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Rusai Trukdo Jungtinių Tautų
Organizacijos Darbą

NA'JJAS PADANGIŲ POL1CMANAS

-y—.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Plieno Darbininkų Streikas
Atidėtas Vienai Savaitei

--------'----------- 7------- 7—77—7
Streikų vilnis plinta po
Kongresas susirinko visą
Londone posėdžiauja
Taika Kinijoj
Ameriką. Vyriausybė
-Jungtinių Tautų Organiza______
deda visas pastangas, kad
ciįos piimas visuotinas sup0 18 metų vidujinių koPirmadienį, po švenčių ginčai tarp darbininkų ir
sirinKimas. Dalyvauja .. , vų ir muštynių Kinijos napertraukos, pradėjo posė darbdavių butų išspręsti
tautos atstovai. Visos va *7. cionalinė valdžia ir Kinijos
džiauti kongresas. Prieš kaip galima greičiau. Auto
t\
atsiuntė i tą I)nrn^Jb kornunistai pasisakė už kakongresą stovi galybė viso mobilių pramonėj streikuo
susirinkimą savo atsakom.n-į ,.o
liaubas. Bet „espėjus
kių Įstatymų projektų. Pre jantieji Gens Motor darbi
gus užsienių politikos vaį ti paliaubas. komu.
zidentas savo kalboje i tau ninkai sutiko priimti prezi
dus. tikta. Rusija pasitenki- ^istai įau Hskundžiasi, kad
tą ragino žmones daryti dento “tyrinėjimo komisi
no eiliniu valdininku
nacionalinė armija ' veržia"
spaudimą i kongresmonus, jos” pasiūlymą pakelti už
Rusai
labai
saitai
1
kad jie išleistų valdžios i- darbius 19 su puse centų
t
-t- • m i. rxZ1U si i Jehol” provinciją, o nari i Jungumų Tautų Oiga- cįonaijnė vyriausybė praneneštus Įstatymus. Dabar per valandą, kas sudaro anizacijos darbą. Jie noiejo
kongresas turės tuos Įstaty pie 17G uždarbių pakėli
ka<-| komunistai ginklais
vilkinti išrinkimą 4 saugu- priešinasi nacionalistams omus arba priimti, arba at mą. Bet General Motors
mo tai\ )< s, kuri yra s\ar- Sūpuojant tam tikras sritis.
mesti.
Kongresas
turės kompanija nesutinka ir siū
Iaausia> J. 1.O-jos organas jr vjenj jr kiti aiškina dar
svarstyti ir demobilizacijos lo pakelti uždarbius tiktai
tarnai palaikyti. Saugu- tetykstančias kovas tuo,
pagreitinimą: Amerikos ka 13 su puse centų.
reiviai užjūriuose nerimsta
m? . tarv?a )Uy.° lsrin^ta kad kariuomenė vietose, toSkerdyklų
darbininkai
pries Rusijos valią. .
, jj nuo centralinės valdžios,
ir reikalauja grąžinti juos sutinka su uždarbių pakė
...
namo. Kongresas nori iš limu po 17 centų valandai,
Dabar Rusija vilkina at- dar nežino apie pasirašytas
siuntimą i tą saugumo ta karo paliaubas.
girsti armijos ir laivyno vir bet darbdaviai siūlo tiktai
Čia yra parodytas vėliausis Amerikos laivyno lėktuvas tvarkai palaikyti
rvbą savo delegacijos. Ru
šininkų nuomones dėl de 7 su puse centus. Streikas
taikos metu. -Jis gali lėkti 5,000 mylių be nutūpimo, darydamas po 300 mylių
sijos delegacijos priešakyje
mobilizacijos pagreitinimo, rodosi neišvengiamas.
Į
valandą.
Jis
vežasi
su
savim
krovini
bombų,
rakietų.
torpedų
ir
gilumos
NEW JORKAS BUVO
stovės pagarsėjęs Višinskis,
bet
kokių žygių kongresas
IZOLIUOTAS
sprogdinių. Be to, jis yra apginkluotas šešiom 20 milimetių kanuolėm.
250.000 telefono tarnau
garsusis prokuroras-budelis
imsis kareivių reikalavimui tojų
nutarė atidėti savo
patenkinti,
dar
nežinia.
iš bolševikų “valymosi” teiTelegrafo tarnautojų
ŪKIO
REKONVERSIJA
streiką vienam mėnesiui.
KAREIVIŲ MITINGAI
J. T. 0. išrinko
smų. Rusų delegacija kur streikas buvo atskyręs New
Ši ketvirtadienį kongre Jie, prisilaikydami Įstaty
BEVEIK BAIGTA
KENKIA AMERIKAI
tai užkliuvo. Londone kai- Yorką nuo pasaulio. KadanSaugumo Tarybų
sas išklausys prezidento mo. praneša, kad po mėne
ba. kad rusai reikalauja gj prįe streiko prisidėjo ir
------Amerikos ūkio persitvar- pranešimo apie “Unijos sio laiko stos streikan. jei
Amerikos
Įtaka
pasaulyje
pirma susirinkti “penkių; telefono tarnautojai, tai daug nukentės nuo dabar
Jungtinių Tautų Organi- kymas iš karo gamybos Į stovį” ir gaus apsvarstymui nebus iki to laiko susitar
didžiųjų” valstybių atstovus New Yorko negalima buvo vykstančių
kareivių mitingų zacijos visuotinas susirinki- taikos gamybą jau yra be-i valstybės biudžetą ateinan- ta dėl algų pakėlimo.
į posėdi ir tik paskui šauk- pasiekti nei telegrafu, nei
Plieno darbininkų strei
ir
neramumų.
Taip sako mas jau išrinko “saugumo veik užbaigtas, 900 pra-! tiems metams,
ti saugumo tarybos posėdi. telefonu, Telegrafo streikas
tarybos
”
šešks
nenuolatimonės
jau
perėjo
Į
taikos
kas
liko atidėtas vienai sa
šešku
aukšti kariuomenės vadai,
Kongreso darbą “trukdo”
Rusai bijo, kad saugumo dar ir dabar tęsiasi, o susi kurie mato, kokios Įtakos nius narius. Kaip žinoma, laiko gamybą. Dirbančių! rinkimai. OI<XIZ5
Q ic lan
«U j r vaitei. Prezidentas reikalataryboj gali iškilti jų plėši siekimas telefonu dabar ir kareivių riaušės turi ant vo penkios didžiosios valstybės skaičius dabar siekia 52,-Į kričio mėnesį bus perrenka- y° iš ....
unijos ir darbdavių.
kiška politika Irane ir Ru vėl galimas.
000,000
žmonių
ir
visoj
AĮ
kiečių ir japonų. Amerikos'saugumo taryboje turi nuomas trečdalis senatorių iri kad Jie bandytų susitarti
sijos santykiai su Turkija.
kareivių demonstracijos visjlatinę vietą, o šeši tos tary- merikoj yra tiktai 2 milio-i visi 435 atstovų ramu nauždarbių pakėlimo. De
Rusų politika “Viduriniuo 45,000 STREIKUOJA
| rybos eina po vyriausybės
dar kartojasi Vokietijoj, bos nariai yra renkami lai nai bedarbių. Daug kur! rini.
se Rvtuose” dabartinių me- NAUJOJ ANGLILIJOJ Francijoj ir Pacifiko salose. kinai. Dabar išrinkti 3 na- trūksta darbininkų.
____________ i priežiūra, o kol derybos ne
tu yra skaudžiausia tarptau
Kadangi
visoj
pramonėj
Kareiviai reikalauja grei- riai dviems metams ir 3 vieRUSAI APGAVO AME baigtos, unija sutiko atidė
tinės politikos vieta. Rusai Pramoningoj
tarp
darbdaviu!
ti streiką vienai savaitei.
' niems metams. Dvejų metu eina ginčai
Naujojoj čiau juos leisti namo.
RIKĄ IR ANGLIJĄ
nenori,
kad
Irano
ir
TurkiGenerolas
D.
Eisenho\ver,
I
laikui
išrinkti
yra
Brazilija.
’
ir
darbininkų
dėl
nustatyJei per tą laiką nebus susi
,
• • rbutų
. aptana. • Anglijo
savaite
strei-.
jos iklausima,
ku gjaJ ;iaušią
45000
darbinin
generalinio štabo viršinin-! Australija ir Lenkija, o vie- mo uždarbių, tai gamyba
Maskvoje “trys didieji” tarta. tada unija žada iš
nam. J. T. Organizacijoj
Organ.zacijoj.
JSt-eikaj p|ečiasi sker. kas, sako. kad mitinguojan-j niems metams — Olandija, ; dar neina, kaip ji galėtų ei
buvo sutarę padaryti pakei vesti Į streiką 700.000 plie
Jie nori tuos klausimus iš dyklų darbininkai išeina Į tieji kareiviai nebus bau-; Egyptas ir Meksika.
1 ti. bet džiuginanti žinia y- timus
Balkanų šalių vyriau no pramonės darbininkų.
spręsti tarp “trijų didžiųjų” streiką trečiadieni. Vien e- džiami, o kariuomenės va-' Rusijos atstovas siūlė, kad ra. kad ūkio persiorganiza
sybėse. J Bulgarijos
Ru 200,000- elektros darbi
dalybų keliu.
vimas
i
taikos
gamybą
buvo
stojo streikan šį ant
lektros prietaisų streikuo dovybė stengsis pagreitinti; saugumo tarybos rinkimai
munijos vyriausybes turėjo ninkų
radieni.
butų
atidėti
vienai
savaitei,
atliktas
greičiau,
negu
buvo
demobilizaciją,
kiek
tai
yra
jančių darbininkų čia yra
Įeiti demokratiškų partijų Į
bet Anglijai ir Amerikai tikėtasi.
^®s pradžioje, be
Atominis blofas apie 30,000 didelėse Wes- galima.
atstovai.
Kadapertvarkymo.H
priėjo prie1 Iek‘rcsava
tų
vyriausybių
?
,
ir
.be. skerdyklų
reikalaujant, linkimai buvo
tinghouse ir General Elect
. darbininku visoj Amerikoj
SUMAŽINO GENEROLŲ pravesti.
KALTINA KUNIGĄ UŽ
apgav
.usa.
apgavo
Amenka
streikavo 460.000 darbininAnglų mokslininkas, Dr. ric dirbtuvėse, Lynn. EveSKAIČIŲ
Jungtinių
Tautų
Organi

MERGAITĖ IŠNIEKINIMĄ Angliją. Jie Įleido i tas vy
R. E. G. Annattoe, ilgo var rett, Pittsfield, Springfield
zacijos pirmasis susirinki
riausybes ne tikrus demok ku.
do instituto direktorius, pa ir Taunton dirbtuvėse. WorKaro departamentas Įsa mas aiškiai pasidalijo i tris
Moreland, Ra. policijos
skelbė sensacingą žinią: ru cestery ir Whitinsville su kė atleisti iš kariuomenės “blokus.” anglų, amerikie viršininkas Russel Pletcber ratiškų partijų atstovus, bet
AMERIKA SKOLINA
sai turi suradę “savo atomi streikavo 5,000 plieno dar 469 generolus. Karo laike čių ir rusų. Mažosios valsty iškėlė kaltinimą prieš 33 tik tokius, kokie jiems pa
TURKAMS PINIGŲ
nę bombą.” Mokytas dakta bininkų, nors visuotinas armijoj buvo 1,550 genero bės papraastai balsuoja su metų kunigą C. W. Bailes tiko. Jokio pasikeitimo Bal
ras sako, kad penki rusų plieno pramonės streikas lų. o apie liepos mėnesi šiais viena ar kita iš “trijų di už išgėdinimą 11 metų mer kanų vyriausybėse po Mas
Amerika suteikia Turkikvos trijų didžiųjų nutari
mokslininkai dirbę prie tos liko atidėtas vienai savai metais jų beliks tiktai ko džiųjų” valstybių.
paskclą 4,250.000 dole
gaitės. Policijos viršininkas mų faktiškai nepadaryta.'
bombos išradimo, o jiems tei.
rių
sumoje.
Paskola duoda
kie 500. Ne visi nereikalin
sakosi pagavęs kunigą ir
padėję ir hitleriniai moksli Streikai visur eina ra gi generolai bus atleidžia “RASĖS VALYTOJAS” mergaitę viename automo Amerika atidavė Balkanus ma už 4G palūkanų. Turki
rusams ir nieko už tai ne
ninkai, kuriuos rusai atsive miai. Tik iš Springfield pra mi, daugelis jų paliks armi
ja už gautus pinigus žada
bilyje nepadoriai elgiantis. gavo.
PATS
IŠSIVALĖ
žė iš Vokietijos. Rusų bom neša, kad -ten Įvykę muš joj tarnauti, tik su žemes
statyti
naujus aerodromus
Kunigas sako, kad jis jokio
Washingtone kalba, kad ir stinrinti
ba esanti “teniso bolės di tynių tarp unijos narių ir niais nuolatiniais laipsniais.
krašto apsauga.
Dr. Leonard Gonti. Hitle prasižengimo nepadaręs.
Valstybės sekretorius J. F. Turkijos saugumo
dumo” ir ją galima masi skebu.
klausi
Armijoj bus mažinamas ir rio artimas bendradarbis,
Byrnes gali netekti savo vie
niai gaminti. Rusai tą bom
mas
pasidarė
labai
opus,
kitų karininkų skaičius. kuris pasižymėjo kaipo vo
tos vyriausybėje. Mat, jo
ba jau išbandę gruodžio 18
Daug pulkininkų ir majorų kiečių “rasės valytojas” pa NEŽMONIŠKAS IŠNAU parvežtas “laimėjimas” iš kada nišai pradėjo reika
TURKAI NENORI
d.
iš Turkijos didelio že
arba bus atleisti iš armijos, baigė savo dienas saužudvs- DOJIMAS ŪKININKŲ
Maskvos pasirodė tik akių lauti
“ARABŲ LYGOS”
J šitą sensaciją atsiliepė
mės
ploto.
a’ba liks tarnauti su žemes te, jis pasikorė Niurember
New York (LAKD— Mas muilinimas. Balkanuose ra
Amerikos mokslininkas Dr
niais laipsniais.
go
kalėjime.
kvos laikraštis “Pravda” nr. išai visai nesiskaito su Ame HAITI RESPUBLIKOJE
Victor F. Weisskcpf, fizikos Arabų valstybės siūlė
Dr.
Gonti
reikalavo,
kad
239 praneša, kari iki p. m. rikos ir Anglijos nusistaty ĮVYKO PERVERSMAS
teoretikas ir vienas iš ato Turkliai dėtis Į visų arabų
visi
“
netinkami
gyventi
mų mokslo specialistų. Jis valstybių sąjungą ir bendrai NUTEISĖ KAREIVI UŽ žmonės” butų žudomi, ar spalių 1 dienos iš Vilniaus mu, o tuo tarpu Japonijoj
apskr. ūkininkų jau buvę rusams duodama teisė daly Centralinėje Amerikoje,
rusų bombą “teniso bolės priešintis imperialistinių vai NUŽUDYMĄ JAPONŲ
bent
sterilizuojami.
išreikalauta 65 G jiems skir vauti tos šalies valdyme.
didumo” varlina “didele stybių užmačioms. Turkija
Haiti Respublikoje, praeitą
tų grudų duoklių. Ūkinin
atsisako dėtis Į arabų są
Amerikos pirmos klasės
kvailyste.”
penktadienį
Įvyko pervers
Kalendorius
kai spaudžiami visame Pa SAKO. GALIMA APSI mas. Prezidentas Lescot bu
Anglų mokslininkai irgi jungą. Turkija sako, ji gins kareivis, Joseph E. Hicsvva.
EITI BE MĖSOS
“Keleivio
Kalendorius baltijy. Laikraščio “Izviesnetiki Dr. Armattoe sensa- savo teritoriją nuo visų na nuteistas mirti Japonijoj už
vo nuverstas, o valdžią pa
cijai. Anglai klausia, kaip sikėsinimų, ypatingai Tur dvejų japonų nudurimą. 1946 metams yra pasiųstas tija” korespondentas iš Ry-j
sigavo
komitetas iš trijų ka
tas daktaras sužinojo apie kija yra pasirengusi ginti Kareivis, matomai Įsilinks visiems užsisakiusiems. Jei gos praneša, kad Latvijos į Amerikos Medicinos Aso rininkų. Visoj respublikoj
rusų bombą ir kaip jis ži- savo teritoriją nuo Rusijos minęs per ne mierą, su pei kas negavf te. tai cali būti ūkininkų galvose gimstan ciacijos žurnale daktaras dar tebeina suirutė ir de
no, kad rusų bomba yra pasikėsinimų, bet turkai ne- liu subadė du japonus, ku dėl pašto kaltės. Per šven čios naujos mintys apie so- Fishbein aiškina, kad žmo monstracijos.
Perversmo
štarkesnė už amerikiečių mato sau naudos iš prisidė- rie jo neužkabino ir nepro tes paštas buvo labai už vietų valstybės “neaprėpia gui nebūtinai reikalinga metu žuvo apie 20 žmonių,
bombą? Argi jis žino ką limo prie “arabų lygos.“ Jei vokavo. Už šitą žmogžudys verstas darbu, o todėl gal mą jėgą.” Girdi, jie dabar valgyti mėsą, žmogus gali o virš šimto žmonių buvo
nors apie amerikiečių bom- Turkija butų užpulta, ara tę kareivis nuteistas mirti. ne visiems užsisakiusiems “be pertraukos aprūpiną gyventi visą amžių mėsos sužeisti. Praeito penkta
bą?
bų valstybės jai mažai tega- Kareivis Hicsvva paeina iš kalendorius atėjo laiku. Bet raudonąją armiją ” grūdais. neragavęs. Bet reikia valgy dienio peiTersmas nėra nei
Ūkininkai, kurie savo javų ti tokį maistą, kurs turi pro pirmas nei paskutinis Haiti
Rusai jau ne pirmą kar- lėtų padėti, o kištis Į arabų Lodi, N. J. Jis turėjo vykti jis pasiųstas visiems.
tą su savo “išradimo”" bom- ginčus su kitomis šalimis, namo ir dieną prieš išvyki
Visus naujus užsakymus nesą dar iškūlę, skolinasi iš teinų. Pienas, suris, svies- karštoje žemėje.
ba kutena nervus. Dr. Ar- turkai nenori. Jei kiltų tur- mą. jis papildė kalbamą išpildome tuoj pat. Užšaky- kitu ir skuba savo duokles tas, kiaušiniai gali puikiai
1 atiduoti...
I pavaduoti mėsą. Todėl skermattoe abejojantiems žmo- kų-rusų karas, turkai galėtų žmogžudystę. Hicswa yra mus prašom siųsti:
“Keleivyje” naruing* yra
IS
”
!
Nelaimingųjų
ūkininkų
dyklų streikas nėra toks daryti visokius biznio skel
nėms sako, kad Rusija greit gauti pagelbos tiktai iš An- pirmas musų kareivis nu
“ K ELE I V
skubotumas visai supranta- jau baisus dalykas, bent bimus ir pajieškojimus.
“oficialiai” praneš apie sa- glijos ir Amerikos, o ne iš teistas mirti už žiaurų elgi
636 E Broadvay.
mas.
1 taip aiškina Dr. Fishbein.
mąsi su japonais.
ve atombombą.
, silpnų arabų valstybėlių.
So. Boston 27. Mass
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APŽVALGA i
‘BR1NG THE BOYS
HOME”

japonijos~karc KRIMINALISTAI
...
• s?'

