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Pusantro Niliono Darbininkų
Išeina į Streiką Šią Savaitę

ATVYKĘ BERLYNAN ŽYDAI GAUNA DUONOS

Atskiro Numerio
Kaina 6 ceatai.

41 METAI

Londone Renkasi Jungtinių
Tautų Pirmas Susirinkimas

Sausio 10 d. Londone
Šią savaitę pusantro mi-l
Kongresas ir atomų pradeda
Pergales Rūbų
posėdžiauti Jungti
liono darbininkų Amerikos'
kontrolė
Vajus
nių
Tautų
Organizacijos vi
svarbiausiose pramonės ša-'
suotinas susirinkimas. 51
koše žada išeiti j streiką. į
valstybė bus atstovaujama
Valstybės
sekretorius
*J.
Amerikiečiai
renka
viso

700,000 plieno darbininku
F. Byrnes pirmadieni išvy pirmame visuotiname susi
yra nutarę stoti Į streiką kius rubus, biedniems iš
ko i Londoną, i pirmąjį J. rinkime. Amerikoje reiškia
sausio 14 d. 200,000 elekt tremtiems Europos, Filipinų
Tautų Org. visuotiną susi ma nusivylimo, kad Sovietų
ros darbininkų žada išeiti į ir Tolimų Rytų žmonėms.
Rusija Į pirmą J. T. Orga
rinkimą.
streiką sausio 15 d. 376,000 Šj kartą taip daroma pagal
nizacijos
susirinkimą neat
skerdyklų darbininkų CIO prašymą iš Victorv ClothPrieš išvykdamas Byrnes
siunčia
užsienių
reikalų ko
ir Darbo Federacijos narių, ing Collection, kuris prasi
sakė, kad tiktai Amerikos
išeina i streiką sausio 16 d. dėjo sausio 7 d ir tęsis ligi
kongresas galės perleisti a- misaro V. Molotovo. Visos
Prie jau vykstančio auto sausio 31 d. Henry J. Kaitomų energijos gamybos didžiosios valstybės bus at
mobilių darbininkų streiko ser, pirmininkas šio vajaus,
kontrolę Jungtinių Tautų stovaujamos
.
. . . savo....atsakoOrganizacijos “atominei ko- mingų užsienių politikos v a(streikuoja 200,000 darbi kaip buvo praeito pavasario
misijai.
” Pagal Maskvos dovų ir tiktai Sovietų Rusininkų) ateinančią savaitę vajaus.
“trijų didžiųjų” susitarimą. Ja atstovaus nežymus valdiTarpe milionų žmonių
gali prisidėti virš miliono
naujų streikierių. Į streiką kuriems pagelba yra labai
atomų energijos kontrolė; ninkas.
bus pavesta specialinei J., . Pirmasis J. T. O. visuo250,000
telefonų
reikalinga,
yra
visoki
zmožada stoti
Šiomis dienomis Berlynan atvyko iš Lenkijos 5,000 žydų. Matyt, tvarka
T. O. komisijai. Dabar Byr-j^’Ras susinn rimas. bus Da
tarnautojų, kurie nori “sim-nės: kūdikiai, mokyklų berjiems buvo tenai nepakeliama. Bet Berlyne jie irgi neturi iš ko gyventi. Ši
nes paaiškino, kad galuti- ^estas organizacijos reira{atilos streiku” paremti niukai ir mergiatės, ūkio
nuotrauka parodo, kaip Jungtinių Tautu administracija dalija jiems duoną—
streikuojančius Western E- zmones, siuvėjai, ofiso dar
nai tą klausimą spręs Ame-Uams- Visuotinas susirinkivienas kepalėlis keturiems asmenims arr. dienos.
įvairius
lectric kompanijos darbi bininkai, gydytojai, moky
rikos kongresas, be jo suti-j1?^ turės išrinkti
.
. .
kimo nei rusai, nei kitos tau- L T. O. pareigūnus, komisitojai, motinos, ligoniai, be
ninkus.
Prezidentas savo kreipi- laisviai, benamiai, visoki. Lietuvos Ministro “ Rinkimai” Lietuvoj Kareiviai mitinguoja tos negaus nieko sužinoti jas ir turės nustatyti save
darbo tvarką. Bet ir šiame
mesi į tautą praeitą savaitę ši žiema bus neišpasakytai
apie atomų bombas.
telegrama
nori
važiuot
namo!
pirmame susirinkime gali
reikalavo iš kongreso priim- sunki. Europoje stoka kuNew York (LAIC)—Mas
iškilti “sprogstamų klausi
ti skubius įstatymus, kad iro. 18,000.000 žmonių Filikvos laikraštis “Pravda'’ nr.
SIULO 274 AKRUS ŽE mų.”
Trijų paskutinės Konfe
Musų
vyriausybė
paskel

valdžia galėtų sėkmingai i pinuose reikalingi lengves- rencijos proga, spaudoje ir 244 paskelbė! rinkimų įsta
MĖS JUNGT. TAUTŲ
Jungtinių Tautų Organi
tarpininkauti darbininkų ir niu rūbų. Ir drabužių auko- per radio skleidžiamos spe tymą į vyriausią SSSR so bė. kad nuo naujų metų ma
NAMAMS
žiau
kareivių
bus
paleidžia

zacijoj
dalyvauja Iranas,
kapitalistų ginčuose. Prezi- tojai tegu neužmiršta, kad kuliacinės žinios, buk So vietą. Šio Įstatymo nuostama
namo
iš
armijos.
Ameri

Turkija ir Rusija. Tarą tų
dentas ragina piliečius da- svarbu yra įdėti ir apatinių
rinkimai
bus ivykdomi kos kareiviai Filipinuose dėl
New Hampshire valstijoj valstybių eina ginčai, ku
agresija Baltijos kraš.
•
n
lyti spaudimą į kongresmo- drabužių. Ypatingai reikia vietų
vakari- ir Lietuvoje. Pagal str. 12 10 Pakėlė protestą. Pirmą yra inkorporuota organiza- riuos sukėlė Rusija l-vo reinus ir reikalauti iš jų išleis= batų ir kaliošų, Graikijoj. tvose
__mų gaiymu
_ ~asusilauksianti
i * _ pnpazinintu,
* y •__ y- galės balsuot! visi svietu.
jį dieni vakare kareivių iš ciia vardu “Pasaulio
TuSija'h-'šaLenkijoj. Pabalti jos valšty"
ti reikalingus įstatymus.
piliečiai
sulaŪRę
18
m.,
ga-Į
ra
interesuotos
pusės
inspi

rinktas
penkių
vyrų
komi.
.
.
guos
Centras
”
f
woria
r
ei-:
vo
“
sukilimu
”
Trane. DiKaip dabar padėtis yra,,,bėse
. ir Jugoslavijoj ukinin-j ruotas grynas prasimany lės balsuoti toj teritorijoj,, tetas sušaukė kareivių mi-.lo\vship Centei). kuri dabar šiosios valstybės bijo, kad
valdžia negali daug prisidė- ^ai.^Pmauja kojas visokiais mas. Amerikos vyriausybės kur rinkimų metu bus. Tai fino-a
nrnfpstnnfi nnps
np- Siūlo
Tautu Orca•
T.._
-ly
tingą protestuoti
prieš ne
siulo Jungtiniu
Jungtinių Tautų
Orga- rn._
Turkija. jr
Iranas neiškeltų
ti prie ginčų išlyginimo. maišais. Filipinuose žmones tvirtas ikišiolinis nusistaty gi, Lietuvoje galės balsuoti grąžinimą kareivių namo. nizacnai -74 akrus žemes Rusijos agresijos prieš tas
ir dešimtys tūkstančių iš 3.000 kareiviu Manilos mie- su šešiais trobesiais — be 5
Valdžios bandymas sutai moka $50 už porą batų.
mas šiame reikale nėra pa
Rusijos atgabentų žmonių ste padarė protesto eiseną! jokio atlyginimo. Tas plotas salis. Jei tai įvyktų, tai pirkinti automobilių darbinin Europos stovykloms rei kitėjęs.
mas J. T. O. susirinkimas
kus su darbdaviais nedavė kia lovoms patiesalų, kaldŽadeikis. bei Lietuvon atvarytų rau prie generalinio štabo,
Iš randasi netoli nuo Conway galėtų suirti.
donarmiečiu (rink. istatvmo tos eisenos parinktas ka N. H. Vieta esanti be galo
jokių rezultatų. Jau aštuo- rų.
Washington. D. C.
Del kitų “degamų” pa
6 str.).
nios savaitės General Mo UNRRA. šimtai organi January 3, 1946.
reivių komitetas tarėsi su graži, tikras rojus vasaros saulio klausimų, tikimasi,
tors dirbtuvių darbininkai zacijų ir įstaigų, valdžia,’
Rinkimų komisijose iš po- vadovaujančiu g e n e r o 1 u metu, o žiemos metu — ant
streikuoja ir dar nesimato bažnyčios ir tūkstančiai as
PASIRAŠYTA PfRMA i litinių partijų, pagal str. 36, Styer: kareiviai reikalavo ra Šveicarija. Ji taip graži, kad jie šiuo metu yra kiek
tam streikui galo. Darbinin menų dalyvaus šiame vaju; tegali dalyvauti tik komu- greičiau grąžinti namo. Ge- kad šita organizacija vadi- apmalšinti. Po Maksvos
TAIKOS SUTARTIS
kai reikalauja pakelti už je. Prisidėkite visi
mstų partijos atstovai
nerolas Styer sako. kad pa na ia “Miškų Farmu-Ežerų''Rtr}iU di<įTJU" nu1%rim.?Balkanų klausimas liko xsdarbius. už 40 valandų dar
FLIS.
n Kalnu Rojumi.” ‘
Per Naujus Metus Angli
sikeitusi politinė padėtis ne iPirmoji
laisvų
’
rinkimų
J
I
spręstas
taip. kaip rusai nobo jie nori tiek atlyginimo,
ja ir Siamas pasirašė piimą sąlyga — galėt laisvai pa leidžia grąžinti visų karei
Jeigu
šito
ploto
neužtek

rejo.
Didžiosios
valstybės
kiek karo metu gaudavo už KĄ SAKĖ GENEROLAS po antro pasaulinio karo
vių namo.
rinkti
kandidatus.
Čia
gi,
tų, aplinkui esą pakanka Balkanų tautų laisvę išmai
48 valandas darbo. Kapita
Kareivių mitingai ir pro mai gražių vietų, kurias la nė į “taiką.” Kinijos, Korė
taikos sutarti. Taikos sutar pagal paskelbto linkimų įs
MORGAN
listai siūlo daug mažiau.
tis atstato Siamo (Thailan- tatymo 57 str. iš politinių testai rodo. kad disciplina bai pigiai galima butų da- jos ir Japonijos klausimai
Jei streikuos plieno pra
armijoj smunka. Namų iš
UNRRA vedėjas Vokieti do) nepriklausomybę, bet
irgi šiuo tarpu skaitomi lyg
monės darbininkai, tai po joj. anglų generolas Mor uždeda Siamui kai kurias partijų, galinčių dalyvauti siilgę kareiviai nebenori pirkti.
kandidatų
parinkimo,
tik
išspręsti. Ten Rusija, Ame
savaitės kitos ir visa krašto gan, prieš kelias dienas pa pareigas, kaip tai grąžinti
Šitas pasiūlymas jau nu rika
klausyti vadų. Jie skun
viena
komunistų
partija
te

žada bendradarbiauti.
pramonė pajus to streiko sakė spaudai, jog niekas ne per karą užgrobtas anglu
džiasi, kad karas pasibaigė, siųstas į Londoną Jungtinių Atominės bombos klausi
dalyvauja.
pasekmes.
o juos laiko toli nuo namu. Tautų Organizacijos komi mas yra pavestas J. T. Or
sirūpina apie pabėgėlių ir teritorijas ir atlyginti kai
Įstatymo 78 str. skelbia,
Visoj Amerikoj darbinin “beviečių” žmonių ateitį. kuriuos nuostolius.
Nesenai Amerikos karei tetui, kuris atvyko Ameri ganizacijai išspręsti. Jei ne
jog,
bus
žymima
pase.
kad
kų kovos dėl uždarbių pa Generolas sakė. kad iš Len
Ne taip senai Amerikos
viai panašiai protestavo ir kon j ieškoti tinkamos vietos
kėlimo eina aštryn. Praeitą kijos eina organizuotas žy spaudoje buvo pasklidę gan balsavai. Kas tos žymės ne darė eisenas Frankfurte prie savo buveinei. Ar komite Iranas ir Turkija, tai J. T.
savaitę Stamford, Conn. dų bėgimas, kas tai tuos žy dai, kad Anglija neri “pa turės, pagal bolševikų fašis Maino, Vokietijoj. Ten keli tas šitą dovaną priims, da O. visuotinas susirinkimas
galėtų praeiti tylomis pro
darbininkai buvo paskelbę dus šelpia, aprūpina doku vergti” Siamą. Gandai pa tinius metodus — bus laiko tūkstančiai kareivių de nežinia.
skaudžiausius
pašau 1 i o
vienos dienos
visuotiną mentais ir padeda jiems pa sirodė be jokio pagrindo.
mas liaudies priešu.
monstravo prieš jų negrąži
skaudulius.
streiką, paremdami 3,000 bėgti. Todėl beviečių žmo
Siamas karo metu karia Vadinasi, nepaisant ką nimą namo.
UNRRA PAGELBA
mašinistų streiką Yale & nių skaičius auga. o kas su vo prieš aliantus. bet sia- rinkikai bedarytų, kito pa
Amerika ir Anglija daro
2,000 Amerikos kareivių
SOVIETU RUSIJAI
To\vne
kompanijoj, kur jais bus daroma, niekas ne miečiai “statė ant dviejų sirinkimo jiems nebus. Mū Francijoj padarė protesto
didelį spaudimą į Iraną ir
streikas jau tęsiasi nuo lap žino ir nesirūpina.
kad jos nekeltų sa
arklių” ir daugelis jų padė siškėmis normomis žiūrint, eiseną prie generolo McSovietų Rusija, dvi jos Turkiją,
kričio 8 d.
vo
ginčų
su Rusija. Ar toms
Narney štabo ir įteikė raš
jo aliantams mušti japonus.
Morgan pareiškimas su Tcdel Siamas labai pigiai bus tai ne rinkimai, o ko tu protestą prieš jų negrąži respublikos. Ukraina ir Bal valstybėms bus burna už
munistų partijai pagerbti
tarusija, gaus už 250.000.- daryta, pamatysime artimoj
kėlė audrą žydų tarpe. Jie atsipirko darant taiką.
nimą namo.
UŽMUŠĖ ŠEŠIŲ METU pradėjo
inscenizuota
policijos
de

000 dolerių UNRRA pagel- ateity.
kelti protestus ir
MERGAITĘ
monstracija.
bos 1946 metais. Taip pra
buvo žinių, kad generolas RUSAI NUŠOVĖ AME
POPIEŽIUS PATARIA
neša UNRRA vedėjas H.
bus atkauktas iš UNRRA
RIKOS KAREIVI
Nežinomi piktadariai pa vedėjo
VOKIEČIAMS
NUSI

Lehman. Pirmą kartą UN AUSTRIJA PRIPAŽINTA
vietos Vokietijoj.
SAKO, DAUG PABĖGĖvogė cbicagiškių Degnan Bet ta žinia
ŽEMINIMĄ
RRA pagelba eis tiesiai į
galutinai dar
GĖLIŲ PRONACIU
Berlyne du rusų kareiviai
šeimos dukrelę Suzaną, še nėra patvirtinta.
Amerikos vyriausybė pri
Sovietų
teritoriją.
nušovė vieną amerikieti,
šių metų amžiaus. Vagys
Popiežius išleido Vokieti
pažino
Austrijos valdžią ir
korporalą Mėlio Ciccone iš
Amerikos okupacine vy jos dvasininkams aplinkraš Seniau Amerikoje daug išreiškė vilties, kad Austri
reikalavo, kad tėvai sumo
kėtų jiems 20,000 dolerių. NUMATOMAS AMERI Philadelphijos. Du rusų ka riausybė Vokietija skelbia, tį. kuriuo pataria vokiečių! buvo kalbama, kad UNRRA; ja, įėjusi vėl » nepriklauso
reiviai suimti ir tardomi. kai tarpe Baltijos pabėgė tautai nesipriešinti, bet ken teikiama pagelba turėtų ei-j mų tautų šeimą, valdysis
KIETIS POPIEŽIUS
Pirmadieni policija atrado
Cicccne yra trečias ameri lių. bent dvejose s? vykio tėti nusižeminus, nes tokią ti per bešališkas rankas ir, demokratiškai. Anglija, Ru
pavogtą mergaitę nužudy
tą, ji buvo sukapota ir įmes Italiioje dabar yra plati kietis, kuris žuvo Berlyne se, esą surasta dauc prona- bausmę užtraukė jai naciz neturėtų būti naudojama sija ir Francija taip pat pri
cių. Kaip tyrinėjimą' nusta mas. Bet jis smerkia ir bol politinei propagandai ar pažino naują Austrijos val
ta į išmatų duobę. Policija nama knyga antgalviu: “Ar nuo rusų kulkų.
to, kas yra “pronacis ir kas ševikus, kurie savo zonoje diktatūros režimams stip džią ir Austrijos nepriklaubando surasti piktadarius. turėsime amerikietį popie
Iš Irano per Londoną ne, pranešimas nesako, bet vagia ne tiktai žmonių man rinti. Deja, tas reikalavimas į semybę.
Degnan šeimyna seniau gy žių?” Ant jos viršelio figū
veno Bostone ir per karą iš ruoja New Yorko arkivys praneša, jog šiauriniame galima spėti, jog tyrinėto tą, bet plėšia merginų ir paliko ant popierio ir šian
dien UNRRA pagelba dik
kupo Spellmano atvaizdas. Irane, Azerbeidžano provin jams užtenka to. kad kas moterų dorą.
sikėlė gyventi į Chicago.
tatūros
kraštuose, kaip Ju
FRANCUZAI PERKA
Biauri piktadarystė šukė Katalikų bažnyčia yra turė cijoj, trijuose miestuose ei nors savo valia yra pasitrau
goslavija, Lenkija, Albani AMERIKOS ORLAIVIUS
lė didelį susijaudinimą Chi- jusi 262 popiežių ir 52 iš jų na mūšiai tarp rusų palaiko kęs nuo bolševikų ir ji-< Jau
Užsisakykite
didelį
“
Keja ir kitos, eina per tų šacagoje. Atsitikimas su Deg buvo ne italai. Taigi nebūtų mų “sukilėlių” ir Irano ka skaitomas “pronaciu
pronaciu." Var
I
Francijos viešųjų darbi}
nan dukrele primena pana nieko nauja, jeigu dabarti- riuomenės. Irano kariuome * tojant toki bolševikišką leivio kalendorių 1946 m. lių valdžios rankas ir daž1
nai
yra
panaudojama
tam,
ministerija
užsakė Amerijos
galvai
numirus,
šų liūdną nuotikį su Lind-'niam
nė ir žandarmeriia bandoj mastą nesunku iš tikriausio Kaina 50 centų.
'
kad
sustiprinus
ten
esamas
koje
keliasdešimts
prekybos
bergo vaikučiu, kuris buvo butų išrinktas da sykį ne atsiimti iš “sukilėlių” jų' demokrato padaryti "pronadiktatūras.
orlaivių.
cį.”
1
pagrobtus miestus.
[ italas.
pavogtas ir nužudytas.

