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Milžiniški Streikai Sustabdė
Didžiąją Amerikos Pramonę

JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMISIJA BOSTONE

1879.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Pirmieji Susikirtimai Jungtiniu
Tautų Organizacijos Seime

Praeitą savaitę Iranas išMasiniai žudosi ' kėlė
Šios savaitės pradžioje De Gaulle pasitraukė
savo skundą prieš So
streiku vilnis Amerikos pra
vietų
Rusiją Jungtinių Tau
monėj pasiekė aukščiausio Generolas de Gaulle pa
Rusai kareiviai, kurie pa tų Organizacijoj ir prašo
laipsnio. Dabar po visą A- sitraukė iš valdžios Francikliuvo j amerikiečių rankas “reikalą ištirti.”
Iranas
meriką streikuoja 1,700,000 joj. Jo pasitraukimas, sako,
bekariaudami vokiečių ar skundžia Rusiją už kišimąsi
darbininkų.
.Didžiausias yra “galutinas.” Pernai me
mijoj, dabar yra siunčiami į Irano vidaus reikalus, už
streikas yra plieno pramo tais lapkričio mėnesi parla
j Sovietų Rusiją, kur jų darymą “sukilimo” Irano
nėj. kur streikuoja 750.000 mentas vienbalsiai buvo iš
laukia tikra mirtis, Dacb.au šiaurinėj provincijoj ir už
darbininkų. Kiti didesni linkęs gen. de Gaulle vado
belaisvių stovykloje praeitą laužymą pasirašytų sutar
streikai palietė skerdyklas vauti vyriausybei, bet tarp
šeštadieni 10 misų nusižu- čių. Rusai į Ivano skundą
(335.000 darbininkų), au de Gaulle ir parlamento
dė, o keliosdešimts žmeniu nieko neatsakė, bet patys iš
tomobilių pramonę (175,000 greit iškilo nesusipratimai.
sunkiai susižeidė. Tie rusai kėlė “skundą” prieš Angliją,
darbiningų), telefoną, susi Dabar krizis iškilo dėl to,
geriau nori mirti, bet negrįž kam ji kišasi į Graikijos vi
siekimą, elektros priemonių kad generolas de Gaulle ne
ti į Rusiją. Daugumas rusų daus reikalus ir laiko ten
dirbtuves ^streikuoja 200,- sutinka su parlamento rašo
kareivių, kariavusių vokie kariuomenę. Rusijos atsto000 darbininkų) ir k.
čių annijoj, yra “Vlasovo I vas Manuilskis, kurs atsto
ma nauja konstitucija. De
Vyriausybė visuose strei Gaulle reikalavo, kad nau
kareiviai.” Generolas Vla- vauja “nepriklausomą” Uk
kuose ėmėsi tarpininkavimo. joj konstitucijoj preziden
sov buvo pagailėjęs Stalino rainą. iškėlė irgi skunda
Šioj nuotraukoj yra parodyta -Jungtinių Tautų komisija, kuri yra atvy
Prezidento paskirtos “tyri tui butų suteikiama dides
kusi iš Londono ir šią savaitę jieško anie Bostoną Jungtinių Tautų Organiza generolas ir labai jo patiki prieš anglus, kam jie kišasi
nėjimo komisijos” pasiūlė nė gale, maždaug toki, ko
mas. Bet kada jis pateko į i Javos salos (Indonezijos)
cijos pastovios buveiėns.
sprendimą. Plieno pramonė kią turi prezidentas Amerivokiečių nelaisvę, jis persi vidaus reikalus ir laiko ten
busiąs tęsiamas
, Nelaimėj žuvo Jonas keturi sunes ir ka- metė į Hitlerio pusę ir or savo kariuomenę.
je prezidento pasiūlymas; j<oj. Parlamentas betgi ne
SPAUSDINIMAS
LIETU,
•
TINAS PAVELDĖJO
ganizavo rusus kovai prieš
pakelti uždarbius 18 su pu-j-j visą šalies valdžią sukom
Jungtinių Tautų Organi
VIŲ
KALBOS
ŽODYNO
bllMOmiS
DVARĄ
bolševizmą. Kur dingo pats zacijos pirmas susirinkimas
se centu i valandą darbinin- centruoti atstovų rūmuose,
Vlasovas, niekas tikrai ne susilaukė pirmo krizio. Bet
kų buvo priimtas, bet darb- Kas sudalys naują FranMrs. Lillian Wolfel, tur- žino. □ jo kareiviai, kurie krizis bus pergyventas ir r ei
daviai tą pasiūlymą atmetė cįjos valdžią dar nežinia
New York (LAIC)— Ne Automobilis įvažiavo į upę.
Penki keleiviai žuvo
'tingo biznieriaus našlė, mir- pateko į anglų ir amerikie
ir tekiu budu išprovokavo Į Komunistų partija pasisiūlė žiūrint okupacinių sąlygų.
ameriKie- j§ pano, I;ei iš rusų “skun--------dama užrašė savo dvarą ke- čių rankas, yra grąžinami į
streiką. Darbdaviai siūlo Nudaryti naują Francijos Lietuvos kalbininkai tęsia:
prieš anglus nieko ne
tiktai 15 centų pakelti už-jyaidžią ir siūlo savo parti- pasiiuošimus spausdinti lie-' Prie Doverio, N. H. įvy- turims šunims ir vienam ka-ĮSovietų Rusiją.
bus. Mat. Rusija ir Anglija
darbius.
įjos vadą, dezei tirą M. Tho- tuvių kalbos žodyną. Dąr- ‘ ko šiurpi nelaimė. Automo-; tinui. Dvaras New Canaan.į
kaip ir kitos trys didžiosios
Skerdvklos darbininkai rez< j ministerių pirmininko bas vedamas prof. Balčiko-! bilis su TiOveičmu fvazta-’Conn. yra didelis, jis duoda!
į valstybės turi toje J. T. Or
reikalauja pakelti uždarbius vietą.
nio priežiūroje. Jau baigtas' vo į Bellamy upe. Nelaimė metiniu pajamų 30,000 d o-1 FUSEŪzJAUJA rvr. i vž- ganizacijoje “veto teisę” ir
RIŲ DIDŽIŲJŲ
17 su puse centų per valan-’
‘____________
redaguoti antras tomas. Lei- įvyko nakčia iš šeštadienio Jerių. Kaip turtingos leidės
gali visokius klausimus už
ATSTOVAI
da. Darbdaviai siūlo tiktai AR AMERIKA MOKĖS džiamojo sąsiuvinio dydis į ekmadienį. Automobilis* įpėdiniai pasidalins tais pislopinti.
važiavo per tiltą ir dėl ko-įnigais, žinių nėra. *
10 centų.
busiąs 35 spaudos lapai.
RUSAMS REPARA
Londone susirinko į poeė- _ Pirmas
x _ krizis
.
..Jungtinių
.
Po įpėdinių išdvėsimo
Vyriausybė mano perim
Pravartu pastebėti, kad kios tai priežasties atsidauCIJAS?
džius
Anglijos.
Amerikos,į
7
aut
,V
Organizacini
ti i savo rankas kai kurias
medžiaga šiam žodynui pra- žė į tilto kraštą. Įlaužė už-Į dvaras ir pajamos iš dvaro .Rusijos ir Francijos užsie-y)C didesnių pasekmių.praeis
Bet
pramonės šakas, jei streikai Amerika siūlo Anglijai. dėta rinkti jau prieš 50 me- tvarą ir įkrito i upę. Iš 111 pereis Connecticutt Humane i
nių reikalų ministerių atsto- tas ?r.lzls Pa>’*>do visam pakeleivių penki žuvo. šešrSociety nuosavybėn,
užsitęs ilgiau.
Rusijai ir Francijai atsisa-Į tų.
vai. Posėdžiai sukviesti tai- ^aldiui. kad Jungtinių Tar
Plieno darbininkų strei kyli nuo visokių reparaci
spėjo išsigelbėti. Žuvusiųjų1
kos sutarčiai su Italija pa tų Organizacija nič nieko
POPIEŽIUS KALTINA
kas, jei jis tęsis kiek ilgiau, jų iš Italijos. Amerika išdir SOVIETAI APIE TVAR tarpe yra lietuvis Jenas A.
ruošti. Kaip žinoma. Mask nesveria pasaulio klausimų
SOVIETUS
sulaikys visą krašto pramo bo planą, kaip Italiją pa KĄ SAVĄJAM KRAŠTE šimkonis iš Nashua, 23 mevoje ‘trys didieji” sutarė
lsa
nę. nes plieną vartoja daug statyti ekonomiškai ant ko
-------į tų. šio karo veteranas, nem o r, o i r, paruoš- ta -J. 1. Oi
gUnL
iki
gegužės
mėnesio
Organizacija
yri
VnrV /l ilPl__T?n_ cpnsii rrvivoc i e murinu Žll
Ponisžiue išleido encikli-1
perdirbančių dirbtuvių.
jų. Bet ar Rusija priims ACIO unijų pirmininkas. P. merikos planą, dar nėra ži
Murray, metė kaltinimą noma. Rusai, kaip žinoma,
stambiesiems Amerikos biz reikalavo iš Italijos repara
nieriams, kad jie yra pasi- cijų 300,000,000 dolerių.
mo.ię sunaikinti darbininkų •Jei Italija tas reparacijas Į
skirtis nuo Ro
tą jos d?iG. Jei kur galin
unijas, o jų atsisakymą pri turėtų mokėti, tai faktiškai] labai retai Juose išdaužyti musiuose. Kartu su juo žu ukrainiečius
mos
ir
(ietis
j
pravoslavų
stiklai
ir
nėra
elektros
švie

vo
keturios
mergaitės,
ke

Amerika
mokėtų
Rusijai
regosios valstybės nesusitaria,
imti prezidento pasiūlymą.
Unijatų kunigai, ku
ten kyla “klausimai” ir rieMurray vadina stambiųjų paracijas, nes Amerika jau sos. Vakarui atėjus, gatve- liavusios tame automobiliu- cerkvę.
rie yra ištikimi Romai, yra KĄ VALSTIEČIAMS DA į tenos. Iš tų varžytynių ir
kapitalistų pasikėsinimu pri yra daug pinigu davusi Ita kariai visiškai sustoja ėję. je.
persekiojami, daugelis jų VĖ SOVIETŲ VALDŽIA” rietenų Jungtinių Tautų Or
mesti “besąlyginį pasidavi lijai ir dar duoda per UNR- Administracija teisinasi, esą
kiti padėti į kalė
ganizacija pasaulio neišgel
mą” visai tautai ir Amerikos RA ir kitas šalpos organiza nėra galima gauti lempučių VOKIEČIŲ DARBININ nužudyti,
jimus
ar
ištremti.
Jokios ti
apšvietimui,
vadinasi,
nega

KAI
UŽ
SOCIALDE

cijas. o tuo tarpu rusai iš
New York (LAIC)— Ry bės.
vyriausybei.
kybinės laisvės unijatai ne šium su rinkimais, Baltijos
MOKRATUS
italų gautų pinigų. Išeitų, li važiuoti.
turi.
Bolševikų remiami pra kraštų miestus ir kaimus už JANKIAI JAU ŽENIJASI
kad Amerika duoda italams,
PIRMIEJI LAISVI RIN o italai atiduoda rusams. NACIAI PAPIRKINĖJO
Vokietijoj, rusu okupuo- voslavų popai “krikštija” u- plūdo raudonieji agitato-<
AUSTRIJOJE
KIMAI VOKIETIJOJ
ARGENTINOS
SPAUDĄ
toj zonoj įvyko rinkimai į nijatus į pravoslavų vierą. riai. Kaip praneša “PravAmerika nesutinka būti ru
darbininkų unijų tarybas. Žodžiu, kaip senovėj caras, (ja »» už vis labiausia jie pa
sų melžiama ožka ir todėl
300 Amerikos kareivių įAmerikiečių
okupuoto] siūlo jokių reparacijų iš Ita
Amerikos ambasada Bue Rinkimai l>uvo slapti. Var taip dabar Stalinas, savo mėgo aiškinti “Ką valstie teikė karo vyresnybei pra
Vokietijoj, Hesseno provin lijos nereikalauti.
nos Aires mieste. Argenti žytynės ėjo tarp socialde tikslams jis .panaudoja pra čiams davė Sovietu val šymus vesti austrijokes ar
cijoj. buvo pravesti pirmie
nos sostinėj, paskelbė nu mokratų ir komunistų. Ber voslavų popus.
džia?” Klausti, “Ką iš vai-į “išvietintas” mergaites Au
ji laisvi rinkimai Vokieti TIK TRYS TAUTOS NU fotografuotus dokumentus lyne socialdemokratai gavo
stiečių atėmė Sovietų vai-' strijoje. Ikišiol ameriki?joj. Buvo renkamos kaimų
apie
Argentinos penkių tris kartus daugiau balsų, IRANAS NORI J. T. O. džia,” žinoma, butų neima-' čiams
SIGINKLUOJA
kareiviams
buvo
ir apskričių savivaldybės.
laikraščių
parsidavimą
na

kaip
komunistai.
Visur
ki

noma.
Jie
turi
tyliai
raudo

draudžiama
vesti
priešų
ša
PAGELBOS
Admirolas T. H. Robbins ciams. Tie laikraščiai gau tur socialdemokratai taip
Kol kas linkimai atsibuvo
nomis
gurguolėmis
vežti
lių
mergaites,
bet
dab^r
sako. kad tiktai trys tautos davo iš nacių pinigų ir tat toli pralenkė komunis
tiktai 17 apskričių.
Jungtinių Tautų Organi rekvizuojamus grudus, mai- Austrija jau nebėra “priešo
Balsavime dalyvavo 803 dabar nusiginkluoja. Tos skleisdavo Argentinoj pro- tus.
zacijos pirmame visuotina tinti mases svetimųjų rau- šalis,” ji pripažinta nepri
turinčių teisę balsuoti. Pir trys tautos yra Japonija. nacišką propagandą. Dabar
donarmiečių. ir vergauti so klausoma valstybe.
moj vietoj išrinktųjų skai Vokietija ir Amerika. Vo tie nacių papirkti laikraš TIK DALIS FABRIKŲ me susirinkime Iranas ban vietiškuose kolchozuose —- Austrijoje yra nemažai ir
do iškelti savo ginčą su So
čiuje stovi socialdemokra kietija ir Japonija demobi čiai remia diktatorių pulk.
LIETUVOJ
VEIKIA
vietų Rusija. Didžiosios dvaruose. Žiaurios sovietų “išvietintų” lietuvaičių. Gal
tai. Rinkimai atsibuvo pa lizuoja savo karo jėgas to Peroną.
valstybės ir ypatingai Rusi tikrovės neatitaisys jokia jankiai parsiveš ir lietuvai
čių vokiečių kontrolėje ir dėl. kad jos kare buvo su
New
York
f
LA
K')
—
Įki

propaganda.
čių iš Europos, kas žino?
amerikiečiai į juos visai ne muštos irt pergalėtojai jas UŽDRAUDĖ VISUS KA bs Lietuvos fabrikų įrengi ja nenori, kad Irano klau
simas kiltų prieš J. T. Or
privertė nusiginkluoti, o Asikišo.
REIVIŲ MITINGUS
mų. mašinų ir t.t. buvo iš ganizaciją. Rusai nori pa
merika nusiginkluoja dėl is
GRAIKIJOJ NERAMU i REIKALAUJA MIRTIES
gabenta naciu ir bolševikų. tylomis pasmaugti Irano
terijos.
Tiktai
Amerika
nu

