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Amerikos Lietuviai Iškilmingai
Minės Liet. Nepriklausomybę

—
Viscse Kolonijose Ruošiami Didžiuliai Susirinkimai — 
Bus Priimtos Rezoliucijos Už Lietuvos Laisvę — Reika
laus Atšaukti Rusų Armijas iš Lietuvos — Keliamos Au
kos Lietuvos Vadavimo Reikalams.

KARiNGAS VAIZDAS IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS

Kur Dingo 45,000 
Austru Belaisviu

Po visas Amerikos lietu
viu kolonijas šią savaitę ei-!
na pasiruošimai prie ap- ,
vaikščiojimo Lietuvos ne- Sovietu Rusija grąžino 
priklausomybės paskelbimo ar dar pažadėjo grąžinti 
3't metų sukaktuvių. Prieš Austrijai 55,000 austrų ka- 
30 metų lietuvių tauta pasi- ro belaisvių. Bet Austrijos 
sk.ellė norinti atstatyti savo valdžia apskaičiuoja, kad 
net riklau s o m ą valstybę, dar 45,000 austrų tebėra 
demokratiniais pamatais su- Rusijoj ir nežinia, kur jie 
tvarkytą. Per sunkias krau- dingo. Spėjama, kad labai 
jo ir turto aukas Lietuva daug austrų belaisvių žuvo 
buvo atgavusi savo nepri- Rusijoj nuo bado ir sunkių 
klausomybę. darbų belaisvių stovyklose.

Bet dabar Lietuvoje vėl bet vargu visi trūkstamieji 
šeimininkauja svetimas oku belaisviai yra išmirę. Spė

jama, kad dalis jų yra j- 
jungta i vokišką armiją, 
kurią organizuoja Sovietų 

koncentracijos sto- Rusija busimam karui prieš 
varo valstiečius i Ameriką ir Angliją.

jiantas. Šeimininkauja ir 
plėšia Lietuvos žmones, ga
bena Lietuvos gyventojus i 
Sibiro
vykias

It’JJU»
Rusija Sako, Dėl Hitlerio Karo 

Kalta Amerika ir Kiti
Sako, Amerikos Doleriai ir Anglų-Francuzų Diplomatė a 

i Paruošė Karą — Žada Skelbti Slaptus Dokumentus — 
Taip Maskva Atsako j Slaptųjų Hitlerio-Stalino Doku
mentu Paskelbimą.

Arabų Armijos Ver
žiasi Palestinon
Pranešimai iš Palestinos 

sako, kad 15,000 arabų ka
reiviu iš kaimy ninių arabu

Kada Amerika paskelbė 
slaptuosius Hitlerio-Stalino 
susitarimo dokumentus, Ru
sija kurį laiką nieko nesa
kė. Tie dokumentai parodė, 
kad antrą pasaulinį karą

kolchozų baudžiavą, o visa, ----------------
lietuvių‘tauta yra verčiamai IZr;/n
lankstytis prieš Maskvos i KirZOSe tirilO JūVU 
kruvinus diktatorius ir gar
binti savo budelius ir pa
vergėjus.

Palestinoj, tarp arabų miesto Jaffa ir žydu miesto Tel Aviv ėjo kruvinos muš
tynės ir daug namų buvo sudeginta. Ankstau tų dvejų kaimyninių miestų gy
ventojai gyveno gana gražioje kaimynystėje, o daba; jie žudosi. Paveiksle ma
tyti. kaip kilus gaisrui viename name, angių kaieivis su kulkosvaidžiu saugo 
savo draugus, kurie nuėjo gaisro gesinti. Kareivis daboja, kad arabai ar žy
dai neužpultų kareivių gaišią begesinark

kraštų jau perėjo Palestinos'pradėjo Hitleris susitaręs 
sienas ir koncentruojasi ke- su Stalinu. Savaitę laiko 
liose vietose. Daugiausiai | ries karo pradžią Hitleris 
kareivių atvyksta iš Sirijos, ir Stalinas jau buvo išvedę 
Visi arabų kareiviai esą savo “įtakų” sienas per 
mifoimuoti ir, sako, bau- Lenkiją ir buvo pasidaliję 
dys | agal vieną planą per-į Baltijos valstybėmis. Doku- 
kir.-ti Palestina i dvi dalis, j mi ntai parodė, kad už ka- 
Kiek tu« >se pranešimuose p o pradėjimą atsakomybė 
•;ra teisybės ir kiek propa
nam!,,s, kad Anglija leistų 
neičiau sudaryti žydų ka
riuomenę Palestinoj, patik
rinti sunku.

.Amerikos lietuviai, kaipo 
laisvoji lietuvių tautos da
li . per Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo iškilmes

Kainos __
Praeitą savaitę kelias die-i-------------------------------------------------------------------- j j . •

nas paeiliui javų kainos' Gubernatoriai Skel- Atvyko 38 Lietuviai Pietų Gubernatoriai 
Diena Vasario 5 d. laivu Mari- ^įunė!/! I Himtilunuibiržose gana žymiai krito. 

Kainų kritimas sukėlė spė
liojimų, ar tik išpustos kai
nos nepradės važiuoti že-

oakeis -avo balsą prieš sv e-myn Kol ka? kajnų kriti- 
timų okupantų šėlimą Lie- ma? biržose visai dar neat- 
tinoje; Jiųs savo protestus sjjjepg j majst0 kainas, bet 
.Amerikos valdžiai dėl ma-

M:ni- kiiinšin,7---- ,
., , . ng Marlin atvyko 31 lietu-

bės paskelbimo” su katodų Įe AV I^ečia^o ^ti^ii Jų gubernatoriai, visi de-
i roga Illinois gubernato- )C ‘ ! -d ‘ • K mokratai, praeitą sestadie-•te Dwieht H SVej-n Ite lm'»-rra,c"’emls T"’1™- nj turėjo rivo konferenciją

?• ! .to, sekančia diena, vasario • — -

bia Lietuvos
Lietuvos Amerikos pietinių valsti-

Kusi ja Gaminasi 
Daug B-29 Orlaivių
Sovietų Rusija pradėjo 

masinę

lygiai krenta ant Hitlerio ir 
ant Stalino.

šį pirmadienį Rusijos 
valdžia paskelbė savo “pa
siaiškinimus”. Maskva sa
ko, kad dėl hitlerinio karo 
kaltos yra Amerika, Angli
ja ir Francija. Ji sako, A- 
merikos doleriai ir anglų- 
franeuzų diplomatija sukė-

gamybą sunkiųjųįlė antrą pasaulinį karą. 
bombel ių, kurie yra visiš- į Stalinas, kui"s su Hitleriu 
kai panašus į Amerikos’dalijosi Baltijos valstybė- 
B-29 bomberius. Žinovai imis, Ixnkija ir Balkanais,
sako, kad Rusija nukopija
vo amerikiečių bomberius, 
kurie karo metais turėjo 
dėl visokių priežasčių nusi
leisti Rusijos teritorijoje. 
Daugiausiai tu bombeliųskelbė Vasario 16. kaipo ,. , , - ,, ,.tvv.

ir dukra Danute, demokratų partijos vaoovy-
. Preston Lane, Jr. pa- visi JA\ piliečiai; Gauden- be to nepadaiys, gubenia- kje<;ju pavogtu

skelbė Marvlando valstijoj tas Malisauskas. JA\ pilie- tonai grasina pi adeti įimtą j>usjja ,jabar gaminas daug
vasario 16 Lietuvos Respu- tis; Kazys Spirgis, J.AA pi- maistą prieš demokratų boir)bcriu
blikos Diena ir isako savo lietis: Juozas faraska, JA- partiją. »u >einatoilai davė
valstijos sienose paminėti pilietis: Petras Žemus, demokiatų partijai 4) die

oi m. tautoms ir gyvulių pašaras, tai po Marvland gubernatorius,’Vytautu
Kova uz Lietuvos laisvę kiek laiko ir mėsos kainos Wm

yra sunki. Tai kovai parem- turėtų atpigti 
ti Amerikos lietuviai orga-į K j miestuose
inzuoja rinkliavas kolonijo- k j dūkiams jau pra
šė ir v,si patnotiskl lietu- (|ėj itj žgmvn J
v lai dėsis su savo doleriais -_____
prie Lietuvos laisvės kovos.

Teskamba Lietuvos ne- Rusijos Parlamentas "^VUssichuJSu eįb^n^- jaT: Viktorą- ir Marija Do- nybės 
priklausomybes minėjimo Greitai Dirba riu? Brandford šios savai- braška i: Marija Lebedms- Pietinių .valstijų Berno-, Suėjus trims metams nuo
sk.Imese visų Amerikos, urvuui UU te- gale irgi delbia vakario kienė: Jadvvga Lukošiene kratų maistą šukele pre-; Jaltos sutarties sudarymo,

lietuvių vieningas balsas . Rusijos auksciausias so- ]6 'kaino I ietnvos Pecnnb ir dukra Irena (JAV pilie- zidento Trumam, reikalavi-Į vasario u d., žinomas pub- 
už Lietuvos Laisvę, už tei-’vietas, kurs užima neva ta»!]ik’os Diena P tėn A’vtaiiia- Petrauskas, mas išleisti įstatymus, kurie i Jieistas W. H. Chamberlin
singą taiką ir už demokra- parlamento vietą, per se- Tpk,, „h-dat t-.,d p, nn p-i<i-.iti<- Juozas Rremenec- užtikrintų visiems Ameri- sju|o atšaukti Jaltos ir Reds 
tija. šias dienas patvirtino vals- - i Prn’f I-r.rs šlapelis su kos piliečiams lygias balsa-

jžmona Laura: Pranas Tar-Jvimo teises n uždraustų 
vedas: Ona Trečiokienė subinčiavimus.

įdukra Giedra: Valentinas; -----------------
iVakauzas su -unumis V a-i FRiTZ KUHN PABĖGO
lentini! ir Vaidotu: Stepas’ KALĖJIMO , . ,

Jadvyga \.'/biai -u .-u-j Praeitą savaitę iš vi(*m> P:ini‘bo sutartims. Rusija 
Jonu: ProL -hioza.-jvokiečių kalėjimo Bavari-sutartį sulaužė ir is 

su ži:: na Ka.dmie-;j paj)(-,gO F| įtz Kubn, bu
le ęs vokiško “Pundo” vadas 
I Amerikoje. Jam buvo at-

Orlaivis Su 60 Zmo- /JIS'onn išur,ų ’’’
.... .. • 129.111.000, OOP rubliu pa-

nemis Nelaimeie jamų) ir priėmė visą eilę 
Keleivinis orlaivis iš Bos- valdžios pasiūlytų dekretų 

tono i Miami, Fla. praeitą
šeštadienį, skrisdamas virš 
jurų. staiga sugedo ir buvo 
priverstas paskubomis skri-

davo. Pagal tuos iš ameri
kiečiu pavilgtus orlaivius

esąs visai nesaltas aei Ka- 
i-o.

Jokių įrodymų dėl Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
kaltės Maskva neduoda, bet 
Maskvos vyriausybė žada 
paskelbti “slaptus vokiečių 
dokumentus”, kurie buk tai

-įpakliuvo į rusų rankas. Šiuo 
sileisdavojtarpu Maskvos valdžia tik 

tai skelbia žinomą faktą, 
kad Amerika po pirmo pa
saulinio karo padėjo vokie
čiams atstatyti jų ūkį, o an
glų ir franeuzų apsileidi
mas leidi, Hitleriui iškilti į 
viršų be kliūties. Bet kada 
Hitleris metėsi į karą. Ru

tą dieną tinkamomis apei- JAV pilietis: Prof. Jurgis nu laiko pakeisti savo ny^-\Siulo Atšaukti Jaltą i sija jam padėjo, o Anglija 
gomis ir vėliavos iškėlimu. • Bendoraitis su dukra. Dali- statymą dėl baltųjų virse-j p0^a ’ir Francija stojo į karą

dines JĮ.

RUSIJA SIŪLO PIRK II 
NUOMOS-PASKOLOS” 

rankų pakėlimu be jokių į LAIVUS
diskusijų. Iš svarbiausiųjų! Sovietų Rusija pasiūlė 11
dekretų reikia pažymėti: 
Draudimas sovietų pilie-

sti į pakraštį ir nusileisti, čiams tuoktis su svetimtau- 
Orlaivio pilotui pasisekė į čiais: Sustiprinimas kovos 
saugiai orlaivį nuleisti. Or-Įprieš šnipinėjimą; Padidi- 
Jaivyje buvo 60 keleivių ir.riimas pabaudų už vaisty
simi patarnautojai. Nusilei- bes turto vagystes ir k. 
džiaut vienas orlaivio tar- Ro šešių dienų rankų kil- 
nautojas užmuštas, bet visi nojimo aukščiausias sovie- 
ki leiviai išliko sveiki. Or- tas išsiskirstė ir susirinks 
laivis nusileido Floridoj įtiktai po metų. kada vėl 
prie Daytono pajūrio. j balsuos nauja biudžetą ir

’---------------- į patvirtins valdžios išleistus
dekretus.

Amerikai nupirkti <š7 “nuo- alini, 
mos-paskolos” laivus, ku- ^ooeu> 
riuos Amerika per karą Ru- ,a- 1 ■'
sijai buvo paskolinusi. Ru- ‘1;l-

Si tu ir dukra ;

sija po karo tuos laivus pa-! p,, to. « 
silaikė ir į visus reikalavi-1 vl) Lmie IK

ia diena lai-dinta Amerikos pilietybė ir
ar atvvko: i.ps buvo išsiųstas i Vokieti- 

kur ji v okiečiai buvo už-mus juos arba grąžinti arba1 Vincas ir I lilija Ka-te-ją, l.m ii v okiečiai t,uvouz- 
apmokėti. nieko neatsaky- njaj; Oli\ ij;i Merkienė su.darę į kalėjimą ir žadėjo 
davo. Dabar Rusija pirmą dukra Virginija ir .hioza.-įtinsti uz nacišką veiklą, ta-

> • • . . . - * . * • T . l I. 1 1 / . t, f. 1 / I / . zl.it/, I • / 1 II' Aapie Ceravičnis su lėliais Jur-p*gėlio pradeda ieškot ir A- 
• - .\,nal, p. G. K. menkos oku| acinė polici ja.

K. H7. Pauley Pasi
traukė iš Valdžios

M) Edui n W. Pauley, Kali- 
kenksmingus ir kaipo senain’J°s turtuolis ir demo- 
rusų sulaužytus. . kiatų | aii tijos vadas, pasi-

Jaltoje padarytos miolai-1 ^.a’. V. ** RVnausybės ku- 
dos Rusijai neužtikrino tai- ’’<7< J|S ’,uvo ^a,‘° sekreto- 
kos ir visai nepadėjo jokio

♦ lamo susitarimus, kaipo

liaus pailejėju. .lis pasi
traukė todėl, kad buvo įro
dyta, jog jis spekuliavo bir

ios išsityčiojo. Koki prasme Jaxa’s ’* pats prisipa
žino per tris metus, pelnęs 
iš spekuliacijų vieną milin

iai k ytis 
mento?

to gėdingo doku- 
Mšaukus Jaltos ir

ną dolerių. Senato tyrinėji- 
mo komisija, kuri apklausi-

Potsdamo sutartis Amerika 
galėtu vėl (lėti savo llžsie- 
niu politikos pagrindai) At-!"p’° ,|a\M spokubantus, ne- 
larito dirterį. surado jokio E. W. Pauley

;| rasizengnno ir niekas ne
įrodo, kad jis naudojosi

kartą sutiko kalbėtis 
tų laivų nupirkimą.

voŠAijuwV« JnvLY SAKO RUSIJA nuodija' nf.w jersf.y gvardi-
PMatepUte K<I*WU:S VA^U PROTUSr J JA PRIIMA NEGRUS

1r • -J i s a- -n-'fiee of f < u-' Karo sekretorius sutikonumerius, Juozas Yankus,! Amerikos " i, ,
sias dienas pasiuntė Ame- cation” lci'ižiamame "
likos Lietuvių Tarybai šim- daliniame "Sęhmd J-1 '„.......r.;., įveii.n.k i,
tą dolerių ir skiria tuos pi- žurnale sakomi, kad K.-ija - •. . . • • ;

t - ; , • - , • r; • i-rtio vaiku’iuoflus ir baltus piliečius irmgus Lietuvos laisves kovai nuodija sav- •
paremti. Butų gerai, kad protus priis A 'icuką. .....y - \ V.
tokių patriotingų lietuvių vietų mokyi;!"'1 ',,lA,'j1. ' !,į i
atsiiastų daugiau. Lietuvą modami 1 ' *aivą akla valstija pirmoji to reikalą-į pasiėmė sumokėti Argenti-Omar N. Bradley. (ien. Ei-

(ij jį- Idį. vo ir tokį paveli jimą gavo. uos gelžkelių kompanijos senhower pasitraukia visai
darymas buvo nuostolingas lu, kada Anglijos kariuo-lietuviu DastTngi^ gimti- 'erik'u'diktaun. i ir duoda- Kitose valstijose na< louali- s«rmmKams, i, Argentina is karo tai n vinis ir stos va-
Prekybai i, ypač Francija menė bus jau pasitraukusi niam "mu^lS Šat te neteisint,; vaizdas «y- J"" te i te-" Colu",b,i‘
nuėjo iš to daug nuostolių, is Palestinos. vinti. veninio užsieniuose. juoavtidzių dalinius. un..«i.

FRANCIJA IR ISPANIJA ' 
ATNAUJINA PREKYBĄ

Jau du metai, kaip Ispa
nijos ir Francijos siena yra 
uždaryta. Nuo šio antradie-

SIULO ĮSTEIGTI ŽYDU 
MILICIJĄ

Jungtinių Tautų komisija.

gili ir

tarp Fransijos ir Ispanijos mui žydų milicijos Palesti
būvi, uždaryta politiniais noj. Komisija sako, milici-Į pavergė galindas priešas Ji 
sumetimais. Bet sienos už- ja sudaryti bus jau per vė-todėl ir reikalingos visu paklusnybė S inui

ARGENTINA IR ANGLI
JA PASIRAŠĖ SUTARTĮ

Argentina ir Anglija, po 
ilgų derybų, pasirašė pre
kybos sutarti. Argentina pa
sižadėjo statyti Anglijai 
mėsa ir duoną, o mainais 
Anglija į ristatvs Argenti
nai už 160 milionų dolerių 
mašinų ir perdeidžia Ar-

slaptomis vyriausybes in- 
formarijomis savo pelnams 
didinti, Bet pats faktas, kad 
vyriausybės narys darė mil
žiniškus pelnus iš spekulia
cijos duona, sukėlė didelio 
pasipiktinimo.

— - i
Praeitą šeštadienį gene

rolas I). D. Eisenhouer pa- 
genimos vyriausybei ang-bitraukė iš generalinio sta
lams pi įklausančius gelžke-įbo v iršininko v ietos ir per- 

degaci jos). Novv jersevi liu> Argentinoje. Anglija įdavė tą vietą generolui

Nevv Jerscy valstija 
priimti! i savo nacionalinę 
gvardi ja

tetni.

f

zl.it/
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Kas Savaite
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velia'.
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> rnyPę
izl/’

y <s. - ...