t
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KELEIVIS, SO. BOSTON
GENERAL MOTORS ATSTOVAI WASH1NGTONE

Kas Savaite
chologiniai visai neparuoštas
patekti i Europą už Rusijos
Associated Press prane ribų.
šė, kad Amerikos valdžioje “Daugelis neturtingų austrų
svarstoma pripažinti Rusi valstiečių ir darbininkų nete
jai Lietuvą, Latviją ir Esti ko savo menko turto dėl rusų
ją. Jau ne pirmą kaitą to plėšimo tik todėl, kad rusų ka
kios žinios pasklysta, bet reiviui buvo Įkalbėta, jog tai
Amerikos valdžia vis dar to yra buržujai. Daugelis anglų
kareivių ir austrų komunistų
“pripažinimo” nedaro.
“Naujienos” dėl to rašo: buvo baisiai nustebinti, kada
jie susidūrė su raudonąja ar
“Vakar “Naujienose” jau bu mija, koki ji yra tikrenybėje,
vo pranešta, kad valstybės de o ne propagandos aprašymuo
partamentas \Vashingtone nu se.”
neigė Associated Press pasa
kojimą, jogei Amerikos val
“Tribūne” sako, kad ru
džia šiemet duosianti savo su sų kareiviai plėšia ne todėl,
tikimą Maskvai laikyti Lietu kad jie yra blogi žmonės ar
vą, Latviją ir Estiją ‘Sovietu turi plėšikiškus palinkimus:
Sąjungos dalim.’ Buvo išreikš jie plėšia ir ne todėl, kad jų
ta abejonė dėl tos žinios tik įsitikinimai yra tokie razrumo ir musu Apžvalgos strai baininkiški. Bet rusų karei
psnyje, nurodant, kad tariami viai dažnai “nemoka geriau
‘diplomatiniai valdininkai’ sle elgtis.” Jie plėšia ir gvaltapia savo vardus ir patys va voja todėl, kad jiems buvo
dina savo pranašavimus ‘spe Įkalbėta žiūrėti Į europie
kuliacija.’
čius, kaip į “buržujus”—ne
“Tokiais spekuliavimais (spė prietelius.
Rusų kareivis
liejimais) kartais bandoma pa klausia save: “kodėl tie ka
tirti visuomenės opinija. Pa pitalistai ir buržujai turi tu
vartoja šitą priemonę ir val rėti laikrodėlius ir moteris,
džia, norėdama žinoti, ar pu- o jis, pergalėtojas, turi applika pritars kokiam nors jos sieti be tų gerumų?”
planuojamam žingsniui, ar ne.
Visaip galima aiškinti ru
Jeigu, pasirodžius sugalvotai sų plėšimus, bet dėl paties
‘žiniai,’ spauda ima ją palan plėšimų fakto abejonių nė
kiai komentuoti, tai valdžia ra. Visur rusų kareiviai pa
(tam tikras jos departamentas sirodė
kaip puslaukiniai
arba atsakomingas pareigū barbarai. Ar rusų valdžia
nas) numano, kad pasiprieši bandė ką daryti prieš rusų
nimo sumatytam žingsniui gal kareivių sauvaliavimus, tik
ir nebus.”
rų , žinių
Vietomis
, nėra.
,
... at-

Hitleriui tikrai “kaput

DEL TŲ GANDŲ

i Korėja nepatenkinta

Korėjos žmonės nepaten
Pagaliau, Amerikos ir
Anglijos žvalgyba surado kinti. Jie ruošia protesto de
Hitlerio “paskutini testa monstracijas, reikalaudami
mentą.” Jis prakeikia “tarp savo kraštui nepriklausomy
tautinę žydiją” ir savo pa- bės.
Maskvai reikalaujant ir
(sekėjams liepia “kovoti iki
Anglijai
su Amerika sutin
i mirties.”
Be kitko, Hitleris sako: kant, Korėja gauna “penk“Kad išvengti nuvertimo , metę globą,” kartu ir Rusiar pasidavimo gėdos, aš ir jos “globą.”
Korėjos
tačiau
mano žmona pasirinkom
Knrėins gyventojai
m
mirti. Norim, kad mudvie nori savarankiai tvarkytis,
jų kūnai butų tuojau sude be svetimų globos.
Ir nei vienas komunistiš
ginti toje pat vietoje, kur
-J aš per dvyliką metų tarna kas svirplys apie tai nečir
pia, nors čirpia dėl Indone
vau savo liaudžiai.”
zijos,
dėl Palestinos ir dėl
Taigi, neliko abejonės —
Hitleriui buvo “kaput.” Bet Azerbeidžano.
Stalino “saulė” aptemdė
jis nežino, kad ir jo parti
komunistų
protus ir sąžinę.
jai yra “kaput.” Vokietija
buvo sumušta, o gyvi išlikę “Raganos” Rumunijoj
Ši nuotrauka parodo General Motors korporacijos atstovus Įrodinėjant
Hitlerio sėbrai dabar sėdi
Trumano fact-finding komisijai Washingtone, kad korporacija negali mokė
Rumunijos sostinėj Bukaro kriminalistų suole; jie
ti tokių algų, kokių reikalauja darbininkai, jeigu valdžia neleidžia jai pa
chareste bus nauja “raga
laukia bausmės.
kelti kainų automobiliams. Dabar General Motors jau nebedalyvauja Truma
Taip užbaigė savo dienas nų byla.” Maskvos galia ir
no komisijos pasitarimuose.
moderniškieji kryžiokai na valia yra traukiami atsako
mybėn Julius Maniu ir Kon
ciai.
stantinas
Bratianu.
mes nieko nepadėsime. Pa Maištas “ rojuje
Maniu
— pažangus Ru
dėti Lietuvai ir lietuviams
munijos
valstiečių vadas;
Stebėkit padėti Lenkijoj
Į galime tiktai su aukomis,
-------------darbštumu ir dar kartą su Ten galima laukti “čistkų.’ Bratianu — liberalų vadas.
Lietuviai daug kalba apie ra aišku, kad norime pade- didelėmis aukomis. Padėti Tame bolševikų “rojų
Jiedu yra apšaukti “antivienybę. Tą žodi kartoja ti atsistatyti nepriklausomai lietuviams galime Įtraukda- je\’ kilo maištas — sukilo semįtais” ir “fašistais.”
geros valios žmonės, tą žo-Įir demokratiškai Lietuvai, mi Į lietuvišką darbą visus kvislinginė “valstiečių par
Žinoma, visa tai yra išdi piktnaudoja visokie blo-Į Be abejonės. Lietuvos vi- tuos lietuvius, kurie jokio tija,” kurią suorganizavo mislas, kitas Stalino čekistų
feriai ir grašiagaudžiai. Vie-i daus tvarka bus pačių Lie- visuomeninio darbo nedir bolševikai.
monas, bet...
Lenkijoj atsirado kita
nybė yra populiari. Juojtuvos žmonių reikalas, bet ba, kurie stovi nuošaliai
Teisiamieji nesulauks už
sunkesnė Lietuvos padėtis,! nereikia leisti save suve- musų organizacijų. Lietuvai valstiečių partija, kurios tarimo nei iš Londono, nei
juo daugiau žmonės kalbaĮdžioti tais žodžiais. Lietu- ir lietuviams galime padėti, priekyje stovi Jan Mikolaj iš Washingtono. Buvo “tri
apie vienybę ir mano. kad, i vos žmonės galės patys sa- jei šimtus lietuviškų organi czyk, buvęs lenkų tremtinės jų didžiųjų” pasitarimai,
susivieniję, mes busime sti-• vo vidaus tvarką nustatyti zacijų ir kliubų ištrauksime ( vyriausybės galva.
buvo dalybos ir — Rumuni
presni ir gal geriau paveik- tiktai tame atsitikime, jei iš šnapsinio “veikimo” už' Kadangi Mikolajczyk sa ja šiandien yra naujas Sta
lodo,,kad rusų '^ldzia\ a.!jsime Amerikos valdžią, kad Lietuva kursis demokratiš- baro Į visuomeninį darbą. vo laiku pataikavo Mask- lino kalėjimas, kitaip žino
bent karo vadovybė, patai ji laikytųsi Atlanto Čarte-ika. Jei Lietuvoje, po bolše- Čia turime plačiausią dirvą vai, tai Stalino čekistai jam ,mas kaip jo “Įtakos sfera,
RUSAI AUSTRIJOJE
kavo kareivių plėšimams.
neliečia
rio.
i vikų, atsirastų plechavičių naudingam veikimui, čia leido organizuot savo par-' Bolševikai
Rusų šeimininkavimo pa Kaip reikalas yra su ta gengė su kokiu nors “tau- galime daug daugiau laimė- tiją. O dabar —
Rumunijos “geležinių vilkų”
Austrijos rinkimai buvo sekmės Austrijoj (ir ne tik
Dabar
kilo
maištas.
Sa

tos
vadu
”
ir
užkartų
Lietu

ti,
negu
giedodami
nepa

vienybe?
Manding,
i
tą
rei
— tikrųjų fašistų.
laisvi ir visai demokratiški. Austrijoj) yra baisiai liūd
ko, dalis “valstiečių parti
vos
žmonėms
juodašimtišką
baigiamą
giesmę
apie
“
vie

kalą
reikia
taip
žiūrėti:
Vie

Rinkimuose dalyvavo 90% nos. Ekonominis skurdas ir
J. L. Alikauskas. jos” narių Įstojo Mikolaj- “Legenda ir myta*”
turinčių teisę balsuoti. Re moralinis sukrikimas — to- nybė dėl vienybės, tiktai diktatūrą, tada negalima nybę.”
L'/i nurfi inrt Tuo bud u Japonija neteko retos de=
nv
kalbėti apie tai, kad
zultatai tokie: Socialdemo-į ki vra bolševizmo dovana dėl puikaus žodžio, yra tuš butų
Stalino “saulei” padaryta koracijos. Naujų Metų die
kratai pravedė 77 atstovus, “išvaduotai” Europai. Aus čias dalykas. Apsivieniji- Lietuves žmonės “patys”
gėda.
ną imperatorius Hirohito
krikščionys demokratai — trijoj tik iš vienos mažos jimas dėl bendros veiklos. sprendžia Lietuvos vidaus Redakcijos Atsakymai. didelė
Kam
nors
ir
kada
nors
ri

dėl
atsiekimo
kokio
nors
tvarką.
Pirmoji
sąlyga
Lie

paskelbė tokią proklamaci
85 atstovus ir komunistai— provincijos. Rytinė Stiri- tikslo turj prasmėS tįktai
“Laisvoji Lietuva,” Mon- sis nuo pečių galvos...
tuvos
žmonių
laisvam
apsi

ją
3.
tevideo — Tamstų jieško- Ratavokit “matušką Rasėją’’
įn
’
n
nn
*vr
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■
tame
atsitikime,
jei
tarp
besprendimui
yra
demokrati

“Aš ne dieviška esybė;
Austrijos rinkimai praėjo
mas
asmuo
gyvena
ten,
kur
ja.
Kas
vengia
pasisakyti
žmonių
vra
kas
buvo apie mane skelbrusų durtuvų šešėlyje. Ru Jfe.k,aU’!«’ t?-000 koks nors bendras tikslas,
Amerikoje veikia \iena
buvo tjk jegen(ja jr my.
ir
seniau.
Brolis
jam
gali
už
demokratišką
Lietuvą,
sai pirmieji atėjo Į Austriją VKtų. Bet kareivių piešimų. kurio jie siekia. Jei žmonės
žydų organizacija, kurios tas...”
senu adresu.
ir iki šiai dienai ten turi vy mašinų išgabenimo, moterų neturi be„(ir0 tiks| jjemf tas •#vra reakcininkas. Lietu- rašyti
Semper Fidelis, Methuen, priekyje stovi tūlas Louis
vos žmonių priešas ir su to
Taigi, taigi — tekančios
raujančią galią. Rusai turi gvaltavojimų niekas oficia- žra pra5mėS vienytį J
Mass. — 1) Kaunas, dėl sa Lipsky — matyt, Stalino saulės kraštas jau neturi
kiu
tipu
dėtis
i
“
vienybę
”
Austrijoj nuo 600.000 iki Fiai neregistruoja.
Dabartiniu laiku mes visi butų sarmata demokratiškų vo padėties Nemuno ir Vili “saulės” garbintojas. Jisai dangaus siųsto apiekuno.
800.000 kareivių. Visa ta
santakoje, visada buvo dabar paskelbė tokią “nau Jis tik paprastas žmogus;
kariuomenė gyvena iš vie MacARTHUR “SKAN ■ galime turėti tokius bend Įsitikinimų žmogui. Užtat jos
rus tikslus: padėti Lietuvai Amerikos lietuvių bendros kariška tvirtovė. Jis ir buvo jieną”: Palestinoje Anglija kalbos apie jo dieviškumą
tos išteklių. Bet negana to:
DALAS”
iškovoti sau politinę nepri- veiklos pagrindan ir yra de Įkurtas, kaipo kariška tvir ruošia karinę bazę prieš So buvo “legenda ir mytas.”
rusai ne tik rekvizicijomis
Sąjungą...
klausomybę.
.
,
.. .
ii ---------j^, paremti lietu- damas reikalavimas: “Už tovė 11-ame amžiuje; pas vietų
kraštą nususino, bet ir plė
Komunistų spauda šitą Išmintingi žmonės senai
kui
kurį
laiką
(14-ame
am

Amerikos
komunistai
pravius
patekusius
Į
begalini
nepriklausomą,
demokratiš

tą žinojo. “Legendą ir myšimais.
Plėšimai eina “pažiuje) buvo kryžiokų tvir- Lipskio išmislą dailina ir tą” tačiau skelbė pats ka
gal isakvma
” iš viršau* tai
1 e^įtl V °It0S
var^ dėl karo veiksmu, pa- ką Lietuvą.”
& .1.
ls vJrsa.us» ^Lnerolą MacArthura. Jie rei- dėti Lietuvos žmnnėmU atd
iki lietuviai ji atsiėmė. smailina. Girdi, “matuškai raliaus dvaras.
reiškia, kad rusų kanuome- kalauia ii nsšalinti iš vario T? L4etu\o> žmonėms atsiApsi vienij imas visų lietu į tovė
Prie rusų Kaunas buvo pa- Rasėja i” gręsia nauji ir di To burto atsižadėta tik
nė ima
ima iš
iš dirbtuvių
dirbtuvių mašinas'vavimo
mašinasI
j!Janoniioi
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ad°- statyt*
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r-- P,P» karo
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viu, kurie stovi už nepri-| ,
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o;ia, tvirtn
pavojai.
reDaraeiias”” ir
i»<5 išcm
-i
on?u', Lztenka betgi paminėti bri„cnma ir demokratiška i darytas pumos eiles tvirto- deli
“užž reparacijas
ir jas
išga ' • *
Tai
daroma ne be Mask po to, kada tekančios saulės
tikslus,
kaip
tuoj
pz-l
LktuvJ^yra
gaHmas
ir'pSi
ve
p0
>^U-f
ancuzų
karo
bena Į Rusiją ir plėšimus
vos sutikimo. Stalinas, tur kraštas pralaimėjo karą.
1891
sudarymo
“
Tiktai
pašalinus
tą
politini
jog
vienybė
dėl
1
geidaujamas.
Toki
Amerisąjungos
daro atskiri kareiviai, kurie
būt, užsimanė naujo grobio. Po “bendro fronto”
. __ _Departa___ tų
__ tikslu siekimo yra nega-,
_
•enerolą Valstybės
kos Hetuvių vienybė yra ir ™etais* įa sąjunga viešai
apvalo namus ir austrų ki- generolą
Savo keliu, tai yra demo Franci jos socialistų parti
buvo paskelbta 1897 metais.
šenius nuo laikrodėlių ir ki mentas gali tikėtis sulaukti a- V.ma’ ^es‘ lietuviai, turime Įgyvendinta per - . m.e11 0S;Tame
laikotarpyje Kauno kratijų nuolankavimo pasė ja,nutraukė “bendrojo fron
tokių vertingesnių, o kar merikiečių pasitikėjimo, kad ^įa ™US11 tarpe žmonių, ku- Lietuvių Tarybą, o ją paka. Juo daugiau jos nuolan
tais ir visai mažai vertingi} keturių valstybių kontrolės ta- r’e Lietuvos nepriklausomy- tvirtino ir Chicagoj Įvykęs fortai buvo perstatyti, bet kauja Maskvai, tuo ši da to” ryšius su komunistais.
Tie ryšiai buvo padalyti
nenori, prieš ją kovoja Amerikos Lietuvių Kongre Kaunas ir prieš tai visada
daiktų. Londono kairiųjų ryba Tokio mieste veiks taip.
rosi
aršesnė.
turėjo
dideli
garnizoną
ir
garsiojo “liaudies fronto”
ir deda visas pastangas, kad sas. Jei kas nori prie tos
darbiečių laikraštis “Tribū kaip reikia laukti...
Taip darė Hitleris, taip laikais. Socialistų partijai
buvo
skaitomas
tvirtove.
Lietuva
liktų
Rusijos
na
ne” dėl rusų siutimo Aust “MacArthur turi būti paša
vienybės dėtis, kelias vi
2) Keleivio Kalendorius daro ir Stalinas. Perkama jie atnešė daugiau žalos,
lintas, jei Amerika nori, kad guose. Tai yra lietuviai ko siems atviras. Reikia tik
rijoj rašo:
nauja “taika musų kartai.” negu naudos.
Aliantų Taryba nuveiktų ką munistai. kurie dirba, kad1 geros valios ir bendras dar visiems ėmėjams kainuoja
“Rusų okupuotose zonose ru nors. Ar administracija ruošia Rusija liktų ponauti ne tik
“Meška su lokiu...”
Pfie tų ryšių suardymo
bas bus galimas. Kas neturi 50 3)centų.
sai paliko paskui savęs ekono naują Hurley Įvykį Tokio mie Lietuvoje, bet išplėstų savo
“
Žemės
giesmę
”
su
prisidėjo
socialistų vadas
Lietuviai žino charakte
minę ir moralinę suirutę. Nie ste? Aišku yra, kad profašis Įtaką ir Į kitas šalis. Kokia geros valios, arba kam savi, mielu noru skaitysime, bet
Leonas
Blum.
Aišku, Mask
siauri parapijiniai reikaliu ar ją dėsime i laikrašti, ga ringą patarlę: “meška su
kas nėra saugus dėl savo gy  tiniai elementai abejose parti vienybė yra galima tarp
vos gončai dabar skalys,
lokiu, abudu tokiu.”
vybės. Maisto daviniai nieka jose dirba ranka rankon su Lietuvos nepriklausomybės kai ir ambicijos atrodo svar lėsime pasakyti tiktai susi
Kažkaip šita patarlė lim kad Blumas yra “pronacis”
besni, kaip bendras darbas,
da nesiekia oficialiai pripažin MacArthuru tokiu tikslu.
šalininkų ir Rusijos agentų? tai čia pagelbos jokios nė pažinę su ja. Jei iš kur nors pa prie buvusio rusų social- ir “fašistas.”
to davinio. Plėšimai yra kas
Tegul — lietuvis juk sa
“Laikas sulaikyti tą skanda Joki vienybė tarp jų yra ne ra. Visada ir visur atsiran skolinama rašinį, reikia pa revoliucionierio, Aleksand
dieninis reiškinys.
žymėti,
iš
kokios
knygos
ar
ko:
“šuns balsas dangaus
galima.
Todėl
“
visų
lietu

lą yra dabar. Kraštui jau ga
ro Kerenskio.
da šeškų ir garbėtroškų, ku
“Vienos mieste rusų okupuo- na to generolo fanaberijos.”
nepasiekia.
”
vių vienybė” savaime at rie eina “savo keliu.” Juo autoriaus.
Kerenskis buvo nuvykęs Į
K.
Karčiauskui
—
Ačiū
toj srityje oficialiai nustaty
puola.
Hollywoodą ir ten pasima “Rojus” Vokietijoj
kas daugiau vienybę ardo,
tas skaičius moterų išgvaltaTaip komunistai rėkia Galima kalbėti apie vie juo daugiau toks ardytojas už pinigus ir už laišką, ta tė su Michailu Romanovu.
Toje Vokietijos dalyje,
vojimų siekia virš 100,000. Re prieš generolą MacArthura, nybę tų lietuvių, kurie nori
čiau pridėto straipsnelio ne Kerenskis pasakęs:
kurią yra okupavus raudo
ta moteris drįsta išeiti vaka kurio puikus vadovavimas padėti Lietuvai iškovoti sau šaukia apie “vienybę.” To spausdinsime. Draugas pei
“Čia ne taip, kaip buvo noji armija, padėtis yra dau
dėl svarbu atskirti geros va ki lietuviškus laikraščius,
re viena j gatvę, žemutinėje šiame kare visiems yra ži nepriklausomybę. Čia irgi
Petrograde...
”
lios
žmones
nuo
plepių
ir
giau negu tragiška. Bolševi
Austrijoje skaičius susisirgi- nomas. Bet Rusijai nepatin susiduriame su vienu mažu
kad perdaug juose “šmeiži“
Ach,
ne!
”
—
atsakęs
zurzeklių.
kai ištuštino krautuves ir iš
mų venerinėmis (lytinėmis) li ka generolas MacArthur, o “bet.” Mes gyvename demo
mosi,” ir pageidauji, kad
sivežė fabrikų mašinas.
Taip žiūrint Į “vienybės” laikraščiai dėtų daugiau ko Romanovas ir atsidusęs.
gomis paskutiniu laiku oficia- todėl komunistai reikalauja kratiškoj šaly, esame savo
Ko jiems sielotis? Ir Ke Tai reiškia, kad rusų oku
liniais daviniais siekia 50,000 jį pašalinti. Rusija sutarė milžiniškoj daugumoj de reikalą, jokių sunkumų nė respondencijų, nes be jų
ir serga beveik išimtinai mo “bendradarbiauti” su Ame mokratiško
nusistatymo, ra. Nori vienybės? — pra laikraštis bus nuobodus. O renskis ir Romanovas jug puota zona susilaukė tikro
terys. Reiškia iš kiekvienų rika Japonijos valdyme, o naudojamės ir mėgstame šom Į bendrą darbą ir Įro tuo tarpu korespondencijo užgiria Maskvos raudonąjį “rojaus.”
Gal ir neblogai: pagaliau,
penkių suaugusių moterų vie per vietos komunistus ji no demokratiškas šios šalies dyk savo vienybės troškulį se kaip tik ir būna daugiau imperializmą. Nuo carų im
sia to vadinamo “šmeižimo- perializmo jis skiriasi tik naciški “nordikai,” kiek jų
na yra apkrėsta lytinėmis li ri Įsakyti Amerikai, kokius laisves ir mums savaime y- darbu!
dar liko, ragauja savos me
gomis.
si.” Taigi išeina, kad “šmei- spalva.
Daug
svarbiau,
negu
tuš

generolus musų šalis turi
dicinos.
Ir jie, kaip bolševi
Jiedu
galėtų
važiuot
Į
Le