NACIŲ VADAMS
Generalinio štabo virsi Sovietų spaudos pranešimu. nepriklausomybę, jie neno
ŽYDAI KELIA RIAUŠES
ginkluoja
savo kariuomenę ninkas
Pietinėj
Graikijoj,
Kala’
generolas D. Eisen Lietuvoje esą /a u atstatyta ri, kad J. T. O. tą reikalą
JERUZALĖJ
ir laivyną iki visiško Ame hower uždraudė
kareiviams 52 lengvosiom pramonės fa svarstytų. Rusijos atstovas mata ir Sparta miestuose.1 Naciu karo kriminalis*ų
rikos
bejėgumo.
kilo neramumai ir susišau- teisme Niuremberge FranciJeruzalėje kilo neramu
J. T. O. susirinkime sakė, dymai. Neramumus pradė jos atstovas iškėlė reikala
Del Amerikos nusiginkla daryti mitingus. Kartu gen. brikai, įu tame 17 odos. 16
imai. Žvdų teroristai iš kul vimo kalti yra tie žmones,
fEisenbovver
pranešė
kong-į tekstilės ir 19 trikotažo
diII1UUCO. I
•
1
1 •
•
1
..
• ' kad taika
vumu priklauso
uiiimuucv/ nuo
nuv oi
kosvaidžių apšaudė polici kurie šaukia, kad "vraikai”i1 ^U1J
t.vl??s j<ariuome-)monių. Esą, jau Jie paganu-.
valstybių susitarimo. jo monarchistai, "kurie Ka- vimą nubausti 22 nacių va
ją. Anglų kariuomenė ir po greičiau grįžtų namo kurie n-es f. a ,s u^.lP-vra Pa".P.£ daugiau kaip už 1- nu-. jej didžiosios valstybės su- lamata mieste užpuolė vie dus aukščiausia bausme, ki
licija apstatė žydų gyvena daro- spaudimą į kongres- j siųsti specialiniai karo va- nonų rublių autuvų n ma- tinka,
• •
- • turi■ ty- ną kairiųjų mitingą. Ne.ra- taip sakart duoti jiems mir
tai• mažosios
mas Jeruzalės miesto dalis monus. kad jie skubintų pa ' dovybės atstovai, kurie vie- nufakturos. "Inkaras" vėl lėti, taip mano bolševikų i mumuose iau žuvo 60 žmo ties bausme. Prancūzas sa
nių. Policija ir kariuomenė ko. kad nacių vadai yia kal
toje stengsis pagreitinti ka- pradėsiąs gaminti kaliošus, diktatūros atstovas.
ir iškratė virs pusės visų leisti armiją.
bando išsklaidyti ginkluo ti dėl begalinių plėšimu,
namų. Surasta ginklų ir sa
reivių demobilizaciią. Pa-I Pravartu pastebėti, kad
“Keleivyje” naudinga yra tus monarchistus ir atsta žiaurumų ir žmonių naikini
ko. anglai atidengę slaptą
Užsisakykite didelį “Ke- gal naujus demobilizacijos 1939 metais Lietuvoje buvo
žydų teroristų organizaciją. lcivio” kalendorių 1946 m. patvarkymus iki 200,000.50 odos ir k; ibų apJirbimo daryti visokius biznio skel tyti tvarką. Visame krašte mų. Jų nuteisimas mirti bu
uždrausti visokie susirinki- tu pirmas žingsnis į vokiekareivių daugiau bus paleis-1 įmonių, o tekstilės reika- bimus ir pajieškojimus.
Apie 10.000 žydų buvo po- Kaina 50 centų.
, čių “perauklėjimą.”
i
mai iki vasario 5 d.
ti namo iš armijos.
1 lams dirbo 64 įmonės.
licijos apklausinėti.
į-------------------------------
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AMERIKOS KAREIVIAI GRJŽTA NE VIENI

APŽVALGA

Kas Savaite

i

Taigi, Smith-Connolly akJaponijoj atsirado pre»
jo
sumanytojai
dabar
sako,
tendentas Į karaliaus sostą
kad
jie
padarę
klaidą.
Tai budistų ex-kunigas HiŽmonės yra išsiilgę savo
Dabar veikiantis įstaty
romichi Kumezawa.
vaikų ir artimųjų, kurie
Buvęs kunigas turįs do- mas buvo priimtas tam, kad
randasi toli, armijoj ar lai
kumentų.
r^nči^ kad ^atvėsinti” unijas P^irovyne. Žmonės nekantrauja
i pirm 554 metų karaliaus Hikad jis nevorkma. L
ir reikalauja, kad jų arti
rohito protėviai pavogę jo
mieji butų paleisti namo.
Neveiks ir kiti, jei sąly
protėvių Kamezavvų sostą.
Bet štai “C. S. Monitor”
gos
bus tokios, kad darbi
Kamezawa reikalausiąs,
rasakoja:
kad generolas MacArthur ninkai bus priversti kovot
“Vieno kongresmono neofi
daiytų “rodą” — pavarytų už duoną ir druską.
Kongresui reikia naujo
cialus nurodymas Į to nekant
Hirohitą ir jam, Kamezakraujo
— Darbo Partijos
ravimo ir spaudimo tam tik
wui, atiduotų karaliaus soskraujo.
rą pobūdį verta yra iškelti.
i tą.
Tas kongresmonas lankėsi vie
Japonijoj tur būt nėra to Turi—Adomo bombą!
Tai taip atrodo J. F. Byrname masiniame mitinge, ku
' lietuvių pasakos žydo, kuris
Vienas anglų daktaras
ri buvo sušaukęs ‘bring-my- nes iš Maskvos parvežtas
maišan įkištas šaukia: “Ne nesenai paskelbė tokią ži
daddy-home’ kliubas. Tas kon “laimėjimas.”
moku rašyti, nemoku skai nią:
Daugelis Amerikos kareivių, pabuvę Europoj, užmiršo namie likusias
gresmonas paprašė visus esan
tyti, bet žada mane kara
Rusija jau turi atomų
savo mylimąsias ir apsivedė su europietėm. Dabar jie grįžta jau su pačiomis
čius mitinge, kurie turi arti VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ
lium statyti!”
bombą,
ir dar geresnę, negu
ir dažnai su vaikais. Vienas jų pereitą savaitę parsivežė net trejatukus. Jo
mus žmones kariuomenėje ar
Tam maišui Kamezawa Amerikos bomba...
NEVIEŠA IŠPAŽINTIS
žmona čia parodyta dešinėj pusėj, o jis—kairėj.
laivyne užjūriuose, atsistoti
butų pirmasis kandidatas.
Jis sako, tiktai šeši žmonės
Tai buvo iš piršto laužta
Užsimanė to sosto, kuris
Vokiečių komunistų par
atsistojo. Visi kiti mitingo da tija išsiuntinėjo savo atsa
sensacija.
Amerikos ir An
braška!
lyviai protestavo prieš laiky kingiems veikėjams įdomų
glijos mokslininkai pasakė,
Taip—“aš sakiau”
mą okupacinės kariuomenės neviešą
kad jos autorius nežino ką
dokumentą apie
Chicagos
komunistų
graužjūriuose.”
jis
kalba.
partijos praeities klaidas ir
O gal ir žino, gal jis tu
Gerbiama “Keleivio” re- mafonas Pruseika rašo:
ateities siekimus. Nežinia,
Vadinasi, susirinko pra kas įdomiau tame dokumen
“Aš sakiau, kad daugelis rėjo mintyje Adomo bomPer Ameriką ritasi dide-’ pramonės šakose, kur darb-dyste!
šyti, kad grąžintu “tėtes” Į te, ar prisipažinimas prie lė streikų vilnis. Darbinin- daviai vis dar nenori priAš apturėjau Kalėdų do tų, kurie prieš karą buvo iš- bą?
namus, bet iš viso masinio praeities klaidų, ar pasisa kai išėio i sunkia kovą už pažinti darbininkų unijų ir vaną, “Keleivį” visiems
_________
me- gabenti Sibiran saugumo! Tokią “bombą” turi Stali**
* 1
1 •
1
•
• • •
11
J
mitingo tiktai šeši žmonės kymas už “proletariato dik nustatymą
uždarbių pokari- tikisi jas susmakdyti, užtęs tams.’ Mano geras draugasI sumetimais, po karo galės; nas, turi ir kiti jo komisąl.-l
A AK, gryžti namo, jeigu juose iš
loviai
teturėjo artimus kariuome tatūrą.” Viešai vokiečių ko imam laikui. Streikų priežas- darei susitarimą dėl uždar TZ
rai, bnvniAo
kuriuos J-Tif
Hitlerio
gesta
K. Maluleckas
užraše. Ačiū
nėj ar laivyne užjūrių tar munistai pasisako prieš “So us yra labai paprasta. Gy-i bių pakėlimo. Tose pramo-_ jam
garavo piktas nusistatymas pininkai nesuspėjo strelinyboje. O kiti? Kiti atėjo, vietų Vokietiją,” bet nevie venimas per karą pabrango, nes šakose, kur unijos jau
Aš girdėjau, kad “Kelei prieš Tarybų valdžią” (“Vii zuoti.
kad sudarytų tą isteriką ir šai jie rengiasi prie savo o uždarbiai valandai paliko yra įsigyvenusios ir stiprios, vis” nori įsigyti savo namą nis,” šausio 15 d., 1946).
Laimėjo vėliavą, bet...
triukšmą dėl “boisų grąži diktatūros. Tai žinoma, nė tokie pat, kokie buvo prieš ten darbdaviai ir be strei- be morgičių skolų. Aš jau
Pruseika turys žinių, kad
Argentinos “Liet. Balsas”
nimo.” Jie susirinko, kad ra joki paslaptis visiems, karą. Karo laike veik visos kų susikalbėjo su darbinin- senas, toks, kaip Maikio Tė
į
Lietuvą
gryžę trys smeto- praneša:
pagreitinus Amerikos nu kas nusimano apie Komin- dirbtuvės dirbo ilgas valan- kais dėl uždarbių pritaiky- vas, bet suradau penkinę ir
“Švenčionių apylinkės uginklavimą, kad sustiprinus temo politiką. Bet dėl pra das ir už viršvalandžius mo prie naujų, pokarinių prisiunčiu “Keleivio” admi nininkai — Cesevičius, Am
brazaitis ir Bistras.
kininkai
pirmieji baigė priapyzinimo politiką, kad ati eities vokiečių komunistų darbininkai gaudavo “laiką sąlygų.
nistracijai. Manau, kad ir
¥
Kokia
naujiena
Į
į
statymą
javų
ir tuo laimėjo
darius kelią Rusijos agresi pasitakymas yra labai įdo ir pusę” mokėti. Todėl per
Streikai paliečia ne tik- daugiaus tokių senių Mai (jei gryzo) trys iš 40,000; pereinamąja raudonąją
vėjai pasaulyje.
mus. Komunistai slaptame karą darbininkai uždirbda- tai darbininkus ir darbda kio tėvų yra, nevisi išmirę, tremtinių!...
Iromtinm
’
Ji?
__
«
liavą”...
Šitame isterijos ir Ameri dokumente prisipažįsta, kad vo neblogai. Bet grįžus į vius, bet jie skaudžiai atsi- tai galėtų prisidėti prie viršKyšyje su tuo prašosi vie Tiek ir nei žodžio dau
kos nuginklavimo fronte jie PADĖJO nacionalistams normalų darbą, uždarbiai liepia ir į visą Krašto ūkį. minėto
Įsigijiinu.
namo
giau. Norkus tur būt mano,
dirba išvien, “viename fron (Hitleriui) paimti valdžią krito. Jeigu uždarbiai nebu- Todėl “streikų klausimas” ‘Naujienos” ir “Keleivis” nas klausimas:
1930-1931
metais
Prusei

kad jo skaitytojai yra pa
te” įvairiausi žmonės: arti Vokietijoj. O kas iš Hitle tų pakelti, tai darbininkams,1 dabar apeina visus gyven- tai du geriausi lietuvių laik
ka buvo kviečiamas važiuot prasti viendienėliai ir jam
mųjų išsiilgę giminės, Ru rio įsigalėjimo Vokietijoje iškevojus sunkiu darbu tai- tojus. O todėl ir šalies vy- raščiai.
į Maskvą, bet nevažiavo. nestatys tokio klausimo:
sijos sąmoningi ir nesąmo išėjo, mes dabar žinome. ką, tektų gyventi prasčiau, riausybė negali palikti ko- Su aukšta pagarba,
Brooklynietis Dr. Petriką Švenčionių ūkininkai lai
ningi agentai, pacifistai ir Žmonija užmokėjo kraujo negu jie gyveno per karą ir vų dėl uždarbių pakėlimo
V. Litvaitis-Litt, jam pakuždėjo: “Leonai,
visokio plauko “bendrake jura už Maskvos šarlatanų i prieš karą
tiktai darbininkams ir darb
Baltimore, Md. nebūk paikas, iš ten dau mėjo “pereinamą vėliavą,”
bet ar jie turi duonos?
leiviai.”
politiką.
į Streikas yra ‘galingiau daviams spręsti. Vyriausygiau negryši”...
Gerbiamas “Keleivis”:
Komunistų dokumentas' sias darbininkų ginklas ko bė imasi tarpininkauti, o
Ir Pruseika nevažiavo, jo Bolševikų “rojuje” yra
KAPITALŲ KONCENT sako:
prezidentas
pasiūlė
ir
prak

