisvėn, kai nišai išprovokavo Varšuvos len
kus sukilti ir paskui išdavė juos naciams. Dziedienė 
rodo teisme savo kojas, kurias nacių daktarai piausti- 
nėjo, darydami visokius bandymus. Ji dabar negali 
nei dirbti, nei vaikščioti.

APIE VALGIUS
Kipta Žuvis

Suniaustyk žuvį tokiais 
gabalais, kokie parankiau- 

Plaukai yra moteriškės įa duoti stalan. Pamirkyk
grožio pažiba. Jos veidas kiekvieną gabalą gerai pa- 
gali būt ir nepatraukiantis, sūdytame piene, duodant Įjos . 
bet jei jos plaukai išrodvs ?aukst3 druskos kiekvie-į nagai astrus. .
sveiki, stiprus ir žvilgės gv- nam Pu°dnkui pieno. Tuo-' Spalva turi būt aiški, gel- 

" met ravoliok žuvies gaba-:svai balta.
lūs duono trupiniuose ir j Nepirkit vištos, kurios 
sudėk i skauradą, kurioj bu- spalva yra tamsiai mėlyna, 
yo ištirpytas šaukštas svies-; pilka arba kurios oda yra 
to, ar kitokių riebalų. Kepk'apdraskyta ir dėmėta.

vumu. jos išvaizda visada 
bus jauki ir maloni. Bet jei
gu jos plaukai bus nususę. 
aptrupėję ir pleiskanuoti, 
tai ir gražiausias veidas ne
turės reikšmės.

Todėl moteris visados tu
ri rūpintis, kad jos plaukai 
išrodytų sveiki, stiprus ir 
gražus.

Plaukai gali būti sausi ir 
nuplušę dėl prastos sveika
tos. Tokiam atsitikime jų 
nepagerinsi. Tuomet jau 
reikia rūpintis, kad patai
sius bendrą sveikatos stovi.

Bet kartais kūnas gali 
būt ir sveikas, o plaukai ap
leisti. Tokiam atsitikime rei 
kia tik netingėti dažnai 
juos išplauti ir iššukuoti, o 
jie tikrai pagyvės.

Plaukams šukuoti reikia 
nusipirkti kietą šepetį, ir ii 
taip pat reikia dažnai iš
plauti ir išdžiovinti, kad 
nebūtų prisivėlęs pleišką-į 
nomis ir dulkėmis su pra-; 
kaitų.

Jeigu galvoj yra pleiska
nų. šepetys yra geriausia 
priemonė joms iššukuoti.

Pleiskanos dažnai yra 
niekas daugiau, kain sau
sos odos plušos. Todėl gal-

M amy t ė Labai Dėkinga SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarMa papasM sava knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigu* aerisum* 
siųst “Money Orderiu." Popierinius galima siųsti ti.>> ->v 
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keii »»»<>'’ 
re.ią ir nepamirškit prilipyt ulS centus markę.

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

Mamytės gimtadienio pro- \ 
a užrašiau jai “Keleivį.’ '

Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

ga

Ke

636 E. Broadway,
l e i v i s

So. Boston 27, Mass.

t
I
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Laiškai iš Lietuvos žmonių, kurie čia sakosi esą 
“liberalai,” bet lankstosi 
prieš Rusijos diktatūrą ir 
gatavi yra pateisinti visas 

M°- totalitarinės diktatūros

Tremt niu Imigracija
Iki

J. Byrnes Atsisvei
kinimo Žodis

jų visai neįsileidžia. Jung
tinių Tautų organizacijoje, 

pabė- 
suma-

nymas juos išskirstyti po 
atskiras šalis sekamai:

Argentina .................. 38,250
Australija ............
Bolivija ................
Brazilija ..............
Čili ........................
Francija ...............
J. Am. Valstybės
Kanada ....................... 30,600'
Kolumbija ................ 25,500
Naujoji Zelandija

svarstant tremtinių n 
' gėlių klausimą, kilo

galo,-ja — 377. USSR — 2.712.
Mėnesinis Maksimumas
Austrija — 141, čecho-

“Vargstam Visas Kraštas” knygų nei laikraščių. :vio- totalitarinės diktatūros Iki rugsėjo
--------  ! kyklos visos lenkų kalba, šlykštybes. Tos rųšies Ube- 1946 m., 4,664 i? lėtinti as-

Drg. Juozas Klukenskis iš vienu žodžiu, Polščia, taip ralai nedrįsta ginti pilieti- menys ir tremti’ ii buvo į-
Stamford, Conn. mums pri- išeina, kad kitaip ir neturi nįu laisvių ten,'kur Mask- leisti i Jungt. Vaidijas pa- Kctnniip
siuntė gavęs du laiškus iš būti... vos diktatūra jas naikina.'-' -t«■ ' - « Slovakija - -31, hstomja