“Rusų kareivis yra visai siųsti Į Japoniją, kad rusai “užgerinti.” Sutinki Įsileisti, čios kalbos apie vienybę, žimasis” yra nepageidaujakai,
plėšikavo!
sukalbamas žmogus, jei jį su galėtų su jais “susikalbėti,” rusus Į Tokio, jie tuoj sako,'.yra lietuvių aktingumo ža- mas laikraščiuose, ir tuo pa ningradą ir garbint Stalino
Nacizmas tačiau susilau
sitiksi normalėse aplinkybėse. Apyzinimo ekspertas J. Byr- ką tu turi siusti su jais kai- dinimas. Su plepalais ir tuš- čiu laiku jis reikalingas, nes “saulę.”
------- -------- Ivcx,_ .—. .
. I~ ......... - “vieny- be jo butų nuobodus skai-; Nubluko Kerenskis, nu- kė negarbingo galo. Prie to
lietu- tymas. Kitus rašinius žiūrė- bluko buvęs revoliucionie- eina ir nacių pusbroliai bol
ševikai.
St Strazdas.
rius.
vargą, sime ir sunaudosime.
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Trecia* pw»iaois

BOSTON*

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS |
J. Siman, tai ne tik kont- nepatiko Juške' iciui. bet vais Daniutė. Ji mirė sulauraktorių dirbtuvė, bet jau patiko darbininkam?. Ka- ku? 80 metu amžiaus,
antros rūšies darbą.! skaitoma firma, nes jis pats; da atėjo kalėdinė? šventės,

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Ku naujo pas

KAS SKAITO. RAŠO

TAS Ul'ONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Sanciariečių vakarėlis

įvairios žinios

P. Atkočaičių dirbtuvė
Naujų metų dieną Stasys
atvyl
turbut bus viena iš didžiau-1 dirbtuvė išduoda gerą pro- c-™-;.-------- i«hai
J.
Krasinsko,
Al.
ŠablinsPutelis
parėjęs iš dirbtuvės,
šių
lietuviškų
dirbtuvių dukeiją. Dirbtuvės darbi- [^buzių
, ... •
aivbtuvėi E t
tais su trim mažai vaiku ko ir V. Metriko pasidarba-į rado savo žmoną Veroniką
Brooklyne. Pas Atkočaiti ninku pirmininku yra Rat- ketvirtos rusies darbą, zie-Į kokioj
<,limeę(pJlv T
čiais ir apsigyveno Baltimo- vimu, A. L. T. Sandaros lGjPutelienę mirusią. Ji mirė
dirba virš šimto darbininku i kevičius. Jis prieš Kalėdas mln»įJ
pavasarinius pal- pajuokos
«>
re, Md. Jos vyras, Antanas
- - 1i tus. Taip pat dirba ir va- nmkai dovaną cermonui Žemaitis mirė 1917 metais. kuopa 23 gruodžio buvo su- pačioj jaunystėj, vos sulauIšdirba žieminius ir pavasa-; perėjo per dirbtuvės darbiruosus vakarėlį Am. Liet. kus 37 metų amžiaus. Gydy
rinius paltus. Darbas ket-'ninkus, pakviesdamas su-' salinius kostiumus. Simon Tas pats buvo ir su knygve- Vienas sūnūs, Mindou L. Kongreso delegatams pri tojai pripažino, kad velio
virtos rūšies—geras. Dirb-Jmesti po kiek dėl knygve- dirbtuvėj dirba apie 701 dėm. Bet dabar darbininkai Žemaitis, žuvo kovose 1918 imti, kad jie gyvu žodžiu nė mirė širdies liga.
tuvės darbininkų čėrmonu dės kalėdinių dovanų. Su darbininku. Dirbtuvės dar- suprato, kad čermoną reikia metais, pirmame pasaulinia papasakotų susirinkusiems,
—o—
yra Joe Zabarauskas. Pa- rinkta virš 40 dol. Knygve- bininkų čėrmonas yra F. gerbti, kaipo savo atstovą. me kare, tarnaudamas A- kas tame Kongrese buvo nu Pirmą kartą Worcesterio
Petrulis, senas unijos na- čėrmonas taip pat turi jaus- merikos marinuose.
žangus demokratas, geras dė buvo apdovanota, bet rys,
veikta.
istorijoj Naujų Metų naktį
geras lietuvis ir susi-.tis, kad jis atstovauja darlietuvis ir geras unijistas. dirbtuvės darbininkų pirmi pratęs,
Susirinko
apie
80
žmonių,
nebuvo niekas areštuotas
1921
metais
velionė
atsi
darbinin-. bininkus. Daugelis dirbtuJis yra senas “Keleivio” ninkui dovanų nedavė. O kas. Po pažangus
daugiausia
vietinių.
J.
Kra

už girtumą ir tvarkos ardy
kėlė
gyventi
su
dukterimi
ir
jo vadovybe — jie) viu tą tiesą suprato.
skaitytojas ir pažangos rė jis neblogas pirmininkas.
Vyt. Katilie s. žentu į Eastportą, ir čia gy sinskas atidarė vakarą, pa mą. Buvo suimit du vagilė
mėjas. Komisijos nariai: M. Niekas nepagalvojo jam pa- gražiai parėmė Amerikos
aiškino jo tikslą ir pakvietė liai, bet tie pasirodė esą ne
veno iki mirties.
Lietuvių Kongresą ChicaVitkauskas ir J. Mockevi- reikšti padėką,
Joną
Dvarecką pabūti tvar vietiniai, bet atsibastę iš
Socialistų
susirinkimas
goje. Jokių kalėdinių rink
Velionė buvo ilgametė
ėius. Abudu komisijos na—o—
kos
vedėju.
Stalai buvo su kaimyninių miestų.
LSS 19-tos kuopos susi “Keleivio” skaitytoja ir bu
riai pažangus, susipratę) Kaspersko dirbtuvė nedi- liavų, rodos, nebuvo.
—o—
rinkimas įvyks sausio 11 d., vo laisvų pažiūrų. Labai statyti ratu, taip kad susė
darbininkai ir seni “Kelei-- dukė ir ten mažai dirba
dę
svečiai
galėjo
matyti
Prano
ir
Onos Juozunų
1946
m.,
Amer.
IJet.
Pilie

Good Gread Co. arba
mėgo skaityti visokias kny
vio” skaitytojai. Reikia pa-'žmonių. Pirmininku buvo J.
viens
kitą
veidas
veidan.
vienintelis
sūnūs
Juozas,
čių kliubo patalpose, 280
sakyti, kad didelė didžiu-1 Naudžius, bet jis rezigna- Raubos Bauman ir Lyve Union avė., pradžia 8 vai. gas ir laikraščius, bet jai Priešaky žėrėjo papuošta saržentas, grižo iš Vokietilabiausiai patiko “Keleivis.”
ma P. Atkočaičio darbinin-’vo iš tų pareigų. Komisija, dirbtuvė didoka. Kada jie į vakare.
Kalėdų eglaitė.
įjos. Tėvai džiaugiasi sulaudirbo
uniformas,
tai
dirboj
kų yra susipratę unijistai ir pasitarus su delegatu, pa
Tvarkos
vedėjo
Dvarecko
kę sunaus, ilgai nematyto ir
Šis
susirinkimas
yra
svar-l
Velionė
palaidota
Cedai
dviejų šimtų žmoniu. JM
geri Lietuvos patriotai. Ko skyrė nauju čėrmonu J. j virš
pakviestas,
pirmutinis
praišsiilgto.
dabar, pradėjus ei vili Į bus ir kiekvieno nario par- Bluff kapinėse, Annapolis,
munistinio raugo veik nėra. Bubnelį. Rinkliavos nei eėr- Bet
—o—
i nė šimto daryra jame dalyvauti ir‘Md. Paliko liūdintį sūnų nešimą padarė P. Miliaus
Užtad puiki darbininku monui, nei knygvedei nebu
kas,
Sandaros
16
kp.
dele

Worcesterio
miesto poli
‘
naujų
narių
atsivesti.
į
Albertą,
kuris
gyvena
Jabininkų. Tai pirmas lietu
nuotaika, kur per pastarąjį vo.
cijoj
tarnauja
28 lietuviai
gatas.
Vėliau
kalbėjo
M.
J. Glaveskas, sekr. maica, N. Y. ir dukterį Oną
vis, M. Rauba, kuris susi—o—
pusmetį daug darbininkų
Žemaitaitis,
J.
Dirvelis,
K.
poliemonai.
24
lietuviai
yra
Sychuk, kuri gyvena Eastsu kitataučiais
gavo už štukes preisus pa Karvelio dirbtuvė gana) partneriavęs
Šimkonis, J. Donelienė, Ša- ugnagesiai musu mieste.
pert, M d.
EASTPORT. MD.
ir jau kelinti metai sėkmin
taisyti, kas suprantama, ei- didoka. Dirba ketvirtos ru-Į gai
blinskas, Kliubo delegatas
J. K.
varo biznį. Dirba antros
Ilsėkis ramiai, musų bran J. Pupka, K. Žiurlis, V. Ašna kreditan dirbtuvės cer sies darbą, kar yra gėrės-' rūšies
darbą. Planuoja iš- Mirė Teresė Žemaitienė gi motinėle, laisvoj Ameri
monui, komisijos nariams ir! nis, negu vidutinis darbas,
menskas, I). Mažeika, F.
KULFMONT, PA.
kos žemelėj.
patiems darbininkams, kad Karvelis nusprendė prisi- vystyt kirpimo, siuvimo ir
Gruodžio
4
d.
čia
mirė
Dabrauskas,
barzdaskutys
jie išnaudojo progą pasige- imti partnerį italų tautybės, pardavimo firmą. Tos dirb Teresė Žemaitienė, po tėAnna ir Albertas. •J. Jonaitis, Kliubo vedėjas
Apie šį tą
rinti menkai apmokamus Kaip eis biznis su nauju tuvės darbininkų čėrmonu
M.
Pajaujis,
V.
Mitrikas.
štukius.
įpartneriu, tai ateityje pa- yra.. J. Stankevičius, senas
.
K. Uznis iš Detroito ir gas- Juozą Klioki andai čia
D . . .
v.
i matysime. Bet jie mane biz-l PniJos narys, geras lietuvis
January 31
padinės:
M. Mitrikienė, M. ištiko nelaimė. Parvažiuo
Prisiartinus ziemos^_sven- nj paf}įciinti, pagerinti. Čėr-jjf. pažangus darbininkas.
Endzelienė,
M. Pajaujienė. jant iš darbo jo automobi
tems, P. Atkočaičio dirbtu monu yra Šukaitis, senas! Čia dirba visokių tautų ir
Kalbėjo dar J. Endzelis, J. lis paslydo nuo kelio ir nu
vės komisijos nariai: Vit unijos narys ir pažangus visokių rasių darbininkų.
Kamandulis ir A. Kriaučia- virto pakalnėn. Jį patį ne
kauskas ir Mockevičius, pa lietuvis.
Stankevičius sugeba darbi
lis,
Am. Liet. Kongreso de daug teužgavo, tik gerokai
sitarę su darbininkais ir
ninkuose palaikyti santaiką.
legatas.
Visų kalbos buvo aplamdė, bet vežimas buvo
darbininkėm, pasikvietė į
—o—
Lapašausko dirbtuvėj dir
išklausytos atydžiai.
labai sugadintas ir daug
talką M. Karvelienę ir Jene ba virš 70 darbininkų. Dar
Mičiulio ir Kairio dirbtu
Lietuvos
pagelbai
surink

buvo
išlaidų.
VYRAMS
DABAR
ARMIJOJE
IŠLAIKYTI
Zavytę, padaryt rinkliavą bas ketvirtos rūšies. Darbi vėj dirba virš 70 darbinin-į
ta
$55.00.
—o—
dėl dirbtuvės darbininkų ninkai visi seni unijistai, kų. Darbas antros rūšies. Į
DABARTINIUS SAVO LAIPSNIUS VĖL
Šablinskas, Mitrikas ir Šios apielinkės angliaka
pirmininko Joe Zabaraus- pažangus, susipratę lietu Čėrmonu yra J. Stakvilevi-Į
ĮSIRAŠANT..
.
Krasinskas
vaišino svečius siai labai mėgsta šventes.
ko, knygvedės Karpiutės ir viai. Tiesa, yra keli ir rusiš čius. Toji dirbtuvė ilgai siu
iki
vėlyvos
valandos.
Visi Pavyzdžiui. Kalėdas ir Nau
formano A. Langaičio. Dar kos vieros, bet tai menka vo uniformas. Išmainius į
išsiskirstė
linkėdami
vieni
Metus jie šventė po tris,
M jus
J
bininkai sumetė virš 55 dol. mažuma, čėrmonu yra St. civilį darbą, gavosi sunku Dabartiniai Armijos kariai, ŽYMIEJI NAUJOJO ĮSTOJI
dienas.
kitiems laimingų Naujų Me-j keturias
Knygvedė Karpiutė gavo Albert, nuoširdus ir geras mų: dirbę- prie uniformų,
- -1Y.*_ O .<
X •»v.X
MO PROGRAMO DALYKAI tų.
Cjrfuoazio
kurie
iš
naujo
įsirašys
pirm
38 dol. pinigais. Zabaraus unijos narys. Jis daug dir netinka prie civilio darbo,
J. įsirašymas 114, 2 ar 3 metams.
Aleksa su žmona buvo su
Naujų Metų vakaras
kas auksinę naujos mados bo pagelbėti kovose už prei- todėl
daug jų apleido. Nau- Vasario 1 d., bus priimti su (Vieniems metams įsirašymas da
.
rašomą plunksną. Langaitis sus, kad centą kitą gavus. Į jy darbininkų dabar gauti dabartiniais savo laipsniais. bartiniams vyrams Armijoj, ištar
Naujų Metų naktį Lietu rengę šaunią kūčių vakarie
navusiems
bent
G
mėnesius.)
kelius “cartonus” cigaietų. Taip pat stengėsi palaikyti i nelengva. Tačiau cėrmano
vių Piliečių Kliubas suruo nę. Apart jų pačių, vaka
2. {stojimo amžius nuo 17 iki 34
Zabarauskas sako: “Tai dirbtuvėje gražią santaiką nacfQna
metų įimtinai, apart dabartiniu
pastangomis, daug
šė puikią vakarienę ir šo rienėje dalyvavo vyriausias
°,,nr darbi Kariai, kurie garbingai pa Armijos
narių,
kurie
sali
iš
nau

pirmas ir netikėtas prezen- darbininkuose, kad jie vie ninkų gauta. Iš paviršiaus leisti, gali vėl Įstot 20 dienu jo jsirašyt, nepaisant savo am kius. Tai buvo pirmutinis mokyklų perdėtinis A. Ruztas! Man toji dovana bus nas kitą gerbtų, kaip pri- žiūrint, rodos nekoks čėr- eigoje po paleidimo su tokiu žiaus.
toks rautas po 4 metų per gis su savo šeimynėle ir jū
3.
Iš
naujo
įsirašantiems
vyrams
atminty iki aš gyvas busiu! dera unijistams. Darbinin- mono nuopelnas, kad padė
traukos. Vakarienėj dalyva sų reporteris. Vakarienė bu
paliekama
dabartiniai
jų
laips

O po mano mirties, vaikai į kai to nepamiršo ir St. Al jo darbdaviui gauti kriau laispniu. kokį jie turėjo lai niai, jeigu jie įstoja 20 dienų ei
vo virš 600 žmonių, jų tar vo “karališka.’’
Kartą Romos valdonas
ras atmintį, kad tėvas tapo bertui sumetė 17 dol. pini čių. Tikrenybėj betgi yra ke paleidimo, jeigu jie iš nau goj po paleidimo ir pirm 1946 m. pe keletas aukštų miesto
Vasario
1
d.
Ciceronas
buvo užsisakęs
per darbinikus apdovanotas gais. Tas jam priduos dar, nemažas čėrmono nuopel jo įstos pirm 1946 Vasario 1. 4. Geriausia alga, medikalis ap pareigūnų. Jie išbuvo su lie
sau
vakarienę:
itališkų ma
puikia rašomąja plunksna! daugiau energijos veikti iri nas. Padėtis liepos, rugpiurūpinimas, maistas, butas ir dra
tuviais iki sugaudė 1946 mekaronų,
vengriško
gulašo,
bužis visoj musų Armijos istori ; tų varpai. Jaunimas šoko ir
Iš tiesu, vra kuo pasidžiaug prižiūrėti darbininkų inte-Į čio mėnesius buvo toki, kad
joj.
lietuviškų šaltanosių, rusiš
ti...
nežinia buvo. ar dirbtuvė
5. Padidintas įstojantiems is nau ' linksminosi iki pat ryto.
resus.
vodkos, žydiškų macų,'
Yra
ilga
eilė
patrauklių
pir