' voje už savo būvio pageri
Su 40 metų “Keleivio” gy- pacįai įšalo flioran." ()“’ jei taip, kad ūkininkas turi
tišką būdą, kaip tą tarpi- vavimo sukaktimi Įįnkiu I butų važiavęs, butų negry- klausyt komisaro įsakymų.
RACIJA
nima.
Jei
darbininkai
to
. didžiausia Vokiečiu KoĮsakė pristatyt grudus ir ne
mnm«t« Por-ti^e h.m k
ginklo griebėsi, tai todėl, ninkavimą vykinti. Jo pasiu- “Keleiviui” ir jo redakto žęs.
nebuyo Rito Relio už_ lytos “tyrinėjimo komisijos” riui ilgiausių metų. Prisiun
U. P. daro didžiųjų bilio- mumstų Partijos klaida buvo
Ką jis turėtų dabar saky klausia, ar statytojui kas
sektarizmas, ultrakairus
jau
gali
pasigirti
dideliu
pa
čiu
50c.
dėl
“
Keleivio
”
na

ninių Amerikos bankų ap jos
liks ar neliks. Nepristatysi,
ti apie Dr. Petriką?
pradėjo Neu- darbiu klausimui išspręsti.
... sisekimu. Jei kongresas bu mo.
žvalgą ir randa,- kad tie laikymasis, kurį
busi
pastatytas prie sienos.
o,
ii-ji
•
Streikai
yra
įkyrus
visai
vigrupe. Buvo klaida krei: , t ,
Gembleriai sustreikavo!
tų
priėmęs
dar
prieš
šven

V.
Martinaitis,
bankai paaugo per 1945 mano
Norkus
jieško bolševikiš
pti svarbiausia musu puolimą
bet rtre.ka. ųzdetes
prezidento
įneštą
pasiū

metus 5 bilionais dolerių. 17 prieš socialdemokratus, nes tas da,
Freesoil,
Mich.
Viename
Argentinos
rekos užvėjos.
darb.ninkams du elę
lymą. duoti tyrinėjimo ko
didžiųjų bankų bendras
zorte, Mar Del Plata, su Iranas protestuoja
j-~
v
•
auka.
Štai
automobiliu
darstipriausiam burzuazi,,
.
,
Aukų “Keleivio” namui streikavo gembleriai — ru
turtas 1945 metų gale siekė padejo
-jos socialiniam
__ _ ramsčiui
-• • Na- i binmkai, General k Motors misijos didesnę. Įstatymu
Jungtinių Tautų Organiparemtą galią, didieji strei išpirkti prisiuntė šie drau letės sukaliotojai.
$44,171,023,055. Didžiau • _
• u- dirbtuvėse,
jau. streikuoja
ciams.
Buvo klaida uzsipuldi-,
.
.
,
.
.
.
,
.
gai
:
Mrs.
A.
Palubinsky
iš
kai
gal
ir
butų
buvę
išveng

Dalykas
toks:
tą
gemble-|zacijos
seime kilo “nemalosias iš tų bankų yra Chase
nėti ir atstumti nuo musu kai įvirs dviem menesiu; kiti. ti. Bet kongresas streikų Clevelando — $2; V. Lit- riavimo įstaigą paėmė vy-Įnus incidentas.” Vienas perNational Bank, jis vienas
mažesni streikai, tęsiasi jau
turi 6 bilionus dolerių iš riuosius socialdemokratus, ku ir ilgiau. Darbininkų unijos, eikale, kaip tas mužikas1 vaitis iš Baltimorės — $5; riausybė. Gembleriai sako, sų valdžios pareigūnas pa
rie, jei su jais butų kitaip ei-111
—
M. Bakunas iš Stratford, kad valdžia iškoneveikusi sakė, kad Azerbeidžane šei
teklių.
giamasi, butu galėję būti tilJ sąramos darb.ninkus i — nesižegnoja tol. kol per
Dešimts didžiųjų Ameri tas tarp darbininku ir Komu- streik«- Z,nP°' kad 108 ?’? kūnas netrenkia. Dabar pa Conn. — $5; P. Paškaus- “privačią iniciatyvą” ir “as mininkauja iš Maskvos at
siųsti “laisvintojai.” Tos
kos bankų pereitų metų ga nisty Partijos. Buvo klaida su- na < PaTOJln?« kovaj jei skubomis jis rengiasi “im kas iš Brooklyno — $1; A. mens laisvę.”
le turėjo išteklių 34,591,- skaldyti darbininku unijas. 15relkaS .ne<iuot<į pasekmių, tis akcijos” streikams baig Zalynas iš Verona, N. J.—
Gembleriai streikuoja — provincijos “demokratiškų
$2.50;
Myk.
Vaitkunas
iš
ti. Atrodo, kad didžioji
615,283 dolerius. Prieš pen
i-' • uni. ; ispurpusios
nėr, kara
unijos.
kas čia tokio? Bus saugiau valstiečių” sukilimas buvo
nes
turėjimas
revoliuciniu
1
1
,
,
m
,
r
t
■
•
jų inspiruotas ir raudono
streikų vilnis bus jau ir pra Lavvrence, Mass. — $2; V.
kis metus tų pačių bankų
nėra sprendžiamas dalykas, susmuktu. Todėl darbmin- ėjusi, kol kongresas suspės Lubinskas iš Brooklyno — jų aukų kišeniams.
sios armijos durtuvais palai
ištekliai siekė tiktai 16 bi- jų
o tuo tarpu svarbu yra turėti kai streikais gina ne tik sa priimti kokį nors įstatymą 50c.; Mrs. Jieva Grigas iš “Misery loves company”
komas.
lionų dolerių. Karas juos
vo uždarbius, bet ir savo or
proga pasiekti per unijas visą
Chicagos
—
$2;
F.
DubuKomunistai vėl džiaugia Tas pareigūnas sako, kad
nutukino.
ganizacijas, savo iškovotas jiems “baigti.”
zinskas
iš
Gardner,
Mass.
—
si.
Vienas jų sako, kad SLA rusai nori pasigrobt AzerMorgano-Rockefeller gru darbo masę. Buvo klaida pirš teises ir unijų ateitį.
Kapitalistinėj visuome
ti bendrą frontą tiktai iš apa
50c.;
V.
Martinaitis
iš
Freenominacijų
pasėkos esan beidžaną. Stalinui pakvipo
pė kontroliuoja 14 bankų ir
Įdomu yra pastebėti, kad nėj, esant demokratiškai
čios,
nes socialdemokratų ma
scil,
Mich.
—
50c.;
L.
Bačios “labai įdomios.” Girdi, pe^sų aliejus, jis nori vieš
turi investavusi kapitalus į
tvarkai, uždarbių nustatvsės vis dar yra prisirišusios streikai kaip tiktai kilo tose
visą stambųjį Amerikos biz prie savo vadų ... Buvo klaida
1 mas yra “jėgos klausimas?’ ranauski iš Viking, Altą, tautininkai buvo nustumti kelio į Persų Įlanką.
Ar demokratijos to neži
nį. Koncentruoto kapitalo
Jei darbininkai gerai orga Kanadoje — $1; P. Bogdon “į trečią vietą.”
užleisti kovos lauką fašistų de
no?
iš
New
York
Mills,
Minn.
—
Bet dėl taktikos vokiečių nizuoti, jie gali iškovoti ge
“interesai’’ veikia visose to
Nominacijas laimėjo da Žino, bet kol kas, jos ve
neužtenkamai krei
$1; F. Vengrauskas iš Patse dirbtuvėse, kur dabar magogijai,
komunistai
pasisako
už
resnius
uždarbius.
Jei
jie
bartinės SLA Pildomosios
dėmesį į nacionalinių
darbininkai kovoja už aukš piant
“lankstumą.” Jie raitysis, palaidi, darbdaviai uždar ton, Pa. — 25c.; M. Borlic Tarybos žmonės. Prastai pa da maldymo politiką.
problemų sprendimą ...
Nėra svarbu, kuriam de
tesnius uždarbius. Tų “inte “Draugai! Išvardijimas visų kraipysis, meluos, apgaudi bius spaudžia žemyn. Ame iš Portage, Pa. — 50c.
sirodė
tautininkai,
dar
pras

resų“ atstovai kryžiavojasi tų klaidų yra labai didelis prie nės. kurs “bendrus frontus,” rikos darbininkai dabar lai Visiems aukavusiems ta čiau komunistai. Jie trečioj mokratijų vadui teks Chamberlaino skėtis. Svarbu tai,
prieš visuomenę, kad jie ne kaištas mums patiems. Už tas veidmainiaus iki jie pasijus ko pokarinius kvotimus: jei riame širdingą ačiū.
vietoj.
Klaida.
Pereitame
“
Kel.
”
kad už to skėčio politiką
užtenkamai stiprus, kad ga jie laikysis vieningai ir iš
gali darbininkams uždarbių
Tas
pat
komunistų
neiš

klaidas mes užmokėjome musų lėtų uždėti savo leteną ant
pakelti. Bet apie milžiniš kadrų sulikvidavimu. Mes tu
tvermingai, greitu laiku įsibriovė klaida į Mrs. K. manėlis tačiau sako, kad— kenčia ir kentės milionai
viso Vokietijos gyvenimo. darbininkų gyvenimo lygis Schwager iš Chicagos pa “Progresyviams dėlto rei žmonių.
kus bankų ir stambiųjų
kompanijų pelnus tie “svie rime pradėti iš naujo ir turi Tada veidmainių kaukė nu nusistovės aukščiau, negu vardę, už klaidą atsiprašom. kia sukaupti visas jėgas toj Entuziastiškas minėjimas
to geradariai” visai neužsi me mokytis iš musų klaidų.” kris ir bus “proletariato di jis buvo prieš karą. Ameri
Komunistų “Vilnis” sako,
GANA APYZINTI STA organizacijoj”...
mena.
Pražudę savo kadrus, o ktatūra” su čekistais ir bu kos darbininkai bus išlaikę
Lyg
tų
“
jėgų
”
dar
nekau

kad
sausio 13 d. Chicagos
LINĄ, SAKO WOLL
kvotimus ir bus pastūmėję
tai reiškia visus veiklesnius deliais.
pė ; lyg jie balsavo už Vmi- Coliseume buvo “didelis ir
Didžiausioji kliūtis vokie musų gyvenimą tiuputį pir
žmones, padėję naciams pa
RUMUNIJOJ NEBUS
entuziastiškas Lenino mir
Amerikos Darbo Federa ką, Gugį, Mikužiutę...
čių
komunistų
kelyje
į
“
pro

myn
pažangos
ir
gerbūvio
imti
valdžią
ir
sukelti
antrą
LAISVŲ RINKIMŲ
cijos vice-pirmininkas, MatSusivienijimas turi dvejo ties paminėjimas.”
pasaulinį karą, Vokietijos letariato diktatūrą,” kaip keliu.
Paminėjime
dalyvavo
jie prisipažįsta, yra jų be
J. D. thew Woll, siūlo Amerikos pus žalotojus — komunis
! “New Leader” praneša, komunistai sakosi “pasimo galinis
6,000
žmonių
—
saujelė
vyriausybei
nutraukti
“
apy

tus ir smetonininkus. Bet
silpnumas; paskui
kę.” Ko gi jie pasimokė?
kad
Chicagos
Coliseumui.
zinimo politiką” santykiuo
nevyksta!
Nagi, pasimokė būti dar di socialdemokratų partijos ve PAKORE 7 VOKIEČIUS se su Rusija. M. Woll sako: jiems
'
Mizaros
’ ir Tysliavos turė- Išrodo, kad jie susirinko
“Andrėj Višinsky, rusų bosas desniais veidmainiais, negu dami darbininkai ir Ame
“
Juozo
Stalino
užsienių
po

tų daryti “bendrą frontą.” pasidžiaugti dėl Lenino
Rumunijoj, pranešė socialistų jie buvo anksčiau. Jie sako, rikos kariuomenė. Kada amirties. Iš gedulo jiems ga
vadui Titel Petrescu, kad so I jų “strateginis tikslas” yra: merikiečiai pasitrauks, kom Rusų karo teismas nutei litika yra diplomatinė ag {statymai prieš streikus
vosi entuziazmas.
cialistų partijai nebus leista
partija sustiprės, o’socialde sė Nikolajeve 7 vokiečius resija ir kiekvienas bandy
Kongrese
ir
už
jo
sienų
Tikra laimė būti komu
mas
tą
politiką
užgerinti
ar
“Klasių karas su galutiniu mokratų partija bus suardy- Pakarti už jų papildytus
statyti savo atskirą kandidatų
daug
kalbama
apie
nistų
laikraščio redakto
gyvą
sąrašą busimuose pažadėtuose tikslu sunaikinti kapitalistinę ta “bendrais frontais,” tada ZĮaH!’u.mus ^aro metu. Vo- apyzinti, turės tiktai tokių
rinkimuose, socialistų partija prievartos valstybę, įvesti pro- Maskvos agentai tikisi pa- piečiai buvo pakarti viešai, pat pasekmių, kokių turėjo reikalą’’ priimti tokius įsta- rium — rašyk bile nonsensą
turės jungtis su komunistais letariato diktatūrą, socializmą siimti Vokietiją į savo dik- dalyvaujant , 65,000 rusų ir Hitlerio apyzinimas Miun tymus, kurie turėtų “aštrius ir nebijok protestų,
; Žiūrovų.
chene.”
dantis” — draustų streikus.
St. Strazdas.
išstatant bendrus sąrašus ir ir beklasinę visuomenę.
taturos globą.
‘BRING-MY-DADDYHOME”

Neri karalium būti...

bendrą rinkiminę programą.
Komunistai atvirai prisipažino
S. P. Brewer’iui, N. Y. Times i
atstovui, kad jie reikalauja
vieno proletariato kandidatų
sąrašo todėl, kad kitaip jie at
sidurtų beviltėj mažumoj.
“Iki šiol nieko nepadaryta,
kad Rumunijoj butų grąžinta
spaudos ir žodžio laisvė? Prem
jeras Groza pareiškė, kad ‘fa
šistai’ niekuomet tų laisvių ne
turės, o kiekvienas, kas nėra
fašistas, tekias laisves jau ir
dabar turi. Spauda yra griež
toje cenzūroje.”