-irėn.

lenkų okupuotos Lietuvos Paliūnuose dar tebegyve- 
nuo Suvalkų. Rašo J. Bir- na savo namuose: Tumelis 
gebenė, iš Paliūnų kaimo, (abu jau nebdruti), Paran- 
Punsko valsčiaus. Laiškuo- sevičius, Staškevičius, Krau Į ralai.”

jas
Teisingai sakoma, kad to
kie “liberalai” yra veid
mainiai, arba “pseudo-libe-

, • i . j* •* <5 iv# \ an i a --  -—C? • y ijctuiii jti
£a' .^".1<1oe,nt0,a - - 11. Vokietija 2.595. Ven-
gruodžio 22, 19 o m. 
skaičių sudaro įvairios 
tos. Sekama

Ta gnjatau- — 86, Latvija 23,

se rašo: seliunai, Gibai, Kaleinykai,
Gerbiamas Tamsta: Foberiai, Tamošaitis ir Sin-
Jusų laišką gavau... šir- kevičiai. Likusieji namai iš- 

dingai dėkuoju. Kaip tai griauti, nei pamatų beveik 
malonu girdėti, kad yra to- nelikę. Petras Masionis gy- 
kių gerų žmonių, kad net;vena Pudimaičio namuose, 
nelaimėje esantiems neatsi- o į savo namus nieko ne
sako padėti... už jūsų gerą; leisdavo. Tai dabar naba- 
širdį vien tik per laišką pa- ; gui kareiviai iš po nosies 
dėkoti galiu... ‘ i baigia (namą ) kunti, o jis

Ligšicl jaučiausi nelai- už to nelaimingo rubežiaus 
mingiausia pasaulyje: mir-'sėdi tame Pudimaičio Jau
tis išplėšė tėvelį, o dar tai že ir nors verk ar dainuok,
žaizdai neužgijus žiaurusis, o negali nieko padėti, 
likimas prarijo vyrą ir lig-Į Tikrai liūdna. Gerbiamas 
šiol jokios žinios neturiu, Į kaimyne. Jus gai nei neįsi- 
Pasijunti. kaio ant bedug- į vaizdinate, koks liūdna? čia 
nės kranto ir lauki, kada; gyvenimas... lr fiziniai ir 
pastums ir užbaigsi vargus, moraliai. Laimė Jūsų, kai- 

Tikrai net smagu skaity- myne, kad KOPas (pasie
ti jūsų laiškas, kad Jus to- nio Sargybos kareiviai. — 
i.i_ i_.-_-.-__- - 2x „..r \ apsigyveno

Naujoji Washingtone su- 
sikurusi liberalų grupė dar Slovakija 
neturi aiškios politikos. Vi
daus politikoje ji siūlo “iš
plėsti new deal,” bet kiek;
išplėsti, to ji dar nėra iš
siaiškinusi. O užsienių po
litikoje naujoji liberadų 
grupė siūlo pasilikti “da
bartiniuose’’ tos politikos 
“rėmuose,” kitaip sakant, 
ji siūlo Jaltą, “įtakų sfe-

. Lietuva — 38, Lenkija —§ Sekama lenu, Įdomi: 652 Rumunija _ 37 vss.
įleista iki Spaliu Į, 1S46 p 971 Į
Austrija — 163, Cecho- 1 , .. .

173. Estonija ,. $6.64 asmenys buvo Įleis-; 
—34, Vokietija - 1,425, * £fįerlk» Pnts sPa’1,’J r
Vengrija - 133. Latvija- ^^‘’pSa&rta'i 
112, Lietuva — 134, Lenki- t0 direktyvą. Pagal įaportą,.

imigracijos vizos buvo duo-ja 1,679, Rumunija — 27, , , ,. . , .. , .
ttccd .. R'v tos daugeliui kitu, kurie ne-

• oo , galėjo atvažiuoti dėl vie
tų trukumo ir dėl laivų 

Metinė Kvota streiko.
Austrija — 1,413, Cecho- Daugelis amerikiečių pi- 

slovakija — 2,8,4. Estoni- liečiu atvažiavo

kie laimingi, o iš mus. su- Red.) apsigyveno jusu na- 
valkiečiu, aš galiu garan-: muose, o kitaip tikrai butų 
tuoti. kad neatsirastų nė ir Jūsų sodyba nemažiau už 
vieno asmens, kuris galėtų kitas nukentėjusi, 
pasidžiaugti dabartiniu gy- Gerbiamas kaimyne, pa- 
venimu ir likimu. įrašyk, kas dedasi pasauly-

Vienas dalykas prispaus- Je---

ti visokių duoklių mokesčių, Į Tuo tarpu sudieu, 
o ant šiaudo vis tik viena 
varpa teauga, kaip ir pir-Į 
miaus. O antra, bijai laukti 
nakties, nes jau priprastas 
dalykas, kad kieKviena nak
tis palieka aukų. Po nak
ties aukų, diena, atpildas

Baliunu šeima.