Kas Savaite
Kur tos Keturios Laisvės?

dėl Spaak išrinkimo pareiš
kė:

Karas jau baigtas, agre
sorių ašis sudaužyta ir iš
taškyta. bet...
Ak, tas “bet” — pasauly
dar nėra ramybės. Neturi
1

supuvęs. Rusijos gyventojai
šiandien neturi nei žmoniš
ko maisto, nei kiek geres
nio apsirengimo.
Bloga ir su ta bolševikiš
ka “kultūra,” dar blogiau
su taika. Bolševikiški kry-

“Be abejonės aš esu nusivy
Namų išsiilgę Amerikos lęs.
Spaak yra geras žmogus,
kareiviai kelia riaušes. Jie bet jis perdaug linksta i Že
demonstruoja, daro eisenas, nevą. šiaip ar taip. balsavimas
siunčia delegacijas pas sa buvo Įdomus.”
vo vadus, jie bombarduoja
kongresą telegramomis, jie
Kodėl Gromyko nemėgs
gia
skundžiasi ir ginčijasi su ta Ženevos, nesunku pasa
Kas atsitiko su tuo
žmonių.
vyriausybe. Japonijoj, Fili kyti. Ženevoje a. a. Tautų
pasidėjo
to čarteriu
pinuose, Francijoj, Vokieti Sąjunga vienbalsiai išmetė
Keturios Laisvės? Taip daug Musų pokarine problema
joj ir čia pat Amerikoj ka Sc\ietų Sąjungą iš Tautų
kalbėta apie tą čarteri, taip
Amerikoje plinta viso
reiviai rodo tą pati nepasi Sąjungos už jos agresiją
daug laukta iš tų laisvių... kiausios rūšies nusikaltimai,
tenkinimą. Kai kur karei prieš Suomiją, 1939 metų
Kalbėta, laukta ir susi- ypač banditizmas. Taip bu
Šitoj nuotraukoj yra 20 japonų, kurie šiomis dienomis buvo orlaiviu at- 'laukta štai ko:
viai pasako vyriausybei, žiemą.
vo po pereitojo karo, taip
vežti iš Hanakau i.i Šanchajų,
kur Amerikos kariuo
teis 1_.juos
.
kiek kur kareivių reikia lai
Milionai žmonių padaryti yra šiandien.
w
• menės
A
•! teismas
1 1____
kaip karo kriminalistus. -1 uos kaltina n kankinus tris Amerikos lakūnus, kurie
kyti. Taip buvo Filipinuose,
bolševikiškų okupantų be Banditizmas yra pasėka
ATOMŲ SEKRETAS
bombardavo Tokiją ir grįždami buvo priversti nusileisti Kinijoj.
kur kareiviai išnešė “spren
laisviais; šimtai tūkstančių nekultūringumo, skurdo ir
dimą,” kad Pacifike visai
kitų gyvena ištrėmime, be gobšumo. Tai chroniška
Iš Londono praneša, kad
nereikia tiek kareivių, kiek ten “įvyko pilnas susitari
| lią ir galvoja apie pabėgė vilties grįžti į savo tėvyj musų santvarkos liga. Ją
valdžia mano ten laikyti. mas” tarp Valstybės sekre
lių “nelaimę,” kai jiems kraštus!
neišgydys! pamokslais —
Kai kur ginkluota karo po toriaus J. F. Byrnes ir sena
j teks būti “tiktai darbininKas bus toliau? Prie ko reikia mokslo, reikia geres
licija ar paratruperiai mi toriaus A. H. Vandenbergo
■ kais.” Nuo tokių pažiūrų einame?
nės aplinkumos.
tinguojančius kareivius jau dėl išlaikymo atominės bom
Gero tikrai nebus, jei de Šitą tiesą jau pripažįsta
Kiek yra lietuvių pabėgę- bet tiktai “pagal kvotą.” laikas butų atsisakyti, nes
turėjo sudrausti.
bos paslapties. Senatorius lių ir tremtinių Europoje? Tai reiškia, kad iš 100,000 jos yra visai nepritaikomos mokratijos ir toliau maldys
Amerikos kareiviai mi liko pilnai patenkintas Val Atsakymo į tą klausimą nė- lietuvių čia per vienus me tikro gyvenimo rūsčiose są rusų totalitarinį režimą, jei daugelis esamos tvarkos ša
lininkų.
tinguoja, o japonai, vokie stybės sekretoriaus paaiški ra. Praėjo jau 8 mėnesiai tus galės atvykti 380 žmo- lygose.
pirks “taiką musų kartai.”
čiai, francuzai, filipinai, ki nimu dėl Maskvos susitari nuo karo galo Europoje, A- nių! Kas menu 38 lietuviai, Am. Lietuvių atsakomybė
“Strošnas” dalykas
“The yanks are starving”
nai, korėjiečiai ir kitų to- mų prasmės. Mat. po Mask merikos ir Anglijos valdiš- ar Lietuvos piliečiai, galės
Dabartiniu laiku lietuvius
Brooklyno “Laisvė” pa
lybu žmonės žiuri ir stebi vos susitarimu, kai kas klau kos įstaigs pabėgėlius ir patekti į Ameriką. Jei imti pabėgėlius maitina UNRRJums dar neteko skaityti skelbė tokią naujieną:
si. Visas svietas žino, kad sė, kaip gi bus su atomų tremtinius maitina, šelpia, pabėgėlių skaičiuje visus A. Pirma juos maitino Ame jokiam
komunistų
laikrašty
. .
,
“Pusė UNRRA pinigų išmitinguojantieji
kareiviai bomba: ar rusams bombos bet “niekas” nežino tikro Amerikoje gimusius, visus rikos ir Anglijos kariuome n iųs negu dėjot joki komu-[ jej- jama penėti lietuviams,
agitatorių sakant, jatviams jrrestams fašistams
. ...
yra “minia,” o ne armija. paslaptis bus išduota, ar ne. tų pabėgėlių skaičiaus! At- artimus amerikiečių gimi- nės. Kas juos maitins vėliau,!įmetu
pistų
, ,
Sumušti japonai ir vokie Žinoma, rusams bombos pa rodo keistai, bet taip tik at-,nes ir kitokius privilegiruo- kai UNRRA sustos veikusi? ka<*—
. Vokietijoj."
čiai iš patylu rankas trina slaptis nebus išduota. Ru redo. Tikrenybėje pergalin-'tus žmones, tai gal tukstan- Įsivaizdinkim, kad didžio
Stalino įežimas demobi- “Laisvė” čia kalba apie
— tegu tik taip eis toliau, sai tą paslaptį gali gauti tik gųjų demokratijų valdžios tis lietuvių čia suras prie sios demokratinės valstybės lizuotų savo armiją, kad ji nacizmo-bolševizmo aukas,
greit busime laisvi ir vėl per save šnipus, bet ne iš (nežino, ka su tais pabėgė glaudą. Gal. nors ir tas skai nustotų pabėgėliais rūpin butų traukiama is Lietuvos; Jai nepatinka, kad ši JungLitu Ab-nnnAfn cohn
Ink tjni —Taut
i
.
galėsime ginkluotis ir ruoš Amerikos vyriausybės. Del liais daryti, jos neturi jokio čius nėra tikras. Reiškia, tis. Jų išlaikymas, bent per iv
ir kitų
okupuotų šalių. Juk,
ovganizacija
su_
tis... Amerikos draugai žiu to VValter Lippman. įtakin plano ateičiai ir visa jų vil “važiavimas į Ameriką” ne einamu laiku, iki jie susiras karas užbaigtas. nera_ įsro- ta, ja neI’imi
žmones.
ri ir purto galvas — jei taip gas publicistas, “įtakų sfe tis yra, kad tie pabėgėliai gali išspręsti pabėgėlių pro tų sau naują vietą gyveni- kav.mo svetimose salyse; T UT • - „
,
J 1 Ir Laisves peckeliai zieis toliau, Amerikos presti rų” trumpažiuris šalinin duosis kaip nors išvaromi blemos.* Tą turėtų suprasti mui, kristų ant Amerikos nogsci;.
žas ir svoris tarptautinėje kas, ne be pasityčiojimo sa “namo,” kur juos priglaus ir pabėgėlių vadovybė ir A- lietuvių. Jei tas atsitiktų,
Bet tokio reikalavimo jus ■ no, kad jie meluoja. Jie nenegirdite.
Komunistu spau-h,.as’^e^^a
V^n°, ^a^teZ
politikoje puls ir kas tada ko:
pabėgėliai išmirtų badu,
čekisto kieta ranka. Kad merikos lietuviai.
įrodančio, kad puse
bus “gaspadorius”?
nes Amerkos lietuviai nepa <la šiandien rėkauja:
Kurti “Naują Lietuvą”?
“Tikrai tai yra pirmas kar netrukdžius tą “grąžinimą,"
“The yanks are starving” 1 UNRRA pinigų išleidžiama
jų išmaitinti. Reikia
Amerikos kareivių mitin tas istorijoj, kad kurios šalies pabėgėlių tikras skaičius ne Kartais girdėti kalbų apie jėgtų
tikėtfe kad Amerika ir An. — jankiai badaują, jie no- tik Pabalčio valstybių trem
gus stebi ir “musų geriau vyriausybė atsistojo pasaulio skelbiamas. o tuo tarpu da kūrimą kur nors Pietų Atiniams.
sias sąjungininkas” — Ru dėmesio centre, atkreipė į sa romas visoks spaudimas į merikoj “Naujosios Lietu gija nepaliks tų tūkstančių rj būt sugrąžinti Amerikon.
Jie turėtų pakeisti savo
žmonių be jokios globos, Reikia juos sugrąžinti.
sija. Rusai mano — tegu ve visas pasaulio šviesas ir tuos pabėgėlius, kad jie su vos.” Tai reiškia, kad
. partijos varda — iš knmntas atsitiktų, pabėuam
«.ouei tas
įas.
i
—c-Galit suprasti, kodėl
J
tik taip eis toliau, Iranas, visu balsu pareiškė savosios tiktų “laisva valia” grįžti 1 viai pabėgėtai masiniai is- bet, jeiištikt
dw
£
clai
.į
riksmas
.
Komunistai
nori
J
l»*Wl
Melo
Partiją,
kurie
Turkija, Korėja, Mandžuri- šalies atstovams, kad ji išlai savo kilmės kraštus,
sikeltų gyventi i kūnų nors me.
A
Nauia pastanga
S. fc.
Drg. Rad demokratijos nusigink.! Nauja
yra rusų okupuoti.
ja, Balkanai, Kinija ir daug kys didelį sekretą.”
Pietų Amerikos šalį ir ten
luotų ir tuo sudalytų palan Londone posėdžiauja J.
kas daugiau bus musų...
Vienaip ar kitaip, bet lie kurtų savo naujokyną. Dekias sąlygas naujoms bolše- Tautų Organizacijos atstoKareivių mitingai minta
tuvių pabėgėlių skaičius Eu a. tokios kalbos ko! kas vNENORI VIENYBĖS
vikų
agresijoms.
vai.
iš taikos isterikos. Kas čia
ropoje siekia apie 100,000 ra tik kalbos, jokio plano.
Butų
tikra
nelaimė,
jei
Tai antras tos organiza
Amerikoje nedusauja, kad
Tautininkai lietuviai daugi žmonių. Kai kas sako jų esą jokio organizuoto bandymo
b
demokratijos
pasiduotų
to

cijos
seimas. Pirmasis, ku
“boisai” grįžtų, kas nebom- kalbėjo apie vienybę. Am. |250,000 ar net 300,000 surasti tokią vietą niekas
kiai
bolševikų
propagandai.
riamasis,
įvyko San Franbarducja kongresmonų, kad Lietuvių Kongresas * pasiu-' žmonių, bet tai atrodo per dar nedarė. Atrodo, kad to
Gerbiamieji:
ciscc
mieste.
tik greičiau vaikus paleistų le jiems stoti į bendra dar-; dėti skaičiai. Imkime, kad kio “kur nors” iš viso nėra.
“Keleivio” 40 metų su Del vieningo darbo
Francisco seime bu
iš annijos. Ta isteriką pa bą lygybės ir susitarimo lietuvių pabėgėlių yra tik- Pietų Amerikos šalys gal į- kaktuvių proga sveikinu jo
Tuoj bus du mėnesiai, vo San
daug
ginčų, kurie buvo
siekia armiją, kur irgi vis principu. I tai misionieriai tai 100.000 žmonių. Kur tie sdeistų ir didesnes lietuvių visą dabartinį štabą ir lin kada Amerikos Lietuvių
užbajgti
kompromisu.
Mas
ką nusmelkia noras, žūt būt, atsiliepė išsisukinėjimo laiš- žmonės dėsis? Ką su jais trupes atvykti, bet jokio kiu ko geriausios kloties, Kongresas priėmė rezoliuci
tuoj pat grįžti namo.
ku, kelia visokius “bet” ir bus daroma? Mums, Ameri- lietuviško “naujokyno” joki kad “Keleivis” susilauktų ją. kviesdamas tautininkus kva iškaulijo veto teisę Sau
gumo Taryboje.
“C. S. Monitor* dėl to sa “jeigu.” Misionieriai neno- kos lietuviams, tas klausi- valstybė neleis sukurti. Vi dar šimto metų sukaktuvių! prie bendro darbo.
Toji veto teisė paralyžako:
Taip gi prisiunčiu $5 mori vienybės, bet jie nori sa-' mas tuiri rūpėti, nes tie 100.-; sų valstybių imigracijos poTautininkų šulai daug
įtuviu vra musu~ žmo-piūka siekia ateivius išsklai- ney orderį: 83.50 už “Ke kalbėjo, kad reikia vienin vo ir paralyžuoja Jungtinių
“Matomai armijos gelmių ne vo atsisakymui surasti kokį 000 lietuv
Tautų Organizacija.
nenori matyti leivį,” 50c. už kalendorių go darbo.
pasiekė joks užtenkamas su nors pateisinimą. Del “lie- nes, musų giminės, musų*f1yti ir visai
Bus įdomu matyti, kiek ir
nors kurianti' “tautinių ir aukoju vieną dolerį “Ke
Kalbėjo, bet iki šiol jie
pratimas, kodėl po pergalės tuvių vienybės” Brooklyno tautiečiai. Mes.* ar norime
ko Maskva iškaulys šiame
*
ar nenorime, esame meraii- mažumų” grupes. Be to. Pie leivio” namui išpirkti.
nieko nepadarė, kad tokį seime.
reikia darbą baigti ir kas tam “Vienybė” sako:
Draugiškai,
t
niai atsakomingi už tu žmo- tų Amerikoj pabėgėlių įsi
vieningumui realizavus.
yra reikalinga.”
Jeigu Misija priimtų kvie-’njų likimą
kūrimas butų labai vargin
A. Urbonas,
Vasario
Šešioliktoji
Jei musų tautininkai ir
timą įstoti į Tarybą per tas
‘
gas. Apie tenykštį gyveni
Winnipeg,
Man.
Canada.
Kitaip sakant, Amerikos “atdaras duris,” tai reiškia,
toliau
šitaip elgsis, vienin . Šiemet, kaip ir pirmiau,
T1 Grįžimas Lietuvon
kareiviams
neišaiškinta, kad Misija turės atsisakyti vi- . 1 abėgėlių klausimo ge mą galėtu painformuoti Pie
go darbo nebus. Geriausiam
Gerbiamieji mano vien- atsitikime galės būti taip. visose, didesnėse Amerikos
kad jų uždavinys nepasibai su tų darbų, kurie dar gali tu riausias sprendimas butų jų tų Amerikos lietuviai, kurie
lietuvių kolonijose, bus ruo
gė su karo laimėjimu. Rei rėti lemiamos reikšmės ateity grįžimas į laisvą Lietuvą. patyrė begales vargo iri genčiai, “Keleivio” išleidė kaip buvo New Yorke. Per šiami Vasario šešioliktos
jai
kia dar laimėti taiką. Rei je. Tai reiškia, kad Misijos na Kol Lietuvoje yra rusai o- skurdo
kurį laiką Brooklyno tauti- mitingai.
Vieta
Europoje
Vėlinu
visiems
ko
geriau-!
n
kia pasaulyje įgyvendinti riai turės atsisakyti visų savo kupantai ir kol ten siaučia
Vasario šešioliktoji lietu
1 z-\ pasisekimo
n A
AA jūsų
TllAU fdarbuo
1 «> L. 1 -l . jn• La— —j dirbo- Lietuvių
- - - *■ Tarv*'
šio
tvarką. Skubėti namo yra įsitikinimų ir, svarbiausia, va-i NKVD žandarmerija, tol
Iš Europos šalių tiktai
boj. Kartą ir kitą jie bandė viui yra tas pat, kas ameri
viliojantis dalykas, bet kas davimo budo. kuris nuo Tarv- Snžimas į Lietu vą yra neį- viena valstybė turi “vietos” se ir siunčiu linkėjimus su Lietuvių Tarybą panaudoti konui yra Liepos Ketvirtoji.
užbaigs kareivių darbą?
manomas. Gali grįžti vienas ateiviams. Ta šalis yra Fran šventėmis. Čia prisiunčiu sustiprinimui dinastijos au Bolševikiški kryžiokai pa
bos iš pagrindų skiriasi.
Žinoma, yra ir daugiau “Logiškiausia. rodos, butų su kitas ir. jei kas iš pabėgėlių ei ja. Ten trūksta žmonių. 85 ant kalendoriaus, o li toriteto.
vogė Lietuvos laisvę, bet jie
priežasčių, kodėl kareiviai daryti koordinacijos komitetą, nori grįžti, niekas tokio Francijoj dideli plotai ge kusią dalį, jei mano žemiau
Jiems nepavyko, ir jie nepajėgs užgniaužti lietu
nerimauja. Bet svarbiausia kuris bent vadavimo darbą su grįžtančio žmogaus negali, ros. derlingos žemės yra ne- paminėti draugai skaito pasitraukė iš Lietuvių Ta vio laisvės troškimu, net ir
priežastis visgi yra nesupra derintų taip. kad vieni kitiems skaityti “išdaviku.” Bet to andirbami, nes nėra norin “Keleivį,” tebūnie redakci rybos.
Lietuvoje.
timas, jog darbas dar ne nekenktų. Bet ir tai, atrodo, kių norinčių atsiras tik vie čių ją dirbti. Franci jai trūk jai.
Manau, kad taip gali būt
Mes gyvename laisvoje
Su geriausiais linkėjimais, ir dabar.
baigtas.
sta
darbininkų
anglių
ka

nas
kitas.
Lietuvių
pabėgė

Amerikoje.
Darykim viską,
neįmanoma.”
K. Micula,
lių masė nenorės ir negalės syklose, žemės ūkio darbuo
kad Vasario šešioliktosios
Coos Bay, Oregon. Rokas geležėlę rado!
JUNGTINIŲ TAUTŲ
grįžti į rusų okupuotą Lie se ir visoj eilėj pramonės
mitingai šiemet butu dar
Brooklyno komunistų pi- skaitlingesni!
GYVENTOJŲ KILNOJI tuvą. Rusų pasitraukimas iš šakų. kur darbas yra sun
ORAGANIZACIJOJ
Aukų
“
Keleivio
”
namui
sorėlis,
Rokas Mizara, nau
MAS KLAIPĖDOS
Lietuvos, esamoj tarptauti kesnis. Tiesa. Francijai yra
Jie nestreikuos
KRAŠTE
Londone atsidarė Jungti
nėj padėty, atrodo tolimos reikalingi “tiktai darbinin išpirkti prisiuntė sekami ją geležėlę susirado. Jis
nių Tautų Organizacijos vi
ateities dalykas. Todėl ir kai,” sunkaus darbo žmo draugai: K. Micula iš Coos džiaugiasi, kad į Stalino Amerikos darbininkai reiNew
York
(LAIC)
—
Ke

suotinas susirinkimas. Da
tenka kelti klausimas, kur nės. Bet advokatų, mokyto Bay, Ore. — $4.50; Jonas rojų ’ nuvyko komunistų kalauja didesnių algų. jie
lyvauja 51 tautos atstovai. letas tūkstančių lietuvių u- turi dėtis tūkstančiai lietu jų, pirklių, kunigų, karinin Vaičaitis iš Slippery Rock, bendrakeleivis Leo Krzyc- skelbia streikus. Samdvtn
’
kų, valdininkų ir kitokių Pa. — 81; Mrs. K. Scwager kis. Mizara kartoja šitokį jai -- stambiųjų
Visos valstybės atsiuntė į kininkų, kaip praneša “Iz- vių pabėgėlių?
korporaci
Londoną savo atsakingus yiestija” nr. 243, persikėlė Atvažiavimas j Ameriką profesionalų nenori nė vie iš Chicagos — $5; A. J. Ya- Krzyckio pareiškimą:
jų vadai — verkia. Jie sa
“Kaip aš suprantu, Tary ko, kad darbininkų reika
na šalis. Veik visose šalyse tužienė iš Palmyra, N. J.—
užsienių politikos vadus, į Klaipėdos kraštą. Kiek at
Visi
pabėgėliai
kalba
ir
tokios profesijos yra priei 82; J. Urbonas iš Palmyra, bų Sąjungos santvarka re lavimai nepriimtini ir netei
bet Rusija pasitenkino eili gabenta rusų, laikraštis ne
niu valdininku.
sako. Naujakuriams esą svajoja apie atvykimą į A- namos tik šalies piliečiams, N. J. — 81; J. Yatužis iš miasi keturiais pilioriais: singi. General Motors kor
Renkant pirmininką iški duodama parama šešių su meriką, jei nebus galima o ateiviui jos yra uždaros. Philadelphijos — 82; M. (1) darbu, (2) uolia moti poracijos šulas Wilson sa
lo pirmas mažas nesusipra puse tūkstančių rublių su grįžti į Lietuvą. Deja, atvy Jų galima pasiekti tiktai iš Paskie iš Johnston City, III. nystės priežiūra, (3) kultū ko, kad darbininku algos
timas Sovietų Rusijos atsto moje. Turint galvoje nepa kimas į Ameriką yra tušti ėjus sunkią imigranto kelią. — 50 centų; Fr. Andriukai ra, (4) giliai įsišaknėjusiu yra “pakankamos.”. *
Teko girdėti kai kurių tis iš So. Bostono—82; Mrs. ir nuoširdžiu taikos troški Bet... tas pat Wilson gau
vas pasiūlė į pirmininkus prastai aukštas kainas Lie- svajonė ir juo greičiau ta
svajonė
bus
išsklaidyta,
juo
lietuvių nuomonę, kad į A. Sychuk iš Eastport, Md. mu (“Laisvė,” sausio 8 d., na 459,041 dol. metinės al
Norvegijos delegatą. Trig- tuvoje (svaras sviesto kaigeriau bus
vie Lie. Balsuojant betgi nuoja apie 50 rublių), už,,-.
. patiems pabėgę Franci ją nėra ko bandyti —$5.50; A. Urbonas iš 1946).
gos. Kitų korporacijų šulai
Lie gavo tiktai 23 balsus, o tą sumą naujakuriai nedaug1 Įia™sl,.a .^,a UZ(^ara keltis, nes ten reikalingi! Winnipeg, Man. Kanadoje
Leo Krzyckis yra papras taip pat.
28 balsai teko P. H. Spaak? ką tegalės įsigyti.
R salus Pabėgėliai čia neras “tiktai darbininkai.’’ Tokių' — $1; V. Stulgaitis iš tas gramafonas; Maskvos Aišku, jie nestreikuos,
Belgijos užsienių reikalų ------ ---------- —--------------- prieglaudos.
nuomonių reiškėjai neturi i Stoughton, Mass. — 50 cen- gramafonas., Jis nenori ži-jjiemsnėrareikalostreikuoministeriui, socialistui. RuRemkit biznierius, kurie
Amerika, tiesa, žada jsi nė mažiausio supratimo apie! tų; Kazys Yanusha iš Broo- noti, kad “sovietinis darbo ti.
piliorius” senai nugriuvęs ir
sijos delegatas, Gromyko, skelbiasi “Keleivyje.”
leisti šiek tiek pabėgėlių,! “normališką” imigranto ke--klyno — $1.
St. Strazdas.
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IĮ KAS NIEKO NEVEIKIA
|