I: -La; -iuntė dėl
, . < . b - Lenkijos ir ki-

- tų .• ~U [■ > ■• rgtų kraštų, o
?>e.-i 

■a los *-
ilrh

’JV
nepriklauso 

valia lieki

—T 7,pa?kei
(žir. -nių žudymą be joki

LZlAllPJO *'- *-
rr.b f - . .. .. -i.-:ai-
.... i u*. 4 A •. ^4.. —.j ....... a..— ....
a ".-a- .. yib m -.......
t-i- - . -.. . - pa
naikinti yattLvė? m t nes-
: ' - kurit - :.. - . - - - •
tmės .-•... - be ė tajB 
kad negram.- atėmus baisa
vimo tež-e- ir kiti oar.riri

• b?

pasiūlymai turėtų ra-ti
i darb:m 
| žn 

“Olatarirn ■ v -ų nras*. .-pert 
jū ir rv.iitlniu partijų.

Bet ve- tik - rezidentą^ 
ir- -~ . ■ ■ . - -c. pa- .-b
siūlymus, tuoj .-:il. rrksrna 
na' tai _ .in-:^" E-ą 
zicentas nori sužvejoti da 
giau baisų rinkimuose, t 
da i ' ;.ę- t • . i-tit
mu.-.

Be abejonė.-, saugojim 
piliečių tei-ių y. a POLIT.
KA. Bet ta: vra . >. r*r..:--  — — ■ ■ — » -W ■ M i -
xa. Už prezidento pasiuly 
t. - i.-tatynu- ta-.-a.-:ė tol

nJUSiO: 
i žemė-

. ranc-. z . - S<*ry 5. 
7’Z5ir.'’joJ<

Ma

••.•\rr.zre- - -i’.et. raidai
***■ s.-r.į praeita vasarą kelia- 

' ' ' - i
‘ S r--^ ' ■ izii.. ' - i. .
c:r.‘ . r.a; ;.e pamate.

aeitzc įmkimus republi- 
nonų partija, už juo.

ažan^esnieu demokra-

'.i.:.- ns2'rU-?;£

i -•. r
“ iaudin os

I.-!.-a U
ir laisva

mini jos teisėmis J
; u t u t en«1 ru< > .’ f; < •■ e;.
Anglijos socialistinė 

žia ".lala i?t >riją" po 
Pa imilios.-u akimi.?.

Bur rno-

,ur
ta.

i- jų nauda? Rusai 
r .rba ii baig-

Uabar 
t i važi urna 

Barai rr
C

rr.u- 
P<>

(e c- v o nag

i protestai 
i tą pati gurbą, 

mažiukas Iranas ir 
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kaimynui Džu-

Xep r i k lausomy bes 
Paskelbimas

Po 192b metu 
; ■ - - - Lietu

ke kraujo
■įėjimo ir be riaušių.

nvbė.-ri tolimos :-;o'"ntio- 
Į Azb -je. viena ■ ■> kito? gau-

laisvę • "•• ’
nių gali tvarkyti-, kaip jie 
sugeba ir nori.

-' riją "
cialritinė valdžia, kuri < 
da gražu ir labai reta i.-to-

rmiaih-omybę
i t-l J m r, ij-

salto irana.- 
gašviliui—
Eucna ir Šnapias

DLži i i.: i- .-kelbi ir. a i s
spaudoje Amerikos snape 
.m .ri: jai skelbia pasau
liui, kad ir jie stovi "už 
?•: -ha.; maną . Bet startu

kai protestuoja 
prieš vyi rit sybės pariu.y- 
mą mažiau javu naudoti 
snapsui varyti! -Jonio? kon
trolės snapso varykloms ne

isi bės - - • t-l?j?j pavyzdį, kaip galinga bėra. todėl snapso gaminto-
--• ' - ' ' suteikti laisvę.j.y _ Ido” už Mar-

tuves karaSu:

IV? >. 
čia u?

griž

■» 1 --’ ’ t- j . y t n- *•d - .L -t< 4.

Mtas :ea.o- 
tininkų ir niebkalų lan-tj.-
masis prie* ~i ...... ą\ ; ii-
vertė kai: it; .-ius

' . c. r. • . v ma: t r.-c e-1 mts
m-tų. nai; Liet-v o- Tary
ba. L'v metais. pa-keT^tė 
l.bt t ' 0 ' 00.-.a m.-., a;-
stvbe

" * ' - Tmobos ir palikti klebuvo
- t;-Ji . ..-_ r'.e

įarj-oe 
io 16 d. 1

1 -t. L

. tiesnems tautom.-. skali planą ir badaujančių
Keisti Įstatymai maitinimą ir kartu puikiai
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,n;.i ntvažiuoj;: musų skaity- i degtine.

_ b iš Rhode Island mies- .
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Įkal- 
ntro-

lė v.a b- inga “laisvei”, o
tvykdavo i ' e k< ngresui, kad kontro-kad Vasario !6-os doku-*;, . .. .

i- I::'." '".SčLLh labar jie turi pilną
mirties bausmė

a ■

iv- -u tautininkai- v'-nu-.

Liet. • n ų !Įklauso my- 
bė> kūrimą- nrasidė’ tik- dem z. - 
tai 1MX m. lapkričio Iii .. tv• ą n ė;-
.vada 
buvo 
. et i.

»o.-:.et. -
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-MATAIS SUTVARKYTA ’Jgrc 
Tas infc rm-ntac Paržengimą musu valstijos gman s g ‘n nūs ir
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dargi
. kt. G v

myeraen-. n<>nstit: •. ą.
suirtn-t - frontuose vo na. r.~ 
tada Lietv - o-. .- durtuvų galk

••bz ■►dati-om; bė- .-tunma.- 
bojo 1 reb Reakcinga Tato- 
• - '-ugurna. netekusi vil
ti-:-- vžkarii Lietuvai k.ra-

■ - . ' -

. i : i a^Įrrrp k'P'iii /•ir •?

uz laisvę auona paversta : svai- 
garsin- 

geri pa
triotai u dargi Marshall 
plano ail Peininga.-
: airiotizmas. ką ir kalbėti, 

metais. g6 Bilionai!
Ru.-:;- - biudžetą? numato 

:š;e:-ti krašto ginkluotoms 
pajėgom.? per metus virš 66

; u- nuožmus grasinimas 
tikrai buvo Massaehusetts

-u - i-ta" nnoee.
I v išleistasis

12 L ir grėsė mirties 
įešj _ bausme kiekvienam Rhode 

. Island gyventojui, kurs drf-
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..:u kitą •

-

. ų vaiczia. .-;ur;os p:te-a£’ - 
je r astatė profesorių "b 'lt— 
marą ir ta praeities Im.ėklų 
valdžia bandė "kurti Lietu
vą”. Į jo- šaukimą, kad jau- tautai 
ui : yra: eitų i -taniu- m -.-r.ę. šventę 
vis "t - krašte at-i.-c.t tin
tai i • - m b v *• u.. -
r . i-ą Lietuvą -;urė.-l 
b l-e viki??:; sovietai ir 1- 
L i e t u v o - n e p ri k 1 a u s •? m y bė .- 
' utų niekas neišėję-. Kai:

,t l . V3 .iv 1. 
ė iš len Li-1 - Ta

rybų- reakcininkus, ir ItaL Lietu" r 
: -r V 1 . a. .-- e..

lėlė ru- i. >-■- i 1 i i--.- 1 ■
ržsi-ni - "pauaibo.- i.-šk-- Lu_ k

d^‘
Hla

o; tinta;

■ t'?’ųQ ? uias.-acnu- biliomj rub. Skaičiai mažai
sett- val?tiją.

Vasario 4 d. Massacbu- 
gubemate rius ta už-

Z?-«- •
.. - ' -

Liet-v- i; : 
kianti "švę-ti' 
<:žl j ueivvl

uiukišst - ttžp: 
^ies uriešu? li

. nes i Rusijos kariš-L- - - --• . •. i wš z.*• r; .{’ IZ.V.6 __ ____;:v:<5 mauma-
... . . mos v;- . ? išlaidos, kurios
retą Matymą panaiki- Amerikoje Įrašomo? i kraš-

. '...... . - »ober- to gynimo biudžetą. Skai-
; ; “At- čaj dar ir todėl klaidina.

- : Bostoną, .-.af.a^i.-t no- pa(] Rusijos pramonė už

:> uU\0 S3U-
Vytauto Di-

-C. . , uracn 
p&> ils;

*
• XI

-; č j U O j 3 O R II ’
' n vb.'i.'A

v t. upacija

• j- kariuomenei statomus gink*
T ,-::ų ir p»anasių užmirs- .t:? ir kitu? reikmenis skaito 

'■ ’ -’•-•■•• b.• - vai- lvb;.i žema? kainas. Bet pa
ti per save ta suma vra mil
žiniška.

k ž tų 66 bilfonų rublių 
-'t v; Rusijos armija iš 4 
r .i.i r.ų vyrų. Stovi 100.000 
i arasiutininkų. galinga ka- 
i " aviacija ir plati karo pra
monė. kuri vis labiau ir la
biau yra didinama.

T 'taiitarini? Rytų milži
nas uinkluojasi iki dantų. 
Ginkluojasi ne taikai ir 
d ar m žmonių gerbūviui.

tuk-tane:u
2114 TT

-Jie
1: v.L.bbtami.

' Didžiausias Džiaugsmas”
.; h ikiškos dvinukės.

."Vilnis"
. kad

"Tai y bu

ir "Laisvė" ras .

>a:unų<>s vv-v- «
nutarimas Įvyk

dyti piniginę reformą... Lie-, 
* : - žmonių, nai’ i.

ris s m m inite? liaudies, be
sutiktas didž i a u ? i n 

džiaugsmu”.

. c-; - 
■ •; -<Kaune Į>r^-,zer.-- armijų

neprt- 
vyriau- 
i-I

acija
augtau ten -

■į-'b. ji jk y........... nė,
dar

ųanizuot..- 
ome? Lietuvos 

-y'-n. . j Maidarė Koaiie- 
- : a g; indais ir jos prieša- 

-* įo Mykolas Šleževi
čius.

.azia_4 a,,-:zv. K iėi "'.aižiausiu džiaug- kraujo praliejimui ir 
"i“ Iš bolševikiškų laik-’ diktatorių ambicijoms pa- 

nrašymo atrodvtų. tenkintu
kad Lietuvoje ir Rusijoje1 D-

' • šimtai;• 'Gentiniai--------------------------------------------
t . tu: — valdžia iš žmonių- 
atėmė 90 nuošimčių jų pi- 

. o Le žmonės reiškia;
" rėži: usią džiaugsmą".

Ai "džiaugsma" Lietu-1
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kaizerio ar
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Astuor.i šimtai tuk«tan- 
"•ė žnw b . -

lUHia. Ha'c Ame: Inone? uia;.
Hr-r to-a DR

ATSIUSTA PAMINĖTI

Naujieji Leidyklos “Pat- 
r:a, Teebingene Leidiniai

L. Dambriunas. Lietuviu 
Kalbos Sintaksė. 1 
--<*:na • markė?.

i*" •!- -Meka:. Knyga apie 
Karai jus ir Žmoree. I

m.yft-e- 
m % r. L 2 s. 
rybo? i 
Yiir riję

»-r- r- r-
'2e.’.f? a: m.. -. Lietuva ’»uv< 

kiečh ■ gi i 
♦ Liet - . --r

■e-ėi.<i -avivai'1'

- ž m- barti Demokrs- liktos m;
tinę Lietuvą, .-.ur. ; ravės že
mė- r«rt . n.ą ir užtik: ir..- vi
siems piiiefiams lygias tei- 
-v-. Ta . Lietu'- ■' - žmonės 
vai'iži - naklau.-ė i: iš visu

ma. yvai 'U rmne"' 
už grąžinimą Liet. , 
dem m ti-L • 
bu paremti Lietus - '- ž:n .ei--ne ->-

Relakdiūs bst??/n;3i.
;—■ “•* ’-i.;i!i;hs. tėvas iff
j m(!H\toja.-" juo. 
t'-kiems žmonėms tu

tik glosto. •
'-Ar^y-

klau-imą . Ta.- niausimas 
a-.nraue .- netiktojo karo 
užbaigimo ir ■: nesiiaikvm.o 
Ameri.-.o;- ir Angino- na-i . -

• . Ž Jttu»»© Sūnūs. jai R. O<.
nė.- Europoje jau laukiarrn°i'Kj°: dideno formato. 
.Ji.- metu-, ii ?' i a : ” ■ t ■. 11 ' - j . j : a: n a 6 m ark ė-

■J r i'-'

Stepas Zofcarslcas. Riest-
Kiai'br.ea

pirm; e.
,r . - f:a.<! žingsniai. Vargingas buvo

LdeuUvos I anba vtiniu*-

ta. skursta, badauja, o kai 
bjjr.-e h
lino- Hongre.-a- ne«uran<!a

ikt. Kamantauskas, I$-
pi nų Kalbos Vadovėlis.
senini.' foitnat ■. 12* p?l
kaina T mrk.

Vladas Jakubėnas, Rasa-
. • ------ P^no solo. kaina nepa-
tųjų žmonių, a ne;?i- žjmtėta.

i- | Leidyklos Patria Savaiti-
Bo?tono d;er. a-t - C. >. m» Kalendorių. 1948 me-

Momtor tuo -kaudž: niau tam*.
.rimu rašo šitaip: --------------------------------------------

r r.,r . Remkit biznierius, kurie 
J»« a*- tatymą. až^ skelbiasi “Keleivyje.”
: < Bimierium ,eri»u»ia Tie-

‘ur.-v. r:aU. ta pasiskelbti “Keleivyje.”

laikr, kis ;5. “ sT>r^ti ir1 • • 'i c* •*
ka įsileis kiek nors išrietin*

Kauną ir 1919 metais piasi- 
T dėjo r.*.- riklausom*-'? Lietu

vos kūrimasis.
Sunkbuvo

m a n v,v <as £
laisvė? kelias. Bot žmones 

*-k ne.-iga' •' aukų. kad - :s.u- 
ius -au iaisvą gyvenimą.

‘b,'.‘ - 'U'.kad jie /alėtų gyventi be 
-:«-b- - svetimv kupi ntų ikyrėi’-

L- J y~ sies "gn /'.-o?”.
piriant iių —------ k™ įrangas

Vass i l&oe dienos “ak- :-'-
liška kcingi tas” .-'-- -'o Lietuv->? istori-

Ta.- dauguma -'. tiso ta joj. kai;.-- vieninga? tauto?

meneje ir 
■ 1'.-umenta 
ne. Dėl ne 
j/a.--:feibimo 
ča; ir tik natrie.-ic-n 
-v'-bn- nariam?

' '■ - ’ e
’'U?Hcibė. Vi-a:

“Kekeieino ’ Sk itytojvi. 
Hartforde. Crinn - ’

i'a-cių ”rrpagunda 
riama.

bik-i
skiri

jlokumer.tą priimti. Sutiko.1 pasikyma? už attatymą r.e- 
oet „ ir vėlia., negerbė, priklat.smnos ir demokra- 
Dąa liepos mėnesi, 1918 me-itinės Lbtuvo?. To doku- 
' b. t - poaoe L. Tarybos mento autorius buvo sociai- 
reakcinga dauguma nutarė demokra'j atstovas inžinie- 
įsnr.kti
Urachą 
atstOMj? 
gaikštĮ

Rusijos radio griežtai pro-'
b iastei i - • • ' -.- \ - 1b ...........“•

vertėjais keliaudamas i7r'dntl SilV0 nosi i Danijos 
Rusijos kai kuria- \-p • b ’’° žodžiu.
Gal ištrauka? vėliau galėsri ’ •• » Maskvos pilasi,
me įdėti ir i "K-i". jK»ip is rago gausybės.

PABĖGO IŠ CYPĖS

“teišttus:

Lietuvai karalių rius St. Kairys, 
ir siuntinėjo savo Bet klystų^ kad manytų, 
pas vokišką kuni- kad visi .ietuviai buvo i?ti- £ian jAmei 
Urachą, kad ji- kimi tam dokumentui. Visai
sutikti būti Lie- ne.

K. Karčiauskui. Chicaęo-
Je- — Knyga ••H:--.,rv of 
the Lithuaman Nation” ga- 
'ipe uąisakjti per Lith'ua- jaunina, an; 
nian American Center. 23 ! geriausiai žiu 
Broad\vay. \ev. *'
N. Y. Kaina $-5.

Amerikos valdžia rasis- Fritz Kuhn. buvęs Ame- 
ku? protestus ramiausiai rikoje vokiško "Bando” va- 
rneta Į gurbą ir visai nesi- <las. praeitą savaitę pabė- 
jaudina. Amerikos valdžia .-o iš vokiško kalėjimo Ba- 

_ geriausiai žino. kad protes- yarijoj, kur jis pačių vokie- 
i ork 7. tai nėra verti ir išėsto kiar- čių buvo laikomas iki tei

sinio. Kiek pati Amerika mo-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapio Trečius

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

bokalo pildomoji taryba, 
atsikreipė i narius prašy
dama, kad lokalus jiems 
leistu dešimtį dolerių bet 
kokiam reikalui paskirti, o 
ne penkis, kaip iki šiolei 
buvo. Lokalus tam pritarė.

bokalo susirinkimas įpa
reigojo Pildomąją Tarybą 
įsigyti lietuvišką trispalve 

i vėliavą.
i Iš Trade Boardo padarė 
Ipranešimus: G. 1b Puido
kas, 1). J. A veika ir F. Mi-

_____ las, kad šiuo momentu dar-
Dainininkž Barbara Dar|į, bai sumažėję. Taip pat pra- 
dainu-3 vr.ario 15 d. Web- ?«<•■ ka*1 Amalgameitų 
ster Hali, New Yarke Lietu- b"U? ‘L.Č”“""
vos nepriklausomybės mi-
riejime.

Minėsime Lietuvos Ne
priklausomybę

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 30 metų su
kaktuvių minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 15 d. 
4:30 vai. po Įlietų Webster

E.Hali, 119 
Yorke.

Koncertinę minėjimo pro
gramą pildys dainininkė 
Barbara Darlis ir P. Šakio 
vedamas didžiulis parapijos 
choras.

kos Labor Party, kuri vei
kia New Yorko valstijoje. 
Savo pranešimuose pridūrė, 
kad Amalgameitų Unija 
griežčiausiai stoja prieš 
trečiosios partijos kandida
tą Hemy VVallace.

Delegatas J. Buivydas 
pranešė, kad antros rūšies 
drabužiai neturi užtenka-

n th st mai IirkėJy, kaiP geresnės n-tn st., Neu ru-ies (lrabužiai Tie, kurie
dirba antros rūšies drabu 
žius, šiandien turi juos ge 
riau padaryti, o tas neįpras
ta. Užtat tokiose dirbtuvėse 
šiandien turime nesusipra
timų. Darbdavys nori gėrės

is Siuvėjų Metiniu Susi- nio darbo už tą patį atlygi- 
rinkimo nimą, kas darbininkams su-

LAVONAI PAKRAŠTYJE PO LAIVO NELAIMĖS

■ fc < 'A

■

'• į, "

•'^7 j
Negyvi ir išsigelbėję japonų jurininkai ir keleiviai, kurių laivas dėl audros 
sudužo pakraštyje ant uolų. laukia pagalbos prie Kurojima. Kai japonų kalei- 
vinis laivas Jvoo Maru nuskendo, 260 jurininku ir keleivių j rigėrė juroje. Pa
veiksle matyti juros išmesti lavonai, birelis išsigell ėjusių keleivių ir gelbėto
jai, kūne atvyko surankioti gyvųjų ir palaidoti nuskendusiųjų lavonus.

Si

KAS SKAITO, RA4O 

TAS DUONOS NEPRAŠO

HARTFORD, CONN. t valdininkai patikrinti, jie
-------- 1 rado dvi karves nustipusias

Hartfordo kolonijoje jau ir sušalusias į ledą, o kitus 
antri metai kaio vietos šal- gyvulius rado vos gyvus. 