LIBERALAI
Washingtone posėdžiavo

liberalų konferencija. įsi-
renka sau aukas. Žmogų. kur® ir.nau> liberalų or-
tik dairaisi ir lauki, kadai ??nl?aC!’-?S , uzuom?z??'

i .- L. . - -Nauja liberalų orgamzaci-įr mums saulute uztenes, • J - j?
1 . . -- • » ’a vadinasi Amencans forkada ir galėsime Jums pem„krati<. Action » Jos 
parašyt, tok, la.rn.ng, lars- ,jk , ; ,
ka, kaip Jus mums paraset. .. -j--

O-- - - utoimmnnoio
dabar vargstam visas „„„.a-v q • , • ... J.’1 . ~ neatsižvelgiant į partijas ir

T- , * 1 1 _• b) apvalyti Amerikos libe-Kaip buvote klausę apie „ £ - bolševiku
Ciurhon.us ta. jau issran- Jų bendrakeleivių. ‘ 
tem vienų aisuą aprašę rų N«jo ,jb , . (
padėti, gal jau gavote? riešaį,ie stoviyšiuoJtarpu 
Brolis Čiurlionis išvežtas į — — - *
Rusiją, sesuo Drutienė mi
rusi ir sesuo Julė taipgi 
vargsta, kaip aš. tik aš tu-

įr

son W. Wyatt ir Leon 
Henderson. Prie jo prisidė
jo Mrs. F. D. Roosevelt, ve-

, , , -. . • lionio prezidento našlė, F.nu vieną dukrytę, o u tur, D RooPseve|t Jr Reinhc!d 
keturias. Jos vvrą dar vo- n •
kiečiai rakorė Liko ^u ke- ,ie^ur“’ Elmei Davi? ir kiečiai £ ak ie._ l,ao . u xe da atstovų nuo A. Darbo 
tunom našlaitėmis , arg- edei.ac.įns .. c,0

dabar tarnau-, Nauja HberaIų grupė dar
tebėra organizavimo stadi
joj. Ji

sta po svietą 
ja Krasnopolėj.

Musų namiškiai gyvena 
tuomkart pavalgę, daugiau 
nieko gero. Per karą sunai
kino, tik arklių atėmė še
šis, kitų gyvulių taipgi, o ir 
dabar neduoda atsitiest. 
Diedulis dar atsikelia iš 
lovos valgyti, mama dėl vi
sokių rūpesčių irgi ne ko
kia sveikata, brolis koją 
nusilaužė, jau astuonios sa
vaitės kaip lovoje, o kada 
atsikels ir dirbs, tai dar ne
žinia. Aš su dukryte dar 
laikomės. Musų didžiau
sias širdies skausmas neži
nojimas apie vyrą ir taip 
vargstam visi ir visas musų 
kraštas...

Širdingiausių linkėjimų 
Kalėdų Šventėms...

tokius 
pus:

1. Naujosios

sakosi atstovausianti 
pagrindinius princi-

Dalvbos

Valstybės sekretorius J. 
Byrnes praeitą savaitę pasi
traukė iš savo vietos. Pre- 

19,550 zidentas jo pasitraukimą 
9,350' priėmė ir paskyrė Valsty-

119.850 ; bės sekretorių generolą G. 
14,450 Marshall. Šiomis dienomis

102.850 Byrnes užleidžia savo vietą 
354,450 naujam sekretoriui.

Praeitą šeštadienį Byrnes 
kalbėjo Cievelande apie 

4,250 Amerikos užsienių politiką.
Meksika ................... 55,250 Kartu su juo kalbėjo sena-
Peru ........................... 18,700 torius Vandenberg. Abu
Švedija ...................... 17,850 kalbėtojai pabrėžė reikalą
Pietų Afrika ........... 28,900 būti kantriems ir iškėlė A-
Venecuela .................. 10,200 merikos taikos norą. Sena-
Jei po tiek įsileistų čia 'torius Vandenberg plačiau 

išvardytos šalys, “išvietintų kalbėjo apie Amerikos pla- 
žmonių” klausimas butų iš- ną atominiams ginklams 
spręstas. 850,000 žmonių,' kontroliuoti ir sakė, tas pla- 
kuriems rusų imperializmas nas turi būti priimtas pil- 
atėmė jų namus, susirastų numoję. J. Byrnes kalbėjo

pries spa- 
s

kada
rokuojama, jog tarpe 600,- 
000 ir 850,000 žmonių Eu- 
ropoję negalės grįžti į savo 