TO NIEKAS NEPEIKIA

| AMERIKOS LIETU V HJs

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

GYVENIMAS

ŠEIMYNA PASITINKA TRUMANĄ

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos

anglų laivai, netoli Maivino
Fasisekė prakalbos
Marshall salų. Nors tik de
1 salų, tuos vokiečių karo laivyni mėnesiai, kaip jis tar
Po Jungtinių Amerikos1 vus sunaikino. O antrame
nauja Dėdės Šamo ginkluo
Sekmadieni,
sausio
6
d.,
Valstybių, po Argentinos iri pasauliniame kare Urugva-.
Lietuvai Remti Draugijos tose pajėgose, bet jis jau
Brazilijos, didžiausias skai- jaus vandenyse surado sau'
pirmas skyrius buvo suren pakeltas i saržentus.
čius lietuvių išeivijoj gyve galą pagarsėjęs vokiečiui
—o —
gęs viešas prakalbas. Prieš
na Urugvajuje. Dėlto ma šarvuotlaivis “Graf Spee,’L
Iš Lietuvių Kliubo valdy
prakalbas skyr. pirm. M.
nau ir bus pravartu pažiurę- daug kenkęs sąjungininkų į
Žemaitaitis
pakvietė
Mote

bos
keturiolikos narių tik
ti, kas tai yra tas Urugva prekybos laivams Pietų At
keturi
yra ateiviai. 1946
rų
Pil.
Kliubo
chorą
sugielantike.
jus.
metams
kliubo valdybą su
i
doti
Amerikos
ir
Lietuvos
Anksčiau Urugvajus bu
Urugvajus yra nedidelė,
daro
sekami
asmenys: pirm.
himnus. Choras padainavo
laisva ir demokratinė res- vo beveik išimtinai gyvuli
Dirvelis, vice-pirm. —
į ir keletą lietuviškų dainekastižanų (ispanų) ninkystės ir iš dalies žemės
Chorui vadovauja Mes- 'J. Kasper, sekr. —J. Emko,
'
lių.
Eublika,
alboje vadinama Republi-' ūkio kraštas. Bet paskutikienė-Jablonskaitė. Reikia fin. rast. — V. Vieraitis ir J.
ca Oriental Del Uruguay. O’ niu laiku čia žymiai issiplėpasidžiaugti, kad choras Roland, ižd. — J. Reinikaidel savo senai jau nusisto- te ir vis dar plečiasi pramocaro puikią pažangą. Tai tis, iždo globėjais — J. Dva
vėjusics demokratiškos tvar- nė. Taigi, nežiūrint į savo
nuopelnas choro vedėjos. į reckas, A. Kriaučialis. mar
kos, kaip kas Urugvajų va- mažą plotą ir negausų gyKalbėjo iš New Yorko at šalka — M. Žemaitaitis. Di
dina ir Pietų Amerikos i ventojų skaičių, Urugvajus
vykęs adv. K. Jurgėla, Am. rektoriais yra: L. Jablons
Šveicarija.
į progresuoja.
Liet. Inform. Centro vedė kis, P. Stepšys, J. Parulis,
Jeigu gerbiamas skaityUrugvajus yra garsus vijas. Taip pat kalbėjo ir vie J. Žemaitis ir V. Kriaunetojas pasižiūrės i Europos sc j Pietų Amerikoj savo getos kalbėtojai, adv. Milleris, lis; gaspadorium yra — M.
ir Lietuvos, o paskui i Pie- rais. asfaltuotais keliais
Žiemos šventėms prezidentas Trumarąs uvo parskridęs i savo gimtinę
adv. K. Tamulionis ir gri- Pajaujis, o jo padėjėjai —
tu Amerikos žemėlapi, jis (plentais), kurių čia yra
Missouri valstijoj aplankyti 93 metų am. '> mitiną. Čia jį pasitinka šeima.
žęs iš karo J. Kiškis. Pra- P. Janulevičius, S. Žukaussuras tarp Argentinos,'Bra- tūkstančiai kilometrų. Urukalbos puikiai pavyko. Pra- kas ir J. Bačkauskas-Buckzilijos ir Atlanto vandeny- gvajus taipgi turi puikius
rankraščiai, tai aš tikras, kalbų klausėsi su atsidėji- ley.
no, prie La Platos upės žio-' kurortus (maudymosi vie- BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS kad jų laikraščio redakto mu 250 lietuvių. Nors ne-!
—o —
čių, j platų sūri panašią vai-j tas), i kuriuos vasaros metu
riams
reikia
tokių
korespon

buvo
raginama,
bet
kiaušyNaujų
Metų
naktį vietos
Sausio 6 d. LSS ir LDD
Brooklynas ir New Yorstybę. Tai ir bus Urugva-!įvažiuoja iš kaimyninių
tojai
sudėjo
$51.50
aukų.
biznierius
J.
Dvareckas
iairaštus ištisai perra
' šalių, o ypatingai iš Argen- . kas triukšmingai šventė N. centrai laikė bendrą posė dentų
jus.
mėjo didelį kalakutą. Sek
—<o—
šyti. O betgi jie rašo ir ak
tūkstančių;
Urugvajaus Respublika, tinos, desėtkai
.
.
. Metus. Aludėms ir kabare- di. Apie jį žadėjo plačiau tyviai remia Iinansiškai sa Wcrcesterio
madienį po laimėjimo geri
fašistams
savo išvaizda žemėlapyje, vasarotojų. Valstybei toks(tams buvo duodami už $10 parašyti kitas koresponden vus laikraščius.
draugai atėjo jam į talką
“
Naujienų
”
redaktorius
Dr
'
o taipgi ir daugeliu kitų at- svečių antplūdis eina i svei- specialiniai laisniai laikyti tas, todėl tiktai trumpai pa
Aš žinau, kad čia kelei- P. Grigaitis yra baisesnis už tą kalakutą suvalgyti. Reižvilgių, yra labai panaši ji katą, nes .tie svečiai čia pa-Į savo Įstaigas "atdaras visą minėsiu, kad buvo aptarta
viečių
yra geresnių rašėjų, devingalvį smaką. Butų ge-' kėjo padėti laimėtą paukštį
musų Lietuvą. Urugvajus lieka daug tūkstančių pezų. naktį. Iš to gerai pasipelnė daug svarbių reikalų,
j. J. bet mes nerandame jų ko- rai tokį žmogų turėti Wor-J sudoroti.
yra kiek didesnis už Lietu-' Urugvajus turi gerą kli- miestas. Pasipelnė Įstaigų
J. K.
1 respondencijų “Keleivyje.” i cesteryje, nors aš bijau, kad
vą savo plotu ir mažesnis matą. Sakoma, kad Urug- savininkai. Bet kurie atda
‘Jei mes pripažystame, kadį kai kurie fašistai gautų aBALT1MORE. MD
už Lietuvą savo gyventojų vajaus klimatas yra geriau- rose užeigose per naktį baFRAMINGTON, 1LL.
laikrašti gerina korespon- popleksiją.
skaičiumi. Urugvajaus Res- sias europiečiams gyventi. liavcjo, tie tikrai nepasipel
senas dencijos, tai
pradedant
“Keleivio” 5
publika yra dargi pasiskirs Urugvajus turi laisvą, de nė. Parėjo namo, kaip iš
Žuvo Juozas Ploplis
kitko*-iuos
naujus
metus
pašvęs Vietos naujas demokra
korespondentas tarn
čiusi i 19 departamentų. mokratišką tvarką. Del tų šluoti.
kime nors keletą valandų tas majoras Suilivan pasirašo:
kaip kad Lietuva buvo pa- priežasčių į Urugvajų pasIš musų kolonijos nebe
del
savųjų lakiraščių ir pa-į skyrė sau už klerką miesto
“Žengdami i ‘Keleivio’
Gražus būrys lietuvių N.
siskirsčiusi i devvnioliką kutiniais
metais atvyko
ofise
jauną
lietuvį,
buvusį
grįžo
iš šio kruvino karo
kiek pajėgsime į
apskričių, jei neskaitvti daug europiečių ateivių, jų Metus pasitiko. Liet. Atle penktą dešimtmetį gyvavi rašvkime, korespondencijų.
kareivį, sunkiai sužeistą jaunas lietuvis. Juozas PlcKlaipėdos krašto. Be to, tarpe daug žydu, kurie ap- tų Kliube. Pasitikime buvo mo, reiškiame vilties, kad Keleivi”
plis. Jis tarnavo karo laivy
Baltimorietis. fronte, L. Volungį.
Urugvajus
randasi tam sigyveno ne tik sostinėje svečių ir iš toliau. Buvo seni ir nauji ‘Keleivio’ ko
—
o
—
ne, buvo radio operatorius
dviejų kaimynu milžinu,! Montevidec, bet ir provin- Juozas Stilsonas, iš Pitts- respondentai neleis savo
Sausio 7 d. adv. K. Jur- ant naikintuvo ir žuvo 1944
Dainuos
Argentinos ir ' Brazilijos, | cijos miestuose ir visur ver- burgho, J. Antanavičius, plunksnoms rudyti; jie tęs -— Anna
------Kaskas
.
, ffėla Dl. Waikshner f Vaik metų gruodžio 12 d. Leyte
Sekmadieni, sausio 20 d., ?ela’
vyaikshnei (Vaiknelyginant, kaip Lietuva, čiasi bizniu, ar, kaip čia sa- parvykęs šventėms iš ka didele bendradarbiu talka.
rašys
teisingų
žinių
iš
maė-|2:30
vai.
po
pietų.
Lietuvių
snora)
lydimas,
buvo atsi- įlankoje, Filipinuose. Juo
riuomenės, Juozas Pronc
tarp Rusijos ir Vokietijos. , *o. “negocio.’
zas Ploplis žuvo eidamas
'I
Lietuvių čia, mancma, bus kus, Atletų Kliubo pirmi- go musu gAenimo'ir nnrvsl Salės auditorijoj. 851 Hol-Ją"’?* vietos dienraščio. _ pareigas, Leytes įlan
Skii*tumas '
R
Urugv ajaus didieji kaimy-:aP’e 7,500. Tai apytikris į ninkas pakvietė J. Stilsoną laikraštį visada gyvą. jvai-!’ins St., įvyks Onos Kaskas- lelegiam reciakcijoj. ias<xw
koncertas. j proga laikraštis plačiai ir kos mūšyje. Japonų granata
nai neturi tokių didelių a- skaičius. Bendrai Urugva- pasakyti keletą žodžių Nau- rų ir įdomų.” . „ „ i.,, Į Katkauskaitės
t• „”, užjaučiančiai
lietu- pataikė į radio ruimą ir jau
albėjo dar
Tai yra sveika seno ko-'
Koncertą rengia
rengia “Dainos
Dainos
vi„{į kanžias
kančias po
noaprašė
s
petitų, kaip turėjo Vokietipriskaito šiek tiek dau- jiems Metams. Kalbėjo
ko-. Koncertą
,vi
svetimais
o- nasis Juozas buvo užmuš
ja ir dabar turi 'besotė Ru- giąu dviejų milionų gyven- M. Svvingle. sekretorius,
etorius, P. respondento mintk Be ko-! firaUgįja. Metropolitan ope- kunantais 1
tas vietoje.
1
“
sija. Urugvajaus kaimvnai fojų. Iš to skaičiaus 100,000 i Butkus, kasierius ir kiti. Pa- respondencijų laikraštis bu- ros žvaigždės koncertu vra
Juozas Ploplis buvo gi
UT t i V-buvo;
k įąy’A l-n
~* i 4-^ y VVili
z\ zl ’ 1 C* I susidomėję
*1 T* musų miesto
Z
1 lie
«~
nėra agresoriai ir mažo sa-'gyvena Montevideo mieste! sitikimas Naujų Metų
tu rskaitytojams
nubodus.į
męs
1916 metais vasario 1
Vietos lietuviška gazieta
vo kaimyno negvaltavoja.1 lr J° priemiesčiuose, o kiti Į linksmas, su dainomis ir ge-j Tik visa bėda. kad nėra tuviai, o laukiame svečių ir pasidarė, kaip caro rublis: dieną, Christopher, III. Jo
kam korespondencijų rašy- iš tolimesniu vietų. Teko vis viena katrą šoną verti, tėvas, Jurgis Ploplis, dabar
Bent iki šiol Urugvajui di- gyvena provincijos mies- ru upu.
—o
ti. Inteligentai lietuviai ko-'girdėti, kad Washingtono ir vis tą patį caro portretą ma gyvena Keevvanee, o jo mo
deli pavojai negresia iš di-^ tuose ir miesteliuose, arba
džiųjų kaimynų. Del tos pačioj provincijoj, kaip gyC-erai žinomas brookly- respondencijų nerašo, ir jie Philadelphijos dainos mėgė- tai, taip ir ji, katrą puslapį tina, Mrs. A. Račkus, gyve
priežasties maža Urugva- ; vulių augintojai ir žemės niškiams Rokas židžiunas. laiko neturi pašvęsti dėl ko- įai keta atsilankyti į šį grana Framington. III. Juozas
apleido musų miestą. Išva lespondencijų. C-.
jaus Respublika gali sau darbininkai.
:
> zų garsios damininkes kon- įCnos nesubrendusi pikčeri. buvo baigęs aukštąja moM. Krasinskas, žiavo į Bostoną bandyti lai lietuviams tai tikra beda su certa.
N. C.
kykIą jr sJrieš ^jnas i
laisvai gyventi ir progre
Montevideo.
bei
gramatika.
Kad
1
rašyba
mės, kaipo biznio vedėjas.
suoti.
Worcesteriečiai
ketina karo tarnybą dirbo vienoje
1 ir vra iš Lietuvos baigusių
—o—
Tiesa, Urugvajaus kai
LAV/RENCE, MASS.
skaitlingai dalyvauti Lietu-;spaustuvėje Chicagoje. Pamynai irgi serga militarizvai Remti Draugijos seime' imtas į karo laivyną jis išSausio 4 d. L. Atletų Kl. pradines mokyklas, tai da
BRANCH, MICH.
nereiškia,
kacf
tokie
galėtų
mo liga. Vienas iš tų kaimy
LSS 61 kuopos svarbus Bostone, sausio 20 d. Atsto-Į simokė radio amatą ir tarturėjo savo susirinkimą. Da
nų turi militaristinės dikta
lyvavo daug narių. Buvo korespondencijas rašyti. Ko susirinkimas įvyks sausio vai telkiasi važiuoti dideliu! navo radio operatorių ant
Mirė Steponas Spurgis
tūros valdžią ir dar perei
,
| naikintuvo.
perrenkama pusė valdybos.' respondentas turi dalyvau 20 dieną. 2 vai. popiet, Juo buriu.
ti
draugijų
it
organizacijų
to karo metu buvo iškilęs
zo
Pečiulkos
spaustuvėj,
13
-—o—
j žuvęs karys buvo vedęs
Noriu čia pranešti kas Kliubo valdvbą dabar su-'
pavojus Urugvajui iš to kai girdėti šitoj Michigano lie-' daro šie asmenys J Pronc-'suslr?nklrnuose ir •
!',a' Chestnut St. Kuopos nariai1 Sugrįžo iš laivyno veik-' Olgą Morotti iš FramingSirnu°se. Be te. dar turi1 ateikit paskirtu laiku. Kvie-, lūs jaunas lietuvis Julius tono ir turėjo vieną dukremyno pusės. Bet nereikia tuviu nkininku
Dirminink
ūkininku knlom'ioi.
kolonijoj, ji kus — pirmininkas.
P. Vie-1 ren
būt
šiek tiek susipažinęs ii /.inmn
IC ičlzic Jis
Tie ii-rir!
pamiršti, kad Anglija ir
ciame eeinion
seniau Kliviiailic
buvusius IrilA.
kuo- Kiškis.
irgi žada su žmo- lę, Barborą.
Gruodžio 16 d. po sun-i nėr - vice-pirm.. M Swin-,
laikraxxin ąkyi;VTru
Jungtinės Amerikos Valsty kios ligos ir operacijos čia gle — prot. rast., P. Butkus su laikra^ių skai.?
pos narius ir kviečiame at- na vykti į Liet. Remti D-jos
Daug jaunų lietuvių ne
bės turi čia didelių intere mirė Steponas Spurgis. Ve-i—kasierius, A. LukoševiIš musų miesto daug rašo eiti. kurie turite norą pri- seimą Bostone.
begrįžo iš šio karo. Dauge
sų ir tos didžiosios valsty lionis palaidotas gruodžio čius — kontrolės sekret., D. korespondencijų komunis- klausyti prie Lietuvių SoKorespondentas. lis liko sužaloti visam am
bės nenorėtų, kad kuris 20 d. tautiškose kapinėse. Klinga — fin. rast.. B. Vėl-’tai į “Laisvę,” bet kiek man cialistų Sąjungos,
žiui, o visi pakėlė didžiau
nors kaimynas imtų pulti Iš Lietuves jis buvo atvy- ton — biznio vedėjas.
i yra žinoma jų vardai ir
Nuoširdžiai kviečia.
Įvairios žinios
sią vargą ir sunkumus, ka
Urugvajų. Todėl maža U- kęs da 1902 metais ir buvo
Kliubo vadovybei pakel- man teko matyti nekuriu jų
Valdyba,
riaudami už savo šalį. Jie
rugvajaus Respublika gali jau 71 metų amžiaus. Iš tos algos. Fin. rast. bus mo-'
Worcesterio Lietuvių U- žuvo, kentėjo ir vargo už
nesibijoti agresorių.
kėsų Kliubas per praeitus mus. Tebūnie brangi žuvupradžioos velionis dirbda-! karna $100 per metus. BizKaip pirmame pasauli vo anglių kasyklose, bet nio vedėjui bus mokama
metus apyvartos padarė! šiųjų atmintis.
niame kare. taip ir antrame. 1920 metais nusipirko ūkį. $60 per savaitę (buvo $55),
virš šimto tūkstančių dole
St. Br.
Urugvajus buvo sąjunginin ir gyveno iš jo iki mirties. dviem bartenderiams bus j
rių. Vadinasi, tiek lietuviai
kų pusėje ir nors neviešai,
praleido pasilinksmini CI.EVEI. \M)O LIETUVIŲ ŽINIAI
mokama po 50 dol. per sa
bet visgi buvo kare prieš Liko nuliudusi žmona vaitę ir duodamas valgis.
mams. O kur dar kitas de- Biblijos Studentų paskaitos atsibuna kas septintų dieną, pradedant
Vokietiją. 1914-1918 metų Zuzana, po tėvais Saladuo-imtis lietuviškų užeigų ?
Jonas
ir!
Kliubas daro didelę apyIvgiai nuo 5 vai. vakare, ant Beck
nvtė.
ir
du
sūnūs:
Jonas
ir
kare viena vietinė radio
—o—
Hali. 1446 Kast 82nd ir 'Vade Bark
Stepas
Spurgiai;
Stepas
te-jy,
art
3,
s
a
^°
’
Avė.. Cleveland. Ohio. Įėjimas 82nd
stotis (anglų kontroliuoja
Tarpe
Kalėdų
ir
Naujų
betarnauja
armijoj
saržen-'
pelno
$1.800.
Biznis
pa
Street.
Jurgis Vanagas kalbės te
•
_ ■
.
■—
ma) padėjo suvedžioti vo
Metų Worcestedyje mirė 7 moj: -Keturios Abelnos Karalystės.”
B.
tu.
Liko
ir
duktė
Marė.
A-'
kai
stojo
vedėjas
kiečių karo laivus, admiro
(4)
lietuviai.
GftAŽ/OS
EILES,
DAINOS
lo Scher vadovaujamus, ir menkoje dar yra vienas jo * elton.
—o—
-obrolis, o Lietuvoje — sesuo.
Buvusio
garsaus ristiko.i Tuojau Užsisakykit
III BALADOS.
Velionis buvo kilęs iš L. Atletų Kliubas pasky
ukrainiečio R. Zarinoff Įs-į
WORCESTER, MASS.
Knyga pipuo^a daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
Kaunijos. Panevėžio apsk rė $25 auką vietos YMCA
Kalendorių
taigoje
dirba trys lietuviai:
sporto
ir
gimnastikos
patal