A. L. Tarybos skyriai Žiauius farmerys buvo pajais ir
subendrino savo veikimą, 
abu skyriai bendrai rengia 
įvairias pramogas tremtinių 
iiaudai ir Lietuvos laisvini
mo reikalams. Pereitais me- 

, tais skyriai surengė eilę 
! pramogų ir visos buvo sek- 
. mingos. Su tag-day ir ivai- 
! t iais parengimais surinkta 
graži suma .S4.661.tH) iš ši
tos sumos Šalpos fondui pa-' 
siustą $2,500.00, Tary bai į 
S 1.400.00 ir našlaičiams' 
$7č.00. Sulyg musų koloni
jos dydžio tai yra graži pa
rama.

šiais metais paminėjimui 
30 metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelhhn > ir

ti auktas į teismą ir gavo 6 
menesius kalėjimo už žiau
rų elgimąsi su gyvuliais.

Visokių žmonių yra pa
sauly je. šitas farmerys, ku
ris visai ramiai dvasino gy
vulius uždarytus lutėje, tu
ri būti kietos širdies žmo
gus. F. Erjouni*.

LOWELL, MASS.

Prieš artėjant musų tau
tinei šventei, V asario 16-ai, 
mes rengiamės prie jos mi
nėjimo ir, be abejo, prie 
aukų rinkimo. Pirmiausia 
mes visuomet puolamės pas 
musų lietuvius biznierius, 

gi abu skyriai rengia bend- kurie ir patys daug darbuo
tai vasario 15 d., 2:30 vai. iąsi ir kartu duoda stam- 

* po l ietų, lietuvių parapijos bias aukas.
svetainėje. Dienos progra- šiuo kartu as norėėku 
ma susidės iš dainų, kalbų parašyti apie musų vieti- 
ir krutamu paveikslų. Taip- irius biznierius. Aš pasi- 
21 yra pasižadėjęs kalbėti stengsiu parašyti laiks nuo 
buvęs miesto meras Wil- laiko apie kiekvieną biznie- 
liam H. Mortensen, kuris rių, kuris tik darbuojasi su 
\ra nuoširdus lietuvių drau- lietuviais ir aukomis nri>i- 
gas ir lietuvių reikalų re- deda. .Jų nėra labai daug. 
mė'as. Rengėjai sudarė gra- Vienas is pirmųjų musų 
žų'ir įvairų dienos progra- biznierių, tai L. Paulauskas 
ma ir tikisi sutraukti daug vaisvandenių išdirbėtas ar- 
vietos ir apielinkės lietuvių ba minkštų gėrimų, p. Pau- 
į Lietuvos nepriklausomv-Jauskas yra vedėjas ir savi- 
bės iškilmes. K-as. ninkas Lowellio Bottling
j___________ ;Co. Jis yra vienas iš di-
' i džiausiu veikėjų lietuvybės

Reikaluose. Jis dirba sekan- 
~ , ,.-77 r- Įčiose organizacijose: D. L.
Sukakti oO metų Lietu vos j g Vytauto kliube yra vice 

nepriklausomybes paskelbi-į pirmininkas; SI.A 173 kp. 
mo, nunešime visi Philadel- sekretorius; ALT skyriaus

šimtą daro skriauda.nupirko
bilietų į Lietuvos nepri- Nekurie unijos viršinin-! >-io dirbtuvei darbo, 
klausomybės minėjimą už kai numato nedarbą. Bet to 
vieną šimtą dolerių ir paau- dar nėra. Sunkioji pramo
ko jo antrą šimtą dolerių į a- nė eina gerai, tas duoda 
sveikinti Nevv Yorko Lietu- manyti, kad ir lengvoji eis. 
vių Tarybai Lietuvos nepri- Mes priklausome prie leng- 
klausomvbės

įuvejai

minėjimo pro- vosios pramones ir mes ne- 
įgaiiipc manyti, įsau, sutl, 5a- 

Sausio 28 d. buvo siuvėjų lyje jau krizis, nes vienos 
unijos 54 skyriaus metinis ar antros rūšies apvilkalai 
susirinkimas. Nors oras la- neina, rinkon. Perdaug gas- 
bai šaltas, bet siuvėjų susi- dinimasis yra negeras daly-l

irios duoda Mitchulio ir Kai- drg. .J. Peterson už tai pasi- naujo užgirsite 
sakė. Tas parodo, kad antis kalbų. 

Darbininkų susirinkimai buvo paleista tyčia žino
jau buvo Atkočaičio, Diržio nčms klaidinti.
ir Shimaičio dirbtuvėse. To- Ai ie patį lą “farmos 
se dirbtuvėse reikalai eina klausimą' aš dar pakalbė- 
klandžiai, dirbtuvių darbi- siu prie progos atskirai.

ninkai tvarkingi. Vyt. Katilius.
Kriaučius.

iš šių pra-j PHILADELPHIA, FA.

l inko gana daug. kas. Kada narius nugąsdi
Perskaitytas Nevv Yorko na nedarbu, jie pasidaro

Lietuvių tarybos laiškas, nuolaidus, o tas tik skatina 
kuriame prašo, nupirkti bi- fabrikantus, daugiau iš
lietų į Lietuvos nepriklauso- spausti pelnų iš darbininkų, 
mybės minėjimo parengi- Mes turime šiuo laiku 
mą. Laiškas priimtas ir vie- dirbtuvių darbininkų susi
nu balsu nutarta nupirkti rinkimus, pranešė delega- 
100 bilietų. Duotas įneši- tas. Turėjome šalaviejaus. 
ir.as
Tai
Lietuvių Tarybą Lietuvos kų susirinkimus. Tose dirb- 
nepri klausomybės 30 metų tuvėse reikalaujama antros 
minėjimo proga su šimtu rūšies darbą padaryti ge- 
doleriu. įnešimas

li Siuvėjų Nepriguiminga 
Kliubo Metinio Susirinkimo

Sausio 30 d. buvo S. N. 
Kliubo metinis susirinki
mas. Iš pranešimo girdėjo- b(><‘

LAWRENCE, MASS.

Taipgi kas turite dar at
liekamų diabužių ir avaly
nės prašome atnešti į Lietu- nunešime visi 
vių Kliubą lietuviams trem-Į phijos lietuviai bendrai, vi
riniams. M. Stakioni3.‘cOS parapijos, BALF sky-

-------------- irius ir Raud. Kryžiaus, taip
ogi Liet. Muzikos Bendrovė 
i nedėlioję, Vasario 15 die- 
'ną, Lietuviu Muzikos Sve- 
itainė’, Allegheny avė ir Til-

HARDWICK, MASS.

Teismas Svarbesnis už 
KarvesLietuves Šventės Minėjimas

Lietuvių Piliečių Kliubas 
ir Amerikos Lietuvių Tary-;R taimery 

Layvrence’iąus skyrius mauktas stoti

pirmininkas; Lietuvai Rem
ti Draugijos centro valdy
bos vice pirmininkas ir dar 
kitose organizacijose dar
buojasi. Vienas iš pirmųjų 
jis padarė affidavitus dėl
.lietuvių, kurie randasi Vc-

Antanas Rugienius, Har/.- t<>n gatve, pradžia lygiai 2[kietijoje ir kurių 
buvo pa- 'ai. 30 min. po pietų, 
federalinį! Šįmet ši šventė itin bus j- 

kalbas pasa-
. . .. . , . ---------! ieaerann.il bjmet si sv

™»> .><*,. ><epngulmingas ; Lietuvos šventės, bei teismą dėl vienos skolos is- spudinga, nes kai 
Siuvėjų Rimbas tun turto «in ,r,n1n minėii- lyginimo. Rugienius turi 46 kys svečiai, neseni

melžti ir

uis per lokalo Pildomąja Armakausko ir Mičiulio su I v • "•*. į} U / •» ' arvba pasveikinti N. V Kairiu dirbtuvių darbiniu-iKi£,n.,n.k?.P- M.on Ylla

ti ar siuvėjai pirks 
goms farmą, ar ne.

paremtas riau, nes to reikalauja tu f)a^u nutaiė farmos

virš 32 tūkstančiu doleriu. 30 metų sukakties mineji-
wi.l-rtvui i.-m l.i kai \ III niekaii), 'T

užkviesti atstovai nuo mies- j vieš teisėja, 
to valdybos, p. A. De\enie- s?jcnius taip

Antanas Ru-J'atas

ir nutarta paaukoti šimtinę dirbtuvių fabrikantas M. L 
Lietuvos bylai vesti. Levy. Problema nelengva.

Hollanderio vardu ren- drabužių fabrikantas ieško 
giamas bankietas kovo 10 naujo kontraktoriaus ir uni- 
dieną. Vienas bilietas 50 Ja pripažįsta jam teisę ieš- 
dolerių. Musų lokalas nu- koti, nes kelius kartus toms 
pirko 2 bilietus už šimtą dirbtuvėms buvo daromos 
dolerių. I ov.is HollanderisTąstabos, kad darbą prižiu- 
yra Ne\v Yorko Joint Boar-
do manadžeris. Amalgamei- . Pa'3a,J tuo reikalu Pala
tai nutarė paremti žydų v,eJaus b* Armakausko dirb- 
tautos kovą už Palestiną. darbininkų susirinki- 
Kaip mums Lietuva via muos€ rimtai tartasi. Abe- 
bi
tina

jo dienos uždarbio mokės- dienų rinkai. Su tuo ta- 
čiu tam reikalui. Tas Holl- rnPu ^b<ime i unijos vado- 
anderio vardu bankietas ir- V. ,r Panešime jai dar
gi tam tikslui ruošiamas. b,n.inklU. poziciją. Aišku, 
Kaip kas manė, kad musų k , uniJ^ vadai padarys 
lokalui nepridera toki Holl- kad nenuken-
anderio vardu rtiošiamą tų trijų dirbtuvių dar 
bankietą remti, bet toji min
tis nepraėjo.

WORCESTER. MASS.

CIIESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI 11! ŠILTA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WOK(’ESTER. MASS.

visai
nepažįsta. Užaugino 2 sū
nūs lietuviškoje dvasioje. 
Jis ir jo žmona yra abu 

nesenai atvažia-' veiklus, susipratę lietuviai. 
Europos, kurie pergy-J Mes loweliiečiai turėtume 

naciu te-'remti tuos žmones, kurie 
remia savo darbais ir finan
sais musų tautos reikalus.

Linkime pp. Paulaus
kams dar ilgai darbuotis 
tarp Lov.ellio lietuvių.

Vyt. R^mznao»ka«.

Penn-
universiteto prof. 

o jas advo- 
J. Vaikšnys, taipgi

paaiškino, u 1 ižadėjo būti

kančias.

ir Tysliava. 
mums,!

rudųjų LIETUVOS KONSULATO 
ir raudonųjų okupantų rė- PAIEŠKOMI ASMENYS 
žime. Taipgi bus gražus) --------
muzikos ir dainų Įll'Ogra-1 Karmazinas Ipolitas ir sesuo Ele-

' g*- Brooklyne.
*'*a> . Karmazinas Stanislovas, New

Rengėjai prašo visus skaitiY,’r.k,\ ,. * •n* v • • i •» i .• • Kasiuiaitis Simas iš Gaures vai.,ma. e<i pasauktas į teismą, taiĮOngai ir laiku būti, nesi Taurajres a;i„ Brookhne.
Kviečiame visus lietuvius turi pribūti, jokių pasiteisi-į šventės ĮirogTama bus laikui Kasu|,.s - nravmmkytė Elzbieta,

pirkti. svečias kalbėtojas, nūs ir tas
Vienas pliuškis, kuris pa- vietinių. Meninę programą įet teisėjas Charles E.

lei orą maino savo pažiūras, P^dys Tautiškos parapijos \Vyzanski į tą reikalą pa
leido paskalas, kad ateis su- choras, taipgi bus solistų, žiurėjo kitaip. Jis sako, 
siorganizavę katalikai su duetų ir muzikalė progra- karvės ar ne karvės, o 
socialistais ir varu pravarys
fanuos pirkimą! Šiame su-

jei

sirinkime niekas 
mą fanuos

Lietuvos šventės nimų su karvėmis 
s nekalbėjo, tik minėjime, taipgi labai daug būti. Teisėjas dar paklausė
—____ j_____ ' - ----- Rugienių, ar jis žino, kad

teisėjas ji gali padėti į ka

už pirki- dalyvauti
laikui Ka<ul1?.: i-. - , • • ’ riK-avoji'.neuahipradėta, puse no dviem po- Katinas Anupras 

ir 'Utenospiet. Koresp. J. V. G.
Alytaus vai.,

‘P-

bininkai.
Mitchul ir Kairio dirbtu

vės darbininkai turi dar 
daugiau rupesnių. Apart 
pagerinimo darbo, ten dar 
iškilo partnerių nesutiki
mas. Kairys su Mitchuliu 
dirbo bendrai virš 10 metų. 
Abudu neblogi žmonės, bet 
nesutinką ir nori vienas ki
tam atmokėti. Bet tas atsi-j 
skyrimas toks lėtas, toksi 
įkyrus, kad jam ir galo ne-! 
simato. Darbininkai laukia J 
kas bus iš jų dirbtuvių. Jei
gu abudu partneriai nepri. 
eis prie nieko, aišku, sako 
delegatas, gali prarasti ir 
darbininkus ir firmas, ku-

Lietuvos Nepriklausomybės t. lt

SDKAKT1ES MINĖJIMAS!
Ruošia New Yorko Lietuvių Taryba 

Sekmadienį,

VASARIO-FEB. 15 1)., /««

WEBSTER HALL
119 E. 11-th St., AViz Y»rk

įėjimą už neklausymą pri
būti į teismą. A. Rugienius 
atsakė, kad jis nežino, ar 
teisėjas tą gaii padaryti, ar 
ne.

BOSCAVVEN, N. H.

Žiaurus Žmogus
lį nei 
atsitikima?

. K&iilius, sun. Petro.
I Kedaitis Petras ir Kedaitienė- 
Hterlulytė .Marija iš Batakių vai., 
Philail.-lpbijoje.

Keides i Rėdys). Joseph, Cleve- 
!and. Ohio.

Kisielyte Vincė, ištekėjusi, iš Kre-
M. . ,. , . kenaros, Panevėžio ap.. srvv. Chiea-usų miesteli nemažai roję.

jsujaudino toks atsitikimas: )KKlJ.inn“ i; Vain"to km- Tauragės
.. * • .Tūlas Gaylord Cull, 41 me- Kreivėną- Andrius. .Jonas ir Ka-

I agaliau teisėjas neiotle j,, nm'/Lms k-m-r* veteranas 7ys- S^<”av<>s vai., .Mariampoiės
lai- Kriauėiuna- Antanas, iš Plokščiu

Jval., šakių ap.
i I/slauskas Petras, tremtinys, pra- 

jaill atsiliepti ejrraširdžius, sutinKan- 
m “affidavit of sup-

savo galios ir išsprendė A. 
Rugieniaus bylą tokiu bū
du, kad jis užmokėtų 
dolerių skolos, kuli 
sė federalinei
taigai ir eitų 
karvių melžti.

35u

tų amžiaus karo 
nusipirko farmukę. Jis 
kė šešias karves ir du ar 
liti. Karmoje darbi

;uii prikkiu- nepatikOf tai nuėjo dirbti į J""’
S a V Mis l-'-isaj ą, O kad atsikračius nuo! I.enkeviėius Andrius namo savoD,vvni;n ;:c a Brooklyne.ięo I J"- ■ uniillie JllOsi l.epšytė - .Janulaiti

Pradžia 4:30 vai. popiet

Kalbas pasakys Lietuves Pasiuntinys 
ir Dr. Pr. Padais kis.

Artistė Barbara Darlis dainuos rinktin,

Dalyvaus Apreiškimo parapijos didž' 
muz. P. Sakai, šokiams gros J. Tamašaa-

Bilietai iš anksto $1.00 ir (re'/.vn
bus $1.25 ir $1.50 (rezervuoti).

Visi kviečiami — Visi laukiami.

’ulk. P. žadeikis

nas.
choras, 
rkestra- 

). Prie

vad.

durų

badu išdvasinti. Ji.- 
paliko tvarte be jokios įue- 
žiuros. be pašaro ir be gėri
mo ir net net>asirupino lan- 
»>ų uždarinėti, kad gyvu
liai nesušaltų. Nuo Kalėdų 
iki sausio 9 d. gyvuliai iš
buvo t vaite be jokios priė-

c .. . .. . . žiūros.Svečiai veik visi o a • •>au.-io i, u. atvažiavo į jo

M1AMI, FLA.

Miami BALE 39 skyrius 
turėjo surengęs į ikniką pp. 
E.5 Mackų vaisiniame ūky
je. Piknikas įvyko sausio 
25 d. ir sutraukė virš 150
zmonių
suvažiavo mašinomis, kurių 
buv 
pelno
persiųsti į BALF centrą 
tuoj po skyriaus nariu susi
rinkimo. Sekr. C. K. Braze.

juos ..... .Al.icnilskiene -

iš Onuškio

nulaitivnė Konstan-

Au-Kumfertaite. 
pustė, iš Kauno ap.

Mačiunskas Jonas iš Žiežmarių 
vai.

.Maknickas Juozas ir Petras iš Ri
telių km.. Liškiavos vai., Alytaus 
apskr.

Miliušau.* kienė - Juodsnukaitė Ona 
Į iš Mariampoiės ap.
1 Motuzas Robertas ir jo brolis su- 
; nūs Jackaus, iš Telšių ap.

Paka’niškaitč Mele. ištekėjusi, d. 
Petro, iš Salantu vai.. Kretingos ap.. 
gyvena netoli \ew Yorko.

Paulauskienė - Paulauskaitė Julija 
iš Telšių ap.. Chicagoje.

Pesliakaitė - .Moris Aleksandra iš 
Kauno. New Yorke.

Petrulienė - Katauskytė Juzė, gy- 
Įiardavęs. ivenu?* \V. Huron Street. Chi-

. lS\azia\O ii tik' Pocius Kazvs. baigęs Kaune Tėvų 
kitų kuiliu I1U jis išgirdo •,, ZL'td Oimnazijs. 

kori L-oio-Sv L..»• l -’ Ieškomieii arba apie juos žinantie.1 Kai\e. tUl I l)Uti bume- ji maloniai prašomi atsiliepti j: 
je... Daktaras pranešė apie <«nsuinte General ot ūtbsssis
tai policijai ir kada atvvko!* 4

az.avo mamomis, Hunu f H daktal.a? ' '.
^Jl-palepn.g‘-nl" lk° tikinti karviė sveikatos o 

no $80.7o. Pinigai bus . l- 1 \.... tąimerjs am pasakė, kad
us savo 
Daktaras
iš

karves 
ir

Kreipkitės pas tuos, kurie 
Į skelbiasi “Keleivyje.” 41 Wcst S2nd Street. 

New York 24. N. Y.

ieaerann.il


Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 6. Vakario 11 d.. 1918 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Gera diena, tėve! —Bet arabai išrado ne
— Kai kam gera. Maike. viską. .Maike. Juk yra ir 

o kai kam ir ne. A’e. m— Rymo Iičbos. ar ne? 
kiams visai šlekt< s dienos. —Taip, yra. bet jo* ne- 
Juos apsėdo išgąsčio liga. praktiškos.
............... ' ' — Kodėl?Kaip tik pamato kur Ame
rikos rapleną skrendant 
tuojau ir lenda visi Į šiau
dus. Anądien Maskva išgir
do. kad Italijon atplaukė 
Amerikos šipas, tai Staline 
karalystėj pasidarė didžiau-' 
šia trevoga. Maskvos ko
misarai nespėja rrotestų 
Trumanui rašyt. Sakoma, 
lad Trumanas užsierdelia- 
vo jau uiučšnj gurbą ’p 
protestams.