jo bonas iki $50 už kiekvienus
—o—
galės dirbti. Mat, neturint
Jaunuolių buvo žymiai dau- kos
—o—
veiklios tarnybos metus nuo to
šveicariško
sūrio, olandiško
Armakausko dirbtuvė nė F. Šimaičio dirbtuvėj dir pilno sąstato, darbininkai menybių vėl įstojantiems pa laiko, kai toks bonas buvo pas giau, negu karo metu, nes .
kiniško
eiapsui,
ra didelė. Joje dirba apie ba virš 80 darbininkų. Dar neišdirba normų, meta dar gal Savanorių Ginkluotų Jė kutinį kartą išmokėtas, arba nuo daug sugrįžo iš karo tarny- sviesto,
paskutinio įstojimo tarnybon.
50 darbininkų. Darbas ant bas antros rūšies. Čėrmonu bą ir eina kitur. Todėl Mi
bos. Senių veiduose irgi franeuziško šampano, Ha
6. Apmokamos iki 90 dienų ato
gą
Rekrutavimo
Aktą
iš
ros rūšies, vidutinis. Dirb buvo M. Nazveckas, bet re čiulio dirbtuvės padėtis at
stogos, priklausomai nuo tarny
matėsi linksmesnių žymių. vanos cigaru ir kitko. Ta
bos ilgio, su apmokėta atostogų
tuvės darbininkų pirm. yra zignavo, jo vietoj, pasitaręs rodė visai bloga. Bet po va 1945 m. Proga išlaikyt da kelione
1946 metai prasidėjo jau čiau mes čia turėjome vis
namo ir sugržtant, dabar
J. Petraška, senas unijistas, delegatas su komisijos na liai ji susitvarkė ir šiandien bartinį jūsų laipsni yra tik tiniams armijos vyrams, kurie iš kitokioj atmosferoj, negu ko daugiau.
—o—
naujo įstoja.
pažangus lietuvis. Prieš riais, paskyrė Varnelį, seną lietuviai kliaučiai ir kita
buvusieji.
7. 30 dienų atostogų kas metai su
viena
iš
jų,
bet
ši
pirmenybė
Pereitų metų pradžioje ir , Marė .Ungviniutė, Juoro
šventes smarkiai susirgo ir unijos narį, gerą lietuvį ir taučiai, pasidaro neblogą
pilna alga.
.,5
8.
Paleidimo
mokesnis
(paremtas
apie porą savaičių gulėjo pažangų darbininką. Darbi pragyvenimą. Užtai ir ten baigiasi Sausio 31 d.
as pats nesijaučiau taio
taip Lengvimo duktė. nesenai tstarnybos ilgiu) visiem kareiviam,
lovoje.
smagiai, nes turėjau du sū tekėjo uz Antano Zinko,
kurie paleidžiami, kad vėl įsira
ninkai knygvedei Žydelytei ka dirbtuvės čėrmonui kre
šytų.
nūs karo tarnyboj. Nors vie lietuvio, iš New Yorko. Ma
Čia nei knygvedė, nei sumetė 42 dol. kaip kalėdi ditas, kad jis daug įdėjo
rytė yra pavyzdingų tėvų
9. laisvas pasirinkimas pasitrauk
čėrmcnas jokių kalėdinių nę dovaną. Ji to yra verta, darbo i Mičiulio ir Kairio Yra apsčiai priežasčių, kodėl ti su puse algos visam likusiam nas ir dabar dar toli nuo duktė, o jos gyvenimo
po 20 metų tarnybos—namų, Marshall salyne, bet
dovanų negavo. O jie buvo nes labai atydžiai suskai dirbtuvės išlaikymą.
daugelis tūkstančių vyrų Įs gyvenimui
draugas vos tik iš armijos
užauga iki trijų ketvirtadalių al
kitas jau namie. Net ir leli g
verti apdovanoti. Man tu čiuoja darbininkų algas.
gos
po
30
metų
tarnybos.
Visa
Tame persitvarkyme bu tojo, ir dar daugiau tūkstan pirmesnioji veikli federalė karinė jos vazonuose šiemet gra ’-ižęs. Vestuvės buvo šau
rint reikalų su jais, žinau
vo daug unijistų užsilikusių
tarnyba priskaitoma prie atsista
žiau pražydo, tartum lem- nios. Jaunavedžiai gyvens
kad jie daug ką pagelbėjo
New York e.
F. Šalaviejaus gana stam su duoklėmis. Čia irgi čėr- čių įstoja kiekvieną dieną. tydinimo metų.
vienam ar kitam skyriui bi dirbtuvė. Dirba apie šim monas Stakvilevičius parodė Jus tikrai norėsit sužinoti vi 10. Nauda pagal GI Teisių Biliu. damos laimingesnę ateitį.
—o—
11. Primokėjimai užlaikomiem šei
J. K.
pataisyti užmokesčius. Esu tas darbininkų. Dirba ant darbštumo. Vienu žodžiu, sas tas atdaras jums progas. mos
Sparnuotas
leitenantas
nariam tuo laikotarpiu, ku
tikras, kad jeigu kas būt pa ros rūšies darbą. Darbinin kaipo čėrmonas. J. Stakvi
riam vyras įstojo tarnybon arba
CLEVELAND4) LIETI VIŲ ŽINIAI Ed Olson, Adomo Ališaus
naujo įsirašė pirm 1946 m.
sišovęs padaryt rinkliavą — kų yra visokių įsitikinimų, levičius neblogas ir užtai jį Jei atydžiai jas perskaitysit, išLiepos
Biblijos Studentų paskaitos atsi- ko sūnūs, vėl buvo parskri
1 d.
darbininkai butų sumetę ir bet jie gražiai parėmė Ame darbininkai prieš Kalėdų tai žinosit, kodėl tarnyba 12. Proga išmokti vieną ar dau buna kas septintą dieną, pradedant dęs švenčių praleisti pas tė
'vyriai nuo 5 vai. vakare, ant Perk
iš 200 amatų ir lavintų dar
pridavę daugiau ūpo ateity rikos Lietuvių Kongresą šventes apdovanojo 49 dol. naujoj taikos meto Regulia- giau
Hali, 1446 East 82nd ir Wade Park velius. Pasisvečiavęs ir su
bų.
je darbuotis.
\ve., Cleveland, Ohio. Įėjimas 82nd draugais pasimatęs, crlaiviTeisė pasirinkti tarnybos šaką
Chicagoje. Dirbtuvės čėrmo pinigais. Knygvedei sumetė rėj Armijoj yra laikoma “Ge ir13. užjūrių
Street. Jurgis Vanagas kalbės te
sritį Oro, Sausumos ar
—o—
nu yra J. Jasaitis. Knygve virš 22 dol. dovanų.
moj: “Keturios Abelnos Karalystės. ninkas išskrido atgal į sa
Aptarnavimų Jėgos 3-metiniams
Diržio dirbtuvė antra po dei darbininkai sudėjo 28
riausiu Darbu Pasaulyje.'
U) vo stovyklą — Chenute
įstojimams.
Atkočaičio savo didumu. Ji dol. Kalėdų dovanų.
Field Camp, III.
Juškevičiaus dirbtuvėje
MONTHLY
ALGA
PER
MĖNESĮ
—
J. D. T.
Tuojau
Užsisakykit
nedaug dirba žmonių. Jie
Startinę
INCOME AFT1S:
ĮSTOJUSIEM
VYRAM
fote Po
A. Matulio ir Vaiginio ga dirba antros rūšies darbą.
WORCESTER, MASS.
2C Eeori' 30 Y»or«'
Per
Kalendorių
itrvic*
Servlea
LAWRENCE. MASS.
na stambi dirbtuvė, dirba Čėrmonu yra F. Rainhart. M»at«r Scrgeant
Pridedant Maistą. Buveinę.
Drabsčius ir Medikai?
Piru Sergant O 48.0' J89.7O $155.25
CHESTNEY’S
virš šimto darbininkų. Dar Jis yra pažangus ir susipra ur
128.25
74.10
Priežiūrą
Tcrknical Sergeant 114.00
Musų kalendorius 1946
LSS 61 kuopos svarbus
bas ketvirtos rūšies—geras. tęs žmogus. Jo pastangomis Staff
108.00
62.40
Sergearst . . 96.00
(a)—Plūs 20% Pridedant už
CANTEEN
susirinkimas
įvyks sausio
metams
išėjo
iš
spaudos
ir
Pas Matulį ir Vaiginį gra- šiandien Juškevičiaus dirb- Sergvant .... 78.00 50.70 87.75 Tarnybą Užjūry, (b)—Plūs
20
dieną.
2
vai.
popiet. Juo
74.25
Corporal
. „ . 66.00
siuntinėjamas visiems užsi
50% jei yra Nariu Skraidy
žiai pasiuva žieminius ir( tuvėj darbininkai geriausiai Privalė Fim daM 54.00 42.90
60.75
J5.10
VIETA MALONI IR ŠILTA pavasarinius paltus. Čėrmo- stovi unijų duoklių klausi
mo {irulos, Paračutistų, ir tt.
zo Pečiui kos spaustuvėj. 13
sakiusiems.
56.25
Private
.... 50.00
32.50
(c)—Plūs 5% Padinta Ai
Chestnut St. Kuopos nariai
mi yra Geo. Bernotas. Tai me. Jis nepražiurėjo sekcitra už Kiekvienus 3 Metus
Visokių Gėrimų, Alaus,
tarnybos.
ateikit paskirtu laiku. Kvie
Prašome
siųsti
užsaky

gardžiai pagamintų Vai* neblogas pirmininkas! Ku- jas, kurioms reikėjo pataičiame seniau buvusius kuoJSIRASYKIT DABAR ARČIAU
mus:
pilnas energijos, pilnas ini- syti užmokestį; jis visuoSlf TMf jot THKOUGH
gių ir Užkandžių
'
pos narius ir kviečiame at
SIOJ
J.
V.
ARMIJOS
REKRU

ciatyvos. Jo iniciatyva knyg met delegatą painformavo,
“
KELEIVIS
”
eiti.
kurie turite norą pri
TĄ
VIMO
STOTYJE
čia gaunama ir “Keleivis”
vedei surinkta 78 dol. kalė- kokios gyduolės reikia imti
klausyti
prie Lietuvių So
636 Broadway,
U. S. ARMY RECRUITING
pavieniais numeriais
dinių dovanų. Bet čėrmonui preisų taisymo reikale. To
BE A
OFFICE
So. Boston 27, Mass. cialistų Sąjungos.
90 MILLBURY STREET niekas nepasiūlė dovanėlės. dėl šešių mėnesių bėgyje, “0UA*D,AN Of VICTOKY”
Nuoširdžiai kviečia.
55 Tremont Street
O jis buvo vertas nepa preisai sekcijose pusėtinai AIM, aą«uNt| tlAVICt FORCll
WORCESTER, MASS.
Valdyba.
Kalendorius kainuoja 50c.
miršti.
pasitaisė. Tas, suprantama,
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AUDROS SUARDYTAS KARO LAIVAS
rašų daryti savo valstybei
galo. Gal rusų-turkų karo
iš viso nebus? Reikalas yra
toks, kad Maskvos valdovai
Kur vienas kaimynas no-į karo metu Įvyko gana įsta yra “praktiški” žmonės: jei
ri ką nors atimti iš kito kai bus dalykas: Turkijoj val jie gali ką pigiu budu pa
myno. o tas kitas kaimynas džią pasigavo vienas gene -I vogti, jie vagia ir skelbia
nenori duoti, ko pirmasis! rolas. Kernai Paša. Jis is pasauliui, jog jie “vaduo-j
reikalauja, tada tarptauti griuvėsių sukūrė stiprią tur ja.” Bet jei kur reikia muš-į
nėj
politikoj
atsiranda kų kariuomenę, sumuso tis, Maskva pirma penkis
“klausimas.” Tokių klausi graikus ir 1922 metais Tur kartus apsigalvoja, o pas-'
mų dabar yra daug tarptau kija pasirodė tarptautinėj kui jau puola. Su ta pačia'
tinėj politikoj. Yra Irano politikoj, kaipo vieninga, Suomija Maskva 1939 me
klausimas. Korėjos, Man- stipri ir gana galinga vais tais buvo nudegusi nagus,
džurijos, Balkanų. Lenkijos tybė. Kernai Paša. vėliau todėl išmoko atsargumo.
ir paskutiniu laiku atsirado pasivadinęs Ataturku (tur
Gal todėl ir “turkų klau-i
kų tėvu) modernizavo Tur simas” išsiblaivys. Užtektų,,
Turkijos klausimas.
Prieš penkis šimtus metų kiją. nuvertė nuo sosto su kad rasai nebereikalautų
Europa su baime išgirdo a- trūnijusi sultoną, atskyrė turkų žemių, ir tuoj jokio
bažnyčią_ nuo turkų “klausimo” nebebū
pie turkus. Nežinia iš ko- magometonu
„
kių Azijos gelmių prieš pu-; valstybės, išlaisvino turkų tų. O kadangi turkai yra
sę tūkstančio metų pasirodė moterį, pravedė galybę vi- pasiryžę ir gali rimtai gin
nauji užkariautojai. Jie pa- šokių reformų ir padarė tis, tai nai-sųs Maskvos “va
; siekė Mažąją Aziją, ten nu- Turkiją gyvą. stiprią ir la- duotojai” gal ir nedrįs pul
galėjo vietinius gyventojus,' bai nacionalistišką. Atatur- ti. Be to. Turkijos likimas
t riėmė iš magometonu krikš kui mirus, Turkija tęsia jo ir šiandien rupi visiems
ta ir paplito po visa Mažą-' reformų politiką,
stipresniems
kaimynams.
ja Aziją, persimetė į Euro-' Antrame
pasauliniame Anglai, amerikiečiai, franpą ir buvo dasigavę iki tuo- kare Turkija “sėdėjo ant cuzai ir visos arabų šalys
metinės Austrijos širdies/ tvaros.” Ji buvo anglų ir negalėtų šaltai žiūrėti, jei j
Vienos, jie turėjo bendrus francuzų sąjungininkė, bet Stalinas imtų mėsinėti Tur
rubežius su Lenkija-Lietu- į karą nesikišo. Dabar ma- kiją. Visi tie geri kaimynai,
Šis vaizdelis parodo Amerikos skraiduolį “Philava, buvo užplūdę Kaukazą tome, kad turkai visai pro- jei ne iš meilės prie turkų, delphia.” kuris šiomis dienomis atėjo iš Europos į
ir kurį laiką “turkų pavo- tingai padarė likdami neit- tai iš meilės prie aliejaus ir New Yorkc uostą audros suardytas. Jo šone matosi
jus” gręsė visai Europai, ralųs. Turkai mato, kas li- dėl savo saugumo, turėtų išrauta didelė skylė.
“Krikščicniškas pasaulis” ko iš Lenkijos, kuri sudėjo pasakyti rusams būti atsar
Lt I
*virš
ii O šešių įmilionų žmonių gesniems, kad karte, is neiš kų diktatūra buvo pažangi PHILADELPHIJOS LIE
tada drebėjo prieš turkus,
Turkų istorija, trrampai aukų šiame kare, o po per- kiltų antras Sebastopolio daugeliu žvilgsnių, o dabar j
TUVIŲ DĖMESIUI
suglaudus, atrodo šitaip: j galės geri “draugai” jai at karas,” kurį carų Rusija ii- iš Turkijos ateina žinių,
Penkioliktame amžiuje tur- ėmė pusę teritorijos ir ją gai minėjo, kaipo gėdin- kad ten pradeda stiprėti de Sausio 16 d. įvyksta meti
—Maike, aš ir vėl turiu fizikos, kiekvienas tau pa- kai sukurė galingą valsty pačią atidavė rusams “glo giausią savo pralaimėjimą, mokratiškos
tendencijos. nis Muzikes Salės mitingas,
trubelį.
sakys tą pati. kad šviesa y- bę ant senosios graikų im boti.” Turkija išvengė to li (Tame kare anglai, f rančų Gal tai tik bendra pokarinė rinksim prezidentą ir prot.
—Ar mušt gavai?
ra etero vilnys. Tačiau ne perijos griuvėsių. 1453 me kimo, kurs ištiko Lenkiją ir zai, italai ir turkai bendrai nuotaika, o gal tai ir rim sekretorių. Nariai prašomi
__ ______
___
turkai užkariavo
Kons- Jugoslaviją, du ištikimus; apkūlė rasų milžiną).
—Ne, Maike, aš subeči- visas etero vilnis žmogaus tais
tas pasisukimas į demokra ateit visi ir balsuot už Jus
Jeigu
jos
būna
tantinopolį,
sugriovė
Bizangalingųjų demokratijų sąnau su vienu grinoriu už akis mato.
Turkija nėra ir niekada tišką rėdymąsi. Bet, demo- ta Balinską į prezidentus.
da mes jų
ju ne-'tijos imperiją ir įsiveržė i jungininkus.
durną klausimą ir dabar ne- trumpos, tada
. .
.
. . Bet
. , dabar
. nėra buvusi demokratija, kratija ar diktatūra, jei ru- Jis geras vyras ir netarnau
galiu prirodyt, kad mano matom. Pavyzdžio delei, Balkanus. Iki aštuoniolikto- pries turkus bk\la rusų pajgpg metų Turkiją vai- sai puls, turkai turės gin ja Maskvai.
'
teisybė. Taigi gal tu man paimkim tavo pypkę.
io šimtmečio turkai vis la- vojus
. ..
.į dė absoliutus monarchai, tis, o pasaulis negalėtų tų
Vargo Duktė.
—Nosar, aš pypkės ne- biau plėtėsi. Su turkais vi- Šiandienin 1 urkija turi vadinami sultonai. Nuo 1908 imtynių užmozoti gražiomis
pamačytum ?
j są laiką vedė ilgus ir žiau- 18 milionų g, -ntojų, o jos metų jkj 1920 metų Turki ir pačiomis “didžiausiomis”
—Aš nežinau, dėl ko ir duosiu.
—Nebijok, tėve, tik klau- rius karas Austrijos impe- plotas siekia 294.417 ket ja buvo konstitucinė mo trijų didžiųjų rezoliucijo Iš 10 Amerikos didmiessu kuo tėvas susiginčijai.
—Mudu susirokavom su svk. ką aiškinu. Padėkim? rija. 1683 metais Austrijai virtainių myli;. Per 20 me narchija, o nuo 1920 metų mis. Gal tą jausdami turkai čių nei vienas neturi tokių
tuo durnium dėl šviesos. -Jis kad tavo pypkės skersmuo buvo priėję visai riestai, tų turkai padarė didelę u- iki dabar ji yra diktatoriš ir vadina rusų reikalavimą aukštų taksų, kaip Bostoturkai buvo apgulę Austri kišką pažangą, ten išaugo kai valdoma šalis. Bet tur- “bepročių” sapnais? A. B. nas.
pradėjo sakyt, kad yra to turi vieną colį.
—Maike. mano pypkė y- jos sostinę Vieną ir visa pramonė, kur; s seniau veik
kia šviesa, katros žmogus
f
i
ra ekzekli pusantro inčio. Europa drebėjo, laukdama visai nebuvo. Turkijos sos
negali matyt. Aš jį VVZV7J
turkų užpludimo.” Tada į tinė Ankara yra iš nieko išdūminau. Sakau, tik tam
—Na. tegul bus ir pus j “pagelbą
Austrijai atskubėjo augęs didelis imestas dykusos žmogus negali matyti, o antro, bet mes imsime tik
Lietuvos
didysis kunigaikš- moję. Turkija? laimei ar nešviesą visada mato, jeigu vieną coli.
tis
ir
Lenkijos
Jo- laimei, ji turi, toli rytuose,
neaklas. Jeigu man r.evieri—Tai bus nepilna pypkė, nas Sobieskis, karalius.
su garsiais prie Irako ir Irano sienų,
ji. sakau, tai įsibrėžk sier- Maike.
čiką į kelines, ir tuoj narna-i —Tas nesvarbu, tėve. savo raitelių pulkais. Jonas turtingus aliejaus šaltinius.
tysi šviesą. O jis vis sako:; Turėk galvoje tik viena co Sobieskis Vieną išgtelbėjo. Kad geri kaimynai ir aliesumušė turkus ir išvijo iuos jaus mylėtojai neuždėtų ant
yra nematoma šviesa, ir ga
net iš Vengrijos, bet “dė- te aliejaus savo letenos,
na. Ant galo sako: subečy- li. —Okei, Maik!
kinga Europa” už tą žvgį Turkija, kaip ir Meksika,
kim. jei nori. Aš turėjau ki
—Dabar paimk. tėve. ir Jonui
Scbieskiui atsilygino nacionalizavo aliejaus šalti
šenėj dolerinę, ir tėškiau ją padalinkim tą coli ant 79
ne kažin kaip.
”
j nius ir pati dabar pradeda;
ant baio. Olrait. sakau,
j tūkstančiu daliu,
«
Nuo
18
amžiaus
turkų
gakasti
aliejų
netoli
nuo
garf
Į
gu jau beevt,
oecyt. tai beevt
oecyt vy
—O kam?
VETERANO ŠEIMAI
riškai. Pinigus padėjorn pas Į —Ar tėvas galėsi savo lybė pirma sustojo augusi. šiųjų Mosulio aliejaus šal
Į
bartenderį, taip sakant, į akimis pamatyti septynias- o paskui pradėjo smukti. tinių. kurie, kaip žinoma,
S
trečias rankas, kad butų dešimttukstantinę colio da Nuo 19 amžiaus pradžios randasi Irako ribose.
SUSIRASTI PASTOGĘ
turkai rado naujų priešu Turkija išaugo iš užka-j
regli betas. Ale dabar. Mai
li?
šiaurėje. Tai buvo išaugusi riavimų. Jos ribose seniau
ke. aš nežinau, kaip reikia
—Nu. tai kas?
galybė visokių tauti
priredyt, kad mano išgra—Septy n iasd ešimts-tuks- Rusijos caru imperija. Iš buvo
nių
ir
tikybiniu mažumų, o
palengva
turkų
imperija
ivta.
o •/
Į tautinė colio dalis, tėve, tai
dabar
turkai dar turi savo
—Parodyt to negalimi. j vra trumpiausia šviesos vil- pradėjo irti iš lauko ir iš.
—Kodėl negalima7
į nis, kokią žmogaus akis ga- vidaus. Po kiekvieno naujo! sienose armėnų, kurdų ir
—Todėl, kad tėvas tas j Ii matyt. Trumpesnių vilnių karo turkų valstybė vis va arabų mažuma.'. Kadaise
£4
ta
carų
Rusija
“
išvadavo
”
iš
žiavo
žemvn.
1829
metais
lažybas pralaimėjai.
Į mes jau nematom. Bet jos
—Kaip tai pralaimėjau? i vistiek yra šviesa, kurią ga nuo jos atsiskyrė Graikija., turkų ir iš persų Kaukazo
Juk tokios šviesos nėra, ką lima užrekorduoti ir fotog 1856 metais (po “Sebasto-j tautas, o dabar Rusija sapedio karo) atsiskyrė Rumu- kosi norinti “išvaduoti” dar
žmogus negalėtų matyt.
i
Del butų stokos daugiausia kenčia gryžtantieji veteranai.
rafijos aparate.
niia,
1878
metais
(po
rusu-f
likusius
armėnus
ir
kurdus,
—Yra, tėve, yra.
— Bet ka tu nori man tuo
Tūkstančiai jų gryžta namo neturėdami namų. Jie neranda vie—Jeigu ii nesimato, tai pasakyti. Maike?
turkų karo) atsiskyrė Serbi- o Rusijoj atsirado ir gruzi
“istorikų,” kurie reika
kaip tu gali žinot, kad ji
tos apsigyventi.
—Aš noriu tėvui įrodyt, a ir Bulgarija. 1911 me nų
lauja
“
vaduoti'
ir
kadaise
tais
Turkija
neteko
Tripoyra;
kad ištikro yra tokia šviesa,
—Jos buvimą galima pa kuries žmogus nemato. Tė litanijos. 1913 metais ją su (16-ame amžiuje) buvusias
a
Bet esamuose Massachusetts namuose butų galima padaly
tirti tam tikrais įrankiais, vas to nežinojai ir šokai gin lupo Balkanų tautos, o po gruzinų žemes. Bendrai su
rusai reikalauja iš
ti šimtus atliekamų kambarių ir mažų butų. Pasidairyk po savo
tėve.
čytis su žmogum, kuris žino pirmo pasaulinio karo Tur ėmus,
turkų
180
mylia:
ilgo
ir
75
kija
prarado
Palestiną,
A—Ar tu šiur?
daugiau, ir dėl to prakišai
namą, ar negalėtum jo dalį pavesti kareiviui? Veterano šeimai
rabiją, Siriją, Iraką... Ka mylias platumo žemės ga
—Taip, tėve.
savo dolerį.
tas duotų vietos, o tamstai pajamų.
ir, lyg tyčia, rusu rei
—Na, tai
išklumočyk
M
— Bet argi tai gali būt. daise Turkija buvo plati ir balo
kalavimai
taiko
link
turtin