221 puslapiu dvdžio, apie 150 įvairių eilių.
ričio, Vadoklių parapijoos,
J. Kuliunas, Backunas ir
CHESTNEY’S
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Kutronių kaimo. Jis buvo poms pastatyti. Atletų Kliu
Musų kalendorius 1946
Šatas.
DAKBO VALANDAS.
nuoširdus žmogus ir turėjo bo nariai naudojasi YMCA
CANTEEN
metams išėjo iš spaudos ir
daug draugų, kurių nema patalpomis už daug pigesnę
KNYGOJE
yra
TRIJŲ
RŪŠIŲ
EILĖS:
Vietos
lietuviai
kariai,
siuntinėjamas visiems užsi
kainą, negu pašaliniai žmo
VIETA MALONI IR ŠILTA žai susirinko palydėti jį ir į nės.
sugrįžę
iš
karo
frontų,
nesi

TAUTIŠKOS
ŠEIMYNIŠKOS
IR
DARBININKIŠKOS
sakiusiems.
kapus, nors tuo laiku čia
tikrai
graži
ir
turtinga
eilių
knyga
.
skubina
eiti
dirbti
į
dirbtu

—
o
—
Visokių Gėrimų, Alaus,
buvo labai dideli šalčiai.
Prašome siųsti užsaky
ves. Daugelis j ieškosi darbo
Brooklyno Atletų Kliubas
.Audimo apdarais $1.25.
Nubudęs brolis,
gardžiai pagamintų Val
įvairiose
biznio
šakose.
Kai
mus:
Petras Spurgis. gauna daug naujų narių. Į
KlefcvtM,;,, tnrėlŲ p»pnoW «■»« k»y«yn» minėta knyr*
gių ir Užkandžių
kurie jau gavo gerus dar
***■>!»,ana* mKipirkę* U k»y« psaidžiaoga. Pinigo* geriaaaia
Mat, mokestis nebrangus, i
“KELEIVIS”
«*•■»
Orderiu" Popianniun galima siunti tiesiog papraš
Čia gaunama ir “Keleivis”
bus, yra biznio vedėjais ir
Ką
“Keleivis” yra gera švenčių tik 25c. per mėnesį.
ai* tverte, bet reikia aiikiai užrašyti navo ir “Ketehnn” adužveizdom.
636 Broadway,
pavieniais numeriais
ir nepi-nirikit prilipyt n*3 centus markę.
dovana draugams ir pažįsta- Kliubas darys, kai pralobs,
So. Boston 27, Mass.
90 MILLBURY STREET miems. Užsakykit jį savo arti- dar nežinia. Galvojama įsi
“KELEIVIS”
Jūreivis Algirdas Krasin-1
taisyti maudynes nariams i
WORCESTER, MASS.
miesiems!
SO.
BOSTON,
MASS.
636 BR0ADWAY,
skas rašo savo tėvams iš Kalendorius kainuoja 50c.
per karščius atsivėdinti.

URUGVAJUS
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SIELOS
BALSAI

Ketvirtas puslapis

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Nr. 3, Sausio 16 dieną, 1946

KELEIVIS, SO. BOSTON

Žodis Lietuvių Visuomenei

!

Darbo Tarpinin
kavimas

VENEZUELOS TREMTINIAI

ris
't“.,,. • A<-

Lapkričio 29, 30 ir gruo- galima, kak Lietuva butų
Jei žmogus Įieško darbo,
džio 1 dd„ Chicagoje Įvyko išgelbėt >.
kur jis turi kreiptis? Nugi Į
Amerikos Lietuvių KomgreVienbalsi; Kongreso iš- darbo tarpininkavimo blu
sas, kuris buvo sėkmingas rinkta Amcikos Lietuvių rą. arba- Į USES, United
visais atžvilgiais. Nežiūrint Taryba šita e eigą stengsis. States Employment Service,
susisiekimo keblumų ir ki- atlikti, pas? ėdama, kad-Taip buvo ypač karo metu
tų kliūčių. Kongrese daly-; plačioji m. . ų visuomene kada USES, federalinės
vavo daugiau kaip 800 Įga- rems ją toki pat vieningu valdžios Įstaiga, atliko la
lietų organizuotos visuome- pasiryžimu.
“•**
’ ’>ks pasir< :X1'~ bai didelį darbą, paskirstė
nes delegatų, taip pat dau Amerikos Lietuvių Kongre milionus darbininkų ten,
gelis kitų visuomenės vei-. se.
kur jie buvo reikalingiausi.
kėjų ir Įtakingų svečių, j ALT Vykdom. Komitetas.
Prezidentas Truman jau
Kongresas priėmė visą eil?
1739 S. Halsted St.,
senai reikalavo iš kongre
p'
svarbių nutarimų, pareikš
Chicago 8. ilk
są, kad darbo tarpininkavi
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i risegęs tą uodegutę prie ras. Venezuelos revoliucionieriai buvo juos suėmę ir
laisvinimo, sukėlė Kongrese
Povilas Kr
\ ineas T. Kv 'kas
Įstatymo, manė išspręsti tą pastatę sąlygą: sėst visam amžiui kalėjiman arba pa
nepaprasto entuziazmo ūpą
Juozas B. LaJČka
klausimą patylomis ir grą sišalinti užsienin. Jiedu pasirinko ištrėmimą ir pereitą
ir kiekvienam jo dalyviui i-į
Wm. F. Ližaitis
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! a‘e!Pa- žokal kntikuot so-|reiškž
pasitikėjimą ASurado miego ligos
Automatas krintančiom
j
kongresas negerai daro, kai
—Tėvas šiandien geram cialistus, o sumušei pats sa- tmerikos Lietuviu Tarvbai ir
platintojus
žvaigždėm” skaityti
prie Įvairių Įstatymų prise
—
*■
*■
upe.
į ve.
; asisakė už tai. kad darbas
Alsakymai. ga “uodegas” arba “riders.”
Maike, Lietuvos i«k
—O ką tu žinai, kad ma- —Veidiminut,
aiamv,
Medicinos mokslas daro
Cornell universiteto proišlaisvinimui eitu:
kurie nieko bendra neturi
no ūpas geras:
■ veit ! Aš da nepasakiau tau vieningai. Amerikos Lietu-’
pažangą.
Amerikos
medikų
fesorius
Gartlein praneša,
C r ai les iV ■ vičH, New su pačiu Įstatymu, bet sie
—Tą galima pastebėti iš! savo davadų prieš jūsų mo- vių Tarvbos vadovybėje, šižurnalas
praneša,
kad
du
kad
jau
yra
padirbta tokia
rtaven, Ccnr. — Ačiū už kia rrašmugeliuoti
kokį
veido. Tėvas šypsaisi.
kslą.
jauni
St.
Louis
-mokslininmašina-automatas,
kuri gali
tam darbui visuomenė su
—Jes. Maike, šiandien aš —Nesakyk:
“davadų.”! teikė ir stambią finansinę iškarpa. Nev. Kaven Jour noi-s kitą dalyką, kurs yra kai pagaliau išaiškino mie- užrekorduoti “krintančias
nal Courier , -kelbė Asso ginčijamas.
gerai fylinu. ba turiu gerų Sakyk: “Įrodymų.”
ligos priežastis. Tai Cu- žvaigždes,” kurios yra nieparamą. Auku Kongresui ciated Press s; rijimą. kad
Dabartiniu laiku yra la go
davadu prieš jūsų bedievis^
—Olrait. pasiklausyk
lex
veislės uodas, nešiojąs kas kitas, kaip meteoritai—
ką mokslą. Jūsų cicilizmą no įrodymų.
: 819,500. neskaitant Korė- Amerika 194 metais pri bai svarbu, kad darbo tar tos ligos perus.
palaikai kuries nors sududabar as galiu taip sukilti—O kur jie
■ . reso banketo pelno ir kitų pažins Lietuvy Latviją ir pininkavimas butų federa
Dvylika
metų
atgal
ta
Iižusios
planetos ar kometos,
kuo . kad nei skutų is jo
—Ar tu neskaitei
pajamu, kuriu ėaiutinas aj Estiją Soviet- Rusijai. A- linės valdžios rankose, nes ga siautė St. Louis mieste. J Paprasti žmonės tuos meteneliks. Al bee jur laifl
tose. kad Juropcj mergaite Umičia'vimas dar nėra pa- merikos valdž tą žinią už po karo daugelis darbinin Jau tada kilo nuožiūra, kad ritus vadina krintančiomis
ginčijo. Toki žinia buvo pa kų turės keisti savo darbe
—Nesigirk taip drąsiai, užgimė su dviem
5baigtas. (Atskaitos netru skleista Na 'd Metų dieną, vietas ir turės keltis Į kitas jos priežastis gali būt tasai žvaigždėmis.
Uve, kad kartais nesukriti- —Tai kas?
uodas, bet niekas nedarė - ‘Krintančiom žvaigždė n1’
kus bus paskelbtos.! Taigi,
kuotum pats savęs.
—Ogi ve kas, Maike: viso buvo sukelta daugiau o sausio 3 d. Amerikos val valstijas.
rimtų pastangų tatai ištirti, j skaityti aparatą padirb i
džia ta žinią iau užginčijo.
—Ar nori. kad pradėčiau? ! šventose knygose yra para- kaip $20,000.
Tik dabar jau tas padalyta.! pats Gartlein.
Apie tai buvo pranešta ir
—Gerai, tėve, aš galiu: syta. kad svki kai žmonės
Šiuomi Amerikos Lietu raeitame “Keleivio” nr.
Alt ŽINOTE. KAD- Lengviausias ir tikriau-Į
pasiklausyti.
| labai ištvirko, tai Dievas
sias būdas miego ligos iš Dunojaus Vilnimis
—Na, tai ir klausyk: jus užleido patapą ir visiems viu Taryba reiškia nuošir- A. Frenzeliei, Toronto —
Addis Ababa buvo pirmo- vengimui. tai naikinti uo
vis rasot savo gazietose.-! buvo kaput. G jeigu žmo-i džiausią padėką aukotojam Deja. atšauki:, a- pavėlavo,
Siuntė mane motinėlė
draugijų
tai Die-11—ALI skyriams. . •
atėjo, kai laii - astis jau bu i sostinė <Etiopijos), kurią dus, kas jau ir daroma.
kad cicilizmas padarys ge- nes nepasiprovys.
,
Į Dunojų vandenėlio.
išlaisvino aliantai.
resni parėtka ant svieto.
vas padarys sudną dieną, komitetams kolonijose, at- vo atspausdintas.
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šaliai
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Kongreso
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a
liai, fabrikam ir farmePi
—Tai kaip sakyt?
delega

riai nekeltų kainų produk
dės baisus sūdąs, Geri žmo- mo darbą, rūpinosi
1944 metais Jungt. Vals nių {jaiiegėlių. Ameriko (sai neatsižvelgdami i vai—Sakyk: socializmas.
avinais,
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priėmimu
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banketo
sunėr
bus
paversti
tijų
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daug
kritikos,
bet
dolerių
kiekvienam žmogui. “shell-shocked žmonės. Į- pageidavimus grąžinti Du
ke, kad jus ketinat padaryt
vairiose armijos ir laivvno nojui jo prieškarini, tarp
prasidės
baisus
ju
bliovi-i
kurie
vienokiu
ar
kitokiu
i atliko per k ra didelį dar
rojų ant žemės?
—Ne, tėve, išmintingi as. ale iau nieko neina budu prisidėjo prie Kong bą. Dėka jai. kainos buvo Louisianoje ir Floridoje ligoninėse dar ir šiandien tautini pobūdi. Iš Belgrado
daug maž išlaikytos, o jei kasmet pagaminama po randasi tūkstančiai tokių praneša, kad kasdien nuo
žmonės apie rcių nesvajo čys; jau bus tu Įeit. Ale reso pasisekimo.
10 iki 14 laivu, kiekvienas
Tačiau visi supranta. kad nebūtų buvę jokio.- kontro 500,000 tonų nendrinio cu pereitojo karo ligonių.
ja. Kada socialistai kalba -ventes knvgos sako. Mai
kraus.
lės.
tai
kainos
daugeliui
da
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kad
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Die
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OPA
ir
dabar
dar
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i asirodvs visokie vos likimas dar nėra išspręs
miesto Tel Aviv
niaukia Dunojumi Į Rusiją.
lio sutvarkymą. Ar tėvui nirma
vardas ju kalboje reiškia keista priemenė — elektra Patikimi šaltiniai sako, kad
ženklai. Bus didelės vainos, tas. Ji šaukiasi musu pagel veikia.
tas nepatinka?
ir muzika’
bus badas, žmonės pradės tos. Visa viltis žmonių, gy J. D. T. — “l ot- pasilai Kano Šaltinis.
nėr 6 mėnesius nemažiau
—Nosar. nepatinka.
Bet ji visai ne keista. Da 25.000
buntavotis.
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aAnglai sudarkė Kubos
000 automobilių iau nu
—Ogi todėl, kad jus me gimti su dviem galvom. Tai vergtame musų gimtame j L. Buinis, Cambridge —
gi ta dvigalvė mergaitė, ku krašte, taip pat kaip ir šim L gauto laiško paskelbsime sostinės vardą — iš La Ha- Darato pagelba ligonio ku- niaukė Dunojumi i Rusiią
luojat.
nan paleidžiama 110 voltų iš Centralinės Europos kraš
. visas bana padarė Havaną.
—Klysti, tėve: socialistai ri dabar atsirado Juropoj, tų tūkstančių jos tremtinių, Į įdomesnes i v
elektros
srovė ir tuo pačiu tų.
bain tik ir yra davadas. išblaškytų Įvairiuose Euro-; jis skelbti perilgas.
nemeluoja.
laiku
yra
leidžiama darban
noma, kad Jungtinėse muzika. Elektra
Dunojumi niaukia viso
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kratijose,
ir.
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vieto

bei merginų ruko cigaretus. tarpu akstiną jo nervus. Ke plaukia lovos, šaldytuvai,
daryt tarp žmonių lygybe,
Tai vis suplėštas
o gerai žinot, kad lygybės riems reikės nukentėt. Na, je, Jungtinėse Amerikos rėjo $75.963.000.ooo depoletą kartų šitaip padarius, rakandai.
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Armijos gydytojai mano, Vengrijos, bet taip pat iš
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nas kvtras. kitas durnas. ” stės nei i pi klys.
kad tuo budu visuomenei Čechoslcvakijos ir JugoslaT
KERTA
BERLYNO
PARKĄ
ra tu pasakysi aNa. tai kaip jus galit juos
bus sugražinta tūkstančiai vi os. Dusai iau išdangeno
♦
Visi metalai yra melsvai jaunų vyrų.
pi- fn ži'idna mergaitę?
Dunojaus vilnimis virš misulydinti?
laisves spalvos, išskyrus tik'
liono tonų suplėšto turto.
—Tęvas klaidingai su
Mergaitė su dviem ral
auksą ir vari.
Kiek milicr.ų tonų suplėšto
pranti 1’gvbe. So Jaustai ven nėra pirmiena, tėve
Turėsim “erzac” kailiu
turto iš Balkanų šalių nu
resako. L’<?rl rrikia radar/- ’’o’ io at-itikimu medicinos
Kanada yra 672.476 ke
važiavo
Į Rusi'ą “už repa
t’ visiems lygias kojas a’- mokslas žip" daug Bet t Gal jau netoli tas laikas.
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dides

racijas,
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niekas nežino. Ru
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kūdikiai
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1 ada musų žmonelės ir duk
nė
už
Jungtines
Valstijas.
’ri ii negyveno. Šita merkr d visi turi turėti
na
relės nereikalaus brangių sai išgabena ne tik suplėš
'tg ugi ;<u mirė.
trises ir laisve tvark.yti r.ažvėrelių kailiukų. Jos galės tą turtą, bet iic pasilaiko
Florida
užaugina
dau?<a.
tai
ir
norai.
F
eerai
aike.
vn gyvenimą kaip kam papasirinkti dirbtinių kailių sau ir laivus. Dunojaus laigiausia
grapefruitų;
Kalitinka: kad visiems butų ap- ka< mirė. Ba jeigu boba užir juos nešioti. Viena Įstai-ivai pergabenami ant Vol
i fornija — orančių.
f um,u su dviem galvom ir
rūpinta senatvė.
ga skelba. kad jos chemi- &os n* Dono. kur jie yra
—Maike, Amerikos go- abidvi r ra dėtu kalbėt, tai
------- y
kai suradę būdą elektros naudojami prekių gabeniNew Hampshire valstijos pagelba gaminti “erzac” rnui. A isi tie laivai dabar
vermanas padarė šita ir bo ratunko nebutu.
moto
yra
,-.-o toks:
(aU. “Live free (dirbtinius) kailius.
skaitosi sovietų nuosavybė.
jūsų. Ar tu žinai, kad ir
t
or die.”
ju karo grobis. Visu PaduI'ostone Iau trūksta mė
man iau prižadėjo mokėt
Dirbtiniai kailiai esą gra- noiaus šalių laivai dabar
sos. o prasidėjus skerdyklų
senatvės nensiia.
Antrasis pasaulinis karas žus ir stiprus. Ir, kas dar rėžio ja rusų vėliava.
—Taigi, taigi, tėve nats treik-u, mėsos tinktūras čia
Jungtinėms Valstijoms kai- svaibiau, tokie kailiai hu
Sk- as.
gyvenimas veda prie tokios b i s teks, kokie niekada ne
nuos
apie
450
bilionų
dolešią
nebrangus.
buvo
nėr
karo
laika.
Pir