—Tas tiesa. tėve. Mask
va perdaug nervinasi.

—Žydams, Maike. ilgi 
r.e košer biznis. Negali ara

MARGU MYNAI
Našlaičiai Rusijoj

Sovietų valdžia praneša. 
Kad vi-o-, Rusijos vaiku 
; agiaud1'>c via 050 tūks
tančių vaikų iki trejų metų 
amžiau*. Tai daugumoje 
yra ka>\> našlaičiai, “nele- 
iTaiiškai ' gimę vaikai ir ma
ži vaikai žmonių, kuriuos 
bolševikų valdžia ištrėmė i 
S biro ir kitų tolybių kon- 
centrac: - stovyklas | ne
vartos darbams. Jei tokiu 
•Tt ištikimu'" žmonių vaikai

>. mažučiai, valdžia juos.
. ■ .ai .u • ’ ieriaudas
...tirą “gerais” sovietų 

-. tiiečiais. i

Tcrtin?iau»ios Rudos
••eiti: ir plieną, kaip visi 

s ė-riai išrigudrino rudas 
:'”pyti elektrikinėse kros
nyje. \-t plienui padaryti 
būtinai reikalingos yra an
glys ir todėl švedai arba tu-' 
ri importuoti anglį, arba: 
eksportuoti geležies rudas.

Geležies indų yra viso
kių. yra gerų ir visai blogu.

—Todėl. kad romėnu 
kaitmenys netinka skaičia- 
.inrui.

—Bet kodėl?
—Aš parodysiu tėvui pa

vyzdį. Štai. mes norim su- 
lėti šitokius skaičius: 138. Į 
10. 4 ir 1500. Mes tuoj pa- 
aš im juos vieną po kitu ir
riedam:

1i oc
10

4
1500

1052

★

I IDEALIŠKI IMI-
C,RAKTAI

bų nuvajavot. ir dac oi. 1 dai ar pabandykim to- 
Kaip išrodo, tai šventoj že-piu- pat skaičius sudėti ro- 
mėj pakajaus neims iki sud- nėr.ų skaitmenimis. Para 
nos dienos.

—O kodėl tėvą.- nenuva
žiuoji tenai su savo armija 
tvarkos padaryt ?

—Palestina. Maike. ne 
musų tėvynė.

—Bet ji krikščionybė- tė 
vyne. Juk tenai Kristus gi
mė. Jeigu arabai su žydais 
dėl jos muša.-i. tai katali
kams juo labiau Palestina 
turėtų ruiiėti.

— Katalikai, vaike, turi 
savo Rymą. kur šventa- tė
vas gyvena.

—Popiežių.- turėtų gy
venti ne Romo’, tėv >. bet 
Jeruzalėj, kur Kristų- rai
tas ant a.-ii » odinėm.

ykim juos tokioj pat tvar-į 
<oi:

CXXXYIIJ I
X i

IV
MD

; oandvk dabar tėvas tuos 
i akmenis sudėti. Sudėk L 

A. '• ir I). Kas iš to išeis?
Niekas.

—Ja: tu rokuoji. kad 
manų !iri»os geresnės, negu 
; inionų?

Ištikmjų taip yra. tė-

.. ' .X:*’ .-’<*’#• tu taip daug 
<imu. ' ii pasakyk. ką gero 
ra išradę ruskiai?

-Gera” ruda yra toki. kuri 
turi daug geležies ir mažai 
priemaišų. Geriausia pašau-' 
kv.K‘ geležies ruda yra šve- 
dijoje, kur iš žemės iškasa
ma bev< ik gryna geležis.' 
švedų geležies ruda turi iki 
70 nueš. geležies ir tik 30 
nuos. visokių į riemaišų. 
Nebloga, |,et jau ne toj*j 
gera yra Prancūzų geležies 
ruda. kuri turi iki 40 nuoš. 
geležies ir f,n nuoš. priemai
šų. Amerikoje kai kur dir
bama geležis iš visai blo
gos rudos, 1 ūmi turi tiktai 
17 nuos. geležies ir galybes 
visokiu priemaišų.

Švedija turi labai ger s 
geležies rudos, iš k- ri<»s da
romas geriausias pasaulio 
plienas. Bet Švedija visiš
kai neturi anglies, be ku- 
,?."s geležies nepadarysi, 
žinoma, daro iš geležies ru
dų. Rudos randamos žemė- 

j<a-'a:n< s. vežamos i mil
žiniškas Krosnis, tirpdomos
ir. geležiai ištirpus, ii vra
atskiriama nuo visokiu 
priemaišų.

Australijos Nuomonės Apie 
Baltijos Žmones

Australija turi platybes 
žemių. i*('t žinanių neturi. 
Yra ‘pasaulyje daug žmo
nių. kurie norėtų keltis gy
venti i Atistraliią. bet ten 
runku patekti. Jei kas išga
li apnmkėti brangias kelio
nės išlaidas, tas susiduria 
su imigracijos visokiais su
varžymais. Atrodo keista: 
tuščias kraštas, žmonių rei
kia, bet nieko neįsileidžia!

Kurt poje dabar vra apie 
šou tūkstančių “išvietintu 
žmonių', kurie neteko savo 
tėvynės dėl demokratini 
nuolaidumo Sovietu Rusi
jos imperializmui. I’o ilgu 
derybų ir aiėiojimų Austra
lijos valdžia į agaliau suti
ko priimti per metus 20.nuo 
išvietintųju žmonių i savo 
neišmatuojamas platybes. 
Pirmas didesnis transportas 
su 339 ateiviais jau ir atvy-

Australijos pareigūnai ir 
laikraštininkai su labai <li-

rėti, kas per “D. P.” i jų 
žemę atplaukė. Visų jų 
nuomonė yra ta, kad Balti
jos kraštų imigrantai yra 
ideališki žmonės Australi
jos gyventojų skaičiui pa- 
ipildyti! Gražios išvaizdos, 
darbštus, inteligentiški, visi 
ipralavinti, jie atrodo ge-1 
riausie'i imigrantai, kokius į 
Australija gali bet kurį 
gauti.

į Tiesa, Australi a. kaip ir 
kitos “gėri s širdies” šalvs.‘ 

įdarė didelę imigrantų at 
ranką. Rinkosi jaunus žmo
nes. daugumoje žemiau 3u 
metų. žiurėjo sveikatos, dari 
bingumo ir išsirinko geriau
siai tinkamus. Ateivių yr.d 
iš visokių kraštų, bet Aust
ralijos pareigūnams dau
giausiai patiko žmonės iš 
I ietuvos, Latvijos ir Esti- 

ijfs.
! Avstrali'os spaudoje ’au 
(pasirodė daug straipsnių 
iapie nau uosius ateivius. 
į A’isi yra ko geriausios m o- 
■ monės apie baltiečius. A'isi 
(ateiviai greit uo atvykime 
(buvo išskirstyti i Įvairius 
darbus ir no kiek laiko, 
įypač jaunieji, pasidarys tik
sleliu smalsumu puolė žiu
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ri australiečiai ir naudingi 
to didžiulio krašto piliečiai. 
Australija, rodydama “gerą 
širdį”, kartu padarė ir labai 
gerą biznį. S. A.

ALASKOJ SUMAŽĖJO 
ELNIŲ SKAIČIUS

Alaskoj seniau buvo mi- 
lionai elnių, o dabar elnių 
skaičius tame didžiuliame 
krašte vargu besiekia 50 
tūkstančių. Dar prieš ke
lius metus elnių Alaskoje 
buvo keli šimtai tūkstančių 
galvų, bet dėl didelių spei
gų j astaraisiais metais la
bai daug elnių nugaišo. La
bai daug elnių sunaikina ir 
padidėjęs vilkų skaičius, 
tdniai Alaskoje vietiniams 
indi jonams ir samojedanis 
eniati buvo svarbiausias 

nragy veninio šaltinis, o lai
svėje gyvenantieji elniai 
duodavo užtenkamai mėsos 
medžioto u -riminėms.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,** pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuviu.

101 - moji Metinė Sukaktis 
(Nuo Didžiojo Amerikos Labdario Gimimo!

THOMAS ALVA EDISON

Rusai. tėve. yra turėję 
elia'ą neblogų rašytojų ir

- Kaip a- žiurii
Maike. daugiau ap e itą .. -• — ,,
biznį žinai, negu zakri-gi ;<•- -ejiatą muziko- kompozito- 

' 1 *ų. 1 et moksliniais išradi-
nai- jie nepasižymi.

A "t. ir nežinai, 
t > ką jie išrado? 
Ruskiai. vaike, yra iš- 

a ę stipriausia vodka.

tai tu

nas. Taigi gal pasakytu^ 
man. kas do pervierb tįf 
arabai: iš kur jie atsirado, 
kad piiTna nie.-a- apie juo- 
negirdėjo? Kaip matyt iš 
gazietų. tai jie labai g<;; 
strielčiai.

pastatytos

inžinierius. B, t... a:al»a 
yra išvystę puikiausi skai
čiavimo mokslą, ari’metik; 
ir algebrą, šiandien m; st 
vartojami skaitmenys, t v 
arabų išradimas. Ttnėdam 
tik dešimtį ženklų. L 2. 3 it 
tt.. mes galim daryti į 

niausiąs kombinaei as 
rišti sunkiausias s 
mo problemas.

Ar tik tu, M1 i L (• •,.. 
klysti? Man rodos, kad Įj,-. 
bas išmis lijo žydai, b; ji,, f 
rokimdų gyvena.

— Ne, tėve, aritmetika 
yra arabų nuopelnas.

H .f

ta vra lai,a Ba-kui jie fUri išradę
ji yra lai a' idziau-ią ant svieto vošt-
žinoma. Sa- inią.
buvo killiU- Ar tai irgi koks geri

i pasauly, b; nąs?
inte piramy- Ne. Maike: vošeboinia

■ musu laiku ai t< kia mašina, ką uteles

e: aš turiu bėgt raidavei 
namo. ha užmiršau košę 
uit ugnies.

bi pasimatymo, tėve!

u 
ii

;aičia . i

AMERIKOS PASTAS
DUODA NUOSTOLIŲ

Amerikos pastas apskai- 
uioįa. į,ad šiai.- metais jis 
oi j ajamų apie 1 bilioną 

■!‘> n ilionų dolerių. 1x1 ne- 
nu į tokias milžiniškas 

•o ,.ii;a - p,' ta- duo- nijo-
• ių apie 3<*V milion i do

leriu.

★
h te drgsųr ... Aš gyvenu genai; aš mačiau istoriją kartojanties ir 

kartoj anties . . . Amerika visada išeitia stipresnė ir turtingesnė. Bukite drąsus 

kaip buvo jūsų tėvai. Turėkite vilties. Ženkit pirmyn.

&

EDISON Cff.Mr.tX Y

5F.R\I\G l<» < 1 ŪKS AM) IO'\XS...AX ARFA OF 58, SQL'ARK MILĖS ... IX GREATER l«>sr,)X'
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Farmeriam Pasiskaityt
Revoliucija Žemės Ūkyje

1853 metais Kalifornijos 
kviečių laukuose pasirodė 
didelė mašina, “combine 
harvester”, kurią vilko 30 
arklių. Tai buvo labai se
nai. Ta mašina kviečius kir
to, kūlė ir išvalytus javus, 
supiltus i maišus, atidavė 
gaspadoriui.

Praėjo jau beveik šimtas 
metų nuo tos mašinos pasi
rodymo ir šiandien mašina 
dar tebedaro didelę revo
liuciją ūkyje. Dabar ’au 
kalbama, kad mašina pada
rė žemdirbystę labai pana
šia i fabriku gamyba.

Mašinų naudi j ima
mės ūkyje ypatingai

ze- 
i ra

svarbus Amerikos Maka
luose, kur milžiniški uk’ai 
ir mažai žmonių verčia ša

bas! Pernai metais Kalifor
nijoj 3 milionai tonų cukri
nių runkelių buvo suimta 
nuo laukų be žmogaus ran
kų pagalbos!

Ityžių auginimas kai ku
riose vakarinėse valstijose 
yra didelis biznis. Nūn ry
žius sėja ne žmonės (se
niau rankomis Įsodindavo 
sėklas i drėgną žemę), bet 
tą darbą atlieka orlaiviai. 
Vienas orlaivis, skraidyda
mas virš gausiai sudrėkintų 
laukų, per dieną gali apsė
ti nuo 75 iki 100 akelių že
mės. Pernai Kalifornijoj ry
žių derlius davė 17,800,000 
bušelių ir veik visi ryžių 
laukai buvo apsėti sėjamo
mis mašinomis iš oro.

KELEIVIS,_5O BOSTON

UPĖJE ANT LEDO GABALO

Hudson upėje ilužus pakraštyje ledui, trys jauni vy
rukai, kurie stovėjo pakraštyje, pateko am atlužusio 
tedo gabalo ir nebesuspėjo nubėgti. Jų draugas pa
kraštyje jiems mosoja ir žada pagalbą. Trys jaunik
liai ant ledo yra Andreu \\ ray, Anthoni Vida ir 
Fiebling Warren.

Kur auginama riešutai/ 
ten naudojamos mašinos į 

vininkus vis daugiau ir dau- įiešutams nuo medžių nu
ginu mašinų naudoti žemės imti. Tai daroma “purtinto- 
ukyje. Bet mašinos vis dau- jais”, kurie, varomi moto- 
giau yra naudojamos ir ma- rais, medžius nupulto nuo
žesnėse fanuose. 

Paminėsime kelius
džius apie mašinų varto’

pavyz- 
i-

mą žemės ūkyje vakarinė
se Amerikos valstijose.

1939 metais ten dar 72

riešutų, o siurbliai nupur
ti ntus riešutus surenka nuo 
žemės ir nuvalytus ir supil
tus i maišus atiduoda gas
padoriui.

Bulvių kasamos mašinos

Gimmiu Naikirrmas

siją. IVaktiškai respublikų jis užkariavo Egyptą ir pa- nesj. Po to, jis nuėjo pas 
naikinimas vyko tuo budu. ėmė milžinišką Aleksandri- viršininką ir tarė: 
kad visi gvventoojai buvo jos biblioteką. Pažiūrėjęs —Tėve, musų mylimas 
gaudomi, vyrai atskiriami i bibliotekos knygas, ka- kates didžiausia nelaimė iš- 
nuo moterų ir vaiku ir pas- nauninkas pasakė: Jei tos tiko!.
kui visi buvo išvežiodami Į knygos rašo tą pati, ką Ko- —Na, kasgi galėjo jom 
įvairias prievartos darbų ranas (magometonų švent- blogo atsitikti. — paklausė 
‘lovvklas. Jauni vaikai bu- raštis), jos yra nereikalin- viršininkas.
vo paimti i valstvbines’ vai- gos, o jei jos rašo prieš Ko- —Tikrai nežinau. bet 
kų auklėjimo Įstaigas, kad'ianą — jos yra kenksmin- greičiausiai jas bus velnias 

pi-'gos. Biblioteka buvo.sude- apsėdęs, — paaiškino vie-“gerus”

Nuerenbergo karo krinti- zyiuc'.uą "Tubzos ereti-1 
nalistų teisme vokiečiu na- iniine buvo gavęsj

bii b.nv/i nR- 1

ių | adarius 
liečius...

Ką Rusija padarė su to
mis penkiomis respubliko
mis, ka Rusija daro dabar 
LIETUVOJ, Latvijoj. Esti- 
’oj ir kitose užkariautose 
srityse, tai yra giminių nai
kinimo kriminalas! Rusai 
tą žino, užtat jų atstovai 
Jungtinėse Tautose nenori, 
kad butu priimta tarnta uti
nė sutartis prieš giminių 
naikinimą.

Nuo tar; tautinės sutartie' 
priėmimo iki kriminalistu 
nubaudimo yra ilgas kelias. 
Bet ir ilgas kelias kartais 

•yra pasiekiamas. Todėl ne- 
1 gal ima butų sakyti, kad So
vietų kriminalinė valdžia 
[kada nors neatsisės i kald
inamųjų suolą už “planin
gą” ir žiauru giminių nai
kinimo kriminala.

Dr. J

| gmtą-
Iš knygos “Tikra 
apie Sovietų Rusiją’

inuolis.
Teisybė i —At gali būti? — sušu

ko viršininkas.
—Eime tėve ir pats Įsiti- 

• kinsi. — pavadino vienuo
lis.

Kai abu nuėjo pas kates 
ir vienuolis atidaręs duris 
jas garsiai peržegnojo, vi- 

Įsos katės Įvairiais balsais 
į pradėjo rėkti ir kabinėtis 
•ant sienų. Vienuolyno virši- 

sįninkąs išsigando ir išbėgo 
šeimininkų kates, jis ran- laukan. Jis liepė ko grei-

Vienuolis ir Katės

Velnio Apsėstos Katės

Vienas vienuolyno virši
ninkas labai mylėjo kates. Į 
Visas palaidas ir vienokiu 
ar kitokiu budu netekusias

kiojo i tam tikrą katėms 
paskirtą namą, kur jas šėrė 
ir globojo tam reikalui skir
tas vienuolis. Kai vienuo-

lau-ciausiai kates išleisti 
kan, o namą padegti.

Įsakymas tuo jaus buvo i- 
i vykdytas ir vienuolis nuo i-

liui kačių globa perdaug oriausio darbo buvo laisvas• « -i •• i • — • • • • Onusibodo, jis kreipėsi Į vir-j 
šininką. prašydamas ji iš 
šio darbo atleisti. Bet vie
nuolyno viršininkas nesuti
ko. Tada vienuolis sugalvo-

J. Kastytis.

nuošimčiai pievų buvo piau- kasa iš karto dvi bulvių va- DEMOKRATIJA
RUSIJOJ

Kaip Bolševikai Išvaikė 
Steigiamąjį Seimą

je vietų galima matyti trak-1 sugalvot o m i s

VENECUELOS DARBI
NINKAI VALO UNIJAS

, . . , , .. A Pereitos savaitės gale Ve-
p.a. Ū?’ kaip to dai >o nusikiaty-;necUelos aliejaus darbinin- 

lL {kų unijų susivienijimas, kū
jis pasidarė dideli ir lis turi 40,900 organizuotų 

skaudų botagą ir kas rytas, narių, nutarė išmesti komu- 
nuėjęs i kačių namą, pir- nistus iš unijų vadovybės, 

imiau jas gaišiai peržegno- Susivienijimo dauguma kal- 
Idavo, o paskiau pradėdavo tina komunistus, kad jie 
.botagu mušti. Mušdavo, tol. ruošia sukelti politinius 
S kol katės pradėdavo ivai-i streikus aliejaus kasyklose,

nia'i- mašinomis
Prieš valdžios pagrobi-• ,iaįs balsais rėkti ir kabinę- kad tuo budu patarnavus 

mą bolševikai reikalavo įjs ant sienu. Taip vienuolis Sovietu Rusijos užsienių
Į!tuoj sušaukti Steigiamąjį kates “dresiravo” visą mė- politikai.