“pilietinių laisvių” visame j ^alis.
pasaulyje yra tik plepalas,; Kol kas Amerika yra įsi- 
į kurį ir politiniai kūdikiai leidusi mažą skaičių išvis-’kymus 
nenorės tikėti. tintų žmonių. Kitos šalys siųsti

ras” ir Današiu* dalvku« Ja — 116, VokrMja—25,-į jįy 14 J. Bet tas skaičių 
visai užmiršdama Atlanto VeaS4’a,“5i9- įleistųjų labai mažas, kad:
Carterį. Toliau Roosevelto 
karo palikimo tie liberalai 
nepajėgia nušokti. Jie ne
mato, kad Amerikos užsie
nių politikos “dabartiniai 
rėmai” yra jaltiniai, o to
dėl jų žadamas stiprinimas

vija — 236, Lietuva—386, 
Lenkija — 6,524. Rumuni-

▲★

(New
Deal) programa turi būti iš-1 
plėsta, kad užtikrinus gyvento
jams žmonišką lygi sveikatos, 
maitinimosi, pastogės ir švieti
mo.

2. Pilietinės laisvės turi būti 
saugomos nuo koncentruoto

! turto ir perdaug centralizuotos 
valdžios pasikėsinimų. Tomis 
laisvėmis turi naudotis visi a- 
merikiečiai, neatsižvelgiant j jų 
rasę. spalvą, tikybą ir lytį.

3. Bet koki sveika užsienių 
politika reikalauja sveiko ir

1 klestinčio krašto vidaus ūkio.
4. Jungtinės Valstybės turi 

ir toliau pilnai remti Jungtiniu 
Tautų organizaciją. Konferen
cija priima Amerikos planą a- 
tominei energijai kontroliuoti.

5. Kadangi Amerikos intere
sai yra visų laisvų žmonių in
teresai visame pasaulyje, A- 
merika turi teikti politinę ir e- 
konominę pagelbą demokrati
nėms. laisvę mylinčioms tau
toms visame pasaulyje.

6. Dabartinės Amerikos po
litikos rėmuose reikia imtis žy
gių. kad pakėlus gyvenimo ly
gi ir sustiprinus pilietines ir

es visame pasau-

“Išvežtas į Uralo Kalnus”
Kitame laiške Baliunų 

šeima rašo apie Paliūnų 
kaimo įvykius ir naujienas 
ir sako:

Sveikinam Jus ir Jūsų 
žmoną Rožytę. Mano bro
lienė dažnai prisimena Jūsų 
žmoną Rožytę, kaip kita
dos dainuodavo...

Apie Čiurlioniu? tai tuo 
tarpu tik tiek tegaliu pasa
kyti: Jonas Čiurlionis iš- 
vežtas is Lietuvos, Jis Ura- ,itines laisv 
lo kalnuose, Lėlės mieste, ]vie 
sesuo Agota Lietuvoje mi- ’
rė... Nesenai New Yorke ”per-

Julės vyras irgi išvežtas sitvarkė” ir wallaciniai li- 
į Rusiją, Oršos miestan, tai.beralai. Jie sujungė dvi “li- 
ji irgi būna pas savo moti- fcerališkas” organizaciias į 
ną su dukrele (jos laiškas vieną ir vadinasi dabar 
dedamas aukščiau.—Red.). į “Progressive Citizens of A- 
Mes viename laiške Jums merica.” Ta organizacija 
buvome aprašę musų. bėdas, serga tuo, kad joje sukinę- — 
kad neturime lietuviškų jasi daug bolševikuojančjų

a • • « • • * •

apie teisingumą ir teisę 
Amerikos užsienių politiko
je. bei praktiškai neparodė, 
kur tas •'teisingumas ir tei- 

i sė” yra Lenkijos “rinkimuo- 
I se” ar panašiose rusų daro- 
; mose suktybėse.

sau naują gyvenamą vietą.

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa-

su pinigais prašomose ar panašiose
‘Keleivių” adresu.