tvarkos, anie kuria socialis
“Eeleivy?c ’ naudinga yra
Ar greit bus pradėta totai rašo savo laikraščiuose. miausia į radėjo trukti jau b no Tiergarteną (žvėryno parką). Ši nuotrauka paro rių. Tuo budu kiekvieno
drryti
visokius biznio skel
Tėvas sakai, kad jie meluo tienos. o paskui išgaruos ir do du vyrus ir vieną moterį kraunant rąstus Į ratukus. musų valstybės gyventojo kiu kailių gamyba, žinių
bimus
ir pajieikojimus.
neturime.
z,
Del l.urc stokos vokiečiai dabar ke:: i gar.- Vi Ber- skola bus 3,251 dol.
ja, bet ir pats pripažįsti. ’ Lobi mėsa iš krautuvių.
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Birabien«-Janulyt« Karolina, kilus ■ Gosnefskas ar Gosnewski Bolesiš Šimonių.
lovas.
Biržietį—Baltrėnaite Ona, duktė , Goštautas Kazimiera-.
Adomo, Miliūnų km., Kupiškio vai. | Gražiai, Antanas ir Jadvyga, gyv.
Grand St., Jersey City.
ir gyv. Pittsborghe.
Gražienė - Augustinaitė Rozalija,
Blažys Juozas, sūnūs Justo, Mineiškiemio-Linkmenų, gyv, Chicagoj duktė Juozo, Anykščių vai., Utenos
Blinstrukaitė Elzbieta, Macalių k,, apskrities,
Gricius Jonas, sūnūs Juozo, Alsė
Nemakščių vai., Raseinių apsk., gy
“Kareivių Sovietas’*
!
Palestina ir aliejus
džių vai., gyv. So. Hasted Street,
venosi Chicagoje.
Amerikos kareiviai Filipi-' Amerikiečių valdoma
Bogušai, Juozas ir Vladas, Daugių Chicagoje.
J ieškomieji ar apie juos žinantieji
nose išrinko iš 9 asmenų “Trans-Arabian
Pipeline
km., Kėdainių apskr.
prašom
atsiliepti j:
Bogušinskas
Vincas,
sūnūs
Tomo,
“skundų komitetą,’’ kure tu- Company” gavo leidimą nu
Consulate General of l.ithuania,
iš Liepelionių.
ves tartis su karo vyresny- tiesti per šventąją žemę PaBotyrius Antanas, sūnūs Juozo, iš 41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.
Mariampolės, gyv. Chicagoje.
be dėl demobilizacijos pa- lestiną 1,000 mylių ilgumo
Bud, Selmina ar Seimą, gyvenusi
REIKALINGI vyrai
greitinimo.
i aliejaus paipą, kuri jungs
4715 7th Avė., Brooklyne.
Budgin T., gyv. 321 Grand Street,
Tas pirmas kareivių “so- uostą su Saudi-Arabija.
Vedę ir nevedę. Nevedę prie dar
Brooklyne.
žovių ir trokų farraos ir prie žoly
vietas” sakosi atstovaująs;
--------Budraitienė-Danušytė Agota, kilus nų (lawns), o vedę prie farmų dar
Argentinoj streikuoja
iš Žemų km., šakių apskr., gyvenus bo. Kreipkitės šiuo adresu:
139,000 kareivių Filipinuo-į
(5)
Paskirta SLA Pild. Tary Cicero, III.
M R. ANTHONY RIMGAILA,
se.
Prieš rinkimus Argenti
Bukienė Ona, gyv. 430 Paul St.,
c/o Walter M. Jeffords,
bos nominacijų balsams Chicago.
nos diktatūra parodė darbi
Gien Riddle, Pa.
skaitvti komisija praneša Bulevičius Jonas, iš Lazdijų.
Iranas už laisvę
ninkams “gerą širdį,” jis ĮBurbulas Juozas, iš Rozalimo, Pa- I
PIGIAI PARDUODU NA.M
bendrą balsų skaičių, pa nevėžio
Irano parlamentas prita sakė darbdaviams mokėti
apskr., gyv. New Yorke.
duodami tik tuos vardus, Burgailienė, iš Mažeikių apskr.
Namas stovi ant dviejų lotų, 12
rė vyriausybės nusistatymui “švenčių dovanas’’ darbi
Butaitė Petronė, Iš Pumpurų, Ma kambarių, antras nuo kampo, tinka
kurie stovi pirmose eilėse ir žeikių
nepripažinti jokios “trijų ninkams, vieno mėnesio už
vai., gyv. Chicagoje.
mas bizniui, netoli nuo Wilkes-Baryra nominuoti rinkimui į Butiškis
Vincas, sūnūs Justino, iš re, Ph. Parduosiu pigiai, tik už
didžiųjų” komisijos, kuri darbį. Ta pati valdžia kursNasvaičių-Užpalių ir gyv. San Eran. $2,8<M). O jei ka- norėtų žemės farįvairius urėdus:
bandytų karpyti Irano teri- to darbininkus streikuoti ir
cisco, Cal.
mai, aš galiu parduoti kiek kas nori
SLA
Prezidento
pareigoms:
Chaleckai, Jokūbas, Jonas ir Sa akrų. Žemė gera. prie gero kelio,
toriją ir kištis į tos šalies privereti mokėti tuos darbV. F. Laukaitis .... 2,060 muelis, Adomonių km., Alytaus apsk. netoli fabrikų, čia pat elektra. Dau
reikalus. šiaurės Irane vis davius, kusie nesutinka to
Čapkauskas Antanas, gyvenęs Chi giau žinių suteiksiu per laiškų. (5,
F. J. Bagočius......... 671 cagoje.
dar eina muštynės su “suki- į riedo duoti.
CH. KALVITES,
B. F. Kubilius ...... ... 540 Čergelienė Kastė ir jos vyras, ki • R. I). 1, Box
54, Frenchtown, N. Y.
lėliais.”
!
-------Vice-prezidento pareigoms: lus iš Pumpėnų.
Pirko bomberį
Čilvinas Izidorius, Mankaičių km ,
P. Dalgis ............... 2,290 Skaudvilės vai., Tauragės apskr.
Nacių karo masina
Australietis kapitonas G.
J. Žebrys ................. 569 Dabužinskaitė Emilija, duktė Juo
Nacių karo kriminalistų Wikner norėjo iš Anglijos
g>'v- Brooklyne.
Pajieškau savo pusbrolio Viktoro
V.
Kerševičius......... 96 zo,Dabužinskas
Liudvikas, sūnūs Juo Petrašiuno.
teisme Niuremberge paaiš vykti į Australiją, bet jam
Štai kaip išrodė anądien žvejų laivas, sugryžęs iš
Jis pats, ar kas apie j;
zo,
gyv.
Brooklyne.
Sekretoriaus pareigoms:
kėjo, kad vokiečių banki ilgai reikėjo laukti vietos jūrių į New Yorko uostą.
žino,
malonės
pranešti man jo ad
Daiiydė Jonas, Sintautų vai., gyv. resų.
(0)
M. J. Vinikas ...... 2,312 Detroite.
ninkas Schaehtas buvo tik ant laivo. Kad pagreitinus
ADOMAS PETRAŠIUNAS,
S.
Masytė
...............
793
Dambrauskienė
Gudžiunienė,
prieš
rasis vokiečių ekonominės kelionę, jis nusipirko bom3635 N. E. Columbia Blvd.,
ištekant, Grabliauskaitė, Ona, SviIždininko pareigoms:
Portland, Oregon.
karc mašinos kūrėjas. Jis bėrį, pasodino į jį žmoną ir
diškių km., Punsko vai., gyvenus
K.
P.
Gugis
..........
1,615
Bostone.
išdirbo planus, kaip vesti vaikutį ir išlėkė tiesiai napusbrolio Vinco ar Vili
Mamisevičius Juozas, iš Remeikių, moPajieškau
Vėliau kasdieną eina tų J. K. Mažukna ....... 560 Kybartų
Rupšio,
kilusio
iš Šiaulių apskri
Del drg. V. M. minčių
vokiečių ūkį karo metu. Tą mo.
apskr.
Girdėjau jį gyvenant Philadelkumučiu kelionės įspūdžiai,; Ch. Cheleden ............ 407 Danušytė Agota ir Ona, dukterys čio.
jis padarė dar 1937 metais?
--------Pa. Jis pats, ar kas apie ji
Juozo, kurių ištekėjusių pavardės phijoj,
Draugo \ M. mintys per-1 kaip jas vyrai prie širdies Ižde Globėjų pareigoms
žino,
malonės
atsiliepti šiuo adre
Kinijoj taika
Budraitienė ir Milašienė, Žemių km., su:
(3)
Mockus
...........
1,98
S.
spaudė
bei
penkines
rankon
Investino pinigus
Generolas G. C. Marshall daug teisingos. Kas link poŠakių apskr., gyv. Cicero, 111.
JONAS YANUSHKIS,
Mikužiutė
.......
1,479
E.
Ilapšys
Domas,
iš
Bulavinų
km.
Amerikos žydai yra sūdė-; sutaikė kinus. Bent taip gar- litikos, tai aš mažai supran- spraudė. Šioj gadynėj jau ir
161 I St., South Boston, Mass.
Andrius ir Juozas, sū
894 nusDaunorai,
ję 110,000.000 dolerių aukųjsinama. Po 18 metų pilieti- tų. bet kad lietuviški laik saliunų mergelės tokių da J. Maceina ......
Kasparo, Lisiškėnų km., Jėzno
Pajieškau savo brolio Tamošiaus ir
Alytaus apskr.
Palestinos žydams remti, iš-( nio karo staiga sudaryta raščiai piude lietuvius tar- lykų nebesigarsina. Kažin, J. Miliauskas ........... 526 vai..
sesers Onos Dumblauskų. Jiedu kilę
Demenius
Vladas,
sūnūs
Juozo,
iš
kaip tokiom kūmutėm atro- P. A.. Jatul............... 423 Kauno atvykęs Amerikon 192-29 m. is Monciškės kaimo, Kapčiamiesčio
pirkti žemei iš arabų ir ki-! taika, visa Kinija demokra- pusavyje
.
... ir kelia neapykan.......
Seinų apskričio. Išvažia
tiems reikalams. Tie patys tizuojama, o pranašai pra- tą, tai dauguma pastebi. Jiejdytų, jei jų vvrai iš kur tai1; \Y . Ei Norkus........... 159 Demikis Antanas, sūnūs Motiejaus, valsčiaus,
vo Argentinon ir nežinau, kur jie
Alvito
vai.,
gyv.
New
Yorko
valst.
D
ro
Kvotėja
pareigoms:
Amerikos žydai yra įdėję našauja naują taikos gady- net ir tuos pačius skaityto- atsibasčiusioms jaunuolėms
randasi. Paskutiniu laiku gy
Dogelis Antanas, sūnūs Zigman dabar
veno
Montevideo
mieste, Urugvaju
Dr.
S.
Biežis
.......
1,843
spraustų
peni
45,000,000 dolerių privačių ne Tolimuose Rytuose. A- jus kolioja.
įspraustu penkinę i ranką?
to, Girkalnio vai., gyv. Chicagoj.
je. Jie patys, ar apie juos žinantieji,
Dr.
A.
Šliupaitė
.......
654
Dragūnas
Jonas,
Tošliunų
kaimo,
malonės man pranešti žemiau pakapitalų į Palestinos biz- pie artimiausias muštynes Mes skaitėme keturis skir-i Sako. skaityk laikraščius
Panevėžio apskr.
J.
Baltrušaitienė
522
Dr.
dnootu
už kų busiu labai
švieskis.
Nesuprantu,
kokią
tingus
laikraščius,
bet
mums
mus.
ten išgirsime vėliau
Drasutaviėius Benediktas. sūnūs dėkinga. adresu,
Aš esu Antanina DumbAleksandro, iš Telšių, gyv. Chicagoj. lauskaitė. Mano adresas:
taip įkirėjo tos kolionės, šviesą gali duoti tokie laik
(4)
Dumbliauskas Matas ir jo sūnūs
PAJIEŠKOMI ASMENYS Albinas,
A.
BRAZINSKIENĖ,
kad dabar jau tik vieną be raščiai.
pirmasis iš Lazdijų, Kapčia 52 Smalley St., New Britain, Ct.
M. Mack,
skabome. Vieną skaitai —
miesčio vai., gyv. Shenandoah, o sū
Abaravičius Jurgis, sūnūs Kazi- nūs gimęs Amerikoj.
Sioux Cit v, Io\va. j mjero.
kolioja tave sutamsimtom
Pajieškau sau draugo, kuris nusi
kilęs iš Švenčionėlių, gyvenęs
Eitavičiutė Rozalija, iš Kretingos, manytų apie biznį ir turėtų bent
davatkom ano laikraščio;į
1 C hieasoie.
gyvenusi Bostone.
kiek savo pinigų. Gali būt nuo 40 iki
Adomaitis Jonas, sūnūs Juozo, iš
Elijošius Petras, gyv. Hartforde.
Suvaikėjo žmogus
kitą skaitai — ir vėl kolioj:.j50 metų amžiaus, bet kad nevartotu
1
Stoškų
km.,
žvirgždžių
vai.,
Sakių
FrankeI Aleksas sūnūs Karolio, is svaiKalų p,.rdaUK. Aš turiu
je 4Q
PITTSBURGH, PA.
NEWARK, N. J.
Daktaras A. Graičiunas apskr., gyv. Chicagoje.
ja ano laikraščio skaityto
Krekenavos vai.. Panevėžio apskr. Į metŲ amžiaus, šviesiaplaukė ir gcjus neišmanėliais ir t.t. O Vilnyje pranašauja gerus Adomaitytės, Ventė, Paulė ir Vali. Gabalis Pranas, Nauksuoles kaim., rai atro,iau Nesenai pardaviau biz
dukterys Aleksandro, kilusios iš Tirkšlių vai., Mažeikių apskr., gyv nį ir gavau gražių sumų pinigų. Da
iptuvill Tary-i
Visokios naujienos
eiliniam skaitvtoiui wiau
------- ---- r
---- to laikus. Jis sako. tamsos ga Dvarininką km.. Radviliškio vaisė., New Yorke.
bar norėčiau važiuoti į Floridų ir
bos prašymas Vasario 16-tą ii- užtenka. Jis. susitikęs ki dynė ne šiandien tai rytoj Šiaulių apskr.
Gabrys Jonas, sūnūs Jono, iš Jo tenai nusipirkti ar pasistatyti Kote
Šiaulių apskr., gyv. Chicagoj. lį; tuo tikslu ir jieškau sau draugo,
Dieną minėti
to laikraščio skaitytoją, tie- turės žūti, tada užviešpa- zas.Adomynai, Pijus, Kostantas ir Juo. niškio,
Drabužių rinkimo vajus
Gailiunas iS’anas, Skamarakių kai kuris nusimano apie biznio reikalus.
—---siog gatavas tau akmeniuitaus duosnus, laimingas gy Aleksa Vladas, kilęs iš Onuškio, mo, Subačiaus vai., Panevėžio apskr. Prašau rašyt man šitokiu adresubuvo sėkmingai pravestas.
Gedvilai, Jonas ir Ikonas, sūnus
Lietuvos
Nepriklausomymesti; nėra skirtumo, kad venimas visai žmonijai: T raku apskr.
Mrs. B. C. N.,
(3)
Jis buvo pradėtas lapkričio
Antano, Nemakščių kaim., Skaudvi 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
Ambražiunai,
dvi
seserys
ir
bro

bes
28
metų
sukaktis
įvyks

tu
jam
gerą
darysi,
jis
vistamsos
gadynės
tvėrėjai
iš

lis Europoje esančio Prano Ambra- lės, vai., Tauragės aps., gyvenęs
25 d. ir baigtas gruodžio 30
Chicagoje.
dieną. Drabužių ir avalinės ta vasario 16-tą dieną. 1946 tiek žiuri į tave. kaip į prie tirps irgi, it pavasarį snie žiuno.
Glasas Gustavas, Liubavo valse.,
Andriejuna? ar Andrijauskas Pra
metų
ir
šią
svarbią
mums
LIETUVIŲ NAUJIENOS
šą. Mat, tokiu žmonių su- gas. O ta sniegą tirpdo nas. Vabalių km., Baisogalos parap gyvenęs
buvo surinkta virš 30,000
Pittsburghe.
Glebavičius Aleksas, sūnūs Jono, Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių
Andrikonis (.Jonas?), Šešuolių vai.
svarų ir išsiųsta į Brookly-į lietuviams sukaktį visi New pratimu, tu esi neišmanėlis, S.S.S.R.
gyvenęs Chicagoj.
iš Istricos. Panevėžio apskr., gyv.
Jersev
lietuviai
privalome
nes
jo
laikraštis
taip
rašo.
Daktaro
pranašystės
ma

žurnalas. Kaina metams $1,00.
ną. Šis drabužių rinkimo va-'
Arkoėius Stasys, sūnūs Jono, ki Gardner, Mass.
Adresas:
(5)
j
vienokiu
arba
kitokiu
budu
Gliožeris Ikonas, sūnūs Antano, iš
iš Žaslių vai., gyv. Xcw Yorke.
Argi negražiau butų laik ne nei šildo nei šaldo. Daug lęsArlauskas
jus buvo antras iš eilės nuo
LIETUVIŲ NAUJIENOS
Dupulčių
km.,
Kretingos
vai.,
gyv.
Juozas,
sūnūs
Jono,
iš
j
paminėti.
raščiams, kad vietoj to kir- visokių pranašų girdėjome, Kaišedorių vai., Trakų apskr., gyv. Chicagoje.
karo nukentėjusiems lietu-!
332 N. 6th St.,
Philadclphia, Pa.
Netvarke
Lietuvos
nepri_
....
,
šinimo, parašytu kokiu nors todėl vienas daugiau ar ma Chicagoje.
viams. Abudu vajai* buvo!
.bj» ir ™kslišku- nau. žiau, nieko nebepakeis. O Armonienė-Vaišvilaitė Marė. duk
sėkmingi, ners ir nelabai Mausomybes minėjimas bus „
tė Simano, Berotiškės ar Bernadišratogiu6‘iaiku
buto Vedami
laiku buvo
vedami vvasario
ąsan° 17 dieną sekmadie- jįenų Nesvarbu kokios sro- kad Rusija, daktaro vaiz- kiu km., Balakų vai., gyv. Collcnsvil—-žiemos metu.
10 ,?aJį^re* ® va ’’ su ('?n-a vės laikraščiai. ,ių redakto- du°tėj, sutirpdins pažangos le (?)
:u, kada yra P10
Astrauskas Titas, Lekėčių vai.,
ir
pablogėję keliai ir surinktų lr kalbų
Kaloų programa. Apie riai vis viena už mus dau priešus, tai reikia būti su šakių apskr., gyv. Kolumbijoj ( )
34 High Street, Nashua, N. H.
programą
bus
pranešta
vė

vaikėjusiu
pranašu,
kad
toAugunai.
Aleksandras
ir
Bronius,
giau
žino.
Daugumas
skaito
drabužių suvežiojimas ne
sūnus Antano, kilę iš Gailiunų km.,
liau. o tuo tarpu Netvarko laikraščius ne dėl politikos; kias nesąmones kalbėti.
Pirmininkas. J. Okulavičius
lengvas.
Pabaisko vai., Ukmergės apskr.
ir apylinkės lietuviai yra kolionių, bet nori išgirsti į
Aukštakalnis Antanas, sūnūs My
Vice-pirmin., M. Bagdzevščius
Baigdamas savo pranaša kolo.
Kitas dalykas, kad jau y- prašomi minėtą dieną kito
kilęs iš Rudiškių km.. Mariam
Sekretorius. A. Grigas.
naujienų
ir
šiaip
rasti
ką
apskr., gyv. New Yorke.
ra buvę visokiu tu drabužiu kių parengimų nerengti ir pamokinančio ir įdomių da vimus daktaras ima spardy polės
Iždininkas, K. Dobravolskis
tis, kaip bolševikiškas ožys. Kabusis Antanas, iš Lietuvos.
vajų ir apnešioti drabužiai visi dalyvauti bendrame
Babušis
Matas,
gyv.
Scrantone.
Patartina daktarui saugoti Bačiulis Nikodemas. iš Vikt-apolio
Direktoriai:
yra gerokai aprinkti tieki Lietuvos nepriklausomybės lykų.
Gal redakcijoms atrodys, savo sveikatą ir nesikarš-| vienk., Malėtų vai., Utenos apskr.
J. Arlauskas. A. t’lčickas, S. Ulčickas,
pas lietuvius, tiek pas kita-j minėjime. Visos tolesnės lie- kad aš nieko nesuprasdama
Bagdoonavičiai, Juozas ir Jonas, iš
čiuoti.
Jei
iš
suvaikėjimo'
A. Judickas, M. žiedelis, YV m. Akstinas
taučius. Tačiau reikia paša
paša- tuviu
koloniios.
kain
tai:
Miroslavo.
tuvių kolonijos, kaip
Bagočius Jonas, sūnūs Antano, iš
kyti, kad tiek praeitame, Paterson, Harrison-Kearny, mokinu, bet anaiptol ne, aš senis atsidūrė bolševikų a- Elizabeth,
N. J., gyv. Elizabeth. N.J.
Manageris, A. Šaka.
tiek šiame drabužių rinki Jersey City. Bayonne, Eli- reiškiu ne tik savo nuomo vinyčioj tai dėlto visgi nė Balandžiai. Danielius ir Stefanija,
nę.
ra reikalo skerečiotis. kaip kilę iš Urvių km., Skuodo vai., Kre
mo vajui lietuviams nuošir zabeth, Linden, Trentcn ir
Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube,
Dienraščiai
kartais
tiktai
šešiolikiniu! Tai nesveika. tingos apskr.
džiai gelbėjo amerikonai. kitos yra prašomos tokius
Balčetis Jonas, sūnūs Jono, gimęs
vieną
editorialą
duoda,
ku