Seimą, demokratiškai visų) ----- —------- ------

ir Kai Kurias siauą 
tomei tautas. “Giminių naikini

mo” prasikaltimas 
cide) tuo patim

sėjamomis ] cliš°nU5 
sėjamos

svogūnai
torius ir plaunama?
nas, su kuriomis vienąsias, Saločiai, 
žmogus nuplauna, suriša i!morkos! 
bundulius nuo 3 iki penkių Oregono drėgnose 
tonų žalio pašant) per va-j>c, kur auga daugybė span- 
landą. Viena Kalifornija:guolių, jas dabar renka ne 
pernai davė 4,G23J>00 tonu'1 aukomis, bet mašinomis.

ir:1
Turkai pakartotinai yra 

(geno- naikinę visus krikščionis! 
pasidarė savo imperijos ribose. Dar

1921 metais.

žalio pašaro. Mašina dabar įsiveržė

jrįrię., “tarptau t i n i s prasikalti- mu?ų laiKais
mas”, už kuri tarptautini.' turkai masiniai skerdė ar- 
teisingumas kartais gali kai- merui'. Dar mu-u atmintyje 
tininkus patraukti j teismą lokicčių kaizerio armijos

Vakarinėse valstijose yra į medvilnės auginimo laukus
cukrinių Į»' paliuosavo tuksiančiu? 

runkelių (burokų), iš kurių!darbo rankų, 
dirbamas cukrus. Mas iw s*

auginama daug
*tZ •*'.

Uf\I? ’lrfl l».'I

ir juos nubausti.
Dabar Jungtinių 

organizacija, per

(prieš pirmą pasaulinį ka

kaip j turi

Tautų 
ivo eko

nominę ir socialinę tarybą 
paruošusi tarptautinė

ra i Afrikoie suvarė i sau

demokratiškai 
tyventojų išrinktą.

Pagrobę valdžią ’.olsevi-l 
i kai nutarė pabandyti tai 
ISeimą sušaukti. Jų tarpe' 

. buvo abejojančių, ypač Le-i 
Jninas manė, kad demokra-

dyktnnas herero giminė 
negrus ir visus juos ten iš

oriški rinkimai neduos bolše-’ 
vikams daugumos, o todėl i

sumažino darbininkų py.į didžiulis fabiikas, kui clii ■ nutarties projektą. Ta su 
reikalavima cukriniu run-įka visokiausios mašinos ii'tartis numato bausti ta' 
’ laukuose visu trečda J pavaduoja žmonių darbą. • ’ • ’ • -

j- malinę, ne? negrai negalėjo1 jU ^teifO^muoju Seimu gal:.
niekur gauti vandens ir iš-!”u ! >onkumų. Bet pagaliau 

u- ... ... įbolseviku valdžia naskebe,mirė nUo'frošEMio.
Hitlerizma režimas pi

i bolševikų valdžia paskelbė j 
linkimus. Rinkimai Įvyko 

" 1917 m. lapkričio 25 d., trykeliu 
liti.

Seniau reikėdavo runke
lius pasėti, kai jie sudygda- ..„v.
vo. reikėdavo juos retinti. ference Board paskelbė sa->utartj svarstė.' bet nieko buvo sistemai iškas tam tik-Į rinko tiktai apie 25 nuošim

valstybes, kurios vykins tau- „
tinių. rasinių ar tikybinių karą išnaikino apie 6 milio-!savaitės po bolševikų per- 
giupių žmonių naikinimą. ni:s žydų. daug čigonų _i>j versmo. DemokratiškuoseFarmeriu Gerbūvi; „ - , .

National Industriai Con- Jungtinių Tautų seimas tą kelis nulėmus lenkų. Tai rinkimuose bolševikai su-

paskui ravėti, purenti va
ap kapstyti

derlių. Viskas tas buvo 
romą rankomis. Dabai 
darbus atlieka 
“retinimo" iš v 
kia daryti. K 
runkelių (burok 
yra Rėkutėmis, po kelias 
sėklas krūvoje. Profesorius 
Roy Bainer sugalvojo 
na
skaldo ir tokios suskaldyto 
runkelių sėklos vra sėiamf 
mašinomis, lygiu atstumu.

gas
apie far-nenutarė. Sutartis dar tebė- ’’4 tikybiniu, rasinių ir tau-lčius balsų. Pagal partija 

ir suimtiImeriį, gerbūvi, kaip jis at-.ia nepriimta. Bet ji pasiro- tinių grupių naikinimas. Pa-;išrinkti atstovai pasiskirstė;
vo apskaičiavimus

da- rodo skaičiuose. Jau septv-'(b>' sekamame giniu gal dabar svarstomą priim-,sekamai: Bolševikai pra-į

Jungtinių Tautų organiza-! perversmą Steigiamaja- 
cijoj sutarti prieš “giminių me Seime buvo 21o atsto- 

:oy Bainer sugalvojo maso:pinj<rįnės sutaupos tame pat daug giminių naikinimo pa- naikinimo” prasikaltimą. v^-. Stambiausioji Steigia- 
ą. kun runkelių sėklas su-Į laikotarpyje pašoko nuo 5iv.vzdžiu. Žinomiau'ieji pa- Sovietu Rusijos atstovai ni°jo Seimo partija buvo 

• karštai stojo PRIEŠ tą su- dešiniųjų eseiu (socialrevo- 
Roma. tart:.

54 bidonų dolerių iki lllĮkaip karai ir kitokie siutu 
bidonų dolerių: Farmeriu Jo veiksmai. Istoriia duoda

į bidonu iki 22 bidonų dolej Vidžiai yra tokie, 
rių: Farmeriu “giynos pa- KadaKe galinga

“KAI TURĖSIME NUOSAVĄ VIET >,
TADA MES NORĖSIME TELEFONO” *

Jus neklystat, jauni žmonės. Jus norėsite telefono, 
o musų dalykas, yra žiūrėti, kad jus ji gautumėt.

Per <!u paskutiniu metu mes padidinom centra- 
linių Įrengimą šimtuose vietų; 86-šiose vietose pa
statėm naujų trobesių arba padidinom esamuosius; 
nutiesėm tūkstančius mylių naujų vielų bei laidų. 
Ina nės praplėtimui mes išleidom dvigubai daugiau 
negu kada nors pirmiau, o šių metų programa dar 
didesnė.

mcionierių), ji pravedė
370 atstovu, kadetai (bur
žuaziniai liberalai) gavo 17 
atstovų, menševikai (social
demokratai) — 16 atstovų 
ir likusieji atstovai buvo 
nuo Įvairių tautinių grupių.

Demokratiškus rinkimus 
bolševikai pralaimėjo. Stei
giamasis Seimas buvo su
rauktas Į posėdi 191,s metų 

18 d. Aišku buvo, 
kad S. Seimas panorės pa
keisti bolševikų valdžią 
Kad atsikračius nuo Seimo, i 
bolševikai pasiuntė gink-J 
luotus kareivius Seimo at J 
stovus išvaikyti. 191.S m. 
sausio 19 d. anksti iš ryto 
latvių šaulių ir jurininku 
buliai atvyko Į Steigiamąjį’ 
Seimą ir ji išvaikė. Demo
kratiškas Rusijos parlamen
tas posėdžiavo tiktai 13 va
landų. Po to j rasidėjo dik-

...... ... taturos laikotarpis be jokiu
iečių respul>-{ kuržuazinės demokratijos 
b. u r-.. — priemaišų. Vienas bolševi

kų pažadas ir reikalavimas 
buvo numestas Į mėšlyną. 
Bolševikai parlamento iš
vaikymą aiškino taip: Jei 
Seimas pasisako už lapkri-' 
čio 7 d. perversmą, jis yra 

centracijo? stovyklas. Pa- ^reikalingas, o jei jis yra 
našiai buvo pasielgta su če- perversmą — jis yra

kalmuku i’- kenksmingas. V ienaip ar 
..alkam re- ublikomis. Jos kitaip, jo nereikia, 
buvo pam iki: to?, o jų gy- p11 primena vieno Mago- 
ventojai is-klaidyti m. Rtt- ’neto kanauninko logiką:

o-b-tų atstovai sakė 
H >!'erinis rėžimas 

dėl “giminių 
•rėžimas da

tas, todėl nė- 
tą hitlerinio 

prasikaltimą ir kai-
Vokicčių kryžiuočiai pla- keti ar sutartis priimti...

‘ jungai ir “vardan krikščit>- Reikalas ietgi nėra toks 
-'n\bės išnaikino lietuviu paprastas. ; Soiietų at-

b,..,,,,.., i kurie rodo,
zimosina suima runkelių derlių. 

Ta mašina, kain “combineĮ 
harvester” ne tik 
runkeli
piauna

iš žemės, bet n įt
apus ir mes suren

ka i surištus bundudukus, o 
I-irius įunkclius mašina nu
valo nuo žemių ir sumeta 
juos i krepšius virš mašinos. 
Runkelių auginimas virio 
mašinomis dirbamas dar-

g

skaičiu. 
kad farmeriu 
dabar yra ge 
jis buvo prieš

Tik tuo budu 
kas jo nori.

galima aprūpinti telefonu visus.

gyvenimas 
resnis, negu 
kelis metus.

Farmerio Vaikas.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel 
b i mus ir pa j ieškojimus.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

spaudos. Ją išleidoa tik ka išėio iš spaudos, ją isieioo ’Kelei- 
Rusiia gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta- 

beveik niekas užsieny nežino 
ir komunistų vadai. Taipi būtinai buvo rei-

Tokia kny 
vis.” Nors Sovietų 
čiati tikros teisybės apie ją 
—nežino net
kalinga tokia knvga. kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tu šviesoje. Ir tokia knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina

Užsakymus praš
50 centų, 

išome siųsti šiuo adresu:

NEW ENGIAND TEltPHOHfE *ANO TCIEGNAPH C0MPANV

636 Broadway.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mas*.

d agiminę pr sus, kurių 
užkariautojai i asisavino 
išnaikintos giminės vard- 
•kjy° oavadinę savo i-'d: 
idžią ir kruvina valstvb?

‘: Prasi ją.
j Tryliktame amžiuje I’ieL
Pranei joj buvo atsira 
eretiku’ tikiba,

>'ią paliko
’ikybos priešininkų užrašų. 
Tie vadinami “Tuluzos ere

lukai skelbė, kad popiežius 
nėra Dievo vietininkas ir 
ši

/Iii

apie 
žinių tiktai iš

noristovai
liai. Jei hibrini 
neabejojamai 
"giminių nai 
nemažiau tr > 
nusikaltę? ir ’ 
mas. Sin ieui i 
tro į asaulmi' 
pripažino, ba

na rodyti pasau- 
rėžimas 

ra kaltas dėl 
kinimo". tai 
žvilgsniu yra 
olševikų rėži- 
aldžia po an- 

o viešai 
>anaiki-

kari
ji

-ovietiskas res- 
• .i;ios respubli

kos buvo ; <■ tiktai "panai
kintos”. b. • ių gyventojai 
buvo IŠNAIKINTI, išvežti Į 

bus Sibiran

>enkia' 
P

no 
laiblika.s.

siaii; turėjo labai pažangia- P’’’;varios Jos Mbiran 
lažiuras i žmonių sugyveni- kitas !«■ Jos platybes.
mą. 1209 
paskelbė

metais popieziit. 
prieš tu s ereti

nežilu Bavolgio
lika (6<>b • mastančių zmo 

išnaikinta, gy-
* __ ežti ir išblaškv-

išskersti. J skerdynes buia Krimo t< it] respublika 
nukviesti avantiūristai iš vi-,'*00 tuk?'u čių žmonių)

kt:s kryžiaus karą ir per ke- nikD buvo
liūs metus veik visi jie buvob^otojai

'V ^'u,oI 0s kampu ir tie 
"kryžiaus kareiviai” viena
tie Bėziers mieste išskerdė 

j 20,000 gyventoju eretiku, 
lada ypatingai pasižyn.ė'o čėrų-ingusų. 

|savo žygdarbiais vienas an
glas skerdikas, tūlas Simon 
|de Monfort, kurs už pasi-

buvo išnaiš J. gyventojai 
išvežti ir i??, ūdyti po kon

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuviu 
Organizacija Pasaulyje 

Tt RTAS SIEKIA VIRŠ
Sa\o nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdruudų 
vra išmokėi«;s arti S5.000.0IM).00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie- 
sluose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiek . i-nas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.W iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

f
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

AnglijosMoteru Veikėja

vardas bus tariamas kartu 
su vai dais tų žmonių, kurie 
savo jėgas ir sugebėjimus 
sk\rė ne asmeniniai laimei, 
o bendram visų labui ir ge
rovei. Jurgi* Skiedra.

RAUDOJIMAS.
U>augalio pavyzdžiu).

Tu I
Kok S

džią. ji nuo 193.3 metų or- Kana 
ganizuoja pagalbą politi-,

pade- Nėr.
ELLEN W1LK1NSON

Socialdemokratija savo
darbuotojų eilėse turėjo ne niams emigrantams n . .
vieną moterį, kuri drąsiai da jiems įsikurti Anglijoje.; Nėra 
ir; su pasišventimu kovojo Prancūzijoje, Amerikoje. JitNcdoi 
dėl pavergto žmogaus tei- buvo viena is tų nedauge- Ja- pau-ido 
siu. i lio Anglijos politikų, km ie

‘Kalbant apie Anglijos Hitleryje tuojau pažino bu-J Raudonieji 
darbiečius, negalima nepa-‘simojo karo paskelbėją. ir 
minėti Eilėn Wilkinson vai-: Eilėn { radėjo energingą 
do, moters, kurios gyveni- kovą su fašizmu ir hit Kliz
mas ir veikia dažnam galė-!mu. 1933 m. ji su Jarro\\o 
tų būti kovos ir darbo pa-s bedarbiais atliko garsųjį 
vvzdžiu. I “alkio maršą — nuž\ gia-

Ellen Wilkinson — ne-!vo 300 klm. į Londoną, kad 
turtingų Anglijos audėjų Į priverstų konservatyvę vy

riausybę pagelbėti. 1936 m.
Eilėn \Y ilkinson sako pra
kalbas Ispanijoje, Tarptau-

duktė. -Jau ankstyvoj jau
nystėj jai tenka pajusti vi
są kapitalistinės santvarkos
žiaurumą, ir anksti patirta; tinės Brigados pulkams.
socialinė skriauda jos jaut
rioje sieloje sukelia nenu
maldomą norą kovoti dėl

Mažutė, išbalusi, liepsno
jančiom akim moteris savo 
balse turėjo patraukiančią

{aniekinto ir išnaudojamoje jos žodžiai skverbėsi 
žmogaus teisių. Šiai kovai j kiekvieno klausytojo širdį, 
ji pašvenčia visas savo jė- jįe matė joje ne įgudusivisas savo je- jje matė joje ne įgudusi 
gas ir paskiria visą gyveni- parlamento kalbėtoją, ne 
mą. Dėl neturto, išskyrus gatvės agitatorių. ' *‘

Vcrkiu naktį, šaukiu dieną.
•t u va mano miela. 
I«adčjims šiandien tavo. 
ra>a> viršų gavo.

įstatu, teisybės, 
laisvės nei brolybė? 
ybės viešpatauja, 

rusu gauja.

Maskvos ponai. 
Smaugia žn.ones, kaip šėtonai: 
Lietuviai verkia, dejuoja.
0 jie sako. kad dainuoja.

Laisvės, duonos reikalaujant. 
Juozo melsti nepaliaujant:
Jis turėdams kietą širdį. 
Kurčia.- ausis, mus negirdi.

Vynu. šio .-mūrio sulaukę. 
Vergu pančius nusitraukę, 
žiaurius skriaudikus naikinkim. 
Laukan priešą išprašykim.

KODĖL NE?

PO LIŪDNO ĮVYKIO—TAIKA Tarybinio Piliečio Diena
M. BUKŠA tgus, kuris yra pasiryžęs

(Tęsinys) ,kol “ t
' Tamsta tur būt esi girdė- ?,KI??eaiin :ii •• Reikėjo pasaugoti n savikad mes savus čigonus i; *pradėjo nuo to.jęs, kati mes savus čigonus 
'juu sutvarkėm. Sutvarkysi- 
, me ir jūsiškius. Kad ir pas 
ims, komis ariut?: neva 

dirba, laksto popierių pil
nom saujom; kai kuris ban
do kalboje pasisavinti so
vietinį stilių, o tikrumoje ir 
sąmoningai kulįa iškultus 
šiaudus. Vagia brangų lai
ką ir mano. kad jo niekas

žmones. -Jis 
kad visa dabartinė santvar
ka mums yra naujas daly
kas; kad įsame neprityrę 
ir kad giros valios daugu
mai netrūksta. Reikią į san
tvarką įprasti, su ja susigy
venti. į ją įaugti. Kalbėjo 
taip, kad, reikia suprasti, ir 
pats draugas Gentila nori i 
santvarką įaugti ir joje su

kai drau-neniato. Taigi žinok, drau- . , .
ge Gentila, — tarybinės is- lastl 'ax? laimę, 
taigos ir sienos mato. Tokiu į’“* :V',,C '*• -Jau 'T*1“'
kaip jus dabar, mes pralef- kalbuJe ,l,vo •ls1,v.ar?s’ .kom‘- 
lome milionus ir... atrijo- Iar:;s' *.'g » lahat ir ne-itsijo-
cm. Aš nesu už NKVD me- blau^ycama>,

todus, bet jei reikės — pa- uauiS®' . ,• —Gerai, draugas
• la, taip ir žinosim:

Už komisariato sienų ne į jaugti į tawbinę santvarka 
geriau darosi. Turime Įkui- j,..; kitiems* padėti iaugti*. 
dinti naujakurius; turimi-!Daug laiko tam neturim, 
pristatyti darbininkams na-'-ų^inūnk, neturim. Bet kar
mų; miestus aprūpinti ku-ltu neužmiršk apie sabotažo 
ru: raudonoji armija turi < pa,agrafus tarvbu krimina- 
čia savų uždavinių. Duotas.{įnįame kodekse, 
ir miškų eksploatacijai už-, Pakilo uaspaudė v;entj.
(I1.a.vl,n-vs; kas. Paradyta’Uai ranka, ir audiencija bu- 
L z lapkričio menesi iškirs-. h-no+A 
ta miško tik 15 nuiš. skir-. Kai^ntila vėI kvčptelė- 
,os noimos n dat neptadeta j0 erdvesniu koridoriaus 

oru ir susivokė įspūdžiuose, 
pasijuto kaip pats sau už- 

Z.1U1.1 P10 nėrės kilpa ir jos gala pali-
........... * * * Tik

jis pradėjo įsisąmo- 
. . , ... x juose pa- nintj na({ėti. Svetima jėga

skęsnn, bet dėl to nesidaro _mil£iniška, kieta ir ne
ikiau. Jūsų miškininkai. perkalbama — užslinko ant 
-Be tun per Šiltus kailinius (Gentilos, ir ant viso kra- 

jkiek ji per 30 metų paganui-:1.1. l)el J-ociai \algo, n dėl t° §tOe Arba sumals, arba pa- 
ino valgių, kiek išskalbė! Jlemf anodo, kad at laikj * Išduok. Rausia viską, kas

sios. skalbinių, kiek užadė sky- ^et kokius )eJus- ’^.^'k-ia šimtmečiais buvo suši
lo taip jsitikmę. Tarybinis(gulėjusio? savais ?yvai? au,
iezima> moka pakasyti n...jg.jnto^ savomis jėgomis ir 
Pakasys. Taiybiniame tarpa<i
mmalimame kodekse yra’valia kreioė visa 
gana straipsnių uz sabota-ij nauj va* svetima ir ne_ 
zą, ir kai jau bus kam pri-

Policininkas Claude E. Potts iš Los Angeles miesto 
(dešinėj su kriukiais) nušovė 18 metų vyruką, Joseph 
L. Smith, kada jauniklis bandė apiplėšti vieną žmo
gų. o policininkas jį norėjo sulaikyti. .Jauniklis suba
dė policininką su peiliu, o policininkas jį nušovė. Po 
teismo sprendimo, kurs išteisino policininką dėl J. 
W. Smith nušovimo, nušautojo tėvas, -J. L. Smith, 
susitaiko su policininku ir jie abu drauge išėjo iš 
teismo salės.

netikėtai nu-

Genti-
reikia

VALGIAI ! 30 metų alga už faunos
; reikalų vedimą $15,000 
• 30 metų alga už vaikų
prižiūrėjimą, valgių 

Įnimą ir tt. $24,000.
Išviso $75,000.

| Atskaičius $15,000
maistą, drapanas ir butą, tu 
skolingas man lvgiai $60,- 
000.