REIŠKIAME PASITIKĖJIMĄ 
I BOSTONO ATEITI

Bostono Edison Kompanijos Nauja Elektros GamykBus Didžiausia Naujojoj Anglijoj

Bostono Edison Kompanija išreiškia sav pasitikėjimą i 
Bostono ateiti sudėdama savo kapitalą i naują, milžinišką. 
81,250 kilovatų galingumo elektros turbo-generatorių. kurs. 
pagal paruoštus planas, turės pradėt veikti 1949 metais.

Naujas įtaisymas bus aprūpintas visais modemiškiausiais 
išradimais, kad sumažinus kuro vartojimą per kiekvieną pa
gaminamą kilowatvala' dą elektros. Turbina bus didžiausia 
visoje Naujoje Anglijoje. Ją aptarnaus didžiulis pečius, kurs 
dirbs po daug didesniu spaudimu, negu kada nors buvo įtai
syta Naujoj Anglijoj. įjungimas į tą naują Įtaisymą ciklinio 
atšildymo, kartu su kitais pagerinimais, padarys tą elektros 
gamyklą daug produkt įgesne, negu Bostono Edison naujoji 
Mystic stotis, kuri dabartiniu laiku yra geriausia elektros 
gamykla krašte.

Sumažinimas šuva •- amo kuro elektrai gaminti yra labai 
svarbus veiksnys nuok,t mažinant elektros kainas kostume- 
riaros. kas daroma r.ež urint į padidėjusias visokias elektros 
gaminimo, transport. os ir paskirstymo išlaidas.

Penktas Svarbus Padidinimas Per 10 Metu

Nauja 81,250 kilovatų gamykla, kartu su trečiuoju 50,000 
kilowatų turbo-generatoriu, kurs pradės veikti 1947 metais 
Mystic stotyje, padidins, elektros gamybos pajėgumą 25^ . 
Tai bus penktas sva: ■us gamybos padidinimas per 10 metų

ir bendrai padidins gamybos pajėgumą 250.000 kilovatų per 
laikotarpi nuo 1940 iki 1950 metų.

Pasitikėjimas į Ateitį

Bostono Edison tuo budu iš naujo pareiškia savo pasiti
kėjimą į ateitį tų miestų, kuriuos ji aptarnauja. Per pus
antro šimto metų Bostonas buvo vadovaujamas miestas mu
sų Respublikos industrijos, prekybos ir kultūros gyvenime. 
Jis ir toliau išlaikys tą vadovaujamą vietą. O elektros ap
rūpinimo kompanija tęs ir toliau savo politiką ir teiks už
tenkamai elektros energijos ko pigiausia kaina.

Industrijos Vystymas

Bostono metropolija ir Massachusetts yra geriausioje po
zicijoje suvaidinti savo pilną vaidmenį pokariniame indust
rijos plėtojime. Geras ir sveikas musų krašto klimatas, pui
kus uostai ir artimumas prie didžiųjų rinkų bus papildytas 
transportaci.ios pagerinimu, modemiškais aerodromais ir, 
daugiau negu ikišiol, musų darbo našumu ir sumanumu. 
Bostono Edison naujas Biznio Departamentas yra pasiruo
šęs suteikti visiems norintiems žinių apie biznio plėtimo 
progas, kokios yra Amerikos industrijos lopšyje.

JAMES V. TONER, 
Prezidentas

BOSTON EDISON COMPANY

Aptarnauja 40 Miestu ir Miestelių ... 584 Ketvirtaines Mylias Ploto .. . Didžiajame Bostone
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Puslapis Aštuntas

BOSTONO 
NUTEISTAS

MAJORAS
KALĖTI

“Dainos” Draugija Rengia 
Koncertą-Vakarienę 

Kovo 23 d.

L. R. D. Vakarienė Sutrau 
kė 130 Svečiu

KELEIVIS, SQ. BOSTON _ 

MUZIKAS! J. D1RVEL1S

Nr. 3, Sausio 15 d., 1947

Bostono miesto majoras 
ir buvęs kongresmonas Ja
mes M. Curlev nuteistas sė-

Kovo 23 d. Įvyks pirmas 
‘Dainos” draugojs choro

dėti kalėjime nuo G iki 18j viešas parengimas. Pirmai 
mėnesių ir sumokėti $1,000 < pradžiai draugija ir choras 
pabaudos. i rengia koncertą-vakarienę.