man šitą biznį geriau.
Maike. kad grinorius galė ralinga, bet ją pešiojo visi
—Čia ne biznis, tėve, bet tų žinoti daugiau už mane? kaimy nai iš vi-ų šalių. Daug gų Turkijos aliriaus šalti
Jei namą reikėtų išpopieruoti, perdekora* ti, insvliuoti ir
fizikos dalykas. Visų pirma
Išrodo, kad ne tiktai gali ą apipešiojo Rusija Kau nių. Turkai stebisi. ar rusai
šiaip ką pataisyti... arba jei norėtumėt padaryti atskirą butą,
nori pavergtus armėnus ir j
tėvas turėtum suprasti, kas daigiau žinoti, bet ir žino. kaze ir Balkanuose
ta
Nuo praeito šimtmečio vi- kurdus “vaduoti." ar gal jie!
yra šviesa.
IY
pridedant virtuvėlę ir maudynę, Savings Bankas galėtų padėt
Tfu. atsiprašant, ant
| -J
dūrio Turkija tiek jau bu nori pasiekti aliejaus šalti
—O kokio čia reikai su- tokio biznio’...
tatai
finansuoti.
Gaunama
nuoma
greit
tą
paskolą
išmokėtų.
nius?
Kas
atspės,
kokie
vra
vo nusmukusi, kad ji buvo
ri
I ratimo. Maike? Juk švie
• .■
skaitoma “Europos ligoniu” Maskvos “geri norai.” Bet
sa yra šviesa, dac oi.
—Tas nieko neišaiškina, FRANCI J AI TRŪKSTA ir ją jau galėjo pešioti visviena ko rusai nori, tur
Ateik į artimiausi Mutual Savings Banką ... ir patirk, J
kiekvienas stipresnis kai- kai žada neduoti. Jei rusai
P\UG DARBININKŲ
tėve. Šviesa yra tam tikros
kaip lengva finansuoti namo pertaisymą. Padėsi veteranui ir
mynas. Nuo 1878 metų Tur nori, jie turės eiti ir užka
vilnys, kurios plaukia eteru.
Francijos darbo rr.iniste- kija buvo didžiųjų valsty riauti tą, ko jie nori.
Apie etera aš jau esu tėvui
padėsi pats sau.
ris
praneša, kad Franci jai bių “globoje”: jei ii nebu Viename lietuvių bolševi
aiškinęs, kad tai yra toks
elementas, ką pripildo visą trūksta darbininkų, ypač vo sunaikinta, tai tik todėl, kų laikraštyje skaičiau, kad
aplinkumą, kurioj mes gy trūksta žemės ūkio darbi kad didžiosios valstybės ne turkai susilauks tokio pat liThe
venam. Trumpai sakant, ninkų. angliakasių ir šip- galėjo susitarti, kas kokią kimo, kaip suomiai, kurie'
šviesa yra etero virpėjimas. jardų darbininkų. Apie trys dalį iš turkų palaikų sau pa- kadaise irgi nenorėjo Mask
{vos reikalavimų priimti ir'
—O kokiems
galams milionai darbininkų bus at- siims.
of Massachusetts
vežti
iš
kaimyninių
kraštų
Po
pirmo
pasaulinio
karo
griebėsi ginklo prieš savo
man reikia tą žinot?
—Jeigu tėvas to nežinosi? i Franciją darbams. Virš to, Turkija buvo pralaimėjusių galingą kaimyną. Kaip ten
tai negalėsi suprasti, kode! Francija nori “pasiskolinti’’ valstybių skaičiuje. Angli- bus ateityje, aš nežinau,
tą dolerį pralaimėjai.
j iš Amerikos ir Anglijos dar ja ir Francija tada ją stip- Gai rusai teis turkų vadus,
Bank where you
at a “Savings Bank or
‘—Ar tai ištikro tu čia 700,000 vokiečių karo be- riai apkarpė, o graikai bu- kaip “karo krimiralistus,”
Institution for Savings ”
ste this emblen
manes nefulini?
i laisvių ir pastatyti juos prie ve pasimoję atsiimti Kor.s- bet tiek ’ ra aišku, kad tur
—Ne, tėve, kas mokinasi darbų.
tantinopolį.
Graikų-turkų kai negali ‘ is meilės” prie

imas
Maikio su Tėvu

Turkijos Klausimas

SAVINGS BANKS

k

f
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Aliantų vedamą karą prieš (vaitraščių, yra jau daug paHitlerio Vokietiją. Tik kuo-> sitarnavęs ne tik Amerikos
met
Hitleris užpuolė Stali-Į lietuvių visuomenei, bet ir
Iš Amer. Liet., Pil. Kliubo
no
karalystę,
tai tada ir J.'Kanados lietuviams. Todėl
susirinkimo
Yla su Z. Janausku pasida-Į Toronto ir apylinkių lieturė karo rėmėjai ir “dideli viai turėtų paremti sį pa
Mongolija “nepriklausoma”į
Taikys Kiniją
Gruodžio 30 d. įvyko muKanados “patriotai,” tik1 rengimą gausingu atsilan
Kinija pripažino Mongo-! Amerikos ambasadorius-su Piliečiu Kliubo narių Šu
deja,
neilgai. Štai tame pa kymu. Todėl iki linksmaus
liją Sovietų Rusijai, kuri Kinijoj, generolas G. C. sirinkimas. Su naujais mečiame melų šlamšte 741 nr. pasimatymo sausio 12 d.,
iau 25 metus tą šalį valdo. į Marshall, sutiko būti tarpi- tais musų kliubas žada vaJ.
Yla jau smerkia Kanadą 7:30 vai. vakare!
Pripažinimas Rusijai 1,000,- ninku ir arbitru kinų pilie- žiuoti senais ratais.
ir
Jungt.
Valstijas, buk jos
000 ketvirtainių mylių plo- tiniame kare. Kinijos nacio-! Susirinkimą atidarius bu
Naujų Metų viltys
rengiasi trečiam karui.”
to krašto įvyko po rusiško ralistai ir komunistai jam vo perskaitytas protokolas,
Tebūnie šie, 1946 metai,
“plebiscito” Mongolijoj, ku-i Plieks savo pasiūlymus ka- Paskui išduotas biznio raKanados lietuviai turėtų kurie suves visas šio pasau
riame 100' / balsuotojų paJrui baigti, o jis spręs, kaip portas. Lapkr. mėn. kliubas
pramerkti savo akis ir apsi lio tautas prie taikaus ir
taika
turi
būti
padaryta.
turėjo
pelno
$1,700.
Tai
dairyti, kur link juos veda broliško sugyvenimo tarp
sisakė už atsiskvrirr.ą nuo
-------puikus pelnas. Tiesa, paly-j
juvę nacių talkininkai ko tautiniuose reikaluose. At
Kinijos.
Čili žemė dreba
ginus tą pelną su kitų kliumunistai.
siekus teisingos taikos ir
Iš
Santjago,
Čili
respubbų
pelnu,
jis
gal
ir
nėra
Audra Teksase
BALF 74 skyr. nutarimai musų tauta turėtų progos
likos
sostinės,
praneša,
kad
perdaug
riebus,
juo
labiau,
atsikratyti tos žiaurios ne
Iš Teksas praneša. kad
Gruodžio
30
d.
liet.
pažemė
drebėjo.
Drebėjikad
musų
kliubas
už
gėriteisybės, svetimųjų okupa
ten didelė audra pridarė ten
rap.
svetainėj
įvyko
BALF
minutes.
mus
ima
aukštas
kainas.
cijos ir galėtų vėl pradėti
milžiniškus nuostolius ir už-iraas. tęsėsi pusę
74 skyr. narių susirinkimas. savo savistovi gyvenimą,
sausio
o
d.
anksti
rytą.
San

Pas
mus
paprasčiausias
mušė 26 žmones, o 150 žmo
Priėmė du gerus tarimus: rinkdama savo išblaškytus
nių sužeidė, Audra ypatin- tjago gyventojai buvo iš- “drinksas” kaštuoja 45c., o
1) pasiųsti $50 BALF cent sūnūs ir dukras po įvairias
žemės su- 10 uncijų alaus stiklas 10c.
gai šėlo apie Palestine mie- budinU smarkaus
rui dėl nupirkimo 10 siunti valstybes, bent tuos, kurie
APle aukas ir nuo- Kitur už tokius “drinksus”
stelį ir artimosiose apvlinnėlių, 2) sudaryti kitą de- dar randasi gyvųjų tarpe.
nepraneša.
o
už
dešimtuką
1
*
stonus
dar
ima
35c.,
kėse.
sėtką siuntinėlių iš »rubų ir O. kaip butų malonu ir vėl
duoda 14 uncijų alaus stikkitų būtinų reikmenų dėl visiems mylintiems savo
Indijos kvislingas
lą dūšiai nuraminti. Taigi,
Danija valosi
Mohanda K. Gandhi sa- žiūrint iš kainų pusės, muBelgijoj esamų lietuvių. Nu- gimtąjį kraštą, susirinkti po
tarta veikimą pagyvinti ir savo pastoge, ant kurios ir
TT Danijoj
, . T liko , sušaudytas
. . ko, kad pagarsėjęs japonų ™
.
pelnas
nėra
jau
su kliubo
Helvig Larsen, buvęs nacių,kvislingas Indijoj, Subhas toks riebus, koks jis galėtų
rengti dažniau parengimus vėl galėtų plevėsuoti tri
agentas žurnalistas. Tai pir- q Bose esąs gyvas ir kada būti.
BALF 74 skyr. vardu, kad spalvė lietuvių tautos vėlia
mas mirties sprendimo įvyk nors dar pasirodys. Japonai Lapkričio mėn. buvo nusukėlus daugiau lėšų ken
Amerikos kareiviai pradeda kelti maistus
Tad linkiu Tau, mano
dymas Danijoj per paskuti i.rieš metus laiko skelbė, tarta prie musų kliubo kurti tvarkęs, kokia pasižymi jų demobilizacija ir grąžini čiantiems musų broliams ir va!
brangi
Lietuva, kad šie
nius 54 metus. Lai-senas tar kad Bose žuvęs orlaivio ne- chorą. Buvo išrinkta komi- mas name. Vienam traukiny, kuriuo gryžo iš Pacifiko sesutėms ištrėmime, nes į 1946 metai
suteiktų tas ga
navo naciams ir danai jį laimėje.
sija chorui organizuoti. Ta 500 jurininkų, kilo net riaušės dėl nepakenčiamų są pačią Lietuvą kol kas neį limybes, kad Tavo sūnus*ir
skaito šalies išdaviku.
--------komisija pranešė, kad dar- lygų. Čia matosi vienas jurininkas susikraustęs su sa- manoma pasiųsti, ten vieš dukros sugrįžę namo, galė
patauja agresoriaus kaimy tų sukurti tikrai demokrati
Bėga iš Lenkijos
bas jau pradėtas, gautas vo baksais į traukinio virtuvę.
no brutališka okupacija.
Rumunija tyčiojasi
Iš rusų okupuotos Lenki- choro vedėjas. Dabar reikia
nę santvarką.
Nors šis susirinkimas bu
Rumunijos diktatūra atsi-įjos jau pabėgo keliosdešim- rasti dainininkų ir turėsime nis patylomis iš direktoriui virtimą jam priklauso kreA. Frenzelis.
sakė priimti Į vyriausybę! tis tūkstančių žydų. Lenki- chorą. Kiek jaunųjų rasis, kiir
j.ur tai
U1 išnyk
lsnv . Li.-.o fiirek-, ditas. Bet kartais peidaug vo neskaitlingas dėl tarpudemokratiškų partijų atsto-ljoj netvarka, badas ir anti- parodys ateitis. Vieną daly- <oriaįs
b< N viienjantie- minkomas lietuvis ima ir švenčių laiko, vienok prisi
rašė keturi nauji nariai, ku PAJIEŠKOJIMAI
vus, kuriuos nurodė valstie ' semitizmas, o todėl žydai ką galima jau iš anksto pa- N ir trys katalikiško nusista- pasišiaušia...
savo• i 1 nlaneskau
.. ,
-—
čių ir liberalų partijos. Pa stengiasi apleisti tą šalį. sakyti: jei choras bus ban- tvrno žmonės,
Musų Kliubas savo parei rie ,.ne tikj apsimokėjo
i,
, z j
pusbrolio \ inco ar Vilimetines
duokles,
bet
ClHl
11
.
mo
Rupšio,
kilusio
is Šiaulių apskrigal Maskvos trijų didžiųjų! Daugumas lenkų bėga į an- doma pasukti bolševikiška
Po rinkim? pirmininkas &gūnus “už visuomenini vei- aukojo pinigų $11. Toron- a°- Girdėjau ji gyvenant
Philadel
tarimą, rumunai tą turėtų iglų ir amerikiečių okupuo- “linija,” tai iš jo niekas ne-; dgk0,0 už garbę i pasi- kūną” neblogiausiai atlvgiphijoj, Pa. Jis pats, ar kas apie jį
padaryti, bet jie “neklauso.” į tas vokiečių sritis.
z bus ir nedaug teatsiras Jau" i tikėjimą. Vice-pirm. pasa-na. Pirmininkas gauna $75 te viešėjęs timansietis biz žino, malonės atsiliepti šiuo adrenų žmonių, kurie norėtų kė savo įprastą pamokslą, per metus; sekretorius ir nierius Švelnys
v su sunum su: JONAS YANUSHKIS, (3)
Edvardu,
prisirašė
abudu ir 161 I St., South Boston, Mass.
dainomis “tautų tėvą” Stali kad kliubas •‘duoda pasto kasierius po $52 per metus,
ną garbinti. Jei bus bando gę visiems.” nors tas vice- vice-pirmininkas, regis — dar savo žmoną prirašė ir
l^urino ir
ma kurti nepolitinis daina-' pirm. puikiai žino, kad kliu $25. Tas pats vice-pirm. y- aukavo $7 pinigais. Ketvir- ,’aJ''Vkaj sav" dėdžių,
Apie 2<> metų atvimo meno choras, tai gal bas ne visier> lygiai duoda ra ir kontrolės komisijoj, tojl nare pnsirase Margie-jpal jiedu gyveno apie McKees Rocks,
kur. .Jei kas
pastogę. Tiesa, musų kliu- kur jis paruošia mėnesinius nė, kuri gyvena Toronte, iiįPa.’ dabar n^inau
arba jie patys, maAnsonijos Lietuviai Iškilmingai Minės bus ir pasisekimas.
aukavo $2. Mrs. Margiene ]()nės atsiii.:,ti šiuo adresu:
Išklausėme raportą iš! be turi šiltą pastogę Mote- raportus ir už tai gauna po jau
surinkusi nemažai 108 CHARLES SAVICKĮ,
Lietuvos Nepriklausomybės Šventę
Suvienytų Kliubų suvažia-j rų Kliubas, o kas tai per 50 dolerių per mėnesį, kas rūbų yra
Franklin St., Tarrytown, N. Y.
ir
pinigų dėl musų
vimo. Raportas gražus, su organizacija, žino visi Cam- per metus sudaro $700. Ar skyriaus dar
nebūdama na-i Pajieškau savo brolio Tamošiaus ir
Draugijos vieningai remia va.” Prieš tokią spaudą nu- važiavime priimta gerų nu bridgio žvirbliai. Bet jeil tik musų kliubas nėra vieOnos Uumhlauskų. Jiedu kilę
rė.
Toks
žmonių
nuoširdus sesers
is Monciškt-s kaimo.
aimo, Kapčiamiesčio
Kapėiamie
Amerikos Lietuvių Tarybą f •-} vtvwQ protestuoti.
tarimų. Žiūrėsime, kaip tie kuri organizacija nėra išti-j nintelis, kuris taip riebiai aukavimas yra geriausias
įvalsčiaus,
Seinų
apskričio.
Išvažiasavo
nareigunus?
Perrinkta sekantiems me nutarimai bus vykdomi gy- kima Juozai,ui Šventajam' apmoka
vi? A rj£erii
?r rivzifiai Lur
rodymas,
kad
jie
turi
jaut