Wm.
R-as.
susipažinti ir pasisvečiuoti.
(5)
Amerikoje.
—o—
minėjimus rengti vietoje.
rį verta skaitvti, o šiaip ei
Balčetis Kazys, sūnūs Jokūbo, iš
Pušaloto.
Pittsburgho lietuviai ruo New Jersey Lietuvių Ta na visokie aprašymai, kur.
Ką aš žinau, tą rašau
Balčetis Petras, sur^is Jokūbo, iš
šiasi prie Lietuvos nepri rybos vardu.
kieno, koki parė buvo, kiek
Mačiau
laikraštyje,
kad
Pušaloto.
A. S. Trečiokas. skanių valgių žmonės su
klausomybės minėjimo. A.
Balčetienė-Babušytė Salomėja gi
Sekretorius. valgė ir kaip gardžiai gėrė, YYashingtone delegatai kal musi Kanadoje.
L. T. Pittsburgho skyr. ko
bėjo vardu vieno miliono Balnaitė Agota, duktė Pranciškaus,
miteto susirinkime, laikyta
o paskui eina visų svečių Amerikos lietuvių. Bet kita kilusi iš Varnių ir gyv. Kanadoje.
Marė. duktė Jo
me sausio 2 d., buvo nutar
vardai pavardės. Del kelių me laikraštyje mačiau, kad no,Balsienė-Gtdvilytė
LIETUVOS MIŠKUS
Rlinstrubiškių km., Viduklės va!.,
ta rengti Lietuvos nepriklau
žmonelių, tuščios garbės Amerikoje nėra nė pusės Raseinių apsk., gyv. Chicagoje.
VEŽA Į RUSIJĄ
Baltrukonis Vincas, iš Ilambuvkos
somybės sukaktuvių minėji
iieškotoįų, - visi skaitytojai miliono lietuvių. Taigi, su km.,
FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUMIgliškėlių vai., Mariampolės ap.,
mą vasario 17 d.. Lietuvių
gyv. VVaterbury ( ).
New York (LAIC) — Ko po plačia Ameriką turi nu- sigaudyk žmogus...
Piliečių svetainėje. South naciai neišvežė i Vokietiją. bodžiauti. skaitydami tu
Banavičius Kazys, sūnūs Eugeni
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
jaus,
iš
Traškuvos,
Panevėžio
apsk.,
Matau,
kad
yra
daug
Side. Nutarta pakviesti ku dabar bolševikai gabenasi i valgiusių ir gėrusių vardus.
gyvenęs Philadelphijoj.
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
rį nors gera kalbėtoją iš ki Rusiją: tas ypač Liečia Lie- Kitame dienraštyje vėl ma- aukštus mokslus išėjusių Bardauskas Matas, sūnūs Jono, iš
to miesto, taip pat ir vieti tuvos miškus. “IzviestijaTant kelių puslapių vis lietuvių. Yra ne tik vyrų. .udelių, Vilkaviškio apk., gyvenęs
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
Conn.
nius. suruošti gražų muzi- nr. 239 pirmame puslapyjePa^ius atvaizdus seno- bet ir moterų. Bet tokių, \Vaterbury,
Bartininkas Jonas, sūnūs Motie
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
1 ali programą. Komiteto na nranesa, kad vien trečiame binio unarn mamycių, ar kaip advokatas F. -L Bago- jaus, Naravo km., I^azdijų vai., Si
mu
apskr.,
gyv.
New
Yorke.
pirštų
riai pasiskirstė darbais. Nu siu metų ketvirtyje Lietuvos! žavėtojų, kaip jas ten gar čius, tai galima ant
reikalingiausi pasikalbėjimai jiesitant dar
Bartkuvienė-Bušauskaitė Marė, is
tarta taipgi pakviesti ir zv~" miškuose buvo prigaminta sina. Apačioj prirašyta ga-į suskaityti.
Vokiškėlių km.. Vilkaviškio ap., gy
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
Šeši metai atgal aš ture venusi Cicero, III.
mi" amerikonu kalbėti mi- daugiau, kaip 60 tūkstančių lybės meliodijų, kaip jos,
Bartusevičius
Mykolas,
sūnūs
My

Rašiau
nėiime. Kas kalbės ir kas kubinių metrų ramsčiu ’ ka- tos mamytės-žavėtojes visus' jau vieną reikalėlį.
kolo, gyv. New Yorke.
daktarą ar traukiniu važiuojant.
- Januševičiutė Kotry
kelis advokatus prašydainuos, bus\ pranešta vė- sykloms. Vietiniai boiševi- uzaveio ir kur
Kur yra proga pas
,
. . na.Barvainienė
Beržinių km.. Pakruojo vaisė.,
liau.
pata mo. bei
Gaunama* “Keleivio” Administracijoj,
gyvenus Philadelphijoj.
, kai. okupantų skatinami, as oamatyti. Apie vieną net rsas jokio
atsakymo
nedavė.
Bernotas
Jonas,
sūnūs
Jeronimo,
Kviečiami pittsburghie-! taip vykdo Lietuvos miškų sk ičiau. kad Rusijoje bu Mat. aš parašiau, kad esu Keturvalakių km., Kiljartų vai., Vil
kaina 35 centai
vusi
ir
žino
visa
darbininku
kaviškio apskr.. gyv. Bostone.
čiai ir apylinkės lietuviai naikinimą, kad Maskvos
biednas ir koliekas.
Bičkauskajtė - Lukoševiėiutė Kon»rojų.
iš anksto ruoštis prie Lietu-, planą išpildė visu 112G.
ądvoka-, rancijn. Kalesnykų km., Simno vai.,
Paskui
parašiau
“KELEIVIS”
vos nepriklausomybės minėn -. .
. , . .. .
' gyv. Baltimorėj.
benama
į
Donbaso
kasyk

tui
Bagoči
’
i.
Jis
man
visą
••limo. vasario
H
j
TLimA.
Dešimtys
tukstanciu
kū

Bieliūną- Petras, sūnūs Konstanto,
17 d., Lietuvių
636 Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
Takniškių km.. Alytaus apskr.
binių
metrų
ramsčių
(kubi

reikalą
atliko.
įdėjo
savo
las
Piliečių svetainėje. Iškilmės nis metras lygus 1.3 kubi
Bildosiatė
Ona,
Šilalės
vai..
Tauaš ži- ragė* apskr., gyv. Chicagoje.
Tokiu tempu einant, si darbą, ir , pasikaštijo.
- •
, -X. ....
prasidės 3 vai. po pietų.
niams yardams) jau prista Lietuvos miškų, greitu lai- nau, kad jam kariavo ia. Biliūnas Balys, sūnūs Miko. aNykš-

APŠALĘS LAIVAS

šis dolerius. Ir dabar jau ei
lė metų kiekvieni metai jis
man ant kalėdų prisiunčia
po kelis dolerius, kaipo ka
lėdų dovanėlę. Tai tikrai yra biednųjų tėvas. Aš veli
ju jam ilgo ir laimingo gy
venimo.
J. B., Woodville,
Malė Home.

SLA Pild. Tarybos
nominacijų daviniai

TAŪEŠKOnMAi

KAS MUMS RAŠOMA

Ko r esp ond e nei jo S
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AMERIKOS LIETUVIŲ KLIUBAS

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

su

Korespondentas. tyta į gelžkelių stotis ir ga- ku tikrai nieko neliks

Į reikalas kokios penkis ar še- ėių vai., gyv. Omaha. Nebr.
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KELEIVIS. 50. BOSTON

Sežtaa puslapis

DRAPANOS BET KOKIAI PROGAI

Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

! Knygų Barmenas
Už Pusę Kainos
Visos knygos, kurios žemiau yra surašyto*, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00,
I gausit knygų už $4-00. Ir L L
Štai čia knygų sąrašas:

Nelaimė B_ti Jaunam

(Tąsa)
metu, aš studentas. Aš buLIETUVIŲ ŠEIMYNOS TSTOAR BUVO VISUOTINAS
Tačiau reikalo esmę su- čiau galėjęs šiemet baigti
RIJA JUŠKEVIČIAUS
TVANAS?
daro ne senių plepėjimas, [kursą. Tuo tarpu diena
DAINOSE.
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- ,
Ginčas eina ne tarp se- slenka po dienos, o jokių
įas sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai ,
kaipgi Nojus butų galėjas surinkti i : Jei nori žinoti, kaip senovėje lietuniu ir jaunu žmonių. Gin- ateities perspektyvų nėra.
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 1 viai gyveno, tai perskaityk šitų kny-čas_ eina
• tarp jaunų
•___ ir __
r'
—
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
semi Greitai man reikės pradėti
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- aaug pačių, o žmonos po kelis vyrus,
dirbti, nes negaliu gi aš vi
idėjų.
nūs prastoj savo arkoi sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti knysą amžių sėdėti tėvams ant
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visų ga. Su paveikslais. Kaina ___ 50c.
—Kur eiti? Kur?
lėmę apsemtų? Kur tas vanduo d*- 1
Prieš jaunuomenę stovi, sprando. Bet kur dirbti?
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimvnoa KOKIUS DIEVUS ŽMONES
-alėjo atsirasti po tvano juodveidziai
»PMIvn CirvnviMPv
neišvengiama
problema:, Kur?”
r kitų veislių žmonės? Šitie ir sim- įjAKBl.Ml sENOVEJE.
turėti galimybę valgyti, mieMoterų būklė
ai kitu klausimų, į kuriuos negali
Panašios knygos lietuvių kalboje
•tsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta kogoti, mylėti, kitais žodžiais, “Moterys — i namų židi-,
r aiškiai išdėstyti . eitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei
<nyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijor.ai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
gyventi.
ni” — rėkia fašistai. Kaip
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, bai barai ir tt.; kaip tie dieNa, drauge su jaunuome- tai paprasta! Bet iš kui
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir kone mes paieškosime, kur gauti u židinj kaip jj su.l
mokslas nuo pradžios iki galo.
kius jie santikius su žmonėmis turėKaina ............................................ 28c.
Knyga staml i ir labai užimanti.
giud! skurdo priežastys, kurti? Pradžjoj reikalingi
_ , Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSIkaip iš jų išsivaduoti ir kur pinigai.
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
MATERIALISTIŠKAS
eiti.
Bet juk tuo pačiu metu
Labai įdomus senovės filosofų dame onou «tim
Studentu problema
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal I81UK.JOS M-ERAI IMAS.
reikia gyventi, reikia padėdaugelį autorių parašė Iksas. Antra
gj knygelė aiškina proletariato fi
,IŠ vi^,.F!'aPcijcs u?iv,e1r- ti namiškiams, mažiesiems
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo- ntofijos mokslų. Jei nori žinoti, kar
kalas arba Kaip Atsirado Kalbos, gnnao pasaulyje (vairiausius nuoti
sitetų, iš liciejų ir mokyklų broliukams, mažosioms seParašė Z. Aleksa.
klos, tai perskaityk šita knygelę
buvo atsiųsta aaug atsaky- į gilėms. Tuo tarpu darbda-:
40 pusi........................................... 10c. Kalba labai lengva. Knyga protau
mų Į ankietą. Duokime žo- viai, jįeškodami kuo pijantiems darbininkams neapkaiTABAKAS.
nnojaraa. Kaina ........................ 26c.
Čia yra parodyti keli praktiškų drapanų pavyzdžiai. Tokia apranga tinka
di patiems koresponden-j gįausiaį atlyginamų darbi
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
bet kokiai progai: namie prie svečių. į teatrą ir t.t.
ems, jauniems žmonėms. njnku, jaunoms mergaitėms
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
«t |7\in TFOPIJa
daugelį iš gyvenimo patyrimų palAl.i/.AiO ib.z.dJA.
rmuimnči'jntiomc
ĘjiVvti
,
i
•
,
i
•
•
-pasiruošiantiems laikyti iš duoda visų blogiausias vie
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Maas.
veikalas trumpais ir aiškis*"
leidžiamuosius egzaminus. tas.
1909 m., pusi. 63.......................... 25c. faktais parojo, kaip iki šiol krit*-*:
draugijos formos, ir kodėl turės būti
Štai prieš mus keliolika Amerikos kareivis prisipirko daug pačių
Iš Parvžiaus rašo:
Tarp tų “privilegijuotųŽINGSNIS
PRIE
SVIESOS.
pakeistas kapitalizmas Kaina
25c.
Man 151 o metų: prianoįj„” kurie dar turi darbo, laiškų, nereikalaujančių jo
Vieno akto vaizdelis ir monolo
tėvai išleido paskutiniąsias ijaunog mergaitės yra išnau- kių komentarų.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- nftl.KO REIKIA ŽMOGUI
Norėtu atsivežti Amerikon
l9irk.,S%siLSt23n’?..BaS.'.... 10c. GERT IR VALGYT?
sutaupas, kad suteiktų man dojamos dar labiau} negu Vienas darbininkąs iš 13
Paryžiaus
rajono
rašo:
išsimokslinimą kurio patys jauni darbįninkai ir tarnaunoS^tfaue^pĮS/voj^1 žm’og^a
“Skelbimat ' Peikalinra Vienas Amerikos karei- po $15 kiekvienai, jeigu jos KUR MUSŲ BOČIAI
negalėjo pasiekti. Bet krize tojak Ir jų atlyginimas daug jauna daT moteris am. vis, kuris dabar randasi kaž- turėtų apmokamą darbą?
GYVENO7
ko gi norisi? Dėl ko be valgio
jauna, daili motei s, aptai- Rur p ifiko loj pridaJ
visą laiką didėja. Aš greit į maįesnjg
*
...
.. . . .
žmogus silpsta? Ir dė’.ko vienas maiBiblija
sako,
kad
pirmutiniai
zroo
8tas
<juoda
daugiau spėkų, kitas ma
Kiti kareiviai man sako,
neteksiu galimybės tęsti
Be to, mergaitei visada
r Dėlko
- - žmogui reikia cukraus,
4
T rė Veteranų A.lminfetraci- kad moterys prie namų dar nės gyvero Rojuje.. Bet mokslas Kojų
nemažai
visai atmeta. Mokslas mano, kad druskos ir kitų panašių dalykų? Komokslą. Ką as tada dary- gresįa šantažo pavojus: var feto. Nuėjo mano sesuo. Jos j į
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir s <jįj jam re;kja riebalu? Situos klausibo
Amerikoj
dabar
gaunan

išvaizda
patiko.
Ją
pasam
SIU?”
knyga parodo, kodėl taip manoma nlus SUpragį tiktai iš šios knygutės,
gas tai. kuri nepatiks pri
galvosūkio.
čios
po
$5
Į
dieną.
.Jeigu
aš
labai įdomus ir pamokinantis
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
Iš kitos vietos rašo:
žiūrėtojui, darbdavio sunui dė. Savininkas pasakė jai:
Įstatymas sako. kad ka
“Aš studijuoju elementa ar pačiam darbdaviui. Jei ‘Susitvarkykite taip. kad reivis turi teisę atsivežti A- parsivežčiau koki tuziną įkaity mas. Kaina ......................
KURGI VISA TAI NYKSTA?
rinę matematiką ir jau pa gu ji neatsiduoda, tai ją būtumėt apsirengusi kuo merikon bet kokią nuosavy pačių ir kiekviena uždirbtų NIHILISTAI
Tragedija
trijuose
aktuose.
Vei'
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
man
kasdien
po
penkinę,
aš
stebiu, koki nelaimė būti udažniausiai išmeta laukan, puošniau: be to, su klien bę. kurią Įsigyja legaliu bu
kalas perstato nužudymų caro Alek- žmonės kuria per amžius? Si intrigalėčiau lankyti mokyklą sar.dro II. Labai puikus ir nesun- guojantį pohtiškai-ekonoiniškų iriaujaunu. Duosiu pavyzdžius, j Q jeigu ii. nenorėdama ne tais reikia būti švelniai.’ — du užsieny.
veikalas. Iš šunų aiškina garsu,s Vokietijos soir nereikalaučia sau jokios kiai scenoj perstatomas
‘
Nesidėkite
nepaliečiama,
—
tik 28 ypatos. • .-ialueniokratų teoretikas Kari Kautaštai studentas, studijuojąs,Įek^į darbo, atsiduoda, tai
Gi
Šitas
kareivis
turi
Įsi

25c. O- Kaina
’*=
filosofiją; jo motina yi’aip0
kaį j j nusibosta darb- tarė šeimininkė. — ‘darykit gijęs kėlės moteris — įsigi- paramos iš Veteranų Admi So. B^?on,“m3, pusi. 61.
nistracijos.
”
tai. ką
Ka ir
n kilus
kitos naro.
daro.’ nieoj
Atėjo • ~
~ i
it
, •
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA BIBLIJA SATYROJE
vienos prekybos firmos at- daviui, ja priverčia snipi- tai,
klijentas. Viena mergaitė! ? t3* prekybos keliu kun
Tos
salos
moterys
esan