Tuomet ji suskaičiavo.

Keista. kad šioj gadynėj, 
kai lygybė ir demokratija 

kas-

aukština; o betgi 
asmenų, kurie lyg nenori 
matyt moterų politikoj ant 

i vieno su vy rais laipsnio; 
lyg bijomasi, kad moters, 
nepastotų valstybių galvom, 

valdininkėm.

kuris ha- 1:.iSllJ°J. ir pašnekoj
pradžios mokyklą, ji jokios naii'Jis tniikais stengiasi iš-!dl^n. ™irSa’ skamba; visi _ 

--------- - ~ randasikitos lankyti negalėjo, ta-’§aukti efektą, bet isitikinu- 
čiau nenuilstamu darbu ir>gią kovotoją? kurios kalbo- 

įsiekė to, kad je yra ({aiis jos širdies.
Kai \\ instonas Churchil-

savisvieta ji pasiete l.j, )e 
savo inteligencija pralenkė 
daugelį diplomuotų akade
mikų. Gilus protas ir jautri, 
neteisybės ir skriaudos ne
pakenčiami siela, verčia ją 
aktyviai kovoti. Eilėn tam
pa laborite-darbietė. Grei
tai ji atkreipia i save visų 
akis ir darbininku masėse

las sudarė koalicinę 
sybę. Eilėn tampa
ministerijos pasekretorius. Į 
Ji organizuoja pagalbą civi
liniams gyventojams, ken
čiantiems nuo oro j molinių. 
Prasidėjus karui, pirmuo-

vyriau- 
vidaus: vyriausiom

Visose pažangiose vals
tybėse moters turi lygias 
teises su vyrais; politikoj, 
visuomenės, bendiuomenės, 

Londonas'sveikatos ir kitose srityse

Pyragaičiai su bananom.
(Cup Cakes).

2'- puodukų miltų.
2'-s šaukštukų baking pau- 

derio.
šaukštuko baking sodės.

’= šaukštuko druskos.
puoduko riebalų.

1 puodukas cukraus.
2 kiaušiniai.
1 šaukštukas vanilės.
2 didelės, gerai nunokusios

sutrintos bananos. Įlių jo kojinėse, ir pridūrė:
Persijok miltus, pauderį, . “Aš nesakau, kad aš pa

inimi-

uz

susilaukia didelio populia- |S1US menesiu
Darbininkai ją pa- ’ Pagyvena pragarą — orolb’giai su vyrais eina joms

sodę ir druską. Išplak rie
balus, supilk į juos cukrų ir

dariau daugiau už kitas mo
teris. Kiekviena moteris

f 'vadindavo “Musų: Puonrnai diena nakų. o įkirtą {jaieigą;
išgriauti kvartalai,!mokslo sakose bei

vežti prie upių. Malkų su
kirsta 23 nuoš. ir stovi miš
ke, o šalčiai jau
langų Stumdomės, kaip ju- ^""komka.'o 'rankose.' 
sų tolkuekej,. rasom papie- ,£bal. jis ,ėjo isisi
lėlius ir greitai

rūmo. 
prastai 
Eilėn". Išrinkta 
Partijos Centro 
vienus metus ji 
ninko pareigas. 

Eilėn dirba ne

į Darbo il^ 1: 
komitetą, ^k,31,1 .m^os 

vV ilkinsonKi
ėjo pirmi

žmonių aukos, 
rūpinasi, kad 

seniai ir vaikai butų eva
kuoti i saugesnes vietas —i

amatuo
se moterų turime tiek pat 
gabių, nusimanančių savo 
amate, ar mokslo srity, kaip 
ir vyru; moterų yra gabiu

išplak. Įmušk kiauši-11^1’ yp metų padaro darbo

ir savo 
gyvenimą

gerai
nius ir vei piaK iki putų.
Įpilk vanilę. Dabar Įpilk P.° §-.000 
dalį miltų, įdėk šaukštą su- Raitau kitu 
trintų bananų ir įpilk dali pinigais 
pieno. Gerai išplak, ir vėl Aš nedrįstu sakyti 
dik miltu, bananu, pieno ir tau butų kamavę

‘ico luiii

iyti. kiek'^taf Pakariamas, aklai ir su
, jeigu tb;i)et ka< is to. taip mu>ų pasjšVentimu tai jėgai pasi- 

darbe durnas i c.... '"' bare tu

tijos konferencijoje jos pa-!1? vienos degančios miesto,oiogiąu uz. vyrus, 
stangomis buvo priimta tei-!rinlies j kitą, is vienos slėp- lai kodėl moteris 
giama rezoliucija Austrijos-tuvės į kitą, kurios, prasi-‘.būt išrinkta 
ir jos darbininkijos atžvil-' dėJus karui, ne vienam tuk-palies vietą, 
giu: 1932 metais Berivnepančiui gyventojų tapo galva.
vokiečių socialdemokratu''nuolatinė pastogė. Matome v Laukinės ar puslaukinės; 
konferencijoje ji perduoda'^ taip ugniagesių, tarp su-,dalies žmogus, kur moters 
vėliavą, kuria jai įteikė Dar-,žeistųjų, tarp benamių, vi- tebėra žeminamos, lyg per-; 
bo Partijos moterys. Hitle- ?uomet pasinjošusią pagel- kalnieji daiktai, o ne žmo-‘;

-- - - - jbėti, visuomet energingą. n^s? gali manyt, ar bijot
Gyventojai ją vadino "Shel- moterų “valdymo“, bet pa- 
ter Queen”. {žangios, pilna prasme de-

į Išgyventieji karo sunku- ^‘’^jatinės valstybės, kaip

riui paėmus Vokietijoje val-

ŠIRDIES SAVAITĖ

į aukščiausią* 
būti valstybės

apibaistyk trintais 
negali iie«utais Padalys 18-20 py-

ragaiciu.

Liukras su b3nana.
Didelė, gerai nunokusi 

nana.
ba-

šaukštuko lemono sunko.-. 
'< puoduko sviesto.
3 puodukai persijoto pu<lruo-‘ 

to cukraus (confectioners 
sugar).

Sutrink bananą

gaiesi tuoktis." kiųjų pirklių vaikai, kiaurai j Nepakeliamas, iš visų pu- 
apskaičiavo. Parugę mažaja krautuvėle siu supęs slogutis užgulė 

draugą Anicetą. Jokios pa
sikeitimo vilties ir jokio at- 
sirėmimo. Susovietintas be
valis pilietis su roboto šyp-

su ja 
Farmeris

kad pigiau jam bus gyventi ir— kahalu. Ne to 
su sena žmona, negu skiltis žmonės, kokie mums 
nuo jos. Ringi.

<1? Providence “Evening- Komisaras lyg susigriebė 
‘Balletin , kuri mums pri- ir, lengvai leisdamas dūmą, 
siuntė d. B.

masto
reika-

sena veide. Verpetuojąs ka-

UŽSAKĖ
ŠKOTIJĄ merkė akis, pilkšvam užda

rų akių fone išplaukė šviesi 
dėmelė karpytais kraštais. 
Po to dėmelės fone atsira
do zigzagais laužyta, žaibo 
spalvos skaisti, virpanti li
nija ir vis tyso, greitai grei
tai tavaluodama. Galva pa
sidarė sunki ir draugas 
Gantila pasviro.

(Bus daugiau)

(draugas Anicetas visai ne- 
i; gerai jautėsi. Botago smu- 

kuriais komisaras ap-
, , mokratinėsLiIIinLa“ ; r T” - _ •- ■ • __ ___ _____ ____ __ _

jos er.ergi- , •• \ kad to- no sunka. Įtrink sviestą. Į Noilh providence. R. I. už-;yiai’
atsiliepė i svei- k,e <lal-vkal ' ...............................................

* lėktų-ima’ na

ą su lemo-j Mrs. Ursula Bonavita
mai nepalauzė j^.- , - , , , . , .. . — r ........... ................
- tačiau atsiliepė i svei- Rle <lal-v?al laikrašty kelia- sviestą Įplak po truputį cuk- sakė “Keleivi" i Škotija sa-!dalino Lietuvos žmones, at- 

Automobilio ir‘lėktų-Pfel\kehas .laidas raus ir bananos; užbaigus vo draugei * Mrs. E.' *Mc-!rodo’ buvo skinami kam ki-
vo katastrofos ir moraiinL!f11\tljamasi: liu,vo ^‘k?1: I^k tol, kad liukras pasida- EwanSy Mossend mieste. ,tam? }>et botago pats stora- 
ukrėtimas. kuri L-<gvvenoį , a neh.u\o m.ada moteriai rytų lengvas ir putnus. į Mrs< V Bonavita užsakv- sls mazgas vis jam kliudą 

! netik mokslą eit, o ir rašyt šis liukras tinka ' ‘ ‘ ' - —--_ _ 1_ . • rr*aplankius Belseno koncent lietu-

Ivaną ir draugystę, bet nešabiečiams laimėjus linkimus. 
Eilėn Wilkinson tampa 
švitlimo ministeris. Auklė- 

' jimą ir švietimą ji stengiasi 
persunkti demokratijos dva
sia ir vykdo ir šioje srityje 
tą tylią revoliuciją, kuri 
taip budinga šių dienų An-j 

gowo Ii

ąs, pažangus, turi būt pla- 
čiamanis. Moterų pastan-' 
gonis lenktyniuot su vyrais 
turime ne tik pritart, bet 
nuoširdžiai jas sveikinti.

ŽMONA NEGU 
SKIRTIS.

vo: taip bent jis jautėsi. 
Aiškintis ar nesiaiškinti? Ir 
jeigu aiškintis, tai kokią 
užimti strateginę poziciją? 
Draugas Gentila nebūtų bu
vęs viršininkas, jei nebūtų

Vienas farmeiys Minne- Amerikoje.
sotos valstijoj išgyveno su --------------
žmona 30 metų ir anądien

žinias į užjurius apie musų'z,noJ^s.’ kiek tarybų san- 
lietuviška gyvenimą čia',lva,ko.i reiškia fasado rei

kalas. Fasadas turėjo jai ra
idyti, kad tarybų gyvenimas

Valdė vyrai, leiskime ir . v- i. • h- hii
joms pasirodyt: as visai ne- įshnvlėjes į 20 metu daugiausia turi VVashingto-manau kad moters už vvrus1 ’ išmylėjęs j ^.v mviu _ »-------

ta skir-' Apdraudos (insurance)

Bendraiamžiaus merginą ir noris su gyventojai.
tuoktis. .imant, kiekvienam gyven-

gino- gyvenimui, 
universitetas jai 
garbės daktaro laipsnį.
I NO posėdžiuose Eilėn 

į W ilkinson dalyvauja kaip 
Anglijos delegatė ir reika
lauja, kad deniokrati a ir

Nuo vasario 8 iki 14 A- žmogaus teisės mokyklose 
merikos “Heart Associa- l utų įvestos dėstomaisiais 
tion paskelbė “širdies sa-, dalykais. Dar daugelį pro- 
vaitę , laike kurios žmo- tektų ir uždavinių turėjo 
nėms bus aiškinama mu- Eilėn Wilkinson prieš savo 
viuose ir jiaskaitose apie akis, tačiau gyveninio siu- 
širdies ligas. Tos savaitės las staiga nutruko. Mirė 
pirmininkė buvo paskirtai 1947 m. vasario mėn. 7 d., 
filmų artistė Kate Smith. susilaukusi 
Paveiksle matyti, kaip
New Y orke priima auka! 
kovai prieš širdies ilgas 
Dr. Charles Connor.

I

(>!as mwoi prasčiau eitų joms skirtas
Milei la pareigas Jei velionies F. ILi*“-/.“"“*’.*‘ nesiDriešino Ge- tojui išpuola po $7,200. De- 

K,«,sevek„ žmona. Eleono- X ]aUie valstija seka su
ra. statytu save i J. V. ,,.e- ,£• p,2n ’urikllX o aTdi S7.100.
zidento naieigas. aš manau!1““ n,“n ° a- ______________________
daug , ažaneiu vja-u už ia V<1K« tau ,
balsuotu ir kiek gali ia rem' Vvras nu‘'z,ul-'0- kad
tų, ' . . • . -

■a

MOTERYS POLITIKOJ

y ra pilnas gyvybės ir vis 
aukštyn kopiąs, pačios liau
dies stumiamas. Fasade ga
lėjo staiga įgriūti kuri jo 
dalis, atsirasti skylė ar ply
šys. — tai buvo sovietinis 
stilius, — J»et tuojau turėjo 

l būti surastas blogumo kal
tininkas ir su juo atsiskai 

ityta viešai. Ir tuojau turėjo 
būti pataisyta sil{ina vieta 
liaudies ir vyriausybės ben 
dromis pastangomis. Fasa
dų pagalba tarybų vyriau
sybė auklėjo liaudį ir fasa
do atrodymu įstaigos virši
ninkas negalėjo nesidomėti. 
Gentila nutarė pasiaiškinti. 
Bet kaip? Draugas Marti

šius buvo pakankamai aky
lus žmogus, ir jį mulkinti 
eitom pakulom nebuvo 

tikslo. Reikėjo vaidinti žmo

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato. daugiau 
/ai i kaip 300 puslapių, kuriuose su

ris, kokių vjTu tarpe mažais kauPu’ tik paprašė, kadį 
rastume. Anis Rūkas Pa!*akjtų, kiek ji noietų. .

žmona atsake, kad
... dienų aP‘i rašyta apie 1,500 visokių sapnų.

Jei nori kad jautienos,skaičiuoti. - Kaina $2. bet “Keleivi©’’ skai-
įms apie porą

jautienos,skaičiuoti.
metu am-Įkepsnys butų minkštas ir Praėjo pora dienų $1.0o.

i

Moterys Amerikoje užima 
vis daugiau ir daugiau įvai
rių valdiškų vietų. Paveiks
le matyti Mrs. Elizabeth L. 
Guyton, kuri šiomis dieno
mis buvo paskirta Rocky 
Ford, Colo. miesto advo
katu.



C. Vasario u d., |yis m. KELEIVIS, _Su BOSTON Puslapis Septinta*

Iš Plataus Pasaulio
Naciu Generolai ] Karas Mandžurijoj

I)u žymia; naciu trenere-J. Kinijos komunistų armi- 
lai, J. Bkaskovvitz ir vonjjos beveik visai apsupo di- 
Stuelpnagel nusižudė kalė-į džiausią Mandžurijos mies-J 
jime. Vienas buvo Niūra-j tą Mukdeną, kuris via na-!
bcrgo, o kitiu- Erancijos vie-Įcionalinės armijos rankose.' 
name kalėjime. Abudu ge-j Komunistų blokada kas-! 
IlCI'oltll t !'•* 11 L' i •» i Irov . ottnbi.m iv/nl* !o _ ’
tu
karo valiais į teismą už 
žiaurumus papildytus karo 
metu. Abu generolai buvo 
patikimi Hitlerio budeliai.

•roiai buvo traukiami kar-idien darosi sunkiau Įveikia-j 
su kitais aukštais naciu:ma. Mūšiai eina ir kitose

.Mandžurijos vietose. Kini
jos valdžia orlaiviais dan- 

pareigunus iš 
kitu Mandžuri-

gena savo 
Mukdeno ii
jos miestų.

Graikijos Karas
karo valdžia: Atominiai Bandymai

davė Įsakymą graikų karo! Amerikos daromi atomi- 
laivams skandinti kiekvie-1niai bandymai Enivvetok 
ną submariną graikų terito- salose, Pacifiko vandenyne.

Graikijos

VOKIEČIŲ DARBININKAI STREIKUOJA APSIVED19IAI
«lr:Saviškiai Plantatoriai

__ _ 1
(Laiškas iš Vokietijos) buvęs Lietuvoje aukštas pa- 

į Laikraščiuose ir knygose reigunas, o čia tremtyje bu- 
Iskaitydavome, kad tolimų vo stovyklos vadovas. Kaip 
‘užkampių plantatoriai ir ki- sumanus vyras, jis pasi- 
Itokie darlnlaviai patys ati- stengė į tą bizni Įtraukti 
Maro savo darbininkams tuos, kurie turi rankose vai- 
; karėdamas, kuriose jų dar- džią.
ibininkai prageria savo už-! Ir šinkuojamas ameriko-...................
Įilarbi. o darbdaviai tuo bu- n iškas alutis (16 ktipsniu), mu |. • hm-i. a uyvmu Mass vi 
(du atgauna žymia dali dar-/) dažnai ir namine balta- v..s j k..

Paieškai, jfyvtntiiio <ii:tUĮfU, kati 
neimtu jaunėju:s ka p turtu ir fio- 

j,, - į 1 kaip <• » iiicLti ir kad turėtu 
turtą ' ’» itaupiu . \: turiu nn<>-

-a\ir u Imk'iiiu hutl<» ir my
liu gražu tryv< riii .ą. Su pirmu laišku 
prašau :•» ii paveik lą kurį >Utfrą- 
zinsiu f>airal |»ar<*:kulaviu»ą. 
rašyti .'‘.‘kalv iu a in su:

Kakly R. Mankos
Box 110. Schenectady, N. Y.

Prašau

1\ ieškau ap'i\ėdimui iferai pamo
kyti 7.iP«»it'aas, ”< iai žinančią anjrlu 
kalbą, ne jautu snio kaip ->0 metą 
amžiau^. As apie : avė suteiksiu ži- 

val- 
>

bininkams išmokėtų pinigų. 
J Pasirodo, kad tokių eks- 
iploatatcrių nereikia ieškoti 
Įtolimų kraštų džunglėse ir 
'tarp svetimųjų, nes jų esa
ma ir pačioj Europos širdy
je—Vokietijoje ir (baugu

kėlė”. Bendrovė daro bizni, ni..a<iw, 
vyrai prageria savo uždar- 

pasigėrę kelia triukšmą.

Boston 27, Mass.

TEISMASbb -
kuri girdi ir mato vokiečiai, Ant žemėS gerovės nebus, kol 
o, be to, žinote, girti viso- ne|s:steigs Dievo Karalystė.

Haliniuose vandenyse, jei 
submarinas vengia iškelti 
savo tautybės vėliavą. Įsa
kymas duotas todėl, kad 
Graikijos pakraščiuose pa
sirodė paslaptingi submari- 
nai, kurie, matomai, iškelia 
“partizanus” i graikų teri
toriją.

Bulgarija Ginkluojasi
Sumuštos ir neva tai nu

ginkluotos Bulgarijos bolše
vikiškas parlamentas svar
sto jstatymą, pagal kuri ar- 
mijon bus imami reikalui 
esant visi vyrai nuo 18.iki 
50 metų. Bulgarijos val
džia rengiasi nužudyti ant
ra valstiečių partijos vadą, 
X. Petkovo vietininką. A- 
merika ir Anglija siunčia 
vėl protestus.