Direktoriai
gauna
po
25
do
Gruodžio 23 d. Ansonijos tams ALT skyriaus valdy veniman. Kartais mes pa Maskvoje, tai tokiai kartais
dabar randasi. Paskutiniu laiku <ryveno Montevideo mieste. Urugvajulietuvių parapijos salėje bu ba. Jos sąstatas toks: S. Bu- darom gerų nutarimu, bet yra sunku patekti į “musų J ierius per metus. Visi gau- rią širdį dėl savo kenčian je.
Jie patys, ar apie juos žinantieji,
čių
tautiečių.
J.
Jokubynas
vo Amerikos Lietuvių Tary ianauskas, pirm.: kun. V. jie palieka ant popierio bu visų pastogę.” Musų vice- na dar ir “drinksiukų” dumalones man pranešti žemiau paaukavo
$2.
BALF
74
skyr.
duootu adresu, už ką busiu labai
bos skyriaus susirinkimas, Karkauskas, garbės pirm.; simoms pakalentoms pasi pirmininkui nieko nekenk-! šiai pastiprinti, bet tų gedėkinga. Aš esu Antanina Dumbvardu
reiškiu
širdingą
ačiū
protokurį vedė pirm. S. Buja-įV. Višniauskas, vice pirm.; skaityti, o gyvenime tų nu tų pasimokyti ateityje kai-, radėjysčių niekas į
lauskaite. Mano adresas:
(4)
už Jūsų vertingas aukas.
A. BRAZINSKIENĖ,
A. Baranauskas, ižd.: sekre tarimų nesimato. Taigi ir bėti daugiau teisybės ir ma-l kolą nerašo,
nauskas.
Tuo patim noriu primin 52 Smalley St.. New Britain, Ct.
Čia kartu veikia ir BALF toriui J. Radzevičiui atsisa- čia pažiūrėsime. Suvienyti i žiau girtis.
I Aš linkiu musų kliubui
ti
gerb Toronto ir apylin Pajieškau sau draugo, kuris nusi
pasiseskyrius. Buvo nutarta pra- kius. jo vieton išrinktas S. Kliubai žada įsteigti radio'i Musų pirmininkas kvietė naujais metais gero
kių
lietuviams, kad BALF manytų apie biz.ni ir turėtų bent
vesti maisto rinkliavą trem- Trapkauskas. Koresponden- stotį
narius “kooperuoti su vai- kimo. Ypač linkiu valdybai,
garsins
kiek savo pinigų. Gali būt nuo 40 iki
kad visi dirbtų kolektyviai skyriaus susirinkimai atsi- 50
metų amžiaus, bet kad nevartotu
kuojan- buna visuomet ketvirtą sek svaigalų perdaug. Aš turiu apie 40
metų amžiaus, šviesiaplaukė ir ge
skere- madienį po pirmo, lietuvių rai
atrodau. N« senai pardaviau biz
prasyti, kad praneštų apie sys ne taip. Kaip SKyrius ta kimai. Išrinkti maždaug vi skirstyti narių į geras ir ne čiotis, kaip kokioj savo par-i parap. svetainėj, 3 vai. po nį ir gavau g-ažią sumą pinigų. Da
bar norėčiau važiuoti į Floridą ir
tai bažnyčioje, ir paragintų rė, tai gaus “lupti.” Ir iš si tie patys valdybos nariai, gerus. Tada bus kooperayi- tinėi daržinėj. Labiausiai pietų. Todėl prašome įsidė tenai
nusipirkti ar pasistatyti hotelinkiu. Ra(l kliubas
lietuvius duoti aukų šiam rinktas naujas koresponden kaip ir praeitais metais. Tik mas, o ne pigus akių muili- Hrrt-Pi
...visiems mėti visi tie, kurie užjau !į; tuo tikslu ir jieškau sau draugo,
nusimano apie biznio reikalus.
reikalui, kai bus išrinkti ko tas. J. Kantautas. Taigi ko pakeistas maršalka. Valdy nimas. Musų pirmininkas nariams, butų lygiai pi nu čiate savo tautiečius vargs kuris
Prašau rašyt man šitokiu adresu:
lektoriai ir eis per visus lie respondentai bus po “baus- ba “koalicinė”: du komu- kartais pasigiria, kad lietu-! namas ir tiki ai butų visų tančius ištrėmime ir prisi
Mrs. B. C. N?,
(3)
a ralima lietuviškų organizacijų pa dėti prie šio bendro labda 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
tuvius rinkdami aukas pini me.
nistai ar komunistuojantieji,1
publiką ey
J. Kantautas ’ du socialistai ir du katali- minkyti,
Kliubietis. ros darbo.
gais.
minkvtu kaip
kam tešlą.
te.-.i Už at-! stoge.
Sekančiame susirinkime, LIETUVIU NAUJIENOS
ALT Skyr. Koresp. kai ar katalikiškos pakrai
Komisija pranešė, kad ysausio
27 d., bus renkami Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių
—o—
ra jau atspausdintos knygu
pos
žmonės.
Jei
valdybos
komiteto
ir komisijų nariai žurnalas. Kaina metams $1.00.
Protesto rezoliucija
tės Karo Bonui laimėti, ku
nariai neleistų komunistams
Adresas:
(6)
1946 metams. Todėl yra
ris yra leidžiamas šalpos
_
_
1
*
__
.
L.
«
>
t
.
1
1
r
•
i
v
ALT Ansonijos skyrius. “pirmą dūdą” pusti ir žiū
LIETUVIŲ
NAUJIENOS
negalima buvo tikėtis, kaip svarbu, kad dalyvautu visi
Trumpa: iš Toronto
naudai.
Į atstovaudamas visas vieti- rėtų, kad kliubo reikalai bu
tik agresijos. Diktatūros be nariai ir noriniteji prisidėti 332 N. 6th St., Philadelphia, Pa.
Lietuvos nepriklausomy i nes organizacijas, būtent: tų vedami visai bešališkai,
bės minėjimo komisija pra šv. Antano ir Politišką Kliu- tai valdybos sąstatas gal ir
Prisilaikydamas patarlės, skirtumo spalvų, yra visos prie musų darbo.
vienodai
neša kad minėjimas įvyks
. . pavojingos taikai Rėmimo vertas parengimas
L bą (suvienytos), D. L. K. butų neblogas. Bet su ko-i “geriau vėliau, negu niekąne vasario 17 d.,’*■ rt*Bytauto,
kaip
Šviesos ir šv. Onos munistais reikia visada bu- des,” noriu nor- pavėluotai ir laisvei
Sausio 12 d., 404 Bath-j
pradžios buvo paskeiota, draugijas, SLA 66 kuopą, ti atsargiems: jei tik neap- išreikšti savo mirti dėl at Aš noriu atkreipti gerb. urst St. apatinėje svetainėj
MUMEM!
bet. vasario
.. 24
.. .d . .
-• ' LRKSA 32 kp. ir Lithua- sižiurėsi, jie ir prašmuge- sibuvusio istorinio Ameri “K.” skaitytojų dėmesį į Toronto C. C. F. lietuvių
Ansonijos lietuviai ruošia nian
Ansonja, nu_ jjuo? įokią nors staliniška kos Lietuvių Kcr reso ( hi- komunistų spaudoje talpi skyrius rengia linksmą po
SRRUSMU
cagoj, lapkričio 29. 30 ir namus melus apie komunis būvį su užkandžiais ir šo
si minėti Lietuvos Nepiiprotestuoti prieš tokią “žuvį.”
k a”S0TMlb!Ct;)a^b dimSkil sPaud^- kaiP "Dirva,” kuri
Renkant direktorius buvo gruodžio 1 dienomis. Nors tų “kankinę,” cypdavatkę
GAUK
grojant lietuviškai
metų sukaktį
labai ,skdiškil Į įleidžia melagingas žinias Matyta 15 kandidatu. Bu- jau praėjo mėnuo laiko, bet Skeberdytę. Aš, kaipo ste kiais.
t, bh,
muzikai, kurią lietuviai šo
mingai. Bus prakalbos, kon apie
vis
dar
mano
vaizduotė
bėjęs
tą
reikalą,
galiu
pa

Ansonijos lietuvių vo renkami 5 direktoriai,
kikai geriausiai myli.
certas ir balius. Koncertinę
stovi suv&žiavirt vaizdas, reikšti, kad komunistų pa
draugijas
tarpe
kitų
kolomstatant
kandidatus
pirminuo 1867 metu ...
|
Parengimo pelnas skiria
dalį išpildys šv. Juozapo ių, kad buk mes. Ansonijos pinkas kai kuriu siulvmu i Trys dienos rr.
buvo la- sakoje nei vieno žodžio nė
patikimas
šeimos
tepalas
I
parapijos choras iš Water- lietuviai, organizuotai pro- '
nepralei- ra, kuris butų bent panašus mas “Keleivio” namo fon
bai
trumpo.-,
n
burio. kompozitoriui Alek teštuojam prieš ALT. Tai kandidatus nesiteikė išgirs dau nei penkių minučių į teisybę. Bet komunistai dui. “Keleivis.” kaipo vie
ti. Gal jis trupučiuką kur
nas iš geriausių lietuvių sa- Lithuanian — 42
klausęs,
siui vadovaujant.
i vra visai netiesa.
čias, aš nežinau. Tik paste Kongreso eigos ne todėl. nebūtų komunistais, jeigu
Ansoniečiai liko labai i Pi-i e to dar turime pa bėjau. kad kai kurie kan O trumpos jos buvo.
jie kalbėtų teisingai. Štai
patenkinti gavę žinią, kad reikšti. kad visos Ansonijos didatai, nors ir buvo siūlo kad visos kalbos, kurios bu- ir Toronto komnacių orga
AMERIKOS LIETUVIŲ KLIUBAS
vvaterburiečiai pasižadėjo lietuvių draugijos aukoja i mi, bet į kandidatų listąi1 vo pasakytos, hv o reikš nas, vadinamas “L. Balsas,”
šitose iškilmėse dalyvauti. vieningai remia Amerikos nepakliuvo. Užtat į kandi mingos, piomio- ir Pra.s" 741 nr. nusikopijavo kelius
34 High Street, Nashua, N. H.
Dėlto iš anksto kviečiame Lietuvių Tarybą ir jos veda datus pakliuvo adv. Šimo mingos. Tai buvo lietuvių melus iš “Laisvės” ir “Vilsūnų njes- j,, priedui dar nuo savisus lietuvius, kaip vieti mą kovą už Lietuvos nepri nis. kurs nagai įstatus nega tautos išeivi oj t
Pirmininkas. J. Okulavičius
nius, taip ir kaimyniškas klausomybę.
s ! ! e' vęs melus padailino ir taip
li būti išrinktas, nes dar ir dukterų :au
Vice-pirmin., M. Bagdzevičius
kolonijas, būti su mumis ALT Skyriaus Valdyba: tik keli mėnesiai yra nariu mekratines valrt.’ bes. ku- “j5Vječia” savo pasekėjus,
Sekretorius. A. Grigas.
rios nesek;1. bu\ ;
i<anadiečiams lietuviams yšioje tautos šventėje.
Iždininkas, K. Dobravolskis
S. Bcjanauskas, pirmin. (turi išbūti bent metus na
to
Hitlerio
pėd
kaip
ra
gerai
žinomas
“
L,
Balriu
ir
tik
tada
gali
būti
ren

Nutarta per spaudą pa V. Višniauskas, vice-pirm.
Direktoriai:
kamas). Jis buvo kandidatu kad Sovietu Ru?i.'a dar ;. is0’» nusistatymas. Kuomet
reikšti Amerikos lietuvių vi J. Radzevičius, sekret.
J. Arlauskas. A. Ulčickas. S. Ulčickas,
Lietuviu tauta pasitiki Sovietų užsienių reikalų ko
suomenei, kad Ansonijos Ant. Baranauskas, iždin. ir buvo išrinktas. Mat, adv.
A. Judickas, M. žiedeKs, Wm. Akstinas
šimoms yra tes pačios poli- Jungtiniu Vaistini ir Didz. rmsaras Molotovas paskelbė
lietuviai visada vieningai
tinės šerseės. kaip ir musų! Britanijos duetais pažadais, krauju sucementuotą vienyManageris, A. šaka.
remia Lietuvos reikalus ir
Amerikos Lietuvių Tarybą, Užsisakykite didelį “Ke pirmininkas. Vienok po iš-i Atlanto ( ter- Nors tą bę su Hitleriu, taj a. i la
ir nei viena draugija neda leivio” kalendorių 1946 m. rinkimo kas tai pakuždėjo Čarteri pasi ’ašė ir Sovietų su Z. Janausku nėrėsi iš kai- Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube.
pirmininkui. kad čia ne vis- Rusija, be
bir -in asies lic. įtikinėdami savo pasė
rė
organizuotų protestų Kaina 50 centų.
susipažinti ir pasisvečiuoti.
(5)
kas tvarkoje ir adv. Šimo- talkininko Kusijo>. nieko ir kėjus, kad jie boikotuotų
prieš ALT, kaip rašo “Dir-.—
Ji

CAMBRIDGE, MASS.

KAREIVIAI KELIA MAIŠTUS

Iš Plataus Pasaulio

KorespondencijoS

Naujienos iš Kanados

PAIN-EXPEUER

I

I

i

Sestas puslapis

KELEIVIS, SO- BOSTON

SUKNELĖS MALONIOS AKIMS

Moterų Skyrius
Ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Nr. 2, Sausio 9 dieną, 1946

Knygų Bargenas
Už Pusę Kainos
i

Visos knygos, kurios ėmiau yra surašytos, trum
am laikui yra nupiginamos iki pusė kaino*.
ii $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirk*
■i $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00.
.ausit knygų už $4.00. Ir t. L
Štai čia knygų sąrašas:

Neiaim; Būti Jaunam
(“Nelaimė Būti Jaunam” —! lėktuvas skrenda i valandą
tokiu antgahio vienas fraaea-'po 5(H) mylių, kada naudo-i
zu rašytojas, Vailant-Coutu- jamasi automobiliais, kine-;
rier, jau miręs, parašė Įdomią matografu. elektra ir radio,’
knygą, kurioje jisai cituoja ir kai Liudviko XIV gadynė
komentuoja jaunuoliu laiškus, vadinama “didžiuoju amgautus kaip atsiliepimą i jo žiu”?
paskelbtąją ankietą. Taigi pa-;
Mokyklose nenorima pa
duosime čia nors suglaustą tos aiškinti, kas tai yra trustas,
knygos turini. Tačiau prašome kailelis, anoniminė bendroskaitytoju neužmiršti, kad čia vė, bankas. Jus mokina at
kalbama apie Europos jaunimo siminti, kada gimė pirmieji
■elaimę.—Red.)
Kapetinsai (francuzu kara-

'LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO' RIJA JUŠKEVIČIAUS
n .
V
.
DAINOSE.
’J
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- i

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietukelias dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai perskaityk šitų knykurie gyvena išsimėtę po visų žemės gą. iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus,
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti knyIš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visų ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- 1
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos KOKIUS DIEVUS ŽMONES
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
; ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šina- GARBINO SENOVĖJE?
tai kitų klausimų, į kuriuos negali
Panašios knygos lietuvių kalboje
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai ;ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta koitytl išitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei
' ir aiškiai išdėstyti
I Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai anjonai, egiptenai, chaldai, asyrai,
faktas; kas sakinys—tai naujas ku lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
Jaunuomenė.
pasiekusi į"Qdinast.ija. "U° -987 . vŠ ■
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
šiandien dvidešimti metu,
bet at Jums paša >>I mokslas nuo pradžios iki galo.
kius jie santikius su žmonėmis turė
Kaina ........................................... 26c. to. Knyga starai i ir labai užimanti.
nori turėti žodi.
'
" J?
“U
. >Tai
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
Jaunuomenė'i viską ir i *»>“> Dutch? Apie Sne.deKAIP SENOVĖS ŽMONES PERSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
MATERIALISTIŠKAS
visus žiuri su nepasitikėji- į! a',ba aP,e KmPPąf Apie
Labai įdomus senovės filosofų damtL
r
J : Fordą arba apie Reno? Nįeleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal ISTORIJOS SUPRATIMAS.
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
Ši knygelė aiškina proletariato fiJi nepasitiki iš anksto pa-'
.
.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa
ruoštiems sprendimams. Ji , ° duonos, nėra. kai tuo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ gimdo pasaulyje įvairiausius nuotiParašė Z. Aleksa.
rius, tai perskaityk šitų knygelę.
nepasitiki žodžiams, pasisandeliai, pilnut p.lnu40 pusi........................................... 10c. Kalba labai lengva. Knyga protau
baigiantiems -izmu.” Ji ne- teha,:,>?ra batų kai apašo
jantiems darbininkams neapkaiTABAKAS.
nuojama. Kaina ........................ 26c.
pasitiki filosofams. Ji nepa- įdėliai lūžte lūžta, hera
Štai trys gražus pavyzdžiai suknelių jaunoms mergaitėms, Jos pasiūtos
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
sitiki akademikams. Ji ke- kur?’ ? a-pl!Skimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
iš paprastos medžiagos, nebrangios, tačiau labai malonios akims
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa SOCIALIZMO TEORIJA.
pasitiki žurnalistams. Ji ne- *”» kalnal- Nera darbo, kai
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
Šia veikalas trumpais ir aiškiai*
tLoJHbt
’ t" aplink didžiausios techni
1909 m., pusi. 63......................... 25c. faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
pasitiki politikams. Ji ne- J rroiimvbės Niekur nėr'
nera
draueriios formos, ir kodėl turės būti
pasitiki šeimininkams, jį i k°s galimy bes. Mekui ner<
stiklą rūgščios Smetonos, Į- ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.
nepasitiki tėvams. Ji nepa- ^tos’- kairtu0 ^' pu .taiP
plakti vieno kiaušinio try Vieno akto vaizdelis ir monolo
1
lengvai galima žingsniuoti
NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
ni, Įspausti lemono sunką, gas
sitiki pati «,,,
sau.
tuvaitė.
So. Boston, Mass.
gimė dvigalvė mergaitė, sakoma, gyvens
• praskiesti keliais šaukštais 1914 m.., pusi. 23................
10c. GERT IR VALGYT?
Tačiau, galų gale, ji vis tP"Anglijoje
• ™eįaivhp tai nėva
sa'iim V1SU daugiaUSia tlkl darbo^Jeigu^is be darbo
karšto buljono, gerai išmaiValgyt ir gert reikia dėl to, kad
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Birminghamo mieste. An- nepriklausomai viena nuo čy^j jj- supilti viską Į karštą KUR MUSŲ BOČIAI
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio
Tas nasaulis kuriame iilir jam mažiau kaiP 16 me" glijoje, Šiomis dienomis gi- kitos. Pulsas galvelėse irgi buljoną. Vilių ryžių reikia GYVENO?
_ ...
,
...
.. ■ . x
[žmogus silpsta? Ir dėlko vienas maiJ tų - jokios paramos. Jei- mė dvigalvė mergaitė, ku- ne vienodai muša, kas v ei -, į^ėti Įjp tiek, kiek reikia Biblija sako, kad pirmutiniai fano 3tas duoda daugiau spėkų, kitas magyvena, labai mažai tepalės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 1 žlau ? Dėlko žmogui reikia cukraus,
,-isai atmeta.*• -Mokslas
mano. T
našus į tų pasauli. kurissu-l^^s^&VdVu rios tėvas yra Amerikos ka- čia manyti, kau turi būt ir ^el
Iruskos
ir kitų panašių dalykų ? Kodėl tirštumo. Tokia sriuba žmonijos
V
Pį1 dėl
“ V jam reikia
lopšinė J’uvo ?laljreAe'_
riebalų ? Šituos klausireivis, apsivedęs Anglijoj, pora širdžių.
yra gardi ir lengva padarv tnyga parodo, kodėl taip manoma i mus suprasi tiktai
iš šios knygutės.
Labai įdomus ir pamokinantis
Daktarų tarpe tas sukėlė diDvigalvės mergaitės tė-i ti.
1 Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
skaitymas. Kaina ..................... 26c

Ar užaugs moteris su dviem galvom?