KRISTAUS
VIETININKAS?
stovė; tėvas žuvo kare. M°-!nėti savo draugus ir drau priėjo prie jo ir atsfcėdo ant■vra vlsa> k?alL
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadų to*
čios
tamsios
odos.
bet
gero
priėjo
.
tina daug keliauja ir pasižy ges. su kuriais drauge dir
Parašė kun. M. Valadka. Knyga Knygos neįsileidžia.Labai juokinga a*
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų į 179 puikiais paveikslais, perstatanne-į Savo laiške i Veteranų budo ir darbščios,
mi silpnu budu. Jam 18 me ba. Tai ne melodrama ir ne kelių. Mano sesuo ėmė
Š0 fran
Administracija ibai rašo- '!
r■
,
,
,
bažnyčios autoritetų ir faktais pa«>-;«ais girios nuotHciua,nuo.prieš aotų, jis tęsia studijas ir tuo bulvarinis romansas. Tai rimauti. ‘Kaina — oV Iian-. -Admmkliadją JI. ai rašo.. Į Jlsai mano kad ,ls praJė. d kad jis nžra joks Kristaus vie- tvėrimo pasaulio iki užgimimo Knajai šernuAs s?'?
gavau“4**itų
motens mai-'tu Įsivežti
jsivežti Amerikon
Amerikįn Kko
ki
K*‘“ "
pačiu metu jieško vietos, kasdieninis gyvenimas, nu kų,’ — pastebėjo jai
seniu—
koki
Kaina
$1.90
nais
uz
kaoliukus
meškerei.:
fl
.,
--------------------------------------kad galėtų truputi uždirbti. statytas dabartinio režimo ninkė. — ‘30 frankų i kasą ..
,--. .
. tuziną pačiu legaliai, nes,
•ttlAN BAMBOS SPYCIAI.
jų pri=i:
Bet kadangi darbo niekur5 “mo'ralės saugotojų
jau- ir 20 frankų jum?.’ Po to As galėčiau gaut, ju dar,
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
mano sesuo apleido darbą.” i koki tuziną ar daugiau.” ! pirkau. Čia toks biznis yra
negali rasti, jis pasidaroju- j noms mergaitėms.
gu Amerikoj mur.šaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
(Bus daugiau)
tenieriu (vyru, gyvenančiu
Ir jis klausia, ar galėtu pripažintas ir visu praktiStenografistės,
sekreto
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriaiš moters paleistuvystės).
atsivežti
ja Amerikon. E-'kuojamas.
ciški straipsniukai ir juokai. Antra
ciaouvių virši
........................
:------ Čiabuviu
rėš, kurių perdaug ir kurių
pagerinta laida. Kaina .............. 28c.
Kad aš Galėčiau są: “Aš ketinu eit mokytis ninkas norėjo kabliukų meš“O štai kitas studentas, profesionaliniai privalumai
į
•
i Micbigano Universitetą ar kerei. Aš turėjau daug kabmatematikas. Gyvena jis li- darbdavių paprastai . ap
PAPARČIO ŽIEDAS.
' kitą kurią Vakarą kolegiją,! liukų, o jis turėjo daug mociejaus bendrabutyje. Jam sprendžiami iš jų “prieina
Kad aš pavirsčiau
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne| ir norėčiau gauti pinigų; teiną. Taigi mes ėmėm ir su-J
□isitikintis Vyras; (2> 2ydinti Giria;
nusibodo tas kalėjimas. mumo,” plaukų spalvos ir
Į baltą gulbelę.
BROŠIŪRA SU PEKI/OS
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
{‘GI Bill of Rigbts' teisėmis.,mainėme.”
Sekmadieniais jis neišeina mokėjimo dažytis; statistidoma kaip žmonės paikai tiki į viso
Lėkčiau per jurą
ŽEMĖLAPI U IK KI
kius prietarus, burtus ir tt. .... 18c.
Aš girdėjau, kad vedęs ka-j Ką šitam kareiviui atsa-;
miestan, nes tėvai jam at kės, skurdo priverstos ligi
i tėvų šalelę.
TAIS l’A VEIKSLAIS.
reivis gauna $15 kas mėne-jkė Veteranų Administraci-j
siunčia pinigų tik dėl pačių prostitucijos; tarnaitės, dar
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Parašė
Dieną
ir
naktį
si
savo pačiai. Taigi prašau ja, mes nežinom, bet mes į
būtiniausių dalykų. Nuo ne bininkės tekstilės fabrikuo
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
man pranešti, ar aš gale- žinom, kad jis tų moterų
Aš nepasilsėčiau.
A. M- METELI0N1S.
namieji gėrimai atsiliepia jų val
pakankamo maitinimosi jo se, chemijos ir metalurgijos
kams. Kas yra arba tikisi kada non
Kad tik tėvynę
čiau gauti po $15 kiekvie- i negalės Amerikon atsivežti,
sveikata sugriauta. Jis neti dirbtuvėse, — visos dirba
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
nai savo pačiai?
j nes šios šalies Įstatymai poserskaityti šitą knygutę. Kaina lOe
ki j Dievą, bet kad nesigin mažai atlyginamos, gauda Atlankyt galėčiau.
Kunigai gąsdina tamsuo
i
“
Ir
ar
aš
galėčiau
gauti
ligamiją
draudžia.
lius amžina peklos ugničyti su liciejaus vadovybe, mos už tą darbą, kuri at
Ten mane traukia.
EILfiS IR STRAIPSNIAI.
ini
ir uz pinigus apsiima
lieka
vyrai,
visu
trečdaliu
eina i bažnyčią. Jis norėtų
Aš čicn nerimstu,—
kiekvienų išgelbėt nuo
Šioj knygoj telpa 23 gtazion eile*
buti inžinierius, bet licie-i mažiau atlyginimo; studendaugybė straipsnių juokų ir it.
Nuolat
svajoju.
amžinų kančių pragari
j
ištirpytu
sviestu,
apibarsty2jaus
__ direkcija
J.’...).-.’’ duoda
J__ •_____
APIE
VALGU
S
Puikiai iliustruota Kam*
>ejam tės, norėdamos tęsti toliau
liepsnose. Bet eios kny
Vis pasiilgstu.
; kit druska ir pipirais, ir gemmializmas
;
ir
religija
.
suprasti, kad jis geriau pa mokslą, yra priverstos imtis
f
gos autorius parodo, kad
j
rai
apkepinę
karštame
peLabai
įdomi
Knygutė
š
:
tu<>
svarbiu
visa tai yra melas ir ap
Ryžių pudingas
darytų, jeigu Įstotų armi antros profesijos... Ir, pa
Daugiausia tėvelių.
klausimu. Ją turėtu perskaityti kirkĮ
čiuje
duokite
karštus
prie
gavystė, om pekloa vi
nas katalikas ir socialistas. Parašė
jom nes iš jo išeisiąs geras galiau, — tūkstančiai beKuriuos taip mylėjau.
i
mėsos.
sai nėra. Jisai parodo,
E. Vandervelde. vertė Varduos*.
Imama tokia proporcija
j darbių mergaičių, prieš ku Nuo pat kūdikystės
kareivis...”
Kaina .......................................... 10c.
kad toj vietoj, kur Bibli
1 puodukas virtų ryžių,
rias pastatyti dvigubi spąsIš Lillio rašo
ja lako buvus kitusyk
Juos širdy turėjau.
KODfil, AS NETIKIU
1 paintė karšto pieno.
pekla, dabar kopaatal aa“Aš krizės auka. Man 22 tai: badas ir jaunystė.
Ž I E V A
| DIEVĄ?
ga. ir pridėtas “peklos”
2 išplakti tryniai.
Savo tėvelius
žemėlapis tatai patvirti
Laisvamanis čia pasako, kodėl ji*
Pamatyt norėčiau,
2 šaukštai sviesto ar marga
TRAGEDIJA DEL MEILĖS
negali tikėti. Pilna argumentų, kurtą
na.
Papuošiama žiemos gauru
Kaip būt malonu.
nesumnš joks jėzuitas. Kama toa
rino.
Kaina 25 centai.
knygutės ..................................... 20c
šermukšnė spindi sidabru.
4 šaukštai cukraus.
Jei sugrįžt galėčiau.

Pekla

Paliko sesutės.
Viskas, ką turėjau.
Ir vienas brolis.
Kuri taip mylėjau.
Paliko kraitelis.
Mamytės sukrautas.
Ir rūtų darželis,
Brolelio aptvertas.
Atsimenu sodžių
Ir savo kaimynus,
To sodžiaus jaunus
Ir gražius vaikinus.

Los Angeles mieste buvo areštuota Mrs. Wallis,
31 metų amžiaus moteris (kairėj), kuri nušovė Mrs.
darką, 24 metų amžiaus moterį, kurios atvaizdas ma
tosi dešinėj šio vaizdelio pusėj. Suimtoji Wallis sako,
kad nušautoji Clark lindusi prie jos vyro; ir ji nušo
vusi ją sėdint automobiliuje su jos, Wallis, vyru.

Iš tolimo krašto
Sugrįžt negalėjau,
Pamiršau berneli,
Kurį taip mylėjau.

1 lemono žievė,
žiupsnis druskos.

Sumaišyti ryžius, pieną ir
išplaktus kiaušinių trynius.
Sutarkuoti 1 lemono žievę
ir tą įdėti. Jdėti sviestą ir
cukrų. Ištepti sviestu bliudą
ar puodą, sudėti pamoštą
medžiagą ir kepti pusę va
karšty.
_landos 350j laipsnių
j
, , Pudingas duodamas stalan
saitas, užpiltas smetonele ar
pienu.

Ir minkštas sniegas ties laukais
Skrajoja dideliais pūkais.
Aplinkui balta, tik niūria
Išrodo artima giria.
Ir aš tarp ošiančių pušių
širdies siautima nunešiu.

Ir žalio šilo klausiu vis.
Ar greit pavasaris prašvis,
Kada vėl lapmedžiai žaliuos.

Kayga raunama **KaM>
»ro” Kaygyae.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Adresas: “KELEIVIU”
«S« BROADWAY.
80. BOSTON, MASS

Šioje knygoje telpa daugvhė nsn
jų, labai gražių ir juokingų monolo
ir deklamacijų. Visokios temos
darbininkiškos,
revoliucionieriėkoa
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*
niškoa. Visos skambios visos g«r<>«
Tinka visokiems apvaikšėiojimsma
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................. 2»e

taipgi ir pas
A. M. MET1UONI
7747 Nary Avenae,
Oelroit, Mich

Skais{i<)s sau,utfe(

Vienok tik pusnys, vos galiu
Pabrist vos matomu keliu;
O baltos snaigės, lyg drugiai.
Aplinkui skraidžioja smagiai.

KITATAUTIS GINA
LIETUVOS LAISVĘ
ges

m

-____ ,

n

KUNIGŲ CELIBATAS.
#i knyge’ė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai n«sipačiuoja. čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvą* ii
jannikaitis. kurie geidžia, kad jų moterja, dukterjs ir mylimosios nepa
P“1*” ’ tok’8 koni«nj globą. Parašė
kun- g*« To^nsend fox, n. n., ra
g^ą

C. Mirror žurnale, gruo
džio numery, tilpo gražus
Parinkit svogūnus vieno
1 kapitono Alecko Richards’o
do didumo, nulupę sudekit j n*ai brendu. Galu gale
straipsnis apie Lietuvą. Jis LYTIŠKOS LIGOS.
į verdanti pusiau su pienu'’^au a’ tamsiajame miške
—----------t---------------------įau
ne kartą
įvairiuose žur- ir k»'P n“° ju apsisaugoti. ParaM
Todėl mano širdis
---- » «-*-fai’ia Antra, perti
maišytą vandenį, kad tik Klausaus šnabždėjimo niūraus : Jnaluose drąsiai gina Lietu- i'Tp^piidyu
.*’’»* Kminap0rtlur
*’
Ko tai pasiilgsta —
28c
apsemtų,
ir
virinkit
kol
bus
Ir
P
ats
niūriai
—
ramus
daraus,
vos
teisę
į
nepriklausomybę.
Kur einu. ką veikiu.
Tai yra ne lietuvis, preky- Keleivia. * fi.'jfi 8roadwayt
Niekur nenurimsta.
minkšti; tuomet nukošę suJ. Janonis, bos laivyno kapitonas.
South Boston, M*n.
Julė Gudynaitė. dėkite į keptuvą, aplaistykit

i

Kepti svogūnai

t

i
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GOER1NG TURI GERĄ PRIEŽIŪRĄ

Z

PAMOKINIMAI

Septintaą puslapis

Dėkoja už Kalėdų
dovanas

'Keleivio’ Kalendorius

Sausio 10 d. Bendrasis šių metų “Keleivio” ka- LSS ir jos sukaktuves.
16) Apie Amerikos Ma
Amerikos Lietuviu Šaiposilendoriuje yra Įdėta virš 20
Fondas gavo laišką iš Pa-'visokių straipsnių, daug ei- žumas, arba apie spalvuo
Medžio ir akmens maliava, Kad viedras ilgai laikytų
ryžiaus, kuriame dėkoja užpių. visokių patarimų, moks- tus Amerikos žmones, mu
__ nebijanti šlapumo
Nupirkus naują viedrą iš
paramą, davusią
davusia galimybės
aalimvhės liškų
lišku pasiskaitymų
pasiskaitymu ir infor- sų kaimynus.
Ištirpyk 2 unc. rezino ar matoms, patartina Įdėt ga17) Jurų Gelmių Paslap
surengti vargstantiems iš- macijų.
Iš
straipsnių
verta
pažy

ba kalifonijos, sumaišyk su balą smalos ant dugno ir
tys,
kas yra giliai po van
vietintų lietuvių vaikučiams
1 galionu žuvies aliejaus pakaitinti ant ugnies, kad
mėti
:
1)
Lietuvos
Byla,
deniu. kaip žmonės ištyrė
Kalėdų eglaitę ir padalinti
(fish oil) ir Įmaišyk 3 une. smala ištirptų ir visą dugną
dovanų. Laiške rašo: “Visų daug žinių apie Lietuvos jurų dugną ir gelmių gyvu
sutirpytos sieros (sulphur).1 apdengtų. Kai ji atauš ir
Paryžiuje esančių lietuvių klausimą, apie sutartis ir nūs? 18) Iš Kur Imasi ŽePaskui pridėk patinkamos sukietės, viedras daug ii-į
pabėgėliu vaikučiu vardu Amerikos nusistatymą Lie- mūs Magnetizmas? 19) Ka
spalvos sausų dažų ir tru- giau laikys ir bus lengviau i
reiškiame gilią ir nuošir-! tuvos reikale,
reivių Šeiniu Pašalpos ir kur
pūtį sėmenų aliejaus, kad išvalomas.
džią padėką BALF’ui užl 2) Kada Reikia Šauktis jas gauti. 20) Kaip Pažinti
pasidarytų "tinkamo tirštu. ,.
paramą. Kalėtų švenčių pro-, Gydytojo,. Dr. Pilkos jiata- žmogų iš Kuky m- daktaro
mo ir spalvos maliava. Var- N?valy* aptaškytas grindis
ga buvo surengta Paryžiaus! rimai, kaip pačiam pažinti aiškinimas žmogaus budo
Jei taisant kambarius melietuvių
iš rūkymo. 21) Naiudingi
'ių pabėgėlių vaikams savo sveikatos stovį.
3) Antras Pasaulinis Ka Patarimai Šeimininkėms ir
eglutė su dovanėlėmis.”
Be suteiktos paramos Pa ras, karo eiga, priežastys ir Vyrams. Eilės, informaci
maliavot medi, * mūrą. ak-lion3 k*ršt0 vandens Įdėt
jos. kalendorinės žinios ir tt.
ryžiaus lietuvių vaikučiams, pasekmės.
menis — nebijo jokio šia-P,ain.tę uksuso skepetą
skepeta su4) Velykų Istorija; 5)
Keleivio Kalendorius kai
BALF’as pasirūpino, kad
.šlapinus gerai nutrint, pas
pumo.
Lietuviai
Amerikoj,
—
St.
nuoja
50 centų. Užsakymus
prieš Kalėdų šventes ir kiti
kui nuplaut gerai tyru vanStrazdo
straipsnis.
Kiek
lieprašom
siųsti:
Europoje gyvenantys lietu
Kad stiklas, butų švaru, deniu ir sausai "“Šluostyt.
tuvių
yra
Amerikoj,
kur
jie
viai bent šiek tiek jaustų
“KELEIVIS”
Kad prie automobiliaus
r*i «•
i- j .
Kalėdų nuotaiką. Italijos gyvena, kada čia atsikėlė,
636 E. Broadvvay,
stiklo (windshield) iš lauhpdyt
Šis vaizdelis parodo Amerikos kareivį žiūrint per lietuviams buvo pasiųsta kokios jų organizacijos.
So. Boston 27, Mass.
ko neliptu nei lietus, nei Pl^us ir skyles tinkuoto- grotas Į Niurnbergo kalėjimą, kur sėdi uždarytas bu 2,500 svarų maisto produk
6)
Ką
Parodo
Jūsų
Delno
•
U .t, . se sienose geriausiai uzlip- ves Hitlerio įpėdinis Hermann Goenng. i? lauko per
Linijos? — J. Steponaičio
ti ^ki„p
JiS
dvti gipsu (plaster of pLnepasi- tų, kurie turėjo būti išda straipsnis apie “delnos lini VILNIUJE STEIGIAMAS
grotas
šviečia
žiburys,
kad
buvęs
nacių
erstas
linti švenčių išvakarėse.
ti šitokiu mišiniu: 1 uncija f >
š; reikia maišvti
RUSŲ TEATRAS
daiytų
sau
galo.
vandens,, 2 unc.
glycerino
ir
i
"
"
i
g
glyceri
Maspetho BALF skyriaus jų paslaptis,” kaip atspėti!
v. vytinu igu uksusu, tuomet jis bus
aštuntadis uncijos druskos. minkštas ir duosis dirbti 20
pastangomis, nusiųsta 600 žmogaus būdą pažiurėjus i
New York (LAIC) — i
Viską gerai sukratyt ir su ar 30 minučių Jeigu gipsą vadas ir mokytojas, didysis tas Smetona dūme mums svarų maisto produktų Bel- ranką.
Lietuvą
atgabenta tiek daug
Itas
visai
neapeina.
Taciaus
7) Apie Karą, kas "karą
šlapinus švarią skepetaitę sumaišai su vandeniu, tai Stalinas.”
gijon, kur yra nemažai
laimėjo ir kodėl, kaip atsi rusų. kad jie įsigeidė net
Tai šitaip kalba Tarvbul kuomet Pilėnas kalba, kaip vargstančių lietuvių.
nusluostvti stiklą i? lauko
1
. • pasidaro
•i
,• .
pusės
iaunu|jis
tuoj
kietas.
savo teatrą, kurs sa
'
Lietuvos
piliečiai
“
išsirinko
Sąjungos valdžios organai,
Be didesnės pagelbos rado nauji ginklai ir ką jie turėti
savo
šalies
vadovybę,
tai
vo
ruožtu
prisidės prie Lie
apie tas šešiolika respubli
drabužiais ir pinigais. BA padarė. Žinios apie atomi tuvos rusinimo.
Išimti maliavos dėmes
Kaip pra
jau ne Pilėno sugalvota paKad šluota ilgai laikytų
Iš drabužių išimti malia kų, bet tai nieks daugiau, saka, bet Maskvos paskleis LE stengiasi aprūpinti Eu nę bombą. Kokie buvo šio neša Maskvos “Izviestija”
Jeigu šeimininkės, kada vos dėmes galima su amo- kaip tik Kremliaus propa tas eilinis melas visom “ne- ropoje gyvenančius išvietin- karo nuostoliai.
8) Kaip išnaikinti visokį nr. 239, Vilniuje atidaro
plauna indus ar drabužius nijos terpentino mišiniu. gandos plepalas, neprotau gyvucjančiom” Komintemo tus lietuvius siuntinėliais,
mas rusu teatras.
likusiu karštu muiluotu van Amonijos ir terpentino ima jančių žmonių galvom suk sekcijom. Kremliaus tėtušiai maistu, vaistais ir kitais brudą? Blakes, tarakonus,
Tam reikalui miesto cen
deniu sumirkys šluotą, tai ma pusiau. Sumirkyt dėmę ti. Žmonės Lietuvos, Latvi iš melagysčių daro sau gra reikmenimis. BALF’o sky žiurkes, skruzdėles, kandės. tre net jau parinktos pato
ji bus minkšta, netiupės ir du-tris kartus, paskui iš jos, Estijos ir kitų respubli žų pragyvenimą, bet ką Pi- riai ir kooperuojančios or 9) Europos ir Azijos ka gios patalpos.
kų ne savo liuosa valia pa
ganizacijos prašoms ir to ro svarbiausieji atsitikimai,
ilgai laikys.
plauti su muilu.
sirinko tokį gyvenimą bet lėnas iš to gauna, tai mums liau gelbėti šiame šalpos mūšiai, laimėjimai ir karo
raudonoji armija tų šalių nežinoma.
KUTUZOVO AIKŠTĖ
darbe. Neužmirškite musų galas.
P. Kručas.
liaudį nustūmė katorginin
10)
Apie
Valgius,
recep