Streikų Vilnis)
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RAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Trecias pusiapu

30 BOSTON

lietuviu gyvenimas

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

centrų komitetų susirinki- partijos narys Detroite, no WORCESTER, MASS.
rėčiau žinoti, kaip tas dakme.
įvairios žinelės
Vienas iš Narių, taras žiuri į tą klausima.
| Kada lietuviai bolševikai
sų tautai brangią šventę.
Bendras Vasario 16-tos
Musu miesto muzikas, Joį J. Bagočius už savo darbą Iš LSS 19 kuopos metinio sukvietė savo suvažiavimą į
Ii kriaučių dirbtuvių
Visų suminėtų draugijų
minėjimas
susirinkimo
Pittsburghą, jie tą suvažia- nas Lirvelis, deda pastan1 neėmė nė cento. Užtai abiečėrmonų susirinkimo
--------J atstovai susirinko ir pasij jų komitetų posėdžio daly- Sausio 11d. buvo LSS 19 yjma pakrikštijo “dtmokra- gas, kad iš Aušrelės choro
.v,
____
„
_____
,
Reikšmė
Vasario
16-tos.*skirstė
pareigomis, sudary
kuopos^
metinis
susirinkitiš
kū.
”
padaryti
vieną
geriausių
1
Sausio 11 d. kriaučių 54 via i reiškia didelę padėką
mas.
Į
susirinkimą
gana
Kada
lietuviai
demckralietuviškų
chorų
Amerikoj.
lietuvių
tautai
yra
žinoma.*darni
bendrą
komitetą, kurį
skyriaus dirbtuvių darbinin- F. J. Bagočiui.
kų čėrmonai (pirmininkai)I
Drg. J. Glaveskas padarė skaitlingai atsilankė musų taį, socialistai, katalikai, Mat, dabar pradėjo grįžti Žinoma taipgi, kokia kaina!sudarė: A. Kuniutis — pirturėjo susirinkimą. Susirinpranešimą
sandariečiai sukvietė
sukvietė lietulietu- isiš karužes
karužės jaunuoliai, ouvę
buvę jiji tapo atpirkta. Už ją, dalis mm., Pr. Kondrotas — sek.,
Susirin- pranešimąišisChicagos,
unicagos.kur
Kur; kucpiecių.
^uvpicviu. Musų
aiusų valdyba, sanuaneciai
E*. Kliu-Jis
pirm. B.B. Spudienė,
Spudienė, vice-pirvice-pir-yįų
geriausių sūnų
sum neteko gy- Fel. Karaliūnas — iždin.
kimas laikytas A L. P.
Kliu-; jisA. A.L.L. Kongreso
Kongreso proga,
proga, pirm.
yjų Kongresą
Kongresą Chuagoje,
Chicagoje, pirmiau
pirmiau to
to choro
choro daininindaininin- geriausių
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bo name. Ne vien dirrbtuvių susitiko daugelį musų'idė- min. A. Buivydienė, sekret. lietuviai bolševikai tą kong- kai, tai vra proga juos vėlįvybių, kurių rryžtingas pasi Rezoliucijų kom.: G. Jokutapo įamžintas bynaitė, J. Novogrodskas ir
ins draumi
darbininkų čėrmonaii daly- jos
draugų socialistu,
socialistų, arba J- Glaveskas, iždininkas ir reSą pravardžiojo “fašisti- sutelkti į gražu dainorių bu- aukojimas ta
ipais ir laisvės Al. Augutis. Programą pa
sekr.
M.
Swingle,
kasininn
į
u
”
r
į.
Jonas
ir
Ona
Dirveliai
kritusiųjų
kap
vavo susirinkime, bet ir ko-i artimų socialistams žmoruoš: J. Samulevičius, J.
Pittsburg’no vra pilni energijos žmonės.| paminklais,
misijos. Iš trylikos lietuvis- i nių. Nors buvo daug darbo kas V. Kalvelis, padarė la-, Bolševikai
nesenai
LietuvoMargo, St. Dervinienė, EI.
Dar taip
kų dirbtuvių dalyvavo 68* A. L. Kongrese, bet drg. J. bai rimtus pranešimus apie suvažiavime atliko vieša‘va- Gero jiems pasisekimo!
je, prieš šį karą, mes šią Frenzelienė ir O. Indreiie"
— oasmenys, kurie sudaro dirb- Glaveskas gavęs progos musų kuopos veikimą šioje gyStę. Pasivogė “demokrašventę
atžymėdavom atsi- nė. Pastarajai pavesta susipersikrikštijo
dėl. Sausio G d. imi Lietuvai
. savo iž-• tų’> vardą,
___ ___________
j- —
tuvėse vadovaujančius or-1 kalbėtis su musų senais kolomjoje. Kuopa
mindami
didvyrių nelygias rašyti su pageidaujamais
ganus. Tai musų lokalo taip' draugais. Jie užgyrė LSS de dabar turi $131.72. “Ke-'svjet0 akių ir rodo pasauliui Remti D-jos surengtų pravadinamas — aktyvistu su- Vykdomojo Komiteto veik- leivio” kalendoriaus persi-, ne save staliniškus kaili- kalbu L. P. Kliulio svetai- kovas, papucšdavom jų ant-'kalbėtojais iš Jungt. Valst.,
vaini- taipgi _{ ranešti
į spaudą apie
_
.
sirinkimas!
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’
} lą, ypač “Keleivio’’ perėmi- traukta 100 kopijų ir į ke- nius, bet vogta demokratu nė j, ivyko vakarienė. Vaka- kapius .gražiausiais
o . . ,. .
,
T ma ir nupirkimą nuosavo lias dienas išparduota. Įga- apsiaustą. Daktaras Palevi- ro vedėiu buvo M. Žemai-kais. Ir visur drąsiai minė- bendrą minėjimą,
Susirinkimui vadovavo J.
‘
botas kuopos sekretorius čius buvo tame Pittsbuivho taitis. Motėm Pil. Kliubo davom, kad tik per jų nelyDarbas stropiai varomas
Bernotas. Iššaukiant dirb- namc la,k,ascluL
partraukti dar viena šimtą. ‘ bolševikiškame suvažiavi- choras, vedamas M. Meškie- Sjas kovas, per jų pasišven- pi!inyn. st. Agnės salė jau
tuvių darbininkų čėrmonus Tiesa, sako drg. GlavesKurie pardavinėjo “Ke- me jįs irgi prisidengė Pitts- nės, sudainavo keletą grames turime savarankų j aimta 17 dienai vasario,
išduoti raportus apie dirb-'kas, mes nupirkome namą, leivio” kalendorių sako, ph'-.burghe “demokratišku” var- žiu dainelių. Kalbas pasakė timą
gyvenimą,
savo spauoą, kuly sekmadieniui. Paminėtuvės padėtį, visų raportai, bet namas turi dar neišpirk kusieji labai džiaugiasi, nes du. Man, demokratui, ir y- svečias adv. K. Jurgėla. turą, mokslą ir meną. Jų jimo pradžia 6 vai. vak. Su
galima sakyti, buvo vieno tą morgičių. Namas yra jame randa visokių patari-'ra įdomu žinoti, kaip dak- adv. K. Tamulicnis, J. Dir- .rauju suvilgyta tėvynės že- norimu turėti kalbėtoju jau
di — dirba gerai, tvarka LSS organizacijos, o ne ko mų, pamokinimų ir datų.'taras Palevičius įsivaizdina velis, K. šimkonis, J. Pup- mė augo ir klestėjo!
i susirasoma, gavus šutu
gera, darbininkai sutinka, kios ten bendrovės ar kope- Ktirie nusipirko, tie paten- sau demokratiškumą? Ar ku, J. Donelienė, M. MešIr viso to, lvg pavydėda- atvykt, visuomenei bus pralaukia pakeltų algų. Jeigu racijos. Namas, kaip ir pats
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,ustus likimas, lėmė nešta, kas juo bus. Aušros
kur nedirba, tai iš priežas
spaudžią ne- choras taipgi rengiasi sudaiti
ir
prižiūrėti
išrinktiems
P
Lietuvai
vėl spaudži
ties darbininku trukumo. “Tnistees” Trustees nrižiu-*
• - K' kaIendo1 iaus’ vadinti “demokratu ir jau Gaspadonais buvo Mitri-, laimę
Įarime
!
!
j nuoti naujas dainas.. ProgVisi čėntfonai džiaugės, kad ri spaustuve narna irvsa’d.ar° ir L.musH ^opos na- svįetas nebeatskirs bolševi- kienė. Paiaujienė, J. F
Šiandien Lietuva vėl pa- rama galutinai bus pranesjiems veikiant kontakte su hizSi
išidrkti n?- !™s S™?1®3 !takos- Mat- ką nuo demokrate? Ir kur sinskas, V. Mitokas ir
*' vergta. Už laisvę kritusių ta vėliau.
delegatu, reikalai tvarkosi biznį. Namui išpirkti už lengviau kalendorių parduo- mUsų daktaras padėjo A- Zurlis.
traukiamos
išdraugų
pas

kapai niekinami ir mindžio-1, Tuo tarpu bendras komineblogai. Kur buvo preisai
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merikos
komunistų
partija?
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maži — per tuos šešius mė kolos ir geros valios drau Musų kuopieciai rimtai; Ar jis jr ją “sudemokrati- Nežinau ar visur, bet mu- jami svetimų atėjūnų^ Lais-' tetas maloniai kviečia visus
nesius jie pusėtinai pasitai gai paremia tą reikalą au susirupino rengiama LSS 19 no”?
sų mieste Maskvos “saulę” vės paminklai begėdiškai Toronto ir apylinkės lietukomis.
Duodamos
paskolos
griaunami, o jų vieton sta-^vius gausiai atsilankyti ir
sė.
kuopos vakariene, kuri bus
Gal
Palevičius
ir
yra
modaugiausiai
garbina
seni
Tiesa, kaip kurie užsipuo- morgičiui atmokėti garan- kovo 2 d., ALP Kliubo na kytas žmogus. Bet jis nėra jaunuoliai, arba, lietuviškai tomi nieku tautai nei tėvy- bendrai pasidalinti dabarti
lė “Keleivio” koresponden tuojamos namu ir visa me Plačiai užsimota išpla. užtenkamai pamokytas, kad sakant, senberniai. Kodėl nei nenusipelnusių asmenų. ne tautos nelaime.
.....................
tą Vyt. Katilių, kad jis nuo spaustuve. Mes nežadametinti
Tauta vėl pateko vergišpakvietimus. Draugai galėtų suprasti, jog ir pavo- taip, aš nespėliosiu. Tie tai
Nežiūrint klastingų ir
musų
draugams
palūkanų,
dugniai aprašydamas dirb
:
minnVo
ionniboipi
’
oi
nucVn.
žada aplankyti musų prie- gęs svetimą vardą bolševi- nunokę jaunikaičiai pasku- kon globon — vieni žiauriai kerštingų pastangų šią bran
tuves, padaręs klaidų. Apie bet mes jiems užtikriname telius, pasikalbėti, pasiūly kas, visvien lieka bolševiku, tiniu laiku labai susirūpino’ persekiojami .savo tėvynėj,, gią šventę visiškai panaiKaspersko dirbtuvę jis sa-| paskolas, nes jos užtraukia ti vakarienės tikietų, jeigu Jokie akių mulkinimai ne- vienos chicagiškės panelės kiti tremiami, kaip baisus kinti, ji mums visad liks
ko, “kad jie nieko nedavę m°s ant musų nuosavybės. neskaito “K.”, tai pasiūlyti padės. Kartais žmones ga- sveikata, sako, ją vargšę už- prasikaltėliai, į katorgiškus istorinė Vasario 16-tos švenknygvedei,” o tikrenybėje Draugas paskolinęs šimtinę užsiprenumeruoti. Taip pat lima suklaidinti, bet kai puolė visas A. L. Kongre lagerius tik dėl to, kad jie tė!
darbininkai sumetė net 40 —po kurio laiko pinigus ga- musų draugai turės ir “K.” žmonės pagalvos, jie supras, ?as ū' baisiai supurtė. Bu- lietuviai, o dar kiti — nu-'
O. Indrelienė.
doterių de! knygvedes. Ša- U atsiimti, pranešdamas a-' kalendorių
_ 1______ __
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nm-£« ca. kokių plunksnų
paukštis y= vusįgii Kongrese, sako, ta1, žudomi.
}
f' C. F. lietuviu
lavicjaus dirbtuvės čėrmo- P*e tai is anksto,
lės ir jį įsigyti.
ra daktaras Palevičius
Į panelė pati užmynė ant sa-, Bile koks susisiekimas su
nas irgi nebuvo aplenktas.
Kada išsiaiškinome Chi'
j vo sijono krašto ir suklupo.'savais užsieny stropiai konD
skyrius
Apart viso biznio su mu
Jam sumetė darbininkai 22 cagoje, sako drg. Glaves- sų tikietais, musų laikraščiu
Minėsime Lietuvos
Bet nesvarbu, kaio buvo. traliuojamas. Neoasakys jie
loronto lietuvių C. U. f.
dolerių dovanų. Vadinas, ikas’ kaiP tcs paskolos už- ir kalendorium, draugai pa
Nepriklausomybę
Svarbu, kad Chicagos pana mums tiesos žodžio, nepasi- skyriaus narių metinis susiVyt. Katilius padarė dvi traukiamos, tai tuojaus pa siryzę duoti daugiau aktuaVasario
Detroito de-, v«.x
turi nemokama -advertaiz-!
skųs ir nepaprašys
pagelbos,, rinkimas
.. . 17 .d.
-------------------- -----------------r_t---- 3------------,
T įvyko
• v a,sausio
i 6 d.
klaidas.” Jis už tai atsi-Į žadėjo paskolinti po šimti- lių korespondencijų iš mu- niokratiski
lietuviai minės, mentą, o musų senberniai nes tai gali kainuoti gyvy- draugų J. ir E. btankų reziprašo. Mat, kai aš rašiau a- n§ draugai: K. Gugis, T. sų kolonijos gyvenimo.
[Lietuvos Nepriklausomybės(turi progos savo kraštus bę.
įdencijoje. Subrinkime da_ •_
• !_ __
• .I • t.
— A.T
ctnlinnnl/no TJ. T?B. T?Balčiko
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Matuliauckas,

pie
dirbtuves
ir
dirbtuvėse
Ir
visų
šių
liudnu
faktų
lyvavo didesnė pusė narių,
Kuopos Korespondentė. šventę. Minėjimas Įvyks lie-; jaUsmus parodyti. Tie žmorenkamas dovanas, tai Kas nis, J. Kondrad, K. Liut
tuvių svetainėj, ant 25-tos nės tos panos garbinimą va akivaizdoie, ‘mums bando- Priėjus prie valdybos ir repersko ir Salaviejaus dirb kus, Ch. Kairys ir Dr. Montgatvės. Kviečiami visi lie dina “progresyviu veikimu. " ma sakyti, kad Lietuva iš- vizijos kom. rinkimų, buDETROIT, MICH.
tuvių darbininkai dar nebu vydas. Tekę pasimatyti ir
tuviai gausiai atsilankyti.
J. K. i laisvinta, kad ten visko pil- v« pasiūlyta ir priimta pa
vo padarę rinkliavų. Kada su torcntiečiais, Frenzeliu Del vieno daktaro blevyzgų
na! Tuo gi tarpu, to visko likti visus senuosius, būtent:
Lietuva laikinai yra oku
tose dviejose dirbtuvėse įkitais. Jie sakė, kad papamatvti ir isitikinti mums piim. I. Bieliauską, vice-pirpanto pavergta. Lietuvos
,min.N — E. odskas
Frenzelienė.
vyko rinkliavos, tai apie jas sitarus, jeigu ne paskolų su
žmonės
neturi
demokratiš