Toki sprendimą išnešė nepaprastą vakarą, kuria- 
Apeliacijos teismas Wa-;me svečiai bus pavaišinti 
shingtone ši pirmadieni. į gardžia vakariene ir gra- 
Tas teismas patvirtino per- žiomis dainomis. Kalbų va- 
nykštį vasario 18 d. prisie-į karienė je nebus. Skamban- 
kusiųjų teismo sprendimą.! ti daina pakeis kalbas. Po 
Majoras Curley buvo pada-į kcncerto-vakarienės svečiai 
vęs apeliaciją, o dabar ir j turės progos gerai pasilin- 
apeliacijos teismas pirmąji ksminti. Koncertas-vakarie- 
sprendimą patvirtino. nė atsibus L. Piliečių Drau-

Dabar majoras J. M. Cur gijos svetainėje, So. Bosto- 
arba i Aukš- ne, pradžia 6 valandą. Įsi-

I
Nori Sutvarkyti Miesto 

Finansus

ley turi eiti 
čiausią Teismą, arba sėsti 
Į kalėjimą. Jei jis eis i Au
kščiausią Teismą, tai tas 
teismas gali jo bylą nutar
ti svarstyti, arba gali ją ir 
nesvarstęs atmesti.

Apeliacijos Teismas Wa- 
shingtone sako. jis negali 
ir nenori pakeisti prisieku
siųjų teismo nuomonės, kad 
J. M. Curley yra kaltas del 
naudojimo Amerikos 
sukčiavimo tikslams.

Majoro Curley byla eina 
per visokius teismus jau 
nuo 1943 metų. Teisingumo 
departamentas surado, kad 
J. M. Curley ir 
“Engineers Group, Ine. 
vadovai ėmė kyšius iš biz
nierių ir žadėjo jiems iš
gauti iš valdžios karo užsa
kymus. Majoras Curley sa
kosi negavęs nė vieno cen
to į savo kišenę, bet teis
mas ir ji skaito kaltu del 
tos “inžinierių grupės” vei
kimo.

dėmėkite dienai

Mirė “Keleivio’ 
Skaitytojas

Rep.

PARSIDUODA NAMAS 
Trijų šeimynų, 18 ruimų me- 

turi paskirti gas- dinis namas su gerais įrefigi- 
kurie iki 1950 m.'mais, parsiduoda Dorchestere. 
miesto piniginius1, Neša rendos per metus $1,200. 
Tą Įstatymą Įnešė Kreiptis: 83 Gardner St., All- 

i senatą senatorius P. G. ston, Mass., arba telefonu: 
Bowker iš Brookline. ALG 0305. (5)

.moka sutvarkyti savo pini- 
: ginių reikalų ir todėl guber 
natorius
padorius, 
tvarkytų

Massachusetts seimelis 
svarsto Įstatymą, kad pa
vesti Bostono miesto finan- reikalus 
sų tvarkymą 5 vyrų komisi
jai. kuri galutinai spręstų 
apie miesto pajamas ir iš
laidas. Tą komisiją skirtų 
gubernatorius. Seimelis ma
no. kad Bostono miestas ne- skelbiasi “Keleivyje.

Praeitą sekmadieni Lie
tuvai Remti Draugijos va
karienė sutraukė Į L. Pilie
čių Draugijos svetainę apie 
130 svečių. Po gardžios va
karienės buvo trumpa pro
grama, kurią vedė J. Jan
kauskas. Kalbėjo Draugijos i 
pirmininkas J. Tuinila, api
budindamas L. R. Draugi
jos nuveiktus darbus ir 
kviesdamas dėtis i darbą ir 
toliau pagelbėti Lietuvai.
Dar kalbėjo adv. K. Kali
nauskas, Dr. D. Pilka. J.
Arlauskas ir nesenai atvy
kęs iš Europos P. Šveikaus
kas.

Svečias Šveikauskas pa
pasakojo apie Anglijos lie
tuvių gyvenimą ir iškėlė 
mums visiems lietuviams 
bendrus reikalus. Kur lietu
vis begyventų, kur mes be
būtume išsisklaidė musu 
pareiga šiuo metu Via pa
dėti musų tautos pagrindi
niam kamienui Lietuvoj at- penktadieni, sausio 17d., 8 
gauti teisę patiems tvarky-Įval. vakare. Anestu namuo-' 
ti savo gyvenimą, būti ne-jse, 8 Mayhew St., Dorches-1 
priklausomiems nuo kaimy-jteryje. Tai bus metinis sū
nų ir tvarkyti savo reikalus sirinkimas, visi nariai kvie-' 

čiami malonėti atsilankvti. '

Remkit biznierius, kurie

TS ' X
Vadovaus rGabijos” cho-. Į 

ro koncertui sekmadienij | 
sausio 26 dJMunicipal sve-‘ F 
tainėj, South! Bostone.