VILNIUJE
prašymų maisto pakietėgyvenimam
liams. sporto Įrankiams, žu tai, kaip gaminti gardžius
Lietuvių
Vaikučių
New York (LAIC)—Lie
vininkystės Įrankiams, vai valgius.
Rodos, kad ir didžiausi
“Laisvė” gruodžio 1 d. rėktu, kad tai fašistu dar politiniai žulikai turėtų gė
tuvos
rusinimas tebeina pil
11)
Kaip
Augo
Amerika,
kų
žaislams,
mezginiams
ir
Geradariams
talpina iš Lietuvos rašytą bas, kad našlaičius, pasili dytis kalbėt, kad tų valsty
nu
tempu.
Miestų aikščių,
žinios
apie
musų
šalies
pa

kitiems.
Paulinos Rekaitės laišką. kusius be tėvų, reikia glo bių gyventojai sunkioj ko
gatvių pavadinimai dauge
BALF Valdyba. augintą.
Tame laiške štai kas yra boti. Rekaitė dėl žinomų voj išsikovojo teisę tarybi Į BALF paskelbtą mezgi
12) Atomų Amžius, ato ly atvejų nauji, rusiški. Vie
pasakyta: “Tėtės, mamos ir aplinkybių negal tiesiogi nėj tvarkoj gyventi ir būti mo vajų nuo karo nukentė- LIETUVOS ŠACHMATŲ mų energijos pasirodymas na iš svarbesniu Vilniaus
sesers Venutės netekome niai komunistų apkaltinti, “nepriklausomais.” Kaip jusiems lietuviams vaiku ČEMPIONAS ESTIJOJ žmonijos gyvenime. Kaip aikščių, kaip praneša Maski ri III.
KOVO II U.
SU- tai meta kaltę ant fašistų. sykis atbulai, tų respublikų čiams entuziastiškai atsilie
buvo surasta atomų energi- vos laikraštis “Pravda” nr.
_ 1 Į IzM IV> 7------UĮJa- Iii
šaudė fašistai. Mes likom vi Tikrenybėj tos šeimos nužu- gyventojams teks daug sa pė visa eilė darbščių orga new xz
242, pavadinta caro gene
I OTK
J
Visoms
atsiliepu

sų apleisti ir užmiršti naš dytojas yra kaltininkas bol vo nekalto kraujo pralieti, nizacijų.
13) Mažos Valstybės, pa- rolo Kutuzovo vardu.
lių mėnesį Taline buvo
j
..
.. ..v.
sioms draugi joms buto i-- šachmatų žaidimo varžybos. lyginimas pasaulio mažųjų
laičiai, bet ką padalysi, jei i ševizmas.
iki jie pasiliucsuos nuo statoks likimas žiaurus mums.”
“Keleivyje” naudinga yra
—o—
liniškų čekistų, kurie juos snisti jų prasyti kiekiai vii-j jose dalyvavo ir Lietuvos valstybių su Lietuva,
nų
ir
sis
reikalingas
I
a
bda-j
čempionas
Mikė14)
Leisiu
Karalius,
nuoToliau Rekaitė pasakoja,
daryti
visokius biznio skel
Maskvos “Izviestija” iš terorizuoja. Jie tik tada
rybės
darbas
varomas
pirnag
tikis
gyvenimo;
16)
Apie
kad iš visos jų šeimos liko spalių 17 dienos, p. m. re- laisvai atsikvėps, kada pa
bimus ir pajieškojimus.
tik trys vaikai. Šita žinia daktoriniame “Po Tarybi sijus gyveną valstybiniai myn visu smarkumu. Bet
dar reikia daugiau gerašir
yra praėjus nepastebint sta- nės Demokratijos Vėliava.” nepriklausomai,
atsikratę džių lietuvaičių, kurios pa
liniškiems sadistams. Visus rašo apie busimus rinkimus staliniškų despotų. Tokie
tris šeimos narius sušaudė sekamai: “Dabar rinkimų “dideli mokytojai.” kaip aukotų savo laiką ir gabu
kovo 11 d.. 1945 m. Tuom sąraše yra jau ne vienuoli Stalinas, viršminėtų respub mus nekaltų, šalti kenčian
laiku Lietuvoje pilnai šei ka taryb. respublikų, kaip likų gyventojams visai ne čių vaikų gerovei. Nepa
mirškime, kad tūkstančiai
mininkavo raudonoji armi tai buvo aštuoni metai at reikalingi.
vaikų
kenčia neapsakomą
ja ir pasižymėjusi savo kru gal, o šešiolika sąjunginių
—o—
šaltį.
Jiems
nemėgsti ir nu
vinais darbais NKVD sky respublikų. Žmonės Molda
•z £ Lietuvoj” Karo- siųsti drabužėliai apdengs
riai. Jokio fašistų viešpata vijos. Lietuvos, Latvijos, Es “Tarybų
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
lis
Vairas
rašo apie “Nau jų kūnelius, nušluostys jų
vimo tuom laiku Lietuvoje tijos ir Karelų-Suomijos
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
nebebuvo, ir fašistai sušau respublikų kuria tarybini jąją Gadynę.” ėjusią Phi- ašaras ir gal išgelbės dau
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
dyt jau negalėjo.
gyvenimą. Sunkioj kovoj jie ladelphijoj, pažymėdamas, gelio gyvybę.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
Iki šiol stipriu veikimu
teisę tarybinėj kad jąją redagavo Vincas
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
Kodėl tie vaikai liko visų iškovojo
Mic-kevičius-Kapsukas.
įdo

pasirodė
jau
kai
kurie
sky

tvarkoj gyventi, teisę vals
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko i.ereikia. kad butų
apleisti ir užmiršti našlai tybiniai
mu. kad Karolis Vairas- riai.
būti
nepriklauso

galima
be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
čiai? Jeigu fašistai butų nu
Račkauskas bijo prisimint,
Dar kartą nuoširdžiai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
mais.
”
žudę tėvą. motiną ir seserį,
jog “Naująją Gadynę” pra kviečiame visas lietuvių morių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
Toliau ve ką pasako:
tai likusius vaikus gal būt
džioje redagavo P. Grigai terų-merginų draugijas, or
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
“Prie naujų pergalių mu tis. Dabartiniu laiku Kauno ganizacijas ir BALF sky
visai neapleidę ir neužmirtas” išaiškintas.
sų
liaudį
veda
Lenino-Stališę patys komunistai. Propa
spaudoj minėt Grigaičio rius į talką. Kiekvienai
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
gandos sumetimais šauktų-i no partija ir išmintingasis vardas yra rizika ne tik ne draugijai įstojus į šį darbą
Ke reiškia meilė ir ii kur ji pa
Ar galima nustatyt bosimo kudik-io
reina ?
lyti- iš kalno? D-ras R.i-der -ako.
tekti kasdieninės duonos, bus prisiųsta jų prašomas
Kaip af.Riradn ir ką reiškia bučkis? kad galima. ir “Teisinga® Patarėjai”
bet ir pavojus savo kailiui. kiekis vilnų.
Ka reiškia ‘‘pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
Račkauskas supranta, iš kur Pašvęskim savo laiką,
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi valkų,
vėjas pučia...
kad lietuviams vaikučiams
Ka reiškia šlinbinia žiedas? Kalta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
LIETUVOS RESPUBLIKOS
janno-ioa šlfbė? Jaunosios šydras? jas” ir šita klau-ims «t-ako.
nereiktų Šaltį kęsti. Stokim
Ryžių barstymą- jauniems ant gal
Smetonos
valdomoj
Lie

Kokius vyrus moterys myli? Ko
į
BALF
mezgimo
ratelius.
vų? “Medaus Mėnuo?”
ISTORIJA
kias moteris myli vyrai? Arba ko
tuvoj žvalgybos departa
Kas reikia jaunai merginai žinoti kio.- moterys neorivalo tekėti? “TeiVisais mezgimo ir vilnų
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai .inga Patarėjas” pa.-aky» juros vis
mente netekęs darbo Kazys reikalais prašome kreiptis į
SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
dos ?
ką.
Pilėnas, dabar prisiplakęs vietinius BALF skyrių sek
Kokio am?Uau« geriausia tekėti ir
Kaa reikia žinoti, kad vaikai batą
vesti
?
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų
sveiki ir gražų.- ! Ka.p turi „zeua—
prie Brooklyno “Laisvės,” retorius ar rašyti tiesiog j:
Kas reikia žinoti pirma naktį ? Si
syti nescia moteris? Kaip reikia au
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
peizoja viską, kas tik yra United Lith'janian Relief
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kudikj?
bažnyčia, nei mokykla <7 klausimas
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
dirbama ne pagal Stalino
-viotenes anatomija ir fiziologija.
Fund of America, Ine.
labai svarinta, nes nuo ju prikiauso
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
kurpalį “Laisvėj” gruodžio
gyvenimo laimė ar nelaime. Bet ka
Kodėl kunigam* turėtų bot už
19 W. 44th St..
visi .slepia, t< atvira: pasako "leisio- drausta kalbėt apie snuij ni»kuc rai
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo20, p. m. jis tyčiojasi iš įkai ua 1
gas Patarėjas.”
New York 18. N. •
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
vykusio Lietuvių Kongreso
i visus šiuos klausimus “ l eis nga»
Arba
Gimdymo
Kontrolės
Klausi

BALF Valdyba.
Patarėja-“ atsako tu-k.ai ir nieku
mas. Turėt ar neturėt valka? lai
Chicagoje. buk išėjęs “pil
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
opiausiu kiekvienos aeiruyme it lauši ro-f-lepoana.-..
noj žodžio prasmėj fiasko!”
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rumą*. Ir *1 euuiiga.- Patai ėjas eta
Knyga graži. tu paveiksią t
z.’j
KOMPARTIJOS MO
panekia (donnų injormaci/ų.
pUAlapių, atipna.s au>lll»io apdaras
Delegatų skaičium ir aukų
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius.
KYKLA VILNIUJE
gausumu Kongresas pil
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
Be to, “'lei9ingari Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir ai-Rit
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir Kaip atsirado ženie?— naip atsi
niausiai pavyko. Tik Pilė New York (LAIC) No
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo,
rado žmogus ant Žemes .'—ir daug-ilaug KitŲ /domių <Jaiynų.
no nesveikoj vaizduotėj at rėdami Lietuvą kaip galį*
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
“'leisingo Patarėjo” paiasymui buvo suuautl >ti tokie moK. a. vei
rodo fiasko.
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ma greičiau sukomunistinti,
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio Istorija,” Joruano “įlAoliucijos gugi in
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas vsų
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelscfte » “Znn uaus Evo
Smetonos kamarotas ra bolševikai Vilniuje įsteigė
hucija,” D-ro Gatės “8exual Thruths” ir daugjbe kdy. I n kariu
,
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
šo: “1940 m., kuomet Ant. kompartijos mokyklą.
kykla
ir
papuošimai
namuose.
K&ioa
$i.£»b
Cžsisaayku
“
ii-.i
x
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
Smetona, raudonosios armi Toje mokė'i 150 studen
Patartją.
”
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
jos išsigandęs išdūmė į Ber tų. jų tarpe 30 moterų. Mo
Kaina.................................................... $1.00
lyną pas Hitlerį, Lietuvos kslas paskirstytas penkio
KELEIVIS
piliečiai kitos išeigos netu mis šakomis: organizacinėSOUTH BOSTON, MASS.
636
BROADWAY
KBLEIVI8
rėjo. kaip išrinkti naują sa partinė, propagandos, so
vo šalies vadovybę. Jie iš vietų, korr.somolo (komu
036 Broadway,
So. Boston, Maas.
rinko naują valdžią su Jus nistinio jaunimo i ir spau
tu I’aleckiu priešaky.” Kaip dos.

Pastabos

TEISINGAS PATARĖJA

i

i

I

I

)

Aštuntas puilapii

KELEIVIS SO. BOSTON
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Lietuvių Piliečių Draugijos . nila, vice-pirni. — V. Anesapyskaita
! ta, iždin. — Dr. Kapočius,

RADIJO PROGRAMA

Išrinko majorą

-------f sekret. — K. Mereškevičius Iš Stoughton, Mass prane John D. Lynch išrinktas
South Bostono Liet. Pik ir fin. rašt. —- Mrs. A. Ja- ša, kad ten mirė Mary Kve Cambridge miesto majoru.
Draugija peniai metais tu-1 nuškevičienė.
. darienė, gyvenusi 8 Water Išrinkimas buvo labai var
rėjo pajamų $65,807, išlaiPaskirta seimo svečių pri- St. Stoughton, Mass.
gingas, nes reikalinga buvo
Velionė palaidota ŠĮ pir
dų buvo 46,395. Gryno pel- ėmimo komisija, i ją Įėjo A.
no liko $19,411.
Januškevičienė. J. Tuimia, madienį. “Keleivio” redak 309 balotavimai. Pagaliau
Vasario 10 d. Lietuviai Vieningai Minės
Pajamų daugiausiai gau-'K. Vileišis ir J. Januškevi- cijai apie M. Kvedarienės miesto tėvai pavargo bebalta iš baro. net $59,290. Iš čius.
mirtį pranešė velionės sū suodami ir miestas turi ma
Lietuvos Nepriklausomybę
poolruimio pajamų buvo
----- ,
nūs.
jorą.
Nutarta pasiūlyti seimui
2.782 doleriai, iš “muzikos
Sudarytas Komitetas
bakso,” pinboles, cigaretų Įgalioti centro valdybą iš
automato — 1.210 dol., iš leisti tremtinių atitrauki
Bostono lietuviai šiais me Lietuvai Remti Draugijos namo svetainės išnuomoji mui Į šią šalį iki $500 be
seimas
tais vieningai minės Lietu
mo — 1,161 dol. Iš narių specialaus suvažiavimo nu
tarimo.
vos nepriklausomybės su
mokesčių 777 dol.
kaktuves. Į Nepriklausomy Sausio 20 d. South Bos
Iš išlaidų pažymėtina:
Taip pat aptartas tolimes
bės minėjimo komitetą Įėjo tone renkasi Lietuvai Remti alui ir degtinei pirkti 25,167 nis savanorių mobilizavi
žmonės nuo visokių organi Draugijos seimas. Posėdžiai doleriai, algos tarnautojams mas. Ta proga J- Tuinila
zacijų, nuo visų srovių ir eis L. Piliečių Draugijos ir orkestrai — 14,392 dol., pranešė, kad Įstojo nauji
jame vieningai dirba viso svetainėj. 309 E St. Posė mirusių narių pomirtinės iš savanoriai: Frank Kesler
kių Įsitikinimų ir profesijų džių pradžia 11 vai. iš ryto. mokėta 211 dolerių. Kitos aukavo $10, Nap. Januška ir
A Watch You Know
veikėjai. Komitetas susida Laukiama daug delegatų iš išlaidos ėjo šviesai, taksams, žmona — $10. Jenas Survi
rė sausio 9 d. Komiteto pir visų skyrių ir tikimasi daug rakandams, namo pataisy las — $10, Lietuvos Sūnų
You Can Trust.. • A
mininku yra adv. Young- svečių. Seimas bus lyg ir mui ir panašiems reikalams. Draugija aukavo $50. Pini
-Jankauskas, vice-pirmin in jubiliejinis. L. R. Draugija “Aukoms” išleista $1,331. gai perduoti L. R. Draugi
kais: Razvadauskas, Joku- jau gyvuoja 5 metai.
Kokiems nors kultūriniams
lietuviams pabėgėliams
bauskas ir Januškis. Vice Tą pat dieną. 6 vai. va reikalams išlaidų nesimato. jai
šelpti.
Rep.
pirmininkams pavesta ir Ne kare toje pat svetainėje bus
Liet. Pil. D-jos turtas šiuo
priklausomybės minėjimą vakarienė. Rengia L. R. D. metu siekia 95,000 dolerių.
išgarsinti. Sekretoriais pa Bostono skyrius penkių me Didžioji turto dalis yra na
Cambridge Socialistų
rinkti: Arlauskas ir adv. tu draugijos sukaktuvėms mas (15,000 dol.), karo bosusirinkimas
Cunys; iždininkais: Dr. Ka atžymėti ir seimo delega nai — $32.000 ir virš 34,000
počius ir J. Namaksy. Rezo tams pasveikinti.
dolerių padėta Įvairiuose
Ateinantį šeštadienį, sau
liuciją paruošti pavesta adv.
bankuose.
Sk. sio 19 d. Įvyks 71 kuopos
Whist parė
Grigaliui ir S. Michelsonui.
susirinkimas. Visi nariai
Į komitetą patarėjais Įė Rengia SLA 371 kuopa, L. R. D-jos Pirmo Skyriaus kviečiami dalyvauti. Susi
jo kelios dešimtys veikėjų sausio 26 d., 8 vai. vakare,;
rinkimas Įvyksta Cambridge
susirinkimas
iš visokių organizacijų ir Cambridge Liet. Piliečių!
Liet. Pil. Kliube, 823 Main
visų srovių. Į komitetą ne Kliube. Visi prašomi atsi
Įvyko praeitą penktadie St. Pradžia 7 vai. vakare.
buvo kviečiami tiktai bol lankyti, o rengėjai maloniai nį.
Sandaros svetainėje. I Kviečiami ateiti norintieji Įševikai, nes jie yra prieš tamstas priims.
Perrinkta valdyba, i kurią! stoti i kuopą nauji nariai.
Lietuvos nepriklausomybę.
Rengimo Komisija.1 dabar Įeina: pirm.— J. Tui-i
Valdyba.
1-ELIZMETM
rrk«l
inelud*
»tm*s..?24
n
Minėj imas-koncertas
• • • .........
Fadtral Tox
I —KNICKEIIOCKEI
Lietuvos nepriklausomy
I7)mh..rt52»
bės šventę Bostone minėsi
C—SOODESS U TIME
me sekmadieni, vasario 10
ojmu..d37»
d.. Municipal Building sve
MII
tainėje, South Bostone. Minėjimas-koncertas prasidės
2 vai. po pietų ir užsibaigs
6 vai. Yra pakviestos dvi
dainininkės. Mrs. Darlis ir
Miss M. Kižiutė. Jos padai
nuos keletą duetu ir sky
rium visą eilę dainų. Tiki
masi gauti chorą, kad pri
sidėtų prie paįvairinimo
programos. Bus trys kalbė
tojai. Iš New Yorko atvyks
312 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS
kun. Balkunas ir du vieti
niai.
Visi lietuviai iš anksto
Parsiduoda Drabužių Krautuvė
kviečiami gausiai atsilanky
■
Biznis išdirbtas gerai per daugelį metų. Galima pasidaryt ne
ti Į Lietuvos nepriklauso
tiktai gerą pragyvenimą, bet ir gražaus kapitalo. Jeigu esi
mybės minėjimą-koncertą.
interesuotas bizniu, kreipkis pas mus:
Įžanga nemokoma.

Vietinės Žinios

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį nedėldienį iš W0RL stoties,
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
10:30 ryto, bus tokia:
1— Muzika
2— Dainos
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite
savo Įspūdžius ir nusiųskite
šiuo adresu* VVORL Station, Lithuanian Program,
Boston, Mass.
S. Minkus.
reikalingas vyras
Kuris moka beluoti vilnas ant sle
giamos mašinos!balinu press — wool
stock). Darbas per apskritus metus
ir mokestis perą. Dirbti 5 dienas i
savaitę. Kreiptis į:
f 4)
B & B WOOL STOCK CORP.
229 A St., So. Boston.

PEKARNĖ ANT RENDOS
Gerai įrengta pekarnč ir krautu
vėle prie jos. Yra visos mašinos, įrankiai ir pečiai duonoms, pyragams
ir keikams kepti. Biznis išdirbtas
per 20 metų ir eina gerai. Rcnda
nebrangi. Kreiptis šiuo adresu: (5,
G. S VELNY S,
163 I St., So. Boston, Mass.

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

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

j

I

DR. D. PILKA :
t

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

1
t

506 BROADVVAY
•
SO. BOSTON, MASS.
♦
»
I Telefonas: SOUth Boston 1320 »

KETVIRTIS and COMPANY

Rep.

C. P. YURGELUN
Real Estate and Insurance

Remia Lietuvos žmones

Dorchesterio Liet. Mote-1
rų Kliubas paskyrė auką
$25 maistui užpirkti lietu
viams tremtiniams ir pabė
gėliams. Dorchesterio Liet.
Piliečių Kliubas paskyrė au
ką $5 tam pačiam reikalui.
Aukos Įteiktos vietiniam
BALF skyriui pasiųsti varg
stantiems lietuviams maisto.
Dorchesterio lietuviški kliubai jau ne pirmą kartą pa
remia vargstančius lietu
vius.
G-s.
Iš Socialistu susirinkimo

Praeitą šeštadieni Bosto
no LSS 60 kuopa laikė savo
susirinkimą “Keleivio” pa
talpose. Nutarta dalyvauti
Socialistų 6-to apskr. kon
ferencijoj. kuri greitu lai
ku bus šaukiama, ir aptarta
tos konferencijos numatyta
darbotvarkė. Taip pat nu
tarta dalyvauti Lietuvai
Remti Draugijos seime, sau
sio 20 d. Išklausyta rapor
tas apie bendra LSS 60 ir
71 kuopų ir LDD 21 kuopos
vakarienę. Ta proga susi
rinkimas nutarė pareikšti
viešą padėka draugams Kai
raičiam5: iš Bedfordo už jų
paaukota vakarienei sūri.
LSS 60 kuopa nutarė lai
kyti savo susirinkimus kiek
vieną mėnesi, kas antrą
penktadienį.
‘
Susirinkime kilo mintis'
ruoštis prie didelio vasaros;
pikniko, kurį manoma reng-'
ti bendrai su 71 kuopa ir su
LDD kuopa.

121 A mes Street,

i mąstąs
kuriuo
yra sprendžiami Alės
BKEWED BY HAFFENREFFER B CO., h»«, B««<on.

Mm*..

Musų ofise galima nusipirkti visokių pakraipų lietuviškų
laikraščių ir visokių knygų

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

SVARBUS REIKALAI
BREWERS SINCE

pažiūrėti BRANGMENŲ LJewelrv) ir DOVANŲ

(gifts), grožio specialistų parinktų.

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

DR. G. L. KILLORY

JOSEPH CIDLEVICH,

Pirmiau ir dabar gal gyvenąs So. Bostone.
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie
tą žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
ADV. F. J. BAGOČIUS,
So. Boston, Mass.

yra NUPIGINTAS PERMANENT WAWE:

738-740 E. Broadway, South Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Tel. ŠOU 2805

ALEXANDER TRAKNIS.

302 W. Broadway,

CASPER’S BEAUTY SALON and GIFT SHOP

Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVR,
BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4370

Pirmiau gyvenęs 36 Neuman St., So. Boston, Mass.
FELIX DROBNECK,

Nuo sausio 15 iki vasario 15. 1946 m.,

$15M ui ŠIOM

Dr. Leo J. Podder

SO. BOSTON, MASS.

Gyvenęs Lawrence, Mass. ir kituose miestuose

Kai turėsite progos, užeikit pas mus

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inman St, arto Central Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

447 Broadway

1970

KVIEČIAME!

Dr. .John Repshis

Brockton 39, Mass.

Tel: BROckton 228

PICKWICK

Tel. TRObridge 6330

OI'R I’OLICT
“Tbe pnrpose of the Associal ian skali
be to help preserve tbe Ideali and
Iraditlons of our conntry. the I'niteii
Statos of America, to revere its laws
and in*nire ofhers to respoct and obey
Ihrm. and In a’l vrays to aid in mnklng
tliis conntry greater and better" t
------ . .. .

M SCOLLAY SQUARE, Room 27
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

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