Musų miesto daktaras M.
neteidziama.
jždin sek.
Q
Kalendorius
dabar “K.” ir pranešu. Be- kels, tai aukų parinksią dėl D. Palevich iš dvejų kartų kų Įeisiu savo šalyje: juos
. K? rel3kl.a lalsv?PasIaP-, Indrelienė ir reviz. kom. J.
reikalo tūli geri musų žmo “Keleivio” morgičio atmo kalbėjo per bolševikišką ra- engia ir plėšia svetimų oku
“
Keleivio
”
Kalendorius
tinga
nežinia pagrista.. Ko- sinkus, O. Taurinskienė ir
kėsimo.
nės čėrmonų susirinkime
dio. Ir abu kartu daktaras pantų bolševikiška diktatū 1946 metams yra pasiųstas'dėl ten šiandien, kad ir sios A prenzens_ Parengimų kokarščiavosi.
biauriai
šmeižė
lietuvius pa
 ra. Bet mes, Amerikos lie visiems užsisakiusiems. Jei j šventės, kuri laisvę nulėmė. mjsjįon išrinkti- O Margesako
J.
Glaveskas,
turi
pla-^-j•
neyuvius
paP. Montvilas atsišaukė, čią dirvą ir jie dirba paler be«ehus lr t"™“"1“3 v°- tuviai, gyvendami laisvoje kas negavote, tai gali būti nevalia lietuviams minėti ? i Xnė. V Dagdis ir
E.
kad kriaučių dirbtuvių čėr
kietijoj ir kitose Europos šalyje, galime kelti balsą del pašto kaltės. Per šven Rodei mums. neleidžiama prenzelienė.
savo
išgales.
monai, su lokalo pritarimu,
šalyse. Daktaras plepėjo, už musų kilmės krašto lais tęs paštas buvo labai už savųjų užjausti, paremti, paPlatų
raportą
davė
drg
(Nukelta į 6-t<j pusi.)
mėgintų parinkti Dariaus ir
vę. Galime ir turime reika
Kriaučiukas ir J. Buivy kad tie pabėgėliai esą fa lauti grąžinti Lietuvos žmo verstas darbu, o todėl gal guosti ir nuraminti laisvai,
Girėno statymo paminklui P.
Hac
d
šistai ir žmogžudžiai; jis
kaip buvo leidžiama po pir
pinigų, čėrmonai mielai su T?n P«o tra dfrTJ Pasako^ kad Pabė«ė“ai nėmscjŲ*d*ėrnokrati'škas"tei-j Pe, vį?iems užsisakiusiems mojo karo?
tiko tą padaryti.
m„s;, Lnni„ ’nZ,„ „I.,;,! Lietuvje kasę ravus. Į tuos sės. Todėl visi pribukime i I kalendorius atėjo laiku. Bet
musų
žmonių. Daug skaito ravus guldę sušaudytus ir Lietuvos Nepriklausomybės Uis pasiųstas visiems,
Argi tam šiame kare au
Po susirinkimo dirbtuvių
“
Keleivį.
”
Yra
daug
skaitė
čėrmonai turėjo vakarienę.
Į Visus naujus užsakymus kojo milionai savo gyvybes,
dar gyvus žmones ir juos minėjimą.
A. Kataržis.' išpildome tuoj pat. Užsaky- kad lietuviai butų paverg
Vyt. Katilius. “Naująją Gadynę.” Su ne laidoję. Daktaras pripasa
kurtais jau užmegsti ryšiai kojo visokių baisybių apie
ti? Ne! Anksčiau ar vėliau
' mus prašom siųsti:
“Keleivis” yra gera švenčiu
LSS ir LDD Centrų Komi ir manoma atgaivinti LSS
pasaulis praregės — nebe
pabėgėlius ir paskui aiški dovana draugams ir pažjstatetai turėjo bendrą posėdį pirmą kuopą. Veikiausiai,
“KELEIVIS”
pakęs neteisybės ir, jei ne-| T
. “ 7T. .
kad kada vokiečiai trau miem8. Užsakyki t jį savo arti
bus kitos išeities, tai vėl au-i
S<>cįalistų Sąjun636
E. Broadway,
Sausio 6 d. A. L. Atletų kad pavyks tai padalyti, no,
kėsi,
tai
lietuviai
fašistai
ir
miesiems!
kos gyvybes nauji milionai, K03 .Y1’1? Apskrieto konfe
So. Boston 27, Mass.
Kliubo name įvyko LSS iri tik reiks iš musų centrų
bijojo baus
ti pasaulio grobikai
orohikai bus
bus rencija Įvyks vasario S d.,
LDD centrų komitetų bend draugams ten apsilankyti. žmogžudžiai
kcl
mės
už
savo
prasižengimus
ras posėdis. Dalyvavo veik
panaikinti ir tikroji taika, 1946 m.. 636 Brcadway, So.
Pasitarta ir apie New Jer- ir bėgo su vokiečiais.
visi abiejų organizacijų ko sey miestelius, tokius kaip:
ramybė ir laisvė bus atstei- Boston, Mass., “Keleivio”
Musų
daktaro
plepėjimai
patalpose. Pradžia 11 vai.
miteto nariai.
gta.
Patersonas, Union City, per radio yra, perdaug ne
ryto.
Kuopos, rinkit delega
Abiejų organizacijų sek Newarkas, Cliffside. Ten rimti. Tik pagalvokime: Vi
Matant
žiaurias
ir
netei

tus ir siųskit į tą konferen
retoriai, P. Kriaučiukas ir apsiėmė nuvykti P. Kriau sokių pabėgėlių ir tremti
singas
skriaudas
musų
tau

ciją. Posėdis atsidarys pa
J. Buivydas pranešė apie čiukas, M. Swingle, J. Jan nių Vokietijoj yra 850,000
tai,
mes
lietuviai,
nežiūrint,
skelbtu laiku. Yra daug
“Keleivio” perėmimą ir pir kūnas ir F. Dovidaitis. Jie žmonių. Iš jų yra 150,000
kur
butume,
jei
tik
mums
klausimų, kurie būtinai tu
kimą nuosavo namo dėl pasimatys su musų draugais, pabėgėlių iš Baltijos krašnedraudžiama
būti
lietu

rės būti aptarti konferenci
“Keleivio.” Pirkimo doku pasitars apie bendrus musų Į
Baltijos šalių dau
viais,
jei
tik
turime
galimy

joj.
Socialistų kuopos ir bro
mentus padarė adv. J. F reikalus.
giausiai
pabėgėlių
yra
lietu

bės
ir
progų
rūpintis
tautos
liškos LDD kuopos prisiųsBagočius. Dokumentai bu
Kalbėta ir apie musų ben vių. Jų, tur būt, yra virš
reikalais,
visi
išvien
priva

GRAŽIOS
EILES,
DAINOS
kit delegatų ko daugiausia,
vo patikrinti. Advokatas F. drą veikimą Amerikos Lie šimto tūkstančių. Argi mu
lome susiburti, kad šios o kur nėra LSS kuopų, kvie
IR BALADOS.
tuvių Taryboje. Buvo užgir- sų daktaras mano, kad 100,šventės minėjimą padaly čiami dalyvauti pavieniai
tas
musų
atstovų,
P.
Grigai

WORCESTER, MASS.
Knyga papueSta daogeliu spalvuotų puikių paveikslų,
000 lietuvių kasė ravus ir
tume ko įspūdingiausiu ir asmenys.
Atsilankiusiems
čio, S. Michelsono ir J. Stil- laidojo “gyvus ir negyvus”
gy? puslapių dvdžio, apie 150 įvairių eilių.
reikšmingiausiu. Musų par simpatikams bus suteiktas
CHESTNEY’S
sono veikimas A. L. Tary žmones tuose ravuose? Ar
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
eiga yra parodyti pasauliui, patariamas balsas.
boje. Patvirtinta įtrauki tas daktaras tik tiek išma
DARBO VALANDAS.
kad mes esame kultūringa
CANTEEN
mas į ALT naujų draugų. nymo teturi, kad jis tokias
tauta, nenorime ir nepripa Kviečia Lietuvių Socialis
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
tų Sąjungos Vl-to Apskri
Bendrai, sis posėdis pa-, nesąmones skelbia? Liūdna
žįstame vergijos niekam!
VIETA MALONI IR ŠILTA
TAUTIŠKOS,
SEIMYM5KOS
IR
DARBININKIŠKOS
čio sekretorius.
darė nemažai planų. Dabar yra girdėti pamokintą žmoMes,
Toronto
lietuviai,
TIKRAI
GRAŽI
IR
TURTINGA
EILIŲ
KNYGA.
P. Kručas.
prtklausys ir nuo musų LSS gų kurs pasįverčia į nerimVisokių Gėrimų, Alaus,
šešių
draugijų
ir
organiza

Audinio apdarais $1.25.
ir LDD narių, kaip jie mubolševikų plepį,
gardžiai pagamintų Val
cijų nariai, būtent: Kanados CLEVELANDO LIETUVIŲ ŽINIAI
sų komitetams padės tuos
KUkrUn,, t ar*, p.pooitl naro tnyryn, minėta knyra.
gių ir Užkandžių
Lietuvių Tarybos skyrius, L. Biblijos Studentų paskaitos atsiKfekviaMa
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»*Hao»U
nutarimus pravesti gyveni-' Kaip yra su tuo “demobuna kas septintų dieną, pradedant
*tsat “TrtauL i Orderiu ” Popieriniu* galima aiųirti tieniog papraaParap.,
šv. Jono
paš. draug.
kratižlcumu”?
čia gaunama Ir "Keleivis”
man. Bet mes iki šiol nesi-'
- r< •_
or a lvgiai nuo 5 vai. vakare, ant Perk
'•..M* konver-r, bet reikia aiškiai uiraiyti mvo b* ••Kek!i▼lo,’ ad
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90 MILLBURY STREET visuomet mums padėjo, jie levičius gal malonėtų paty skyr.ą vieningai susita- moj: ‘ keturiom Abelnos karalystča.”
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ALIEJUS DEGA
čių išvežtiems į darbus Vo
kietijon Sovietijos pilie
čiams, kad jie gali laisvai
apsispręsti dėl savo grižimo.
šimtai tūkstančių butų pasiLAIŠKAS IŠ EUROPOS j les; tarnautojam? ir darbi- likę čia. Rusams ir Sovieti--------I ninkams ir visiem visiems jos piliečiams nieks šito nee apeliacijos — mirtis. Žo- pasakė ir tos teisės nesuteiEisi per kiemą—gausi muš- be
šnyp- kė. Sugrąžintieji. kaųx> mati, neisi—taipgi gausi mušti d i “mirtis'
minis ’ pranešėjas
pi
rdavo per dantis pakeltu čiusieji Vakarų gyvenimo
Vienas Kauno miesto žy-Jtonu, kad butų Įspūdingiau sąlygas, žinoma, pateko i
das, išgyvenęs Kaune gette ir baisiau.
! Sibirą, j priverstinojo darbo
kelis metus, vokiečių buvo Į Daug kas, bijodamas šitų stovyklas ir buvo izoliuoti,
i išvežtas i Vokietiją ir čia; grąsinimų. beito kur akys 'kad neužkrėstų “tikrų rusų”
išliko gyvas ir išsigelbėjo mato. Ir'žinok tu žmogus, savo kalbomis ir pasakoji
nuo visokių kiekvienu metu ko nori Maskva ir kaip jai mais apie Vakarų gyveni
gręsusiu jam mirties pavo- Įtikti. Lietuviai vedė atkak mo sąlygas. Atbėgėliai iš ai įų. Kai Vokietija sugriuvo.'lią pasyvią kovą su vokie ncs pusės tvirtina, kad diriš
Vokietijoj
f kaunietis
,koncentracijcs
••pasiliuosavo
T-l
• ' čių okupantais,
rp . . bet Maskvai
r
I _busiuju
__ •
1 •! x • * 1 rusu
• X ” 1gestovyklos ir, to maža. Taigi, ar eini ar resnieji daiktai čekistų bu
rasijuto laisvas, kaip paukš-' neini per kiemą, vistiek gau- vo konfiskuoti. Mat, temato
i tis. Tiek metu kentėjęs vi-įni mušti!
Sovietijos gyventojai, kad
sokios skriaudos, kaunietis. Kitas žiaur s faktas, ku- čia. Vakaruose, juos laikė
su ramia sąžine grižo i Lie- rio, gal būt. Vakarai neži- skarmaluose.
Nėra pasauly krašto, kur
tuva, manydamas, kad So-,no, tai Sovietu karo belaisvietinėj Lietuvoj ii- vėl ga- vių būklė ir skaudus jų li- žmogus butu taip nuvertin
lės laisvai gyventi. Visus su- kimas. Šimtai tūkstančiai tų tas. kaip tai yra Sovietiioj.!
grįžusius Lietuvon NKVD belaisviu išmirė badu. Vo- Ten ir skarmalas turi vertę.’
kiečiai juos taip maitino, bet žmogus jo visai neturi.
žandarai pradėjo tardyti.
kad
ir sveikatai vyrai griū Vertinami yra tik tie dviko
Pirmasai visiems sugrįžuBayonnėj Ne\v Jersey valstijoj, andai sprogo tan
davo
nuo kojų. Praeito ka jai, kurie aklai tiki bolševi
siems kaltinimas buvo toks:
kas
su 35.00O bačkų aliejaus. Ugnį gesinant buvo su
i kodėl ėjai i getto. kodėl ne- ro metu rusų belaisviai, kų melui, jiems ištikimai žeisti 44 ugnagesiai.
' stojai i partizanus? Senes ners ir budai sunkioj pa tarnauja bei pataikauja.
niojo amžiaus žmonės pa dėty. bet jie galėdavo gauti Satrapuose pataikūnams vi
aiškinę. kad to padaryti ne siuntinėlių, turėjo teisę pa suomet atviras kelias. Tokia
galėję, nes buvę per seni rašyti ir gauti laišku iš tė visu satrapų ir jų režimų
be to, neturėjo ryšių su par vų bei giminaičių, šio karo ryškioji Ypatybė.
K. B.
tizanais. Vokiečių sukurtie metu rusai belaisviai buvo
palikti
be
L.'bos.
Niekas
KETURIASDEŠIMTS DE kitaip. negu dabar. Da
ji žydų gettai turėjo savo
jiems
nerašė
ir
nieks
jiems
bar žmogus pasiskolinęs
VINTOJI ŽVAIGŽDĖ
komitetus, savo policiją, ku
—Maike, ko tu taip i ma- galima dabar jos spalvą pa- rie rūpindavosi maisto pri i nieko nesiunt n.ėjc. Belais Rasputinas gyvas?
--------pinigų ar kokių daiktu, pane žiuri piritą atkišęs?
keisti, aš tikrai nežinau. Ši- statymu ir tvarkos palaikv- viai ir parašyti negalėjo,
Hawajų salos nori gauti sirašo ant kvito ar vekselio
Amerikos laikraščiai ra—Aš žiūrim kad tėvo no- tuo klausimu turėtum pasi- mu pačiame gette. Visi ši-,,nes Sovietija inepriklausė
- t™ kad garsusis vienuolis valstijos teises. Jei kongre- ir tai yra Įrodymas, kad jis
sis šiandien labai mėlyna. tarti su geru daktaru.
sas pripažintų Havajų sa- skolingas. Senovėj buvo da
tie pareigūnai kurie tvarkė
—Mano nosis, tai‘mano
—Tokia rodą. Maike. ta‘i tik‘ridčjinikt įeito Ve“i‘ka- ziaus organizacuai. Taigi Rasputinas tebėra gyvas. toms valstijos teises. Ame- romą kitaip.
nebuvo tarpininko, per ką Sako. jis gyvena toli šiau rika turėtų pakeisti savo vė.)? aš
as ir pas žydą galiu gauti, j lu$ dabal. ?avo |)0
biznis, Maike. Tu apie ją
Senovėj dalydavo tain:
rėje, Kodiak saloje, netoli liavą: vietoj 48 žvaigždžių, vienoj paprastos lazdelės
parašyti
ir
pranešti
apie
sanesiklapatvk. Vot, verčiau
—Bet aš galiu pasakyti
soviėtiško kalėjimo.!
išvirozvk man. kas bus iš tų tėvui tiek. kad jeigu nesi- Taip nusprendė NKVD ta.- ™ skurdu likimą. Jei Mas- nuo Alaskos. Pagal tas ži ant vėliavos butų 49 žvaigž- pusėje ipiaudavo randelius,
j____ ir teisėjai.
.„.--.z;..: i kvos valdžia >utu sukurusi nias. Rasputinas dabar va dės. kiekvienai valstijai po kurie rodydavo skaičių skostreikų. ką dabar visą Ame- liausi tą džiogą su savim dvto-;ai drauge
riką suštapavo. Ar nebus nešiojęs tai tavo nosis
j (Mat, Sovietuose ir
šiems leikalams ™- dinasi Gerasim šmalc. Jis vieną.
lintų daiktų. Pavyzdžiui, jei
atsikėlė Į Kodiak 1919 me
tam. kaip Rusijoj po perei- sidarys da blogesne. Ji bus
• •
vrfl
v
KV
yd
pinti
organizaciją,
pastaroHavajuose
yra
apie
20
žmogus buvo skolingas 20
via
tes vainos buvo. kada bol- netik mėlvna. bet ir oaža- r~ni-n.p > "
’
*
ji butu galėjusi surasti tar- tais ir nuo to laiko gyvena salų. Jos turi 423.330 gv- kailiuku ar kitokiu daiktu,
ševikai nuvertė caro načals- liuos.
Kitas G
Kauno getto gvven- Dininkus kurie santvkiaatuI
• <uuyikutuMij -4iU ramiau saugodamas sę- ventojų. Tai yra daugiau tai lazdelėj ipiaudavo 20
nai mirusio vieno rusų vie gyventoju, negu turi Ver- randeliu. Paskui tą lazdelę
tvą?
—Na. jau tu. Maike. per- to jas buvęs toliau nuvykęs- su ^ai° belai? uis.
—Taip nebus, tėve.
daug manęs nestrošyk. ba ir pats savo akimis matęs. į Viso to nebuvimas davė nuolio kapa.
mont, Wyoming, Delavare perskeldavo išilgai perpus
—O iš kur tu žinai, kad senas generolas raidavei ne kad palei Maskvą esą pri-Į baisų rezultatą — šimtai Vienintelis įrodymas, kad ir Nevada valstijos. Havajų taip, kad abejose dalyse buAl*
r1
•
Gerasim šmalc yra Rasnu- plotas siekia 6,438 ketvir- tų žymu randeliai ir pasida
riebus? Man vienas Bimbos nusigąstą.
šte įgta koncentracijos sto-1 tūkstančiu lavinu. Tai via tinas,
yra jo panašumas i tainiuv mvliu.
vaisko barabanščikas baji- —Vistiek aš patariu te vykių, kuriose iš bado tins “Stalinskaja žabota o čelo*- •» Tai *vra didės- lydavo: skolintojas paimdaRasputina.
Vienas
ameri