Dorchester io SLA 
Susirinkimas

igi "S. i

Dorchesterio SLA 359 ė 
kuopos susirinkimas ivyks

a i ;; .-s .- r “X a.s - ••• - - a x r .

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

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

arti D Street 1290 West Broadicay,
Telefonas: ŠOU 2754 arba 9437

CHARLES ir ROCCO F1NI, Registruoti Farmacistai
Čia galima nusipirkti ir “Keleivį”

s.sus.a a s a s s s a s .s ssa s_£.x a sa.a ..s a s.s s-s s a a .s.a a a.s '

Sausio 4 d. staigiai mirė!taip, kaip jie nori ir moka, 
Mykolas Pluto. 54 metų am-! be svetinių okupantų prie- 
žiaus lietuvis, kuris gyveno! vartos. ,
po numeriu 1422 Columbia1' Po programos buvo lin- 

. Rcad, South Bostone. Ve- ksmoji dalis, kuri užsitęsė 
patto ]jonjs labai mėgdavo skai-'iki pusiaunakčiui, 

tvt “Keleivi.’’ Palaidotas šv.
Mykolo kapinėse. Jis buvo 
kilęs iš Krinčino parapijos,
Petriškių kaimo: Amerikon 
atvyko 1912 metais ir be-' 

gyveno So. Į 
žmona Oną:

, . , ... ČUV v
penkių kiti vjg^ iajką

tone. PalikoBos
ir vedusi sūnų Mykolą. 

Gaila gero žmogaus!

Buvęs.*—
Šį Ketvergą L. Piliečių 
Draugijos Susirinkimas

ŠĮ ketvirtadienį, sausio 16 
. 8 vai. vakare ivyks So.

Valdyba.

RADIJO PROGRAMA

Šešta Metinė Vakariene 
Praėjo Sėkmingai

Draugi-Lietuvai Remti 
jos Bostono skyriaus vaka
riene praėjo labai 
gai. Kaip visuomet, taip ir 
šiemet vakarienė buvo la
bai skaniai pagaminta. Ge
ros. rinktinės gaspadinės 
patiekė svečiams gardaus! 
kugelio. Svečiai iš toliauj, 
teiravosi, kiek kaštuoja Bo“’1' 
tone toks gardus kugeli 
bet greit sužinojo, kad 1 
kugelis neparsiduoda Be 
tone. Už dideli gaspadinių 
triūsą vardu Draugijos ir 
visų svečių tariu nuoširdų 
ačiū ponioms Strimaitienei. 
Janulienei, Petrulienei. To- 
mienei. Gegužienei ir Gai- 
damavičienei. Jaunosioms 
mergaitėms .Janulytei, Che- 
kanauskaitei. Trainavičiu- 
tei, Petrusytei. Matuzytei. 
Burdulytei, Ilkavičiutei ir 
Mrs. Lusienei už patarnavi
mą prie stalų taip pat tariu 
širdingą aciu.

J. Tuinila,
Rengėjų K-jos pirm.

Atpinga Sviestas

Bus Baltic-American 
Draugijos Vakaras

j Bostono Lietuvių Piliečių 
Į Draugijos narių susirinki- 
Į mas. Bus apsvarstyta ir pri
imta metinė Draugijos apy
skaita ir sprendžiami kiti 
svarbus klausimai.

Baltic-American Draugi
ja susideda iš lietuvių, lat
vių ir estų inteligentų. Jos 
tikslas yra palaikyti drau
giškus santykius tarp Pa- 
balčio tautų. Tuo tikslu ji 
dažnai rengia kulturinius 
vakarėlius International In
stitute patalpose. 190 Bea- 
con St. Bostone. Ateinanti T

Cambridge Socialistų 
Susirinkimas

LSS 71 kuopos narių su
sirinkimas Įvyks penktadie
ni, sausio 17 d.. Cambridge 
Lietuvių Piliečių Kliubo pa
talpose. 823 Main St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pra-

Lietuvių Radijo Korpora-! 
cijos programa ateinantį ne- 
dėldieni iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10-30 ’vto. bus tokia: .

1— Muzika.
2— Dainininkas ir pianis-- 

tas Vincukas Motiejaitis ir
akompanistė May Mes-' 

kus iš IVorcesterio.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiufiSILtV VT
tion. Lithuanian Program. į 

Boston. Mass. S. Minkus.!