Panašumas yra maždaug -iu°mažesnis atlyginimas,

deli susidomėjimą. Juos in- vas yra jau sugrįžęs AmeKURGI VISA TAI NYKSTA?
NIHILISTAI
triguoja
klausimas: ar gali rikon. Jo žmona, kurią jis
toks, kaip tarp greičiausio’ Kodėl? Todėl, kad jeigu
ŠIRDINGAI AČIŪ!
Kur nyksta visi tie lobiai, kariuos
Tragedija trijuose aktuose. Vei
lėktuvo ir paprasto vežimo, dėl piramidų pastatymo bu- žmogus su dviem galvom vedė Anglijoj, yra 21 mekalas perstato nužudymų caro Alek įmonės kuria per amžius ? šį intri
politiškai-ekonomiškų klau■ tų amžiaus. Nei jos, nei jo; Tariu širdingą ačiū vi- sandro II. Labai puikus ir nesunIš Į guojantį
Vienintelis panašumas tėra'vo reikalingas milionų žmo- gyventi?
-ūmų aiškina garsuis Vokietijos so
kiai scenoj perstatomas veikalas,
Mergaitė kol kas gyvena Į vardai neskelbiami. Jos
įsoms šio skyriaus skaityto' viso reikalaujamos tik 28 ypatos. cialdemokratų teoretikas Kari Kautafas, kad vaidytojas liko tas “dų darbas, dėl didingos
Kaina ................................ .. 10c.
1913- dus!. 61......... 25c.
pats.
'bažnyčios—darbas 25 tuks- ir medicinos ekspertų nuo- vai sakosi mušę jam tėiėg-j joms, kurios prisiuntė man
Buti jaunu prieš karą — tančių, dėl Eifelio bokšto— monės ne vienodos. \ ienij ramą, kad jo žmona sveiks-- visokių dovanėliu ir daugv-. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA BIBLIJA SATYROJE
reiškė turėti prieš save gv- darbas dešimts tūkstančių, jų mano. kad dvigalvis ku- ta. Bet Amerikoj manoma,; bę linkėjimu. Smagu, kad KRISTAUS VIETININKAS?
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa
--1-— jam
Parašė kun. M. Valadka. Knyga knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
venimą.
,
tai šiandien, norint pastaty- dikis negalės ilgai gyventi, kad šita žinia nebus
• draugės įvertina mano Vmen+ drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 379 puikiais paveikslais, perstatanpristatyta, nes nenorima.
Buti jaunu karo metu — ti tą viską drauge, pakaktų kiti gi nemato priežasties, . .............................
J”13’įkas pastangas. Dar Kalk4 bažnvčios autoritetą ir faktais paro- čiais įvairius nuotikius nuo prieš ru
do kad jis nėra joks Kristaus vie- tvf.-imo pasaulio iki užgimimo Krisreiškė turėti prieš save mir- tūkstančio žmonių ir kele- kodėl negalėtų užaugti mo-! kad jis apie tai žinotų. Norsfjoms jabai ačiū!
- tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25
šm knygą n,ekaa nemgąL
teris
su
dviem
galvom.
į
iš
laikraščių
jis
jau
žino,
i
m
Mi<
tį. Būti jaunu šiandien — to moderniškų mašinų. Vier
les. 382 puslapiai. Kaina
----Michelsonienė.
$1.06
D-ras Park. Seilv Oak Ii- kad viena Amerikos kareireiškia turėti prieš save na tiktai beveik nepasikeiOZIAN BAMBOS SPYCIAI.
.
.
i
skurdą.
Į tė — kiekis žmonių, pasi- goninės ginekologas, žiuri i vi° žmona Anglijoj pagim-:
Ir kitos fones. Daugiau juokų, na
šitą klausimą skeptiškai. Jis ^ė dvigalvį kėldiki, bet ne-;.r/o/č7 U GpSiręriCJITTUl#
“Jųs laimingi dėl to, kad pelnančių iš kitų darbo,
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
tai jo žmona, nes
jauni,” — sako kai kurie se-į Jaunuomenė nori žinoti, sako, kad pasauliui žinomos zino’
nai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriadvi Siamo seserys, kurios Amerikos kareiviai turi AnVieną popieti, eidamas
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
niai jauniesiems...
’ kaip išeiti iš šitos būklės.
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
užaugo ir gyveno su- ?^J°j aPie 10,"'"» pačių.__ o____
tviu, ________
susiduriau su
Jokiu budu ne! Šiandien
Ir štai pagelbon ateina vi gimė,
bičiuliu, kuris persi-'
yra “nelaimė būti jaunu.” si seniai bei rimti žmonės augusios krūvon. Bet jos Jam busią apie tai praneš-; vienu bi<
PAPARČIO ŽIEDAS.
Tai keista: tai prieštarau ir sako: “čia kalta mašina.” buvo dvynės, turėjo atskilus,ta tik tada, kai ta mergai- svėręs ir galvą Įkišęs i auIr keturios kitos apysakos; (1) Naorganizmus
ir
kiekviena
sau
.
te
mirs,
jeigu
ištikrujų taip tomobili. ką tai taisė. Tuo
BROŠIŪRA SU PEKLOS
uisitikintia Vyras; (2) Žydinti Giria;
ja gamtos dėsniams; bet
“Tai kvailybė,” — galvo
,3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
ŽEMĖLAPIU IR KI
valgyt, tik šlaunies į ^itijctų.^
tarpu iš buto išėjo mergina,
taip yra.
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
ja jaunuomenė, — “nes ma turėjo
TAIS
PAVEIKSLAIS.
Prierašas: Paskutinės ži--.’ o
____ _________
kius prietarus, burtus ir tt. .... l8e.
galbūt
šešiolikinė, ir i tėvą
Kodėl?
šina sumažina darbo jėgas kaulai buvo suaugę. Del toj nios
sako,
kad
dvigalvė
atsikreipia
sekančiai:
jos
galėjo
gyventi.
Gi
dabai
Štai klausimas, kuri sta ir darbo laiką; mano kojos
Paraše
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
to milioninės jaunuomenės nesą mane pamaziau. negu gimus mergaitė nėra Siamo mergaitė jau mirė.—Red. __ pop, duok pinigų, einu
A. M. METELIONIS.
Arba kaip tėvų Tirtojami svaigi
masės.
Šiušių nusipirkti.
namieji gėrimai atsiliepia jų val
_ . „
...
. .v dviratis: aš mažiau pavarg- dvynų kopija. Ji turi vie
kams. Kas yra arba tikisi kada norą
Prašymas patenkintas.
Pnes mus guli vienas lais-J stu važiuodamas motorcik- ną liemenėli, dvi galvytes
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
APIE
VALGIUS
Kunigai
gųsdina
ta
rasuoBičiulis pasivadino mane
oerakaityti šitų knygutę. Kama 10c.
kas:
Jaunuomenė nesunegU dviračiu. Mašina— ir du atskirus kaklelius, ku
įius amžina peklos ugni
rie
susijungia
prie
pečių.
vidun
parodyti
sunaus
iš
pranta, ką jai sako, nes nė-; pUjkus daiktas, tiktai reikia,
ni ir uz p.nigus apsiima
Spirginta mackerel
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
armijos prisiųstą paveikslą.
ifiekviena išgelbėt nuo
fa_ ^as suprasti.
Kitame užuot
tarnavus mašinai, Toliau eina jau vienas kū
šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa,
nelis.
Bet
galvelės
priima
amžinų
kančių
pragaro
Mums bešnekučiuojant, ir
laiške rašoma: Jaunuome-. pHversti tarnauti mašiną...’’
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Makrelė
yra
pigesnė
uz
įiepsiįvse.
Bet
ši<xs
ItnjPuikiai iliustruota. Kaina ... 2Rc„
ne nesupranta, ką ji daio,; “Jaunuomenė
nerimau- maistą atskirai ir verkia at kitas žuvis. Pigesnė dėl to, toji mergina grižo su pirki
go» autorius parodo, kad
skirai. Todėl ji« nemano,
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
nes ji nulemta arba nieko; ja?, _ gako geniai
niu. Ji praėjus mus nuėjo
riša tai yra melas ir ap
kad
jos
daug
pagauna.
Vie

labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
kad
šita
dvigalvė
mergaitė
nedirbti arba dirbtu tai,;visada buVQ tokia Tai am.
kitan kambarin. Persiren
gavystė, aaa paMos ▼*klausimu. Ją turėtų p-rskaityti kieknok
ii
yra
gera
ir
gardi
žu■ai nėra. Jmmu parodo
gus ir persiavus atėjo pas
nas katalikas ir socialistas. Parašė
kas yra bepi asmiska.
žinąs ginčas tarp senosios ir galės gyventi.
_ vis. Ji turi tamsią melsvai- mus, atsisėdo ir, koją ištie
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
tad toj vietoj, kur Bibli
Tuo
tarpu
Chicagos
Nor
Kaina ........................................... 10c.
Ji nesupranta todėl, kad jaunosios kaitos. Jaunuome thwestern Universiteto ana _ j žalsvą spalvą, panaši i lyja sako buvus kitusyk
sus,
ji
rodė
naujus
čeverydvidešimtame amžiuje i ią nė perdaug skuba, trauk ją
pekla, dabar kepastai a«KODĖL Aš NETIKIU
tomijos profesorius kitaip dėką. Ją paruošia taip: pa kus tėvui.
«a. Ir pridėtas “pekloa”
kreipiasi praėjusių amžių velniai.”
šalina
galvą
ir
uodegą,
I
DIEVĄ?
.e m t- La pis tatai patvirti
Jeigu dvigalvė
—Mano duktė — sako tė
kalba.
j Buržuazija norėtų, kad galvoja.
perskelia
pusiau,
taip
kad
laisvamanis
čia pasako, kodėl jt»
na.
mergaitė kitais atžvilgiais
vas — jeigu tau reikėjo
negali tikėti. Pilna nrgurn«-ntų, kurią
Argi tau nekeista, jau- tai butų taip.
Kaina 25 centai.
peilis
pereitų
per
nugarą
ir
yra normali, ypač jeigu jos
nesumus joks jėzuitas. Kama tos
kiaurais galais čeverykų, tai
nuomene, šių dienų, kada
(Bus daugiau)
knygutės ...................................... 2Oe
vidurių aparatas tvarkoje, pilvą. Nuplaunama šiltam reikėjo nueiti ant dumpo...
Knyga paanama “Keielvandeny,
pasūdomą
ir
paKnygyaa.
tai jis nemato kodėl ji ne
Po trumpes pauzos, mu
MONOLOGAI IR
DRAMATIŠKAS PASIMATYMAS
voliojama miltuose. Kepa du išėjome ant gatvės, kur
galėtų gyventi ir augti.
DEKLAMACIJOS.
Adresas: “KELEIVIS"
» D-ras Leslie B. Arev, ma karštame aliejuje ar jis vėl kibo prie automobi
Šioje knygoje telpa daugybė nau
BROAI>WAY.
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Į Northwestem universiteto taukuose, kol pagruzda; ta lio taisymo. Ši karią jis el
SO. BOSTON. MASS
gų ir deklamacijų. Visokio® temoadarbininkiškos.
r«voli;icionieriškoe
embriologijos specialistas, da sudedama ant lėkščių gėsi kitaip: Įkišo ir ištrau
Taipgi ir pas
tautiškos, humoristiškos ir la-.evama.
Supiausto
du
didelius
svo

sako, jog medicinos litera
kė pagaliuką, kuriuo, matyt,
niškos. Visos skambios, visos geros
A. M. METEUONI
Tinka visokiems apvaikščiojimams
tūroj esą žinoma apie 20 gūnus ir pačirškina toj pa norėjo patirti ar daug ga
7747 Navy Avanaa,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
atsitikimų, kur kūdikiai gi čioj skauradoj porą minu zolino tankoie. Ir tuo pačiu
gerinta laida. Kaina .................
Detrntt, Mki,
čių.
Tada
užpila
ant
svogū

mė su dviem galvom. Vie
kartu jis išsitiesė ir pirštu
KUNIGŲ CELIBATAS.
nas dvigalvis vyras gyve- nų pusę puoduko uksuso, pradėjo rodyti i ką tik pra
Si knygelė parodo, kodėl Romos
uždengia, pašutina 5 minu ėjusią moterį. Ta moteris
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
[ nęs iki 30 metų amžiaus.
vis» Jd bepatystės istorija,
* Šitas autoritetas aiškina, tes ir karštą užpila ant žu buvo apsirengusi su trum pat dvišakumo, raZIUiejO jos pasekmės
ir doriškas dvasišlrijos
nupuolimas, šią knyga turėtų per
kad jeigu dvigalvis kūdikis vies. Priedui galima duoti pais kailiniais, šeškas ant jis ir sako:
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
negali gyventi, tai ne dėl tomeičių ar kečiapo ir bul kaklo, mufta ant kratinės;
—Į ką tai panašu ir prie Jauniikait
.......................
— kad jų moitis,
kurie geidžia,
vinės
košės.
terįa, dukterį’ ir mylimosios nepate, kad tokiuose atsitikimuosu pirštinaitėm: kepuraitė ko. einama! Viena mięp
'
pultų į tokių kunigų globa- Paraši
se visas organizmas būna,
ant vienos ausies, gaidžio žmogaus aprengta atsakan - kun. Ge
Geo. Townsend Fox, D. D.,
Ferdinand de Samogitia.
nenormalus, supainiotas.
Sriuba su lemonu
ar kokio kito paukščio čiai sezonui, o kita visai lietcvino
Kaina .......................................... M
D-ras Park, kuris buvo
plunksna prismeigta; suk nuoga
prie šitos mergaitės gimi- Tai sriubai reikia turėti nelė trys coliai aukščiau ke —Na, ir ką tu joms pa LYTIŠKOS LIGOS.
mo, spėja, kad ii irgi turi buljono. Nuplauti šaltu van lių; kojinės trumputės; če- dalysi, — sakau, — jos taip Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM
D-ras F. Matulaitis. Antra, perfaurtČia yra parodyta Mrs. Annie Mansfeld, kurią per nenormalų organizmą. Jis deniu puoduką ryžių, sūdė verykučiai maži, o kurkos' mėgsta ir jos taip rengiasi, ta
ir papildyta laida. Kaina .. 20c.
Kalėdas vaikai aplankė San Francisco kalėjime. Visi mano. kad ji turi dvi poras ti juos Į smarkiai verdanti aukštos ir smailios, taip kad
—Tai
mados vergės.
buvo ašarom apsipylę, nes motina yra sunkiai nuteis plaučių, nes galima esą ma- vandenį ir išvirinti. Del ke- galima išdurti muselei akį; drauge, — sako jis.
“Keleivit,” S3« Broad
ta dėl kitos moteriškės nužudymo.
,
tyt, kaip galvytės alsuoja turiu žmonių reikia paimti'o kojos visiškai nuogos iki
J. D. T.
South Botton, Mas*.
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PAMOKINIMAI

jęs į žentus pas vieną tur ---------. ,
'tuolį, tai, rodos, prie jo ir Į ti, jog musų baisas — balmotina. Iš Paliūnų repatri-įsas šaukiantis tiruose! Tad
. .
...
.
....
.
r. i javo 36 šeimas, liko tik Ka-įar beverta apie tai kalbėti?
Dažyti ir poliruoti vari ,ant užšalusios vietos. Pa- ieįnykai, Goberiai, Faran- ^.aaa
Kada uuuo»,
tamsi, tamsi imnub
naktis
Krautuvėse dažnai mato- P^?tai nu°
tokį už', sevičiai, Adukauskai, Stas- užgriuva, argi nesinori užme varines tacas ir kitokius ^Jimų paipa atšyla. Kada kevičiai ir mes. Visi dabar tekant saulės? Jus būdami
dailius darbelius, kurie turi Nudarą nuėmus paipa bu- mato, kad padarė klaidą ir laisvi vargiai besuprasite,
tamsiai kavinę spalvą ir
nesalta, tai jau ledas jo- už taip lengvą išsižadėjimą ką reiškia nelaisvė. Jus pa--

ją ir į Suvalkų “trikampi.’’
rv i;^t, .t-UA e„v/) gabenami i
tuos repatri
javimus ir kalba Baliunų
kiti kad
Lenki- sa Baliunų šeima.
.........
— rpaliks
------ ,prie
— ------Su pagarba,
«laiškas. Iš to laiško atrodo,
jos. Bet kol kas rubežius eiMilė Baliunaitė. kad lietuviai, kurie važiavo
na ten pat, kur ėjęs. Rusai
.
i bolševiku valdoma Lietusaugo iš anos pusės. Lenkai
Pr.era.as
skaudžiai apsiriko. Gi
kol i\a>
kas ciai
dar nebaugu,
nesaugo. Jūsų;
kui
namai tvarkoje, nes ten bu-Į Laiške iš Punsko mini “folksdeučais” buvo vadiįma.” Tuo reika- narni tie Lenkijos žmonės,
vo vokiečių mokykla. Kitų, “repatrijavirr
ypač menkesnių namelių nė' lu norime priminti skaity- kurie noi’s ir nebūdami vopėdsako neliko. Tikrai, mie- tojams, kad tą lietuvių “re- kiečiais buvo užsirašę toliet”visko kiais. .Jie buvo vokiški kviskriaudėKlukinskas,
šįt idomų laišką paskelbti sako.
kad jis buvo parvažiavęs iš
Amerikos į Paliūnų kaimą
ir ten pastatė mokyklą. Apie tą namą mini ir Baliunų
laiškas. Pats drg. J. Klukinskas grįžo vėl į Ameriką 1933 metais.—Red.

•
niu varis nušveičiamas. Pas- At«aujin‘ auksuotus rėmus čai” bėgo drauge su kariuo mmą, sugriovė miestus ir krauju nuplauta, nes ji mus ant perblokštos Lenkijos nugaros “krauju cementavo
kui i kvoitą karšto vandens1 Atnaujinti auksuotus re- mene. Dabai- kur ne kur ko miestelius — Lazdijus. Ma- pagimdė.
įdedama riešuto didumo gareikia nupirkti aptie- kis grįžta, išvargę ir nuže riampclę, Vilniaus pačius Mielas kaimyne! Nors ju- vienybę,” tada Suvalkija
palikta vokiečiams, o
balėli taip vadinamoje “li- koj 1 unciją Chloride of minti... už jų žiaurumus jie gražiausius pas atus sugrio- slJ (j,aUgas jr miręs, bet vis buvo
Rusija
ir Vokietija buvo suver of sulphor” ir Į tą mi Potash, arba Chloride of tinkamai atlyginti!
vė,
Kaune
tai
tik
svarbiaudėlto
labai
mums
butų
matarusios pasikeisti gyventošinį dedamas nušveistas va Seda, paimti dviejų kiauši
siai sugriovė tiltus. Vargšė lonu, jeigu jus parašytumėt jais: vokiečiai iš Lietuvos
Gerbiamas
kaimyne!
nių
baltinius,
ir
viską
gerai
ris. Nuo to mišinio varis
mums nors porą žodžių iš buvo iškraustyti į Vokietigaus tamsią spalvą, bus suplakti. Paskui paimti rė Jus rašote, kad norėtu- musų žemė!
kaip nudažytas. Tuomet jį mą, dulkes nupūsti, nuvaly
galima nupoliruoti paprasta ti sausu skuduru ir paėmus
vario politūra (copper po- minkštą makolą (brušį) už
lish), kurios galima gauti tepti aukščiau minėtą miši
kiekvienoje geležų krautu nį. Rėmas pasidarys kaip
vėje. Gi “liver of sulphur” naujas.
galima gauti visose aptiekoKad įrankiai nerūdytų
se. Jį reikia laikyti gerai
Įrankiai labai genda nuo
užkimštą.
rūdijimo. Kad nerūdytų,
Antras būdas gauti variui reikia tepti šiuo tepalu: 1
tamsią spalvą, tai nušveitus klgr. galvijo lajaus ir apie
Metiniam Boston Edison Company Šėrininkų Raporte už 1941 metus, išleis
jį ištepti paprastu mašini tiek pat geltono vaško. Su
niu aliejum, arba sėmenų dėti į kokį nors indą ir tą
tame 1942 metų pradžioje, yra toks pasižadėjimas:
aliejum, arba kad ir ter indą dėti į kitą indą su ver
pentinu, ir kaitinti pečiuje dančiu vandeniu, kad per
“Iki šis karas bus laimingai pabaigtas, mūsų ir kitų alijantų valstybių reikalai
prieš ugnį, pakol gausis pa virtų. Galima tiesiog ant
viršys visus kitus reikalus. Todėl, šitais nepaprastais laikais, visi jūsų Kompani
geidaujama spalva. Paskui ugnies virinti, bet reikia
jos ištekliai, gyvybiniai ir negyvybiniai, turi būt visų pirma |>ašvęsti tam, kad di
reikia nupoliruoti aukščiau maišyti kad neprisviltų.
dintų dideles karo pastangas. Šitaip darydami tačiau neturim be reikalo apkrauti
nurodytu budu.
Tepalui ėmus virti, reikia įdideliais sunkumais šios kompanijos kostumerių, tarnautojų ar šėrininkų. Kom
pilti alyvos. Alyvos reikia
Užšalusios paipos
panijai atliekant pirmučiausią prievolę kraštui, neprivalo būt užmiršti ir jų reika
pilti tiek, kad tepalas nei
Kai skiepe paipos užšą per skystas, nei per tirštas
lai.”
lą, tai lengviausias būdas nebūtų. Šiuo tepalu reikia
jas atšildyti karštu vande tepti geležinius ir plieninius
pradžioje pajuto darbininkų trūkumą. Kompanijos per
Būtų galima prirašyti tomus apie tai, kaip Boston Edison
niu. Reikia užvirint puodą įrankius. Jis apsaugos juos
sonalas nuo 3300 1941 m. buvo sumažintas iki 2600 pra
Company pildė šitą pasižadėjimą. Per 44 karo mėnesius,
džioje 1945 metų. Neatsižvelgiant 600 vyrų ir moterų
vandens, gauti leiką ir po nuo rūdijimo.
kurie pasibaigė V-J diena, šitos Kompanijos ištekliai bu
trūkumo,
ši įstaiga stengėsi patenkinti visus reikalavi
vo
“
pašvęsti
visų
pirma
tam
’
,
kad
didintų
karo
pastan

truputį pilti per ją verdan
mus.
Šiandien
iš tarnybos grįžo darban 200 vyrų ir mo
gas.
Apie
gerą
Edino
patarnavimą
karo
metu
liudija
Kad
pielyčia
neprisiveltų
tį vandenį ant užšalusios
terų. Dvylika iš tarnaujančių atidavė savo gyvybę už
dėkingi
mūsų
kostumeriai
Gi
operaciniai
ekspensai
—
vietos. Užšalusią vietą ne Pieluojant varį, žalvarį ar
šalies laisvę. Už jų didžiausį pasiaukojimą Boston Edi
taksai, algos ir kuras — pabrango 40 procentų, kuomet
sunku atrasti, nes pridėjus kitą kokį minkštą metalą,
son niekad negalės jiems atsidėkoti ir atsilyginti.
pajamos pakilo tik 25 procentus. Kompanija padengė
prie jos ranką, ji yra skau pielyčia taip prisivelia, kad
padidėjusias išlaidą.- nepakeldama kainų už elektrą.
džiai šalta. Bet jeigu paipa paskui ji slysta metalo pa
Štai keli svarbūs punktai iš Boston Edison Company ka
ro talkos:
būna užšalus tokioj vietoj, viršium ir daugiau jo nebekur vanduo pilti nepatogu, ima. Kad tas neatsitiktų,
tai reikia paimti senas mai reikia kartas nuo karto piešas ar kitoks skuduras, įkiš lyčią patrinti paprasta krei
ti jį į karštą vandenį, iš da. Tuomet ji neprisivels.
gręžti, kad vanduo perdaug Šitą “sekretą” retai kas žinebėgtų, ir greitai uždėti jį no.