mų kad prezidentas Trumą- vui mažiau alaus gerti,
nis
plotas,
negu Ccnnecti- davo vieną dali. skolinin
ta ir miršta šimtai ir tūks vieke” (Stalino runinimasis kietis nutraukė to Šmalco
ras turės Įvesti Amerikoj —Ar tu šiur. kad alus iš tančiai baltiečių ir rusų. ku- žmogumi). Vienu laiku, tai
cut. Delaware ir Rhode Is- kas — kitą. Kadangi du
fotografiją
ir
sako.
ji
labai
teki parėtką, kaip Stalino nadiia?
.
i rie buvo grąžinti iš Vckie- buvo gan senai, ši Stalino panaši i Rasputino fotogra land valstijų. 90'< Havajų žmonės turėdavo po pusę
karalvstėj., batz kitaiu
nebusalų gyventojų yra spalvuo- lazdelės, tai nei vienas, nei
• - • j v
Tėvas ir pats gali tataitijos j palaimintaii Stalino frazė buvo linksniuojama,
fe
UTiesa.
Šmalcas
buvo
tų gyven- kitas negalėdavo randelių
šią ratunko. Kai visi darbi- matyt. Šiandien tavo nosisi “saulės” kraštą.
kartojama ir kartojama be fotografuotas dabar, o Ras- ti žmonėm 3T
įlinkai susifcuntavcs. tai ne daug blogesnė, negu pereitoju
yra
japonai,
kiti kinie- skaičiaus pakeisti Tai buvo
Tokių kauniečių, buvusių j galo ir krašto, bet tai buvo
nutino
paskutinė
fotografi

bus nei duonos, nei mėsos. tą savaitę buvo.
ciai.
korėjiečiai,
filipinai
ir senovės vekselis, ar skolos
i getto gyventojų. atbėgo i tik frazė.
ja
vra
iš
1916
metų.
Todėl
nei anglių, o ant galo užgesĮ —Tai ne nuo alaus
alaus. Mai- Vokietiją keletas asmenų.
spalvuoti
čiabuviai.
Hava
 pripažinimas. Jei senovės
Pagal Stalino Įsakymą.
kalbėti
apie
“
panašumą.
”
lektrikas ir sustos visi trei- ke.
1 Jų didžiausias neras išvyk- kiekvienas Raudonasis Ka kada tarpe dvejų fotogra juose visokių spalvų žmo “biznieriai” norėdavo panai. Žmonės pradės mirti iš
—O nuo ko?
; ti i Palestiną, bet ir tenai reivis turėjo šaudyti priešą fijų yra 30 metų skylė, yra nės sugyvena gerai, ten nė-'keisti vekseli, tai jie turėdai ado. Vienu žodžiu, bus
—Nuo lektrikos.
diskriminacijos prieš vo dvi puses sudėti ir tada
i ne pyragai. Vokietijoj yra ir iššaudęs savo turimus šo. daugiau panašu i blofą. ra
taip. kaip buvo Rusijoj po
—Kaip tai°
spalvuotus žmones. Baltųjų, buvo galima padalyti dau•
kelies žydų stovyklos. Viena vinius, viena paskutini tu kai o Į rimtą dalyką.
pereitos vainos.
amerikiečių. arba “kauka-'giau randelių, arba ir išdil—.Matai.
..
™a,no. l entas; tokiu stovyklų yra Miunche- rėjo pasilikti sau. nes rauRasputinas.
tikra
pavar

ziečių’’ ten yra tik 9', .
i dyti juos.
—Tiesa, tėve, Rusijoj bol zaknstijonas išskaitė gazie-Įne Tose stovyklose irg? ra-' denarmietis negali eiti i nede
Grigorij
Novik,
buvo
gi

ševikai buvo užtraukę tokią tose. xad daktarai dabarjrjįe žmonių, kurie šituos fa-'laisvę: jis turi mirti, bet gvVisas Havajų ūkio g\veTokios lazdelės sbnovėj
nelaimę, ir apie penki mi- pradėjo visokias kvarabas į ktus patvirtins.
| vas nenasiduoti priešui. O męs Petrovske, Sibire. 1871' nima- yra “penkių didžių atstojo rašytus vekselius.
lionai žmonių tuomet išmi gydyt su lektrika. Taigi jis; Kai mes buvome vokiečių tikrenybėje buvo milionai metais. Jis pagarsėjo tuo, jų ' kompanijų rankose. Tos Tos lazdelės buvo vadina
' i caro
rė badu. Bet Amerikos dar-! man patarė patrajyt lektri- okupuoti, dažnas lietuvis. Husų belaisvių kurie šio isa-tka<1 buv"
-,
rūmus
ir
ten
tas
tamsus
vie- didžiosios kompanijos val- mos birkomis. nuo garsaus
bininkai gerai tatai atsime- ko masažą ir ant nosies. Pa nors jam gręsė didelis na- kvmo neišpildė
na. ir dėl to jie tokios klai mislinau. kad tai gali būt vėjus, pasiklausy
geras laiktas: jeigu ir ne- kvos radijo stotie?
dos nepadarys.
—Olrait, Maike. jeigu tu pamaoys. tai vistiek nieko kūjų pranešimų,
taip daug žinai, tai ar ne neiškadys. Zakristijonas iš toks pranešimas
galėtum dabar išvirezyt. ko suko elektros lempa ir sako, vo ir pasibaigdav
dėl mano nosis tokia mėly i kišk rato nosies i ta skyle, mais mirtimi.
kur lektrikas eina. Na. ir i- savo birbalą grasino vi- pildė to Staline Įsakymo,
na?
Neišspręstas ir neišspren- žymėt skolas skeliamose lazRasputina “dievo i—Ar tėvas neatsimeni, kišau... Vai. tu Jurgutėliau. siems: ūkininkams, kam jie
Jei kas nors butų pasa- skaitė
džiamas
klausimas yra. ar delėse. Dėlto ir tos lazdelės
kad jau penkiolika metų at- kad tas lektrikas mane tren sėja laukus ir pildo duok- kęs karo belaisviams, vokie- kvėptu vienuoliu.” Rasnuti- davus Hav.ajams valstijos buvo vadinamos birkomis.
nas mėgdavo girtuokliauti
gal aš sakiau, kad ji tokia kė, tai mislinau. kad perkū
ir paleistuvauti, bet tas ne teises tų “penkių didžiųjų” Įpiovimas i birką tada reiš
bus? Bet tuomet tėvas su nas spyrė. Valuk to mano
HOLLYWCODO ROMANSAS
mažino io Įtakos i supuvu- itaka salose butu sustiprin kė tą pati, ką Įrašymas i
pykai ir išbarei mane. kam nosis ir yra tokia markatna.
;i caro dvarą. Rasputinas ta. ar. priešingai, tai priar skolą.
—Per savo paikystę tėvas
aš vyresnio žmogaus nesi
kišosi i valstybės reikalus, tintų dieną, kada toms di Tas išsireiškimas pas liekritikuoju. Taigi dabar aš ir gal a gausi.
is davinėjo patarimus, ko džiosioms kompanijoms bus tuvius ir dabar dar varto—Tai kam gazietos rašo,
jau nenorėčiau apie tai
kius karo vadus ir ministe- “sulaužytas nugarkaulis."
iamas. bei jo prasmė daug
kad nesveikas vietas reikia
daug kalbėti.
Jei
valstijos
teisės
bus
su

lius
skirti,
jis
skyrė
vysku
kam
vra nebeaiški.
- Well. Maike. pamirš su lektrika gydyt!
teiktos
Hawajams,
tokių
• us ir bažnyčios pareigū
J. S.
—Tėvas turėtum žinot,
kim kas kada buvo. o kal
teisiu
dar
labiau
reikalaus
nes.
Pagaliau
ir
kantras
ca

bėkim apie tai. kas šiandien kad elektra ne visoms li
ro dvariškiai Įsitikino, kad ir Alaska. milžiniška Ame DAKTARAS LEY BUVO
goms tinka. Ir jeigu ii kur
reikalinga.
Rasputinas daro gėdą visai rikos teritf rija Šiaurėje, ku
—-O kode’ iau šiandien vartojama, tai tam tikslui
NESVEIKAS
Rusi iai. Atsirado vienas ri turi tik apie 70.000 gy
vra pritaikyti specialus insttoks reikalas atsirado?
dvariškis, princas Jusupof, ventom. bet užtat turi pui Amerikos
- Maike. aš tau pasaky lumentai. kuriais elektros
kariuomenės
kią
ateiti.
Apie
valstijos
tei

ki
ra
nutarė
Rasputina
nuga

srove
galima
kontroliuoti
:
į
siu. tik tu niekam to nesa
tyrinėjo nusižuses kalba nedidelė Puerto- daktarai
labyti.
kyk ba aš nenoriu, kad kitaio ji galėtų ligoni nu-Į
džiusio
vokiečių
fašisto Dr.
Tuo tikslu princas suruo Riko sala. kuri turi 1.800.- Ley smegenis. Jie surado,
žmonės iš manęs juokus da trenkti.
šė Rasputinui vaišes ir už 000 ispaniškai kalbančiu kad Ley buvo nesveikas,
—Kaio aš matau. Maive ’
nių. Aš apėjau viena gy
davė iam užnuodyto pyra spalvuotų gyventojų. Radi- sirgo smegenų kokia tai li
vanašlę. ką turi grašio ir tai iau man nėra rodos. Gali
Puerto-Riko ga ir normalėse sąlygose iis
go. Bet Rasputinas nuo nuo kališkesnieji
šiaio jau nešpetna boba. Ji iau taio nuo pono Dievo ygyventojai
reikalauja
visiš nebūtų galėjęs užimti tokios
dų
tik
apsvaigo.
Tada
prin