Arabai Grasina
Palestinos arabai žada 

ginklais priešintis tarptau
tinei policijai, jei toki butų 
pasiųsta Į Palestiną prižiū
rėti krašto padalijimą. Ara
bų aukštasis komitetas skel
bia, kad arabų nusistaty

mus slapti. Jokie svetimi 
stebėtojai nebus kviečiami 
žiūrėti tų bandymų. Taip 
nutarė Amerikos atominės 
energijos komisija saugu
mo sumetimais. Komisija 
sako, tiktai “oficialiniai 
stebėtojai’’ bus leidžiami 
dalyvauti bandymuose.

Argentinos Biznis
Argentinos pusiaufąšisti- 

nė diktatūra senai jau Įve
dė užsienių prekybos mo
nopoli ir dabar siūlo Ang
lijai parduoti kviečių buše
li po $4.85, tuo tarpu kai 
pasaulinėse rinkose kviečių 
bušelis kainuoja tik $3.18. 
Argentinos valdžia mano, 
kad badas Europoje yra ge
ra proga pasipelnyti ir su- 

jstiprinti savo finansus.
Nenori “Vakaru Bloko”
Švedija, Norvegija ir Da-

kiais kartais keliais nueina. 
Jau ne vienam prireikė ii 

išduoti paslaptį) tarp musų!daktaro ir sunkaus, ilgo gy-į 
pačių lietuvių tremtinių. • dymosi. Jei taip toliau tęsis, 
Visokio “narodo” yra mu-'tai bėdos bus dar daugiau.; 

Laiškiuose, tai kodėl negali Bet yra ir pasipiktinusių ši-;

ALIK ARM1N,
3444 Mass. St., Gary, Ind.

(Skelb. 5-8)

NU’O UŽSISĖS ĖJUSĮ V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų

visaimilionų darbininkų streikas vienai dienai 1 
sulaikęs visą Vokietijos ūkišką gyvenimą.

Skaitytoją Balsai
SKAIt balsai

Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu $5. Tris skiriu

už “Keleivį” metams, 50c. 
už kalendorių, o $1.50 “Ke
leivio” namui. Su pagarba,

John Pasaick,
Hoąuiam, Wash.

sada patariu užsirašyti 
vj”. Su Kilia pagarba.

August Masalsky.
Bavonne, X. J.

Gerbiamiej i.
Aš norėjau atsiskirti nuo 

“Keleivio”, nes buvau pritru
kęs darbo. Datar atsinaujinu

AT- 
jįų

naktimis
miegoti, nes jų uz ■ įseu, josios žaiz
dos niešti ir 5ae.ua. Kad pašalinti 

i tą niežėjimų ir spaudėjimų \'"nU» 
' atvirų ir skandžių žaizdų, uždėkite 

LEGL’f.O Ointim-nt. Jų gydomos 
ypatybės paleegviea jusi: skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nuėegirr i. Jos taipgi pasalina nie-

O štai ir gyvas pavyzdys.
Giesseno apielinkėj, J. A.V.

-------; kariuomenės žinioje, dirba
(lietuvių darbo kuopa. Ji re- Vargšas Švogeris 
įmontuoja namus, taiso ma- Viena našlikė> nespėjus
:?inas ir tt. Joje via ^P^ivvi'ui numirti ištekėjo užižėjima ligos vadinamos psoriasis,

■ Kelei-|200 vyrų iš Augsbuiųjo ir; mirusiojo vyro’ brolio.' Kai-I^SUnTHLErE^ro^“^
Dlllingeno Stovyklų. V l^a niinkos dėl to buvo labai'Stabdo džiuvimą odos ir perplyšim^ 
kuopos vadovybė p-a sava,' 1)asipij.tinusi(,s Bet to?|“ir““"iili2.S'irka,3uhX
nuo jo.s pareina 11 visa kuo- <|orv|_)įu priėdusios kaimin-1 J»s yra Keros py- 
|XK tvarka. Kuopos sudėtis W t^putį atsi!ei(,()> kai; £&£
labai įvani. jia joje daucr pama(į mirusiojo vyro pa-i to ointmret suteiks 
aukštąjį mokslų baigusių,^.eik,,ą „Gausioj kambario'
inzmieiįų, advokatų n !vietoje buvusios našlės bu- niežianė-ių kojų. i.eguio 
bet yra ir paprastų darbi-it
ninku. Yra žilstančių ir jau-! kas tai paklausė

J U OKAI

Ointment yra parduo
damas jw> 75c., $1.25 ir 
*3.5n. Virkite vaistinėse 
l’nicatrojc ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderi j: <1*^1

LEGULO. Dept. 2,
4817 W. llth Street, 

CICERO 50, ILL.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusiu nervu, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėliu varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk- 

arba apsauga nuo

“Keleivi’’, kad jisai vėl lanky
tųsi pas mane. Prisiunčiu š.‘, už nų,. gyvenime . dai nepatj- buvusia našlikę kas čia peiGerbiamieji,

Kiekvienas žmogus laukia sa
vo namuose mylimo svečio, o 
aš kas savaitė laukiu laiškane
šio atnešant

mja kratosi “vakarų blo- kaip mylimas svečias, atkeliau
ja kas savaitę. Ypač laukiu 
Maikio su Tėvu, kurie visada 

j turi Įdomius pasikalbėjimus, 
tarp “Keleivi” skaitydamas jau

tiesi. kad su kiekvienu lietuviu 
Amerikoje pasikalbi ir kad pa
sidaliji gyvenimo mintimis. At
naujinu savo metinę prenume
ratą ir sveikinu visus “Kelei-' 

leidėjus ir visus savo vien- 
j minčius skaitytojus. Su pagar-

'lba, A. Kirstis,
■ Detroit, Mich.

laikrašti ir vieną dolerį ant ta ,lUSių, liaunų kaip nendrė, 
bakės. Su pagarba. ! reikalingų gero pavyzdžio

Jonas Petronis.
St. Charles. 111.

ko”, kuri siūlė sudalyti An 
lijos užsienių reikalų minis
teris Bevinas. Tos šalys no
rėtų būti neutralios 
Rusijos ir v akarų ir tikisi, 
kad kilus karui jos galės iš-

Gerbiama administracija.
Prisiunčiu $7.50 ir skiriu pre (tik ir pasigendama 

numerata: š3 ir prašau prisius- galvos, daugiausiai

paveikslas kabo? Ji trum
pai atsakė:

jaunuonų. , —yaj vargšas mano švo-
, gerai yisuomenis-;gerk jjs ^ar nesenaj mirė...
kai vadovybei čia butų de- ______
kinga dirva. Deja, šito kaip Lengva Atspėti ’

įlendoriu ir knygų, o kas 
tai Tėvui ant stikliuko.

mas ginklais priešintis prieš likti nepaliestos. Panašiai 
Palestinos padalijimą yra galvoja ir Šveicarija, kurios 
galutinas ir dabar eina mo- ir konstitucija draudžia dė- 
bilizacija visuose arabu tis i bet kokius l 
kraštuose. į blokus.

KAS MUMS RAŠOMA

kariškus; vio

Apie Vieną Pribuišą .Jam lengva “pritarti” 
Leonas Pruseika, kulia-jj'is savo “dali” iš ūkio 

virščio politikierius, mėgsta ėmė. Leonas turi ir 
mėtytis nešvariais žodžiais.
Jis tuo Įrodo savo ištikimy
be Stalinui. Bet Leonas ?e-

nes 
pasi- 

pinigus 
ir “gražią teoriją” apie ti
kiu nusavinimą, o 
kuri iam dali

___i.n..Ui » » urv ♦ Zk.1»XI{7 UV7II vftiH. * csizvsr-

ti k 
liks 
irau
čiodamas. Su pagarbą.

Wm. Baranowski.
San Franciseo, Calif.

Musų Mokytojas mažiukams 
buvę vajkams už4avė mokykloje

kariškiai, su vyrais neturi tokią mjslę. 
jokio ryšio, atrodo, kad jre —Pasakykit, vaikai, koksTwt nim sii--------- - —įais arčiau suiei- suivei imas įeina pasipūtęs,

ir išeina, kaipti, bendrai visus reikalus kajp Hutas, 
aptarti, nors jiems tai ne avinėlis? 
kartą buvo siūloma. Vienas mažiukas berniu-

į Vadovams mažai terūpi.!kas pakėlė ranką ir, pa- 
kad virtuvėj netvarka, kad! klaustas, davė toki atsaky- 
nėra pirties ir tt. Visa tai:mą- ...u.

; juos ne taip domina, kaip! —Bonas mokytojau, tas, H g‘- ’• .. , .
1- '■vvm.,n:a.„n1z," laipsnio sutvėrimas via mano tėtis’ x'sok‘M l»m> '* jaunystes pala«-

_____  kymo, Ginseng šaknų nereikia
Rinkimai Šautuose 'nei kept.nei virti

1 pastangų Ji labai norėjo' Mažame Georgia mieste-'kramtyt!.ir nu!?.tl kaip,s^ai‘ 
pastangų, oi a ai ėjo Val-ind«« »n-in« n-ž i m; jos nėra priklios nei karčios..1. Velikonis. Ipo darbo valandų įvesti pa- Ijje dv! valandas p. $2() 00

ClifG'de X. J. mokas, kaip su vadovvbe;(,ar>balsavimo ofisų.!
sveikintis bet niekas tam 'ienas “oficiališkas” balsu " kvoter s svare »5.0»,.veihmtL , net meKat tam kr#| . demo:|s.tns saknys mekad nebuvo

atsily- 
Daba 
3 dol

Gerbiamieji.
Aš kiek pavėlavau su 

ginimu už “Keleivį”, 
siunčiu $4 ir tegu bus
Tėvui ant čebatų. 50 cnt. už ka
lendorių ir 50 cnt. Tėvui ant 

Su gilia pagarba,

vyresniškumo’ 
ženklas. Tiems ženklams į 
išgauti vadovybė darė daug.

1 Gerbiamieji.
Aš Thomas Cubel rašau jum- 

ir prašau, kaip pasibaigs mano machorkė 
prenumerata daugiau man laik
raščio nebesiųsti. Esu privers
tas skirtis su Maikio Tėvu. La- 

sumokėio, ;bai nupuoliau ant akių. negaliu 
beskaityti rašto. Stikliorius sa
ko. kad nebėra dėl manęs stik
lų ir kad reikia naujų akių. o 
kur

■f5UsjĮjkau jusy agentą, užsimo-

sesuo.

lai padalytų, jei prisimintų Įvargsta tremtyje be duonos 
kartais ir apie save. Į kąsnio...

Jis yra buožės vaikas.] Tai šitoks nevalyvas bol- 
Nepriklausomos Lietuvos'ševukų pribuišas, kelius kar- 
laikais jis gavo “dalies” iš tus mainęs savo jiolitini 
savo tėvo ūkio 4 tūkstančius J kailiuką, dabar seiliojasi 
dolerių (dolerių, ne litų). '‘Vilnyje” ir nuduoda gud- 
Tuos pinigus Leonas ramia|rų vyrą. Gal ir gudins? bet 
sąžine pasidėjo i kaoitalis- tikrai nešvarus. I jį ir boj.
tini banka.

Dabar Leono sesuo, iš 
ūkio išvaryta, vargsta Vo
kietijoje, o gerasis brolis 
pataria jai grįžti i bolševi-į 
kų vergiją. Jis pritaria ir jo; 
paties tėviškės nusavinimui?

ševikai žiuri, kaip 
plunksnos slidę.

J. Kovelis,
New York, N. Y

į pigią

Kreipkitės pas tuos. kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

kur as gausiu naujas akis. kad . 
jau 79 metai suėjo? Nenore- ’ 'aZ?
čiau skirtis su geru laikraščiu
“Keleiviu”, bet ką reikia pada
ryti. kad nebegaliu rašto išskai
tyti.

O dabar, atsisveikindamas, 
dėkoju “Keleivio’’ leidėjams ir 
redakcijai ir Maikiui su Tėvu. 
kad per ilgus metus man nešė 
puikų laikraštf “Keleivi”. Su 
didele pagarba. Thomas Cubel.

Virden. III.

nepritarė. * » Hėitn k-i/i
Visa tai atrodo labai juo- kratų partijos čyfą su tokiu ; nr^umėiim t. . . . . . t-iul,c,'mu- gmti. Užsakymus prisiunciam jkinga, jei atsiminsime, kad, KiaU!'1jnu •

čia yra paprasta darbo kuo-j, —Klausyk, bose, kur rei- 
.i.Įpa, o ne kariuomenės dalis, i kės išmesti tuos balotus.

Daug energijos vadovai ;ant kurių bus pamarkiuoti 
kėiau 50 cnt. už kalendorių ir,eikvoja ir kortoms, o jų pa-H’epublikonų kandidatai?
Užmokėjau S5 Už “Keleivi“. No-| vyzdys,.aišku, greitai prigi- m ,

kad Maikio Tėvas mane ja ir kitiems. Bet blogiau-, Paieškau darbo ant farmos Jau
šiai, kad vadovybė yta ir dirbu ant farmų »> metų. Esu Virs

Tėvai.
Aš kilnojuosi iš vietos į vie

tą. vis su nepastoviais darbais. 
Bet aš nenurimstu be Tėvo ir 

avės i Worceste,

dėlto kad jas sunku užau-

namas.

nu 
lankytu per metu.-

ba.

Su pagar
alkoholio šinkuotoja. Mat, 

B. Kemaika. kuOpOj yra įsteigta 20 as- 
Pterling. 'Jass inienų bendrovė “Dauba”.'

kurios tikslas vra pardavi-, - - - H“Keleivyje” naudinga yra!nėti svaiginamus gėlimus, 
daryti visokius biznio skel-į Bendrovės priešakyje stovi 
Simui ir pajieikojimus. diplomuotas komersantas,

50 metų amžiaus. Kam prityręs dar
bininkas reikalingas prašau rašyti 
.šiuo adresu: P. Z., O>|

Jtox 539, W«Kxlbri<l^e, N. V.

Paieškoj ima7~

AEXANDER'S CO.
41 1 \V. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Skaitykit Naujienas
‘ TŪKSTANČIAI lietuvių yra liblaikvti po vl#ų pasaulj.

TŪKSTANČIAI jų dabar cyvena Vokietijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, tvedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(i* tavo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susira&yti. __

NAUJIENOS tiems išvietintieins lietuviams tarpininkauja, 
-—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raitus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
turaalistų, kurie vaizdžiai piaiia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per pĮMkntinms šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojami tęisyM apie pirmųjų bolševikų 
okupacijų, šlvkščių “liaudies arimo” rink mų komedijų, ne
žmonišką terorų iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku-
PaC,Skaitydrami? NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotoa 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių J 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS tori labai jdomių raštų, kurie bus nuolat 
anauadinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
nšaipranumernokite NAUJIENAS.
ChleagoJ metama 18.00; vi ChfcntfM ribų kaina metams 96.00: 
i šešiems minėdama — 95-25.
F? SIŲSKIT* CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
17tt 84. Hatotod Stmt, CWca*o 8, UL

•••

Gerbiamieji.
Man gyvenančiam nuošalyje 

nuo VVorcesterio miesto labai 
malonu jKisimatyti su Maikio 
rėvų, o taip pat ir su Moterų 
skyriaus rašiniais. Aš jau esu 
našlys apie 20 metų, palikau 
našlauti su 5 mažutėliais, sten- 
?iausi juos išauginti ir išmoks
linti. Tad per visus mano var
go metus ir sunkius laikus Mai 
iio Tėvas mane suramindavo, 
•es mat ir jis pats yra našlys. 

Šiai tau. Tėvai, penkinę ant ru-, 
?inės, kad turėtai ką užpilti ant i 
tos gyvatinės. J. Pranaitis.

Wcrcester, Mass.

Sumani Sekretorė Pasako Paslaptį

ir

Gerbiamas redaktoriau,
Aš suradau vieną naują “Ke-i 

leivio skaitytoją ir prašua siu-j 
*1 i laikraštį Mrs. Marijonai 
Stankauskienei nurodytu adre-l 
su. Prisiunčiu Maikio*Tėvui $ž| 
nnt ruginės, dabar šalčiai, tai 
Seniui reikės išsigerti.

Keleivis” yra geriausas dar
bininkų laikraštis, aš jau 
skaitau 30 metu ir kitiems

Paieškai! Ausrusto Gavėno, kilusio 
iš Sutkų kaimo, Kidulių valsčiaus. 
Sakių apskrities. Jis ai-.ažiavo Ka- 
nadon l;<2:> ar 1927 metais. Turiu la
bai svarlrų reikalų. Prašau atsi
šaukti ar ii pažįstančių man praneš
ti jo adresų. (7)

Adolfas Ruzas.
M.i'.rratb. Altų. Canada.

Paieška’! Amerikoj bei Kanadoj 
gyvenančių Riminių ir pažįstamų, 
taippi norėčiau susirašinėti su am. - 
rikiečiais lietuviais, pasikeičiant in- 

į formac ijomis. Ona Milerytč.
Stelia .Maris Xyiw>r<r, Henmaik.

Puieškau Alenos Uostytos iš Sta
kių ir Antano Pinki-vičiaus iš Sven- 
driškių. Turiu svarbų reikalų, pra
šau atsiliept. (71

!!. S'imonavičius,
92 Plainfi.bl st., Provid<u!<» 9, lt U

Paieškai! I>ominiko Mišeikio ir š< 
mos, paeinančio nuo Eržvilko. Butą-Į 
čių kaimo. Prašau atsiliepti jį patį! 
ar kas apie jį žino pranešti. (7| 

It. Simonavičius,
92 Plainfiebl st., Providence 9, lt. I.

vi-]

“A
Caiiiornij*

žinau Km .iš važiuosiu. Kitąmet aš nuvažiuosiu atsotogom 
Tam tikslui aš taupinau pinigus Savings Banke.” 
ergaitės paslaptimi savo svajonėms pasiekti ga- 
ir ius. pradėdami taupyt pinigus sau arba savo 

įpilkit, kad šeimos laimė remiasi taupumu. Jūsų 
ia Savings Banke yra pilnai apsaugoti. Paieško
ki vardo žodžių “Savings Bank” arba “Institution

Tos gudri<'s 
lit pasinau< 
šeimai. Ats 
pinigai Mot 
k it tarp bar.

Aš rmriu 
iš lsS5 m. 
krakiškių ir 

. parapijo
Antanas 

llt W. l.eonanl

žinoti ar yra kas fryvas 
riminių ir pažįstamų ir 

prenkiškiečių, Krakių 
0)

< Ragauskas, 
st., U'aterbury, Conn.

. pačius 
1 liepti

for Savings.' Tenai visada pažymėta: Matosi Savings Bank. j 253

Aš fina Radzevičiūtė Snarskiene 
paieškau pusbrolius Jurgį. Juozą ir 
Antaną Radzevičius kilusius iš lga- 
kiemio kaimo, Garliavos parapijos. 
Turiu svarbių reikalų ir prašau juo 
->3čius arba kas apie juos žino atši

pti šiuo adresu:
Ona Snarskienė 

Elm st.,

Ha, matau milijonus besikankinan
čius lt. omai • ki...-, skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumu varginami žmo
nes skundžiasi. linksnio Galinga 
Mestis, sudaryta is daug skirtingų 
elementu ir brangiu aliejų, iš skir
tingu kraštu s\ ieto. šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtos skau
smus! Sena ir tei inga patarlė sa
ko: kas tepu, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir Vėl 
tepk su Pek-nio Galinga Mosčia. 
Turime daug laišku nuo žmonių, ko
rio liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Dek mo Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (e-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment 

P. O. Ros 66b. Newark. N. I.

(f,-s Į

New Britain; Conn.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivį”. Metams $3.00.