IŠPILDYTAS PASIŽADĖJIMAS

Laiškas
iš Lietuvos
r—

j,
AM
“Keleivio” skaitytojas J.| globėjo, bet, matyt, taip tu
Klukinskas iš Štamford, rėjo būti.
Conn. gavo laišką nuo savo
Daug kas yra miręs iš
kaimynų Baliunų iš lenkų musų kaimynų: Balytų Sta
okupuotos Lietuvos dalies. I sys (PristarioniijL Jurgis
Laiškas atėjo su lenkų paš Kaleinykas (senis), Paran
to ženklais ir perėjo per sevičių Kastantą lenkų ka
lenkų karišką cenzūrą, bet riai nušovė, Vincas Adujis daug laisviau parašytas, kauskas žuvo. Ir daug kitų
negu laiškai iš rusų okupuo nebėra. Jūsų vaikų gyveni
tos Lietuvos. Laiškas labai mo tiksliai negaliu nusaky
įdomus, nes parodo tų lie ti, kadangi repatrijavo ir
tuvių gyvenimą, kurie pali gyveno apie Liudvinavą.
ko ik» lenkais, nežiūrint į Gediminas dar pernai mirė
visus rubežių “išlyginimus,’’ džiova, Algirdas, rodos, kur
kuriuos darė Lietuvos oku tai tarnauja. Stasė su savo
pantai. Laiško rašėjai Ba- vyru Grigu gyvena miesteliunai gyvena Krasnavos
valsčiuje (Punsko paštas),
Paliūnų kaime. Tas grynai; NEBŪK ŽILAS
lietuviškas kraštas buvo per
karą “Suvalkų trikampyje,”
kuris buvo įjungtas i Vokie
tiją. Dabar jis vėl grįžo
Lenkijai. Laiškas išsiųstas
1945 m. rugsėjo 20 d. Ameriką jis pasiekė 1945 m.
gruodžio 24 d. Laiške rašo:
Gerbiamas kaimyne!
Dėkoju jums už laišką,
kuris visai nesenai mus pa
siekė, jau tuomet, kada vo
kiškas milžinas buvo sunai
kintas. Ir tuo patim, po au
dros, rodos, turėtų būti ra
mus rytas. Bet ar visiems?...
Stebuklingos gyduolės kurios pa
O gal ir mums?
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
Gerbiamas kaimyne! JųsJ turėti
kiekvienas, kuriam žyla, slen
parašėte laišką savo drau ka arba
pleiskanuoja plaukai. Jos
gui Vincui Baliunui. Bet su atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
skaudama širdimi pranešu resnio
iki šiol išrasta. Kreipkitės ne
jums. kad mano brolis mi atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
nebusite pilnai patenkintas, jums
rė dar 1943 metais spalių gu
pinigai bus sugrąžinti.
17 d. Sirgo kone visą vasa Pastaba. Su orderiu sykiu siųskit
ir pinigus, kitaip orderiai nebus iš
rą ir paliko našlaičiais žmo pildyti.
(2)
ną Rožę ir vaikus, Julę ir
FLORAL HERB CO.
Juozą. Gaila mums gero Box 395, Dept. 5, Clinton, Indiana
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1. KOŽNAS KARO PAREIKALAVIMAS AT
LIKTAS GREITAI. Pasistatydama naujų elektrai
gaminti įmonių, kurias buvo pradėtos dar 1939 m. Euro
pos Karui prasidedant. Boston Edison Company galėjo
patenkinti nepaprastus karo pramonės reikalavimus.
Tarp 1940. kuomet prasidėjo Nacionalė Apsigynimo Pro
grama, ir 1944 metų. aukščiausio karo gamybos laipsnio,
mūsų Kompanija parduodama pramonei elektrą, imant
kilov/att-valandom. pakilo per 100 procentų. Už tokį elektros kompanijų patarnavimą karo pramonei, aukštie
ji mūsų valdininkai yra davę du pripažinimu: “Jėgos
niekad nestigo ir niekad ji nepavėlavo’’, pasakė War Produetion Boardo pirmininkas. “Kada tik mes reikalavom
jėgos, mes gavom jėgą. bet ne pasiteisinimus”, jiasakė
laivyno vice-admirolas.

2. DARBININKAI PERGYVENO KARO IŠ
BANDYMĄ. Boston Edison įstaigos 638 darbininkai
buvo išėję karo tarnybon, užtai ši įstaiga pačioje karo

3. ARMIJOS IR LAIVYNO “E” ATŽYMĖJIMAL Kadangi elektros įstaigos tiesioginiai karo laukui
negamino reikmenų, todėlei jos negalėjo gauti “E” atžymėjimų. Bet 62 mūsų dideli klijantai, pasidėkojant Bos
ton Edison Companijai, gavo Armijos ir Laivyno “E”
atžymėjimus. Atsižymėjusios įstaigos pareiškė, jei ne
Edison jėga, jos to nebūtų atsiekusios. Kaikurie s’nipyardai, amunici jos fabrikai ir kitos karo išdirbystės padidi
no jėgą nuo 300 iki 500 nuošimčių kaip 1940 m., bet Bos
ton Edison viską tai atlaikė ir patenkino visus reikalavi
mus.

4. VIEŠAS APTARNAVIMAS PADĖJO IŠPIL
DYTI KARO PROGRAMĄ. Pradžioje 1942 m. vie
šas aptarnavimas pradėjo dirbti ranka rankon su kariuo
mene ir laivynu ir teikė jiems visas galimybes. Naujosios
Anglijos rybose, Boston Edison organizacijai buvo pri
pažinta pirmenybė šiame patrijotingame darbe. Naujo
sios Anglijos Viešojo Aptarnavimo įstaigų išlavinti inži
nieriai be pertraukos dirbo Armijos ir Laivyno įstai
goms, neapsakomai sutaupydami laiko, pinigų ir darbi
ninkų.

5. PASITIK ĖJIM AS BOSTONO ATEITIMI. Boston Edison Kompanija turi didelį pasitikėiim? Bostonu ir 39 kitais miestais ir miesteliais Didžiojo Bostono apylinkėje, kuriuos tiesiogi
niai aptarnauja mūsų linijos, ši apylinkė nevien gali stoti su kitais šios šalies miestais į kompeticiią b/t ii turi galimybių daugiau progresuoti — josios nepamainoma prieplauka, strategiška geoJraf <kaJ vieta ”oro transportacijai tinkamiausia vieta, darbininkų išsilavinimas, piliečių taupu
mas, išsimokslinimui geriausios progos ir kitos naturalės progos.
<reli metų Boston Edison įstaigos šėrininkai daug įvestavo ir įvestuos pasitikėdami ateiti
mi I m.kis metus ši Kompanija planuoja išleisti $40.000.000 — padauginant elektros gaminimo
kiekvbe Da žinant elektros srovės linijas, pagaminant pasyvę elektros jėgą veikiamosios sroves
distriktuose r modernizavimui kitų aptarnavimo dalykų. Elektros aptarnavimas turi TTodovoajnnčia ro/< txridi»O o ne scfcft kitų industrijos išsivystymų. General Motors galėjo pasirinkti Eram-nzharr -auia psemblinimo įstaigai vietą, dėlto, kad prieš penkius metus Boston Edison padidino
elektr s iėw išdirbimą toje apylinkėje su 110.00) vaitų transmiasion linija. Tie, kurie planuoja
indn-uios N vstvmą po karui. Bostonas gali žengti pirmyn su pasitikėjimu, kad elektras jėga —
industrijos gyvybės kraujas pilniausiai aptarnaus—niekad nebus “per maža ir per vėlai".
Per d

BOSTON

EDISON

Boston, Sausio L JD,!‘
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JAMES V. TONER, Prezidentas.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Aštuntas puslapis

Lietuvai Remti Draugijos
skyriaus susirinkimas

Renkimės Liet. Remti
Draugijos seimui

JUBILIEJINIS LIETUVAI
REMTI DR-JOS SEIMAS

Sausio 20 d. Įvyks Bosto
ne Lietuvai Remti Draugi
jos suvažiavimas. Draugijos
Lietuvai Remti Draugijos skyriai daro susirinkimus,
penkių metų sukakties sei renka delegatus. Verta ir
mas Įvyks š. m. sausio 20 d., atskiriems nariams pagalvo
11 vai. ryto. Lietuvių Pilie ti apie tą suvažiavimą. Kiek
čių Draugijos salėj, 309 E. vienas L. R. Draugijos na
rys bus pageidaujamas daSt., So. Bostone.
Visi Lietuvai Remti D-jos lyvis suvažiavime, Kiekvieskyriai, organizacijos ir pa- nas gali patiekti suvažiavivieniai nariai, prašomi da- mui naujų idėjų ir sumanylyvauti ir atsivežti gerų su- mų.
manymų. Šiuo svarbiu moLietuvai Remti Draugija
mentu yra daug rimtų da- atliko jau nemažą darbą.
lykų apsvarstyti ir pasiruoš- Didžiajam A. L. Kongresui
ti duot daugiau paramos iš-, Chicagoje musu draugija
surinktų
aukų
tremtiems ir išblaškytiems pasiuntė
dar
dideli
dar
I>o platų pasauli musų bro- $1,600. Bet
liams ir >esutėm; lietuviams, bai ir uždaviniai tebėra
prieš akis.
Kas tik jaučiasi lietuviu,
Narys.
visi dalyvaukit viršminėtą
dieną seime.
Remia pabėgėlius
Įvyks sausio 20 dieną,
South Bostone

Nr. 2, Sausio 9 dieną, 1946

kui Jonas Stevensonas, o
sausio 15 d. išvažiuos Vili
Cambridgio miesto tary mas Amsie. Draugas Steven
Lietuvai Remti D-jos 2-ro ba turi “trobelių.” Ji nega sonas rašo iš Miami: “Pa
skyriaus susirinkimas Įvyks li išsirinkti miestui majoro, tarkit Alaikio tėvui atva
J- E. Cor- žiuoti Floridon. čia jis per
sausio 11. penktadieni, 8 i vietą mirusi
coran.
160
kartų
miesto tė vieną dieną galės prisigauvai. vak., Sandaros svetai
nėj, 124 F St.. So. Bostone. vai balsavo, bet majoro vis' dyt gyvačių visam savo am
Visi nariai ir draugijų at dar neišrinko. Pasilsėję jie žiui. Be to. yra privažiavu
stovai kviečiami dalyvauti. vėl imsis balsavimo ir gal šių turtingų
Šis susirinkimas yra svar gi kuri nors grupė pavargs1
Užmušė veteraną
bus, nes mes turime rimtai ir kuris nors kandidatas'
gaus
reikalinva
:
alsų
dau

{ risiruošti musų L. R. D.
Dorchesteryje, ant Han
jubiliejiniam penkių metų gumą.
cock
gatvės, yra taisomas
sukakties seimui, kuris Įvienas
garažas. Kai pro tą
vyks sausio 20 d. Turim iš
Važiuoja Floridon
garažą ėjo iš kariuomenės
rinkti skyriaus valdybą ir
Bostono
ir
apylinkės
lie

grįžęs
W. P. Whalen, 25
kitus labai svarbius reika
tuviai
jau
pradėjo
važiuoti
metų
vyras,
didelis cemen
lus aptarti.
J Floride n. Nestiki tenai iš- to blokas nukrito tiesiai ant
Valdyba. vyko Dr. Pa? ainis, pas- jo galvos. W. Whalen buvo
Negali išsirinkti majoro

vietoje užmuštas. Garažo
taisytojai nepastebėjo, kad
garažo priešakinė dalis yra
nedrūta. Pro tą garažą
vaikščiojo daug žmonių ir
nuolat bėginėjo vaikai.
Nuvalys miestą

Naujas Bostono majoras
davė įsakymą per 3 dienas
nuvalyti miestą nuo sniego
ir šiukšlių. Del sniego ma
jorui pasisekė, oras paklau
sė jo Įsakymo ir paleido ši
limą, kuri sniegą jau bai
gia suėsti. O kas dėl šiukš
lių, tai greit pamatysim,
kaip tas Įsakymas bus Įvyk
dytas.

Lankėsi Redakcijoj

ŠĮ pirmadieni musų re
dakcijoj lankėsi rašytojas
R. židžiunas, senas bostonietis, leidęs čia kadaise
“Tarpininką.” Paskutiniais
metais R. židžiunas gyveno
Brooklyne, dirbo Įvairiose
spaustuvėse. Svečias sakosi
dar nežinąs ar sustos galu
tinai Bostone, ar pasiliks
čia tik kelis mėnesius, pasi
gydys. Kartu su R. židžiunu redakcijoj lankėsi ir dai
nininkas Kubiliūnas.

Bendras Amerikos lietu
vių Fondas. Bostono skvr.,
šias dienas užpirko drabu
žių už $150. Dar yra numa
uta užpirkti daugiau dra
panų. Maistui užpirkti pabėgėliams paskirta $450.
Prieš kuri laiką vietinis
BALF skyrius gavo 50 sva
rų vilnų mezginiams. Kiek
teko girdėti, moterys nela
bai uoliai remia mezgimo
darbą, o todėl gautos vil
nos das nesumegstos.

Pereitais metais Bostono
miestas užtraukė “rekordi
nę skolą.” Viso miestas sko
lino 1945 metais $19.128,090. Bet iš tos sumos tiktai
$3,083.000 buvo naujos sko
los, o 16 milionų paskolin
ta apmokėjimui senos sko
los. Kadangi pernai pasko
la buvo užtraukta pigesniais
nuošimčiais, negu senoji pa
skola, tai miestas per dešim
ti metų iš tos paskolos žada
sutaupyti 12 milionų dol.
Liga sugadino šventes

Dorchesteriečių
draugų
Anestų šeimai šventės buvo
nelabai linksmos. Visi šei
mos nariai. Vincas, jo žmo
na ir duktė, per šventes sun
kiai sirgo dabar išsiplatinu
sia sunkia sloga ir turėjo
gulėt lovoj. Nebuvo nė kam
ligonių slaugyti. Dabar li
goniai sveiksta.
Vinco Gegužio žmona
taip pat per šventes sunkiai
sirgo, ir dar. rodos, tebesersirgo.
D-rui Repšiui vagys pa
vogė automobilj, atvykus
jam pas Anestur
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950 kilociklių, tarp 9:30 ir
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika
2— Dainininkė Ona Kavaliauskaitė-Casey iš Dorch esterio
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite
savo Įspūdžius ir nusiųskite
šiuo adresu* W0RL Station, Lithuanian Program,
Boston. Mass.
S. Minkus.
PEKAKNĖ ANT RENDOS
Gerai įrengta pekarnė ir krautu
vėlė prie jos. Yra visos mašinos, įrankiai ir pečiai duonoms, pyragams
ir keikams kepti. Biznis išdirbtas
per 20 metų ir eina gerai. Renda
nebrangi. Kreiptis šiuo adresu: (5)
G. ŠVELNYS,
163 I St., So. Boston, Mass.

Catering įstaigai reikalinga ištiki
ma virėja. Alga gera. Telefonuokit:
ASPinwall 6561.

EORIS BEVERAGE CO?
220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales.
(-)
Savininkai:
Jonas Arlauskas ir
J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Veri-Thin, 17 jewel Toperflow.. .$39.75

. „k»
so * “
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A. J. NA.HAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. So. Boston 0948
Res. .37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Rep.

DR. D. PILKA

Pagerbė delegatus

Sausio 6 d. moterys sanrnanc
”3 SS* ’Ltrs UUVV CU«I VIIC.MV-1'
Curley perėme majoro
vakarienę A. L. Kongreso
vieta
delegatams pagerbti. DalvJames M..Curley, naujai Y*™ da?S svečių ir 15 deišrinktas Bostono majoras,,
musų miesto. Depirmadieni perėmė miesto
^.mo_ sekami: Mrs.
tvarkymą. Perėmimo cereMockiene, adV J. Grimonijos atsibuvo Simphonv , luVr ?seviera’ J* Arlaus------- -• kas.
Hall. ?»Iajoras J.
M. Curley
,.as* , Mrs.
*n Neviera,
Jei,.a’ •J. Jan‘JarL
jau ketvrita karta išrinktas
• ^aF":
■
■
— Galinis, Mockus. S. Michelmusu miesto
majoru.
Jis
senas, Janiliunas, adv. K.
yra ir kongreso atstovas.
Kalinauskas, J. Tuinila, JoNaujas majoras, perimda kubauskas ir K. .Jurgeliumas mieste tvarkymą, išdės nas (broektonietis).
tė savo programą. Jis žada
Delegatai papasakojo sa-i
sumažinti miesto taksus ir
vo
Įspūdžius iš Kongreso ir
atlikti daug viešųjų darbų.
Tarp kitko naujas majoras pabrėžė svarbiuosius Kong
žada pastatyti dideli gara- reso darbus. Bendras ispumusų delegatu pranežių po Common parku. nu- dls
buvo tas: prieš akis
tiesti tilta tarp Dartmouthi
gatvės i Kendall aikšte. ap-i^un^u? darbas, bet Lietuva
• * miestą
■
valyti
nuo “slums” bus laisva!
Sv.
ir t.t.
“Rekordine skola”

cijos programa ateinantį nedėldienj iš W0RL stoties,

REIKALINGA GERA VIRĖJA

J. Krasinskas,

L. R. Dr-jos Centro sekr.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

Auka Lietuvos žmonėms

Cambridge Lietuvos Sūnų
Draugystė paskyrė $50 au
ką Lietuvos tremtiniams ir
bėgliams paremti, maistui
ir drabužiams pirkti. Drau
gijos susirinkimas Įvyko sau
šio 4 dieną.
Draugija tą dieną perrin
ko valdybą, bet neatsiradus
kandidatų, palikta visa se
noji valdyba.
Išklausyta pranešimas apie draugijos rengtą jubi
liejini bankietą. Pranešimą
darė drg. V. Anesta. Bankietas davė $170 pelno. Iš
to pelno ir paskirta 50 dol.
Lietuvos žmonėms šelpti.
Už šita nutarimą Lietuvos
Sūnų Draugystę reikia pa
girti. Tai puikus darbas, ku
ri turėtų pasekti ir kitos lie
tuviškos organizacijos.
Narys.
New Yorkas izoliuotas

Antradieni Ne\v Yorko
mieste stojo streikan 7.000
telegrafų tarnautojų. Da
bar i New Ycrką negalima
siųsti telegramų, nes jos ne
nueis dėl tarnautojų streiko.

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

506 BROADWAY

AMERICA'S THINNEST P0PUIAR-P8ICED įim

50. KOSION, 2SASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

CTRAP oa a new Gruen Veri-Thin and you'U fim.. hard
to believe that watche» so exquisitely thin couli be so
thorouphly practical! Its the patented Gruen Veri-T-.r.
movement that makes it so. By a brilliant re-arratgirer,:
©f the wheel train. this movement is slenderized at the
sides and ends—uithout redueing the big size paris ihet
assure precision and long life. So beautiful are the Gruen
Veri-Thins that ace fashion designers have voted them
"America's best styied svatehes." Come ia and malu your
seleetion now!

i
t

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos; 2-1 ir 6-8
Ncdėlinmis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kam p. Inman St.. arto Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
CboU. »♦

Diamond Bridel Entembl*

Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Liga9.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

.200°°

Engagement Ring

75*
PRICES INCLUDE FEDERAl TAXES

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

KETVIRTIS

and

COMPANY

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

312 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU. 4645

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

SVARBUS REIKALAI

Casper’s Beauly Sulon

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

PRIJUNGIA

ALEXANDER TRAKNIS,

GIFT SHOP

Pirmiau gyvenęs 36 Newman St., So. Boston, Mass.

įvairių naudingų reikmenų
1) O V A N o M s

FELIX DROBNECK,
Gyvenęs Lawrence, Mass. ir kituose miestuose

C A S P E R’S
Beauty Salon

Pirmiau ir dabar gal gyvenąs So. Bostone.

JOSEPH CIDLEVICH,

758 E. Brnadway,
South Bo-lnn. Mass.
Hours: 8:30 to 5. Opcn Thursday Evcnings

Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie
ta žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis,

Savininkas
oi R POLICT
“The purpove nf the Assnriatinn shall
b> hclp preserve flie kičais and
tr;iditi«n<> nf mir conntry. ihc Unitai
States nf America, tn revere its laws
and !n*pirc nthcrs tn respcet and obey
thejn. and ia a!l w»ys tn aid in making
this conntry greater and Iteffcr” $

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.
(11-24)
258 BPOAPAVAY. SOUTH BOSTON. MASS.

I

I

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Room 27
BOSTON. Tlef. I^fayette 2371
arba: Somcrset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BRO A DM A Y,
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

t