rrmn natik » ir aš nradė’au ra raznočvta. kad r°ikė. j
kos
nepriklausomybės
nuo ! atsakomingos vietos, kokią
cas
paleido
i
ji
kelis
šūvius
i rie to« taikytis. Aną vaka mirti su mėlyna nosimi.
iš revolverio, o paskui lavo-; Amerikos,
—Nesirūpink, tėve. Grarą Įgrvbiau iai i slauni ir
K. B. jis turėjo i rie Hitlerio.
na
Įmetė Į Neves upę. Taip
pavadinau i monki-pikčių borius ją kalkėmis nubal
Pakvaišęs Dr. Ley buvo
ir pabaigė savo dienas gar
tijatra. Ale ji refiuzino su tins.
Hitlerio
nuskirtas “darbo
KĄ
REIŠKIA
“
IP1AUTI
susis Rasputinas. .Jis buvo
—Pet dūšios nenumaliamanim eiti. kad mano nosis
fronto
”
diktatorių,
iis tvar
I BIRKA
nugalabytas 1916 metais
mėlvna. Taigi aš noriu ta vos. Maike. Kaip bus su ma
kė darbininku suvalstybin
gruodžio 31 d.
vęs paklausti, ; r tu, čėsais. no dūšia? Ar ji turės stot
Ipiauti Į birką reiškia ta tas unijas ir buvo neaprėž
S. P.
Čia matome Hollywoodo filmų aktorę Bettę Davis i
n»»žin;d tokiu liek'-m.-tvn 1 a prieš Dievo majestota su
pat. ką “Įrašyt; i skolą." Se tas viešpats ant visų Vokie
su trečiuoju savo vyra. Williamu Sherry. Jiedu nese
mėlyna nosim, ar kitaip?
išima iš nosies mėlynumą?
Remkit biznierius, kurie nove j, kol žmonės neturėjo tijos darbininkų , ir tarnau
—Apie tai tėvas pasi nai susituokė Californijoj, o “honev moon" dabar lei
—Tavo nosis mėlyna nuo
skelbiasi
.rašto, skolas žymėdavo kiek tojų.
‘Keleivyje.”
džia snieguotose Nev Ham|>shire kalnuose.
alau? ir degtinės, tėve. Ar klausk zakristijono.
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NAMUS GABENA KITUR
rimų. Draugai Stankai turi
AR JŪSŲ PLAUKAI ŽYLA?
sūnų
Heraldą.
kuris
Į gabų
Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę,
(Atkelta iš 3-čio pusi.)
turi tėvo gabumą muzikoje;
negyvi? Jei taip, tai tuojau šitas
Iš Valdybos ir komisijų tėvai jam nupliko gerą piažymes pašalink, vartodamas musų
naują, sanitarinį gaivintoją, kuris
”
ną.
Nors
Heraldas
dar
nese

rapcitų paaiškėjo, kad 1945
•
•»
duos žvilgančią jaunystę, plaukai
nai
mokosi
skambinti,
bet
Pagelba Graikijai
Anglija įssisemusi
m. veikimas buvo itin gyliks natūralus ir gražus. Musų gai
vintojas yra nepavaduojamas Juo
Anglija jau yra daug pi- į Ameriką atvyko buvęs | vas. Turėta bent keli paren- musų prašomas, sutiko pa
diems, Vidutiniai Šviesiems, Tam
nigų įdėjusi i Graikijos ūkio Anglijos karo vadas W. S. girnai, kurie davė organiza- skambinti ir tenka manyti,
siems ir Geltoniems plaukams. Prii siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
atstatymą ir dar keta įdėti. Churchill. Jis atvyko čia pa- ciiai gražaus pelno. Susirin-kad
---- iš .jo . bus gabus
,, •pianis.
to saugaus, greitai veikiančio vaisto.
Viso anglai yra nusistatę silsėti ir gal pasakys kelias, kimui baigiantis, buvo iškel-. tas. Linkiu Hera.dukui geMARVO ENTERPRISE,
(1G»
114 Grar.d St., Brooklyn, N. Y.
paskolinti Graikijai 60,000,- prakalbas. Pasikalbėjime su tas nemalonus klausimas, riausio pasisekimu muzikos
000 dolerių Graikijos pini spauda W. Churchill sakė. dėl musų parengimo nukė-i srityje.
REIKALINGI VIRAI
gams stabilizuoti ir ūkio at kad Anglija yra iš karo limo. Musų skyriaus ruošia-! Toronto Liet. ( . c. F
Vedę ir nevedę. Nevedę prie dar
priežasties “išsisėmusi f i- mas sausio 12 d. parengi- skyriaus nukertasis parengistatymui pagreitinti.
žovių
ir trokų farmos ir prie žoly
mas
įvyks
sausio
26
d.,
toj
įsgarsintas
nansiškai iki paskutinio ši- mas buvo jau
nų (iawns), o vedę prie farmų dar
pat
svetainėj.
404
Bathursti
lingo.” Anglija turės daug per du atvejus spaudoje.
Ilgas “Nervų Karas”
bo. Kreipkitės šiuo adresu:
(5)
MR. ANTHONY RIMGAILA,
Bet tą pat vakarą rengė ir St. Pradžia 7:30 vai. vak.
Iš Europos praneša, kad dirbti iki atsistatys.
c/o Walter M. Jeffords,
' K. L. Taryba, tik kitoje sve- Parengimo komisija tvirti
rusai vargu puls Turkiją.’
Glen Riddle, Pa.
Rusai reikalauja
tainėje. K. L. Tarybos pa- na, kad visi atsilankę bus
Bet rusai rengiasi apsupti!
PIGIAI PARDUODI NAMĄ
Turkija iš visu šalių ir ves- Sovietų Rusija pareikala- rengimas buvo žymiai vė- patenkinti, nes prie šiltos
kavos
bus
ir
skaniu
užkan

ti prieš _
.._____
iš Kinijos,
______________
kad kinai už- bau pradėtas. Kad išvengus
Namas stovi ant dviejų, lotų, 12
ją ‘nervu_ kara. ” iki vo
kambarių, antras nuo kampo, tinka
supuvusios” demokratijos leistų- rusams visą eilę ae- nemalonių ginčų, nutarta šį džių. o šokiams gries links
mas bizniui, netoli nuo Wilkes-Barpavargs ir pradės žiūrėti į rodromų Mandžurijoj ir kartą nusileisti ir musų pa- ma lietuviška muzika. Tad
re, Pa. Parduosiu pigiai, tik už
$2,ŠW. O jei kas norėtų žemės farturkus, kaipo į taikos ardy kad Mandžurijoj sunkioji rengimą nukelti į vėlesnę Toronto ir apielinkių lietu
mai, aš galiu parduoti kiek kas nori
viai
nepamirškite
sausio
26
tojus. Tada rusai tikisi pi tramonė butų bendrai rusų datą.
akrų. Žemė gera, prie gero kelio,
netoli fabrikų, čia pat elektra. Dau
giai pasivogti turkų žemes. ir kinų valdoma. Ką kinai Susirinkimui užsibaigus, d., šeštadienio vakaro'. Bus
giau žinių suteiksiu per laiška. (G'
draugei
Stankai
pavaišino
malonu
susitikti
ir
linksmai
atsakys į naujus rusų reika
CH. KALVITES,
visus narius ir svečius gar- laiką praleisti
Palestina arabiška
R. D. 1, Box 54, Frenchtown, N. J.
lavimus. žinių nėra.
A. Frenzelis.
džia vakariene, buvo ir gėSaudi Arabijos karalius:
lankosi Egipte. Ten jis pa-'
Kinijoj “taika”
PAJIEŠKOJIMA1
reiškė, kad visos arabų ša-1 Oficialiai Kinijoj pilieti
East
Hartforde
karo
metu
buvo
pristatyta
daugybė
POLEMIKA IR KRITIKA
Pajieškau savo pusseserės. Marė-lvs nori išlaikvti Palestina<- nis karas pasibaigė. Tikre
laikinų namelių karo pramonės darbininkams. Dabar Šiaudžiutės.
1920 metais išvykusios
arabišką. Saudi Arabijos į- nybėj kinų komunistaai ir
■Jungtines Amerikos Valstybes. Ją
tie namai ardomi ir gabenami kitur, kur dabar stinga jį Jung
taka arabų šalyse yra labai nacionalistai, kaip šaudėsi,
viai visai nedalyvauja lietu gyvenamų patalpų. Apie 2.000 tokių triobu iš East iliepti.arba ją žinančius, prašau atKAIP BUTŲ BE
didelė ir nėra jokios abejo taip ir tebesišaudo. Tik da
viškame visuomeniniame gy Hartfordo keliama į Ne\v Yorko apylinkę. Vaizdelyje
LAIKRAŠČIŲ?
MARĖ BAKŠIENĖ
Calle Ecuador ĮSOS, Cerro.
nės, kad visos arabu šalys bar jie kaltina vieni kitus.I
-------venime, jų nesimato musų matosi, kaip keltuvas nukelia stogą.
Montevideo, Rep. O. dėl Lruguay.
rems Palestinos arabus -jų už “nesilaikymą taikos susi- Drg. V. M. savo abejo-! organizacijose, o jų aukų ir
ginčuose su žydais sionis tarime.” Generolas Marshall nėse” pareiškė, kad lietuviš- darbo niekas nemato musų
DAR no JAPONU
Paj'fcškau savo pusbrolio Viktoro
Vyt, Bacevičiaus
Petrašiuno. Jis pats, ar kas apie jį
tais.
. dar turės Kinijoj daug tro- ki laikraščiai piudo lietu- visų reikaluose. Taigi, “ap
SUIMTI
žino, malonės pranešti man jo ad
kuriniai
1 helių.
vius tarpusavyje. Jei nebu- sitrynęs” lietuvis gali pasi
resą.
(©)
Japonijos imperatorius
ADOMAS PETRAŠIUNAS,
tų tu nedoi-ų laikraščių, A- žiūrėti i tuos neskaitančius
Generolas MacArthur į3635 N. E. Columbia Blvd.,
Atsisakęs nuo “dievišku
Pacifiko salose
merikos lietuviai, girdi, gy- lietuviskos Spaudos ir jis, V. Bacevičiaus šeši Preliu- sakė suimti dar 110 aukštų
Portland, Oregon.
mo” Japonijos imperatorius Prezidentas Truman sako. ventų meilėje ir vienybėje, gaus atsakymą i savo visai
dai išleisti New Yorke
j japonų valdininkų, kaipo
---- ------------•—
-  neapsitrynusią pažiūrą dėl: “Paragon Music Publi- karo kriminalistus. Paskuti- Pajieškau savo brolio Tamošiaus ir
susilaukė konkurento. Vie-jAmerika
nepasisavins,
bet kaip ,kadaise gyveno pil
Onos Dumblauskų. Jiedu kilę
nas budistu kunigas Japoni-j laikys savo rankose visas mieji gyvulėliai rojaus dar- musų spaudos reikšmės.
shers” (83 Fcurth Avenue, niajame karo kriminalistų sesers
iš Moneiškės kaimo, Kapčiamiesčio
joj kreipėsi į generolą Mac-i Pacifiko salas, kurios yra že, kur* vilkai žaidė su aveMusų laikraščius galime New \ork) išleido Vytauto sąraše yra septyni japonu valsčiaus, Seinų apskričio. Išvažia
Arthurą prašydamas, kad svarbios Amerikos saugu- lėmis, o veršiai laižė liūto kritikuoti. -Jie turi trukumų. Bacevičiaus “Six Preludes” generolai ir daug kitokių vo Argentinon ir nežinau, kur jie
dabar randasi. Paskutiniu laiku gy
Japonijos bosas jį pasodin mui. Kitas salas Amerika sprandą...
Jie kaltais bereikalingai (pianui) albumą, 35 pusią- aukštų karininkų. Gen. Mac- veno Montevideo mieste, Urugvaju
tų ant imperatoriaus sosto, perleis Jungtinių Tautų OrKoks tai “apsitrynęs” lie- žmones kiršina. Mes turime piu. Popieris geras, viršelis Arthur, po tardymų, įsako je. Jie patys, ar apie juos žinantieji,
malonės man pranešti žemiau pa
nes jo bočiai, prieš 500 me ganizacijai prižiūrėti, ar pa tuvis stačiai sakė, “jei ne- laikraščių, kurie tarnauja puikus. Kaina $2. Persiunti-! suimti tuos japonus, kurie dumtu
adresu, už ką busiu labai
imti savo globon.
tų, sėdėję ant to sosto.
butų lietuviškų laikraščių.” Rusijos imperializmui ir at mas nemokamas. Preliudai. yra atsakomingi už papil- dėkinga. Aš esu Antanina DumbMano adresas:
(4)
tai butų ir vienybė ir dar lieka musų tarpe kvislingų nesunkus skambinti.
i dytus karo laike žiaurumus, lauskaitė.
A. BRAZINSKIENĖ.
kažin kas.
darbą. Mes turime laikraš-i ši albumą galima užsisa- arba kurie yra kalti dėl ka 52 Smalley St., New Britain, Ct.
Tai labai “Įdomi” nuo čių, kurių redaktoriai nesu- Ryti pas patį autorių, pa- r0 pradėjimo.
4 ne n/ nu a t
monė. Iš tikrųjų, kaip butų, sigraibo nei politikoje, nei siunčiant jam Čekį ar mone v i________________________
Am v v, vi ji Ai
usimuo- erder sekančiu adresu: Vyt.j
___________________
jei lietuvišku laikraščiu ne-! visuomeniniuose
Pajieškau gyvenimui draugės nuo
pasirinBacevičius,
68
W.
Vist
Št.,
DĖL
,
butu? Ar mes butume vie-, se. Bet mes turime
45 iki 55 metų amžiaus. Turi būt
BALTIMORE. MD.
dėl Lietuvos nepriklauso- ningesni ir ŠviesesniI 9: Ar’kimą. Mes galime skaityti New York 23. N. Y ir pablaiva ir mandagi. Aš esu 55 metu
REUMATIZMO
-------mybės atgavimo. Lietuvos butume nors truputi kultu-i visokius laikraščius. Mes ga- žymint, kiek kopijų pageiamžiaus ir turiu savo nuosavybę.
Meldžiu rašyt angliškai ir su pirmu
Baltimorės lietuvių kolo- Nepriklausomybę minėsime nngesni:
lime savo laikraščius gerin- daujama. Gaidos bus įslaišku prisiųsti savo atvaizdą. Ad
SKAUSMŲ
nijos Draugijų Taryba susi- šiais metais net dvi dienas.
resas toks:
Atsakyti i tokius klausi-! ti. galime reikalauti, kad jie siųstos tą pačią dieną.
M R. ADAM KOLTZIN,
deda is visų musų organiza- Vasario 16 iš ryto tikintieji mus y,.a }a|jaj lengva. Yra i butu geresni,
GAUK
IS E. State St., Battle Creek, Mich.
Ta
pati
leidykla
pernai
ei jų ir parapijų delegatų. -Ii eis į^baznycią, o vasario 1/ vjena nemaža lietuviška ko-i Musu laikraščiai neziuišleido V. Bacevičiaus “Foum
yra
Lithuanian Dances” albu
LIETUVIŲ NAUJIENOS
metu
mą, kaina $2; jo ameriko
mo
nuo 1867 metu ...
j Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių
dainą pianui “The 1
žurnalas. Kaina metams $1.00.
viškų reikalų. Dirbome ka- parengimai yra plačiai įs- taturos valdžia uždraudė vi-' Kadaise mes čia suvažiavo- nišką
Lįht that is Born of Love.”' I patikimas šeimos tepalas j
Adresas:
(5)
ro bonų platinimui, dirbo- garsinti ir visi Baltimorės sus svetimkalbius laikras- me į laisvą sali su labai n?a_| kaina gpc jr Lietuve
LIETUVIŲ NAUJIENOS
os
Him