5ae.ua
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Vietinės Žinios
BOSTONO LIETIMAI IŠKILMINGAI 
MINĖS LIETI VOS LAISVES DIENA

Šį sekmadienį, vasario ' 
d., visi Bostono ir a; idin- 
kių lietuviai iškilmingai mi
nės Lietuvos nej’: u-dauso- 
mybės paskeibimo 3<> inttv 
sukaktuves.

Iškilmingas " sukaktuviv: 
minėjimas Įvyks South Bos
tono High School didžiojo; 
salėj, Thomas Bark. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Dalyvaus ir pasakvs kal
bas žymus kalbėtojai: Jung 
tinių Amerikos Valstybių 
kongresmanas John F. Ken- 
ntdv iš Washingtono. 1). C. 
Lietuvos Konsulas A. O. 
Shalina. Kun. Jonas B :re- 
vičius, S. J. — tremtinys. 
Dr. gydytojas Petras Kaz
lauskas, ką tik atvykęs iš 
Europos. Estų ir latviu at-' 
stovai. Vieliniai kalbėtojai.

Kongresmenas John F. 
Kcnnedy kalbės Lietuvos 
Nepriklausomybes Minėji
me, Vasario 15 d. South Bo
ston High School Auditori
joje.

■gero-J..

Vasario 15 Liet. Nepriklausomybės Minėjimas
CAMBRIDGE LIETUVIAI Lietuvai Remti Draugijos

MINĖS LIETUVOS NE- Susirinkimas
PRIKLAUSOMYBĘ L. R. Draugijos Bostono'

ši sekmadienį, vasario 15 skyriaus narių susirinkimas 
d. kaip šešios valandos va- Įvyksta šį šeštadienį, vasa- 
kare Cambridge lietuviai rio 14 d. 7:30 vai. vakare, 
minės Lietuvos nepriklauso- Sandaros svetainėje. Visi 
mybės paskelbimo sukaktu- nariai malonėkit dalyvauti.’ 
ves. Minėjimą rengia Cam-;Bus išduotas raportas iš įvy- 
bridge Susivienijimo Lietu-Įkusio skyrių seimo ir iš bū
vių Amerikoje kuopa. Lio- vusios musų skyriaus meti- 
tuvos Sūnų Draugija. Lie
tuvių Socialdemokratų Są

jungos kuopa ir Lietuvai! 
i Remti Draugijos skyrius.

Minėjime bus dainų pro

nes vakarienės. Yra ir kitų 
reikalų. Valdyba.

i Minėjo Vedybų Sukaktuves
! Žinomi South Bostono 

įgrama ir bus keli kalbėto-Į biznieriai, Silvestras ir Juii-i 
|jai. Pradžia 6 vai. vakare, j ja Zaveskai, praeitą ketvir-i 
! Viešas susirinkimas Įvyksjtadienį minėjo savo vadybi- 
1 Cambridge Lietuvių Pilie-’nio gyvenimo 35 metų su-' 
ičių kliube. 823 Main st ikaktuves. Ta proga būrelis- 
-Visi lietuviai kviečiami -<t- i draugų buvo suėję pas juosi 
įsilankyti. įžanga nemoka-j į užeigą ir atsinešė glėbius
i ma. Rep. ,gerų linkėjimų

mu.

Amerikos legijono 
no Dariaus protas atatinka
mom ceremonijom pagerbs 
žuvusiuosius dėl laisvės.

Puiki meninė Programa:
Muzikas R. Juška. “Ga

bijos’’ ir “Dainos" chorai., ... . , .
Solistai: Dr. J. Antanėlis ir l.1|o.J nia,/to pakietų. Sude-
p-lė A. Grabijoliutė. {? $T1G° !!'. pa.prg’e,’1ka? dr?’

Visi gausiai susirinkime -fonuska n Stella. Jonns- 
paminėti didžiąją Lietuvos b*iei’1^ pasiimtų pasiuntimo
Laisvės šventę. Ateikime ^al *C:? .Z?1 >a'alte;
visi ir pakelkime musų bal- Įal^(> paskutinieji pakietai, 
sa už Lietuvos išlaisvinimą. ’au ,)UV° įsiusti.

MUSŲ PADĖKA GE
RIEMS DRAUGAMS
Sausio 29 d. gavom laiš

ką nuo drg. X. .Jonuškos, 
kad turi pas mus atvykti 
sausio 31 d. vakare “su or
ganizacijos reikalais’’. Pa-

PASIUNTĖ 35 MAISTO jskirtą dieną aštuntą valan- 
PAKIETUS j,ją suskambėjo skambutis

LSS 60 kuopos keli na-'ir kai.. ^Oanau <I«'4-S tai 
liai po -Keleivio- vakaiie-;P?m?f!?u .d“2!*
nes sutarė pasiųsti badau
jantiems lietuviams Vokie-

ir sveiKini-
Buvęs.

Širdingą Ačiū
Širdingai dėkoju visoms 

“Dainos” draugijos vaka
rienės šeimininkėms už ma
lonų ir nuoširdų darbą mo
siant .vakarienę, o taip pat 
"• dainininkėms, kurios pa-

BAISUS NELAIMĖS VAIZDAS

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus, put«rsiuie

Jau Turime Visokio Ta voru

Flood Siįuare 
H ar d įnirę €a.
A. J. ALEKNA. Pro,,.

t»2X K. Itroadsav, So. llostone
TeL ŠOU 41«

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches - Je»elry - Diamonds 
Kadios - Eleetn.al \|»pliainvt»

379 VV. Itroad“:iy.
TeL SOtJ

So. 
o; ij

lUi.ton

BORIS BEVERAGE CO.

ii

už teisingą taiką, už 
visoms taut< >r 
kilmės kraštui Lietuvai.

Tenebunie nė vieno lietu
vio, kuris tą dieną nepa
remtų kovą už lietuviu tau
tos laisvę ir

ru. Drg. X'. Jonuška trum
pai paaiškino, kad draugai 
sumanę padalyti mano na-: 
m o įkurtuves. Taigi, pradė
jom įkurtuves. Gerosios 
draugės padėjo skanaus 
maisto, vyrai ištraukė bute
liukus. o mums teko malo
numas turėti draugiška ir

dėjo valgius nešioti į sta
lus. Širdingas ačiū visoms. 
Vakarienės šeimininkas

Stasys Paura.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

J uozas Stendalis.
Telef.: ŠOU 3111.

Ka»o laivyno sunkvežimis (trokas) susidūrė su mažu 
keleiviniu automobiliu netoli Attieboro, Mass. Vie
nas jurininkas buvo vietoje užmuštas, jo sukniubęs 
lavonas matosi po sudužusio troko, o kitas jurinin
kas buvo nuvežtas į ligoninę sunkiai sužeistas. Už
muštasis yra jurininkas Harold Caldvvell.

Lankėsi Redakcijoj Mass., pranešdami savo įs- 
Šį pirmadienį musų re- pūdžius, o skelbimus prašo- 

dakcijoj lankėsi senas “Ke- me siųsti į 502 East Broad- 
Įeivio” skaitytojas ir rėmė- way, So. Boston 27, Mass. 
jas, drg. A. Abazorius iš “ -
Mattapan, Mass. Svetys ap-

įžiurėjo musų Įstaigą, atsi
naujino laikrašti ir paliko 
laikraščio namo išpirkimui 
$1.50. |

Tel. ŠOU 2712 arba B1G V013J

Dr. J. C. Seynvmr j
(LANDŽIUS) JA

Lietuvis Gydytojas ir < hiruritas
Vartoja vėliausios kuiistruk, :j'»-< 

X-KAY Aparatu
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-s 
534 BK0ADW\V.

SO. BOSTON, MASS.

Steponas MinkusPRANO ADOMAIČIO 
ATMINČIAI

JEIGU REIKIA PAGAL
BOS IŠPILDYME 

INCOME TAX
TA . . ... i blankų, kreipkitės pasDu plėšikai pirmadienio, John J. Roman ir Sūnų: 

vakare Įėjo Į C. Gorniko vakarais, nuo 6 iki 9 valandos: 
krautuvę, Dorchester gatvė-j šeštadieniais, nuo 1 iki 9 va!., 
je ir atėmė iš savininko 92j adv. F. J. Bagočiaus ofise,’ 
doleriu ir privertė jį atida-'302 \V. Broadway, So. Bostone, 
ryti seifą, iš kurio plėšikai;
pasiėmė 8 laikrodukus.

i’žįl’y . kietu p: siuntimo pinigais!suipii.-e parę. 
’J1V Prisidėjo draugai: J. Jan-

:auskas šio. S. Michelso- \aleikai. J. Kai
nas $10, ir po $5 sudėjo V.į1^1013.1’ T ’v"’s 
Ancsta, Marcinkus. P. Bra-'Siun.a1’ ^ies^ai» A. Babi- 
zaitis ir A. \Yaleyko. Kiti|j-ene 
prisidėjusieji nenorėjo sa-! ?aa._

:r musu ;

. 1..»<vL-*-«xi 11 o UV: i
iVo vardu skelbti.

Sausio pabaigoje i 
centro gautas laiškas, kuria- 

Dai- !T,e P,ai° reguliariai siunti- 
v,,n. net i maisto pakietus trims 

jauniems draugams Vokie-

DAINOS MĖGĖJU VAKA
RAS GERAI PAVYKO
Praeitą sekmadieni 

nos” draugi.,o> ruošta 
certas-vakarienė praėjo su
dideliu pasisekimu. South 
Bostono Piliečių mrazgios 
svetainė buvo pilna rinkti
nės publikos, km : >uėio nu
klausyti “Daim choro 
gražaus dainavimo. Kalbu 
vakarienėj visai nebuvo 
bet užtat no vakarienės

T uoj 
,ū

po laiško gavit! joj.,
mo keli draugai pasitarė 
sudėjo pinigų $21 ir pa
prašė tuos pačius nenuilsta- 
nus draugus Jonuškas. kad 
.a-i t;.-tų pakietukus. Maisto 

kietai jau išsiųsti. Pini
gus sudėjo

ir J. Jankauskas. Vė- 
pribuvo ir Kairaičiu

žentas su moterė.
Visiems draugams už ma- 

LSSHonų prisiminimą. geras
vaišes ir gražias dovanas, o 
tai j gi ir už širdingus svei
kinimo žodžius tariame mu
sų širdingą padėką.
Anna ir John Andriukaičiai

i> < neiTvi'zAn ▲ r .a V A Al
(8)

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE & INSLKANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. lloslon Cy48
—• _ /kui/u u’ If.LT

W«t Koibury, Msmm.
Tel. l**ritwajr 1233-W

Dvejų šeimynų namas su šiu
šių taisymo dirbtuvėle parsi- 

j duoda tuoj pat 675 E. 8th st.. 
Lietuvių Radio Korpora- So. Bostone. Kaina $3.500. 

cijos programa ateinantį ne-{Kreiptis nurodytu adresu, 
dėldienį iš W0RL stoties.

RADIJO PROGRAMA

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

ir nuo 7 iki H

546 BR0ADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Telafooas: SOUth Boston 1320

1948 m. vasario 9 d. su-.950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
kako lygiai 3 metai k^ip 10:30 ryto bus tokia: 
Pacifiko salų kautynėse, ne- . ,.,
toli nuo Japonijos, žuvo A-; 
merikos kareivis Pranas

DR. ROSENGARD ATI
DARĖ OFISĄ

David E. Rosengard, M. 
į D., praneša, kad 26 sausio 
atidaręs medicinos ofisai! 
prie 414 W. BroaduayJ 
kampas F streeto, South Bo- j 
stone.

Dr. Rosengard yra gimęs 
ir augęs So. Bostone, pra
leidęs 2 metu Carnev Ligo
ninėj ir 1 metus Lynno Li
goninėj. Prieš tai jisai vedė 
Broadvvay PhaiTnacy ant' 
kampo D ir Broadvvay. Po; 
to jisai įstojo laivyno medi
kų korpusan, iš kurio nese-i 
nai buvo paliuosuotas. Jis į 
supranta truputį ir lietuviš
kai. (7>

Lankėsi J. Kilimonis iš 
Montrealio

Praeitą šeštadienį musų 
redakcijoj lankėsi drg. J. 
Kilimonis iš Montrealio. 

draugai J. Jan- Kanadoj. Sakė. greitu laiku 
•Siu, V. A nešta ir kelsis gyventi i Los Ange- 

•:is no <5 ii- tam rei- les, Calif. Svetys atsinauji-
apie pusantros valandos’ tę
sėsi retai girdimas parinktų • • •’u.n ......
dainų koncertus, kurio tik- ' *buvo “konliskuotas no laikrašti ir paliko porą 
rai verta buvo paklausyti, pi'-;”3:' <lrg- P. Kriaučiuko';dolerių musų namo fondui.

Choras padainavo 17 dai- ' eris, kurs užklydo i Bos-j Į—;-------
nu. o pabaigus koncertui omą kiliems reikalams, bet'Šį Sekmadienį Sandariečių 
publika karštai.- plojimais (nuvažiavo Į \ okietiją su!
dar priprašė jau į avargu-

, sias dainininkes padainuoti 
porą dainų ir pagaliau visu 
publika bendrai su choru 
užbaigė ta malonu koncer-

T

Vakarienė
Sandaros vietinė kuopa 

rengia savo

tą su skambia ir jautria dai 
na “Kur banguoja X’emunė 
lis”;

(’bore, po vadovybe p-lė.- 
A. Tataroniutės, dainavo 
pelė Milda Anestaitė, p-nia 
A. Audick, panelės Anna 
Balchas ir Olga Brasiski? 
ir ponios E. Chaplik.

maišiu. LSS 60 kuopos na
riu -usirinkime bus nutarta.’šį sekmadienį 
; aip finansuoti reguliariškąbąvetainėj šaunų bankietą. 
maisto siuntimą nurody-jPradžia 6 vai. Bankieto pel- 
tiems draugams. jnas eis Lietuvos vadavimo

reikalams. Kviečiami visi 
Tai nėra visas LSS 60 į ateiti.

[kuopos narių pasiųstas mai-{
p-!ės '5<!S- I)r'- Januška ir ki- Dorchesterio Kliubo Narių 

:ti draugai jau senai pasiun- Susirinkimas
čia beveik kas savaitę po Ši penktadienį, vasario 13 
vieną kitą maisto pakietai d. 8 vai. vakare Įvyks Dor- 
badaiijantienis draugams chesterio Lietuviu Pil. Kliu

2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.Adomaitis. Jis 

Amerikos ir už musų visų 
laisvę. Tebūnie jam amžina savo Įspūdžius ir nusiųskit 
ramybė, o jo atmintis bus šiuo adresu: W0RL Sta- 
mums visada brangi. tion, Lithuanian Program,

Nuliudusi Šeima. 216 Tremont st., Boston,

ŽUVO uz
Po programos parašykite

Didelis Ban kietas
Lietuvos Nepriklausomybei Paminėti

Rengia A. L. T. Sandaros 7-ta Kuopa

ŠĮ SEKMADIENĮ, VASARIO 15 D.
Sandaros Svetainėje, 124 F Street, South Bostone

Rengėjai kviečia visus ateiti ir užtikrina svečiams gerą 
laika. Pradžia 6 vai. vakare.

kl- e--... .r,. *- # ---- 1i- 'Vokietijoj. Tik apie tai ma- bo nariu susirinkimas, kliu-, 
Hiirh-Vincinnuitė K Kar-’zal ,uvo kalbama, nes. kaip bo patalpose. 1810 Dor-! 
chis J Peteheli, F. Itut-'vicnas drau?as sakė. “ge- chester avė. Visi nariai 
kauskas ir G. Simon. ,as f’ai,,as nemėgsta ant kviečiami atsilankyti. t

Sunku butu pasakyti, ku- džiaunamas . Rep. Valdyba,
ri daina klausytojams dait-
giau j atiko. Atrodė, kad 
publika, lyg užburta, klau
sėsi gražių dainų ir triukš
mingais ploiimais reiškė 
savo pasitenkinimą.

Vakariene atidarė ir jai 
vadovavo “Dainos” draugi- 
;’os pirmininkė Mrs. M. Mi- 
<helson, o gardžios vaka
rienės šeimininkas buvo 
Stasys Paura. Vakarienės 
šeimininkės ir darbininkės 
buvo draugės Brazaitienė.
Simonavičienė, Žiurėnienė.
Kisliauskienė. K. Valantie-; 
nė, Audick - Audickienė.
Strimaitienė ir draugai Au
dickas, Jankauskas. X’. Ji-

Dabar yra laikas 
KURTI SAU ATSARGAS

Vis da padėk iki $40 per mėnesį 
SERIJŲ ŠERAIS
Įdek nuo $200 iki $2000 į 
IŠMOKĖTUS ŠĖRUS
kurie turi pastovią vertę ir bet kada galima 
už juos gaut pažymėtą vertę ($200 už serą)

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas!

SEKMADIENĮ, VASARIO 15, 1948
Cambridge Lietuvių Piliečių Kliube

823 Main Street, Cambridge, Mass.
- - ■ 1 — ■

z Pradžia 6 vai. vakare.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lč Amclia Tatarė
ms. kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUP1O.
180 Boykston Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELlot 8222

nuška ir P. Brazaitis. Prie 
stalų padavinėjo ir kai ku
rios dainininkės.

Kaip -eriįų ščrai taip ir išmokėti Sėrai visada moka 
hKTYEIUO lUVIDENTl'S ir yra pilnai AUDRAI STI

MERCHANTS
CO-OPERATIVE BANK

"I»iaugiškas Taupiųjų ir Namų Savininkų Bankas" 
Ji Svilinti Siieel — CApil»»l 7-9890 — tfcmlnn. Mass.

Cambridge Lietuviai!
Šį sekmadienį, vasario 15 d. visi susirinkite į Cam- 

1 ridge Lietuvių Kliubą, 823 Main st. Ten įvyks iš
kilmingas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 30 
metu sukaktuvių minėjimas.

Susirinkime kalbės tremtiniai V. Končius, S. Jasu- 
iis ir “Keleivio” redaktorius J. Januškis.

Bus dainų programa, dalyvaujant muzikos moky
tojai p-lei A. Tataroniutei ir dainininkei solistei Mrs. 
Eleanor High-Vinciunaitei.

Minėjimą rengia Cambridge lietuvių organizacijos
Ateikime visi paminėti Lietuvos Laisvės šventę. 

Pradžia 6 vai. vakare.

TURĖKIT FONIV
Pasidarykit rekordą ■"* Wileo»- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Coniulea.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti 

Darbas Garantuotos ant 
Radiju ir Radijo-Fonoa ra f«

Dabar Radijų Pardavimas 
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center

S-»2 E. Broaduay
prie Lincoln School 

Tel. ŠOU 2446

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandom: 2-1 ir 6;8 

Nedėliotnis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

27S HARVARD STREET 
luiap. laman SU, arto Centrai

CAMBRIDGE. MASS.

C

ToL ŠOU 280*

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiao valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomm:
Nuo 9 r)lo iki 13 diom

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILIA)RY
16 Tremnnl SI., himhal KuilHmg 

Kambarys 2O.V
BOSTON. Tlef- I-afavette 2371 

arba: Somerset 2044 J 
SPECIALISTAS KRAU.IO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro* Kraujo Patikriaia*

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

f/ ' -š. i

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(losured 
Movera)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, lųuna prieinama 
S26 KROVINY A Y,

80. BOSTON. MASU. 
TaL SOUth Boaton 461«

i 9