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

PARS! DUODA

Penki

NAMAS

some visų narių atsilankvti
ir atsivesti draugu norinčiu. :.3O va!., tenai busj^ ; kuopą nį.jais

Valdyba.

sekmadieni, sausio 19. 
dedant 
jes muzikos ir dainų vaka 

P-lė Amelia Tataronis
mezzo-soprano, dainuos so- 

be to. dainuos ir ios va
dovaujama dainininkių gru- 

vJDė. Programoj dalyvaus ir
Bostono Symphony Orkest- 
ros basistas .Juht. Progra
mai pasibaigus, bus arbatė
lė ir užkandžiai. Dalyvauti 
gali kas tik nori.

Būrys Bostoniškiu Vyks
ta i Ncrwoodą

Vieša Padėka

ŠĮ sekmadieni gerokas 
būrys bostoniečių rengiasi 
vykti i svečius pas Nonvoo- 
do socialistus i jų vakarie
nę. Norwoodo LSS 133 kuo
pa rengia savo vakarienę 
Lietuvių svetainėje. 13 St. 
George Avė., ši sekmadie
nį, 6 vai. vakare.

mas
(du
Bos;
Ttir.
I St

=u
šeimynų mūrinis na- 

gerai Įrengta bakeme
ai), parsiduoda South
'’arsiduoda 
t vės. Kre 
.elnis.

nei S3A i- 
163'

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

— •
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų. vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. 130)

258 SROADVVAY. SOUTH BOSTON, MASS.

Dorchestsrio Lietuvių Kliu
bas Apeliavo del Laisnio

Socialistų ir LDD vaka
rienės rengimo komisija 
šiuomi viešai dėkoja vaka
rienės šeimininkėms už ge
rą pasidarbavimą ir sve
čiams už gausų atsilanky
mą i musų vakarienę gruo
džio 8 d.

Sakome ačiū. Dr. Pilkai 
už suteiktus vakarienei ko
pūstus, o draugėms K. Va 
lentienei ir S. Januškiene’

Bostone staiga nukrito už gardžius grūzdus. “Dai 
sviesto kaina keliais centais, nos” chorui ačiū už graži 
ant svaro. Sako ir visoj A- padainavimą, o Pen-Taverr 
merikoi sviestas eis pitryn.' savininkams už malonų šei 
Kai kuriuose miestuose mininkiu pavaišinimą pc 
syiesto kaina iau nukrito 8 drg. J. Taurinską. 
centus ant svaro. Vakarienės Komisija

Šį trečiadieni musų vals
tijos laisnių komisija svars
to išnauio Dorchesterio Lie
tuvių Piliečių Kliubo prašy
mą duoti jam alaus ir vy
no laisnius. Bostono miesto 
laisnių komisija kliubo pra
šymą atmetė, tai kliubas a- j 
peliavo Į valstijos komisiją.

Del BALF Mitingo

RENGIA GABIJOS CHORAS

Nedėlioj, Sausio 26 Dieną
MUNICIPAL SALĖJE

E. Broadnav. 3 -vai. popiet. So. Boston

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

Choras kviečia visus dalyvauti. Tikietų Kainos, su tak
sais: 75c. ir $1.20.

“Keleivio’’ skaitytojai, 
kurie gauna laikrašti antra
dienio vakare ir yra Bend
ro Amerikos Lietuviu Fon
do nariai, prašomi prisimin
ti, kad So. Bostono BALF 
narių metinis susirinkimas 
Įvyksta sausio 14 d.. 8 vai. 
vakare. Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje.

T z

Atlas Chimney and 
Roofing Co. I

Kaminus statom, taisom 
ir išvalom

Stogu* taisom visokius

506 E. 6th St., So. Boston
Tel. ŠOU 4276

(6) i 
1

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine

JIS KITOKS...

Turėdamas daugiausia gerų
jų Ale, PICKWICK visada 
patinka tiems, ką pažįsta 

Ale kokybes

PICKWICK
//ALE that is ALE//

Dabar Gaunamas 12 unc. Bonkose! 
Boston, Mosi., BREWERS SINCE 1870

PARSIDUODA PEČIUS
Anglimis ir aliejų kūrenti, 

labai gerame stovyje. Parduo
siu nebrangiai. Kreiptis šiuo 
adresu: (4)

STANLEY KESYS,
16 Singer St.. trečias aukštas. 

So. Bostone.
-REIKAIJNGAS BUTAS
Mažai šeimynai reikalingas 2 

ar 3 kambarių butas su virtu
ve So. Bostone ar Bostono apy
linkėje. Kas žino toki butą pra
šome maloniai pranešti į “Ke
leivį.” Už prirodymą bus atly
ginta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. .1. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DU. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

I)r. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commomvealth 457®

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broad way
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

prieinama

L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to- |
limas vietas.______
Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADtVAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Rncton 461<