me dėl Raudon. Kryžiaus, lietuviai yra širdingai kvie- cius. Visi lietuviški laikraš- žu žinių kraičiu. Musų laik332 N. 6th St.,
Philadelphia, Pa.
del Community Fund per vi- čiami juos gausiai lankyti, čiai. kurie tik buvo, buvo raščiai mus išmokė skaity- ną. Bacevičiaus harmoniza Lithuanian — 44
są karo laiką.
Baltimorės Lietuvių Drau- uždaryti. Kokios to draudi- ti, daugelis čia išmokome į cijoj. su lietuvišku tekstu ir
Musų kolonija gerai pa-i?ijų Taryba yra užkvietusi rao pasekmės? Ar Brazili- laikraščius rašyti. -Jei mes anglišku N. Rastenio verti
AMERIKOS LIETUVIŲ KLIUBAS
sirodė ir A. Lietuviu Kong žymius svečius dalyvauti jos lietuviai yra vieningi,: turime kokių nors žinių a- mu, kaina 50c.
Šiuos kurinius irgi gali
rese. Grįžę delegatai išdavė musų iškilmėse. Daug orga kulturingi ir geriau sugyve- nie
34 High Street, Nashua, N. H.
platesnius pasaulio
jau
pranešė,
kad
ma
įsigyti
pas
prof.
Bace

raportus, teisingai nušvietė nizacijų
, ,
T. . ..
.
na. negu mes, kurie turime klausimus. tai vis iš tų pa
Pirminr.nkas. .J. Okulavičius
musų kovą už Lietuvos iš dalyvaus. Kviečiami yra, visokių laikraščių. Deja, čių laikraščių jas gavome. vičių.
Kviečiame
visuomenę
už

laisvinimą. Raportai visose į praeito ir šio karo veters taip nėra.
Vice-pirmin., M. Bagdzev-.čius
Jei mes turime musų orga
sisakyti
kompozitoriaus
Ba

Sekretorius, A. Grigas.
organizacijose buvo priim nai.
Be savo spaudos Brazili nizacijas, tai tik dėka laik
Prakalbos
ir
bankietas
at

cevičiaus
išleistus
kurinius
Iždininkas. K. Dobravolskis
ti.
jos lietuviai neturi jokio raščiams. kurie tas organi
sibus
lietuvių
svetainėje.
žymioj
Ne\v
Yorko
leidyk-j
Dabar prieš mus stovi už
kultūrinio gyvenimo. Nėra zacijas “bustino, apie jas
Direktoriai:
Vera Mikusauckas. spaudos, nėra nei organiza kalbėjo, aiškino. Jei mes loj. nes nuo to dalinai pri-į
davinys iškilmingai paminė-j
J. Arlauskas, A. Ulčickas, S. Llėickas,
ti Lietuvos Nepriklausomy
cijų. nėra nei vienybės, nei veikiame ką nors savo tau- klauso jo kūrybinė veiklai
A. Judickas. M. Žiedelis, Wm. Akstinas
bės šventę ir vėl žadinti niu-! Remkit biznierius, “kurie bendro darbo. Brazilijos tos gerovei, tai tik dėka Amerikoj.
labai
Manageris, A. šaka.
su brolius i tolimesne kova skelbiasi ' ‘Keleivyje.”
- _
! lietuviai, tiesa, “nesilieja” laikraščiams, kurie apie tai Amerikos . spauda
ičiaus
kala
mums
Į
galvas.
Atimk
t
aukštai
vertina
Bacev
’ per spaudą. Bet užtat nepra
R. Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube,
ATVYKO TARTIS PALESTINOS KLAUSIMU
eina vakaruškų, kur jie pei i musų lietuviškus laikras- kūrybą.
liais nesusipiaustytų ir ant čius, musų visas gyvenimas
susipažinti ir pasisvečiuoti.
(5)
ausiu neapsiskaldytų. Laik paskęs snapso ir alaus juro MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ
raščių nėra, kurie tokį “vei je ir iš visuomeninio veiki
(r
Prisiuntė šie draugai: J. Ei
kimą” išpeiktų ir ragintų mo liks tik prisiminimas.
Gerinkime musų laikraš dukevičius iš Westfield. Mass..
, žmones i kultūringesni gv1 venimą. o todėl girtavimas čius. Barkime juos. .i e i iie J. Pilius iš Brooklyno, T. KovalI
LENGVAS BUi)AS
ir peštynės yra bene vie negerai rašo. Bet neužmirš iš Toronto. Kanadoj. A. Kaupe
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
nintelis svarbesnis tenykš- kime jų reikšmės musų gy- lis iš Fort Johnson. N. Y., J.
Klimavich iš Wilkes-Barre. Pa.,
čiuT"Y lietuvių
“*veikimag.
A * * i TBraziliją.
Y ”• Y • * • 1venime.
x * 1 1* Remkime
Ylietuvišką
• • * 1 juos.
,1Pa J. Starkunas iš Chieagos (pri
laikykime
spaudą,
Bet4. 1kam eiti
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
Pažiūrėkim čia pas mus. nes jai gyvenimas Amerikos siuntė 6 dolerius). Mrs. V. (iaiPA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
Čia turime daug lietuviu, sąlygose nėra lengvas. Ir dis iš Millvale. Pa.. Ad. Sudent
kurie jokio lietuviško (daž nekalbėkime “apsitrynusių” iš Somerville, Mass., C. Mali
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
nai ir angliško) laikraščio nesąmonių, kad be laikraš nauskas iš Clevelando, .J. Am
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
neskaito. Ar tie neskaitan čių butų šviesiau ar vienin brasas iš Montreal. Que. Kana
doje. L. Taujenis iš Brooklyno,
tieji lietuviai yra “vienin- giau gyventi.
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
J. Žemaitis. A. Thompson iš Troy. N. Y.,
igesni,” negu skaitantieji?
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
J. Kučinskas iš Stoughton,
Ar jie vra šviesesni, darbšMass., J. Ūselis iš McKees
tesni? Ar. jie aukoja dau
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
RINKIMINĖ PROPA
Kocks, Pa., Geo. Stukas iš So.
giau tautos reikalams? Ar
GANDA LIETUVOJE
daktarą ar traukiniu važiuojant.
Bostono pridavė $7.50 už tris
jie yra daugiau “ar»sitrymetus. Pr. Simanavičius iš Pro! ne,” negu skaitantieji?
New York (LAK i
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
vidence,
R. L. P. Kurtinaitis iš
i
Atsakymas į tokius klau- “Pravda” praneša, kad Lie
kaina 35 centai
Pittston, Pa., J. Ulinskas iš Chi
! s’mus yra visiems žinomas. tuvoje atspausdinta 50,000 eagos,
Mrs. Ona Dovgin iš GhiLietuvis, kurs neskaito jo- egzempliorių nuostatu api°
*5.50. A. Jakio laikraščio, paprastai y- rinkimus į niausiajĮ, So“KELEIVIS”
....
..
ir
daugiau
kaip
7«0.-|r«
K
Maa,..
Mra. A.|
ra oats tamsiausias, dau- vieta
So. Boston 27, Mas*.
636 Broadway,
‘ kiaušiai atsilikęs ir musų vi- 000 obalsia Ovi plakatų.|k|a‘rls '> ‘r'><'
-nrapUandas
Oucassoa. 4. l.nte-as
ši nuotraul*! parodo anglų komisiją. kuri
Kuri siomis žiomenims veikimas iš jo Matyt. k;.'
ies piniv’U ne- « Ya,e- Mlchr>>'‘-eska
dienomis atvvko Ame rikon pasitarti su Amerikos vv- neturi jokios naudos, Ne- tikslams liatid
(
’
uster,
Mich.
skaitantieji
pandos lietu siyaijiina.
rioL^'vbt Palestinos klausimu.
KANADOS NAUJIENOS

ii

KorespondencijoS

PAIN-EXPELLER

Įeitas pusią pit

___ KELEIVIS, Su. BOSTON
BALTŲJŲ KAILIUKU SEZONAS

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Nela imė Būti Jaunam

Nr. 4, Sausio 23 dieną. 1946

Knygų Bargenasj
Už Pusę Kainos
Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum-

i am laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirk*
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirst*
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.
Štai čia knygų sąrašas:

£

(Pabaiga)
Buvo gauta šimtai laiškų.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
i AR BUVO VISUOTINAS
Kitame laiške aprašomas bet nei viename nebuvo
IVANAS?
RIJA JUŠKEVIČIAUS
gyvenimas jaunų darbinin-, prašoma pašalpos ar para-,
Bažnyčia salto, kad buvo, o mokakių lenkaičių, dirbančių mos. Kas labiausia stebina
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
: kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i i Jei nori žinoti, kaip senovėje lietntekstilės fabrikuose Vater- tų bedarbių laiškuose, tai
kelias dienas visų veislių gyvūnus, visi gyveno, tai perskaityk šitų knylos’e. Jų gyvenimas prime-! nuostabus savigarbos pa
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus,
na žvėrišką mažų mergai- jautimas. Jie didžiuojasi
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti knyčių išnaudojimą šilko dirb-stuo, kad jie darbininkai, o
j Iš kur ėmėsi tiek vanaena, kaa visų ga. Su paveikslais. Kaina .... COc.
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- •
tuvėse Šanchajuje. Dirba 80; kai kurių nusivylime net
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos KOKIUS DIEVUS ŽMONES
.galėjo atsirasti po tvano juodveidziai _ nnr»Tn
mažų mergaičių, nuo 13 iki i jaučiama kažkas iškilmini ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- GARBINO SENOVĖJE,
15 metų. Jos visas dienas ir gotai kitų klausimų, į kuriuos negali
Panašios knygos lietuvių kalboje
Bedarbis iš Paryžiaus raatsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta konaktis praleidžia tarp fab
lir aiškiai išdėstvti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei
1
riko sienų, lyg katorginin- i šo:
! Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die“Aš — tarnautojas, kata
kės.
’ ni£ų argumentas gnan. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir koDarbdaviai, gauną dide- likas. Skaitau ir dešiniuo
mokslas nuo pradžios iki galo.
kius jie santikius su žmonėmis turėKaina ............................................ 28c. fc. Knyga stamli ir labai užimanti.
lį pelną, pasamdė tris vie sius ir kairiuosius laikraš.
__ __ Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
nuoles, kurios padeda iš- čius, kad žinočiau: kas už
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI-;
J
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
MATERIALISTIŠKAS
naudoti jaunąsias darbinin- ir kas prieš. Aš perskaičiau
laibai įdomus senovės filosofų dairtc ci ddatiujc * •
kės. Vienuolės fabrike at- jūsų laikraštčje straipsnį,
_ leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 1 UKUuo SUrKA 11M Ao.
i daugelį autorių parašė Iksas. Antra gį knygelė aiškina proletariato fllieka kalėjimo sargų parei-i ‘Nelaimė būti jaunam.’ ir,
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas
gas. Jos seka kiek vieną labai džiaugiuosi, kad jus;
k^ias arba Kaip Atsirado Kalbos, gimdo pasaulyje įvairiausius nuotiParašė Z. Aleksa.
kius, tai perskaityk šitų knygelę.
mergaičių žingsnį ir neduo-1 kreipėtės į jaunus darbinin40 pusi........................................... 10c. Kalba labai lengva. Knyga protau
da joms nei valandėlės ra- kus krikščioniškose profsąjantiems darbininkams neapkaiTA BAKAS.
nuojama. Kaina ........................ 28c.
mybės. Mergaitės gyvena jungose ir į nacionalinių lyKaip jis žmonėms kenkia. Liau-1
lyg kalėjime. Kiekvieną ry-' gų narius. Su džiaugsmu atkimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir enpjAiToųn TPORTIa
1 daugelį iš gyvenimo patyrimų pa1 ĮSUKU A.
tą jas anksti pabudina, ve’r-‘ siliepiu į jūsų kvietimą,
rašė K. J*iklelis, So. Boston, Mass.
gįs veikalas trumpais ir aiškiais
čia kalbėti poterius, po to
“Karo tarnyba man ne1909 m., pusi. 63.......................... 25c. faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės būti
valgytl ir mĮ®gotLIš suteikė laimės. Grįžęs namo
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.
fabriko sienų jų neišleidžia. a§ netekau tarnybos ir šeVieno akto vaizdelis ir monoloV isi mergaičių rašomi arba gįus mėnesius išbuvau be
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
tuvaitė. So. Boston, Mass.
gaunami laiškai * stropiai darbo. Pagaliau suradau
1914 m.., pusi. 23. .......... 10c. GERT IR VALGYT?
Paskutiniąis laikais pasidarė labai madoje balti kailiai. Jie yra daromi
percenzuruojami vienuolių, tarnybą šilko gaminių firi Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
iš visokių žvėrelių ir baltinami dirbtiniu budu. Tai yra kailiukų biznio gudry
KUR MUSŲ BOČIAI
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Vienas laiškas gautas iš moję su 500 frankų algos
bė. kad priveltus moteris pirktis naujus kailinius.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be valgio
GYVENO?
jaunos mergaitės, kuri tar- per mėnesį. Bet po metų aš
.
. . .__ .. ... -i - žmogus silpsta? Ir dėlko vienas maiBiblija sako, kad pirmutiniai fano
duoda daugiau spėkų, kitas ma
T
2*4011
atsidūriau
gatvėj di
nauja aukle Mezon-Lafit
’e, vėl oin
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų įiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
visai atmeta. Mokslas mano, kac druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
KAIP PASIDARYTI
nes ji su savo diplomu ne džiulėje bedarbių armijoje. nuėjau į Limožo meriją būtis Royal, Kazino ir daulonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir s1 dėl jam reikia riebalų ? šituos klausiknyga parodo, kodėl taip manoma mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
gavo jokios kitos vietos, sa Vesti? Turėti vaikų? Musų (miesto valdybą) pas poną gybės turtuolių vilų, kurie
“KRUPNIKO”
Labai įdomus ir pamokinantis
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
jaunuomenė apsieina be jų. N. ir pasiteiravau, ar nega- su panieka žiuri į musų
ko:
skaitymas. Kaina ...................... 25c i
“Man 17 metų, ir jūsų nes sukurti šeima nėra iš lėtų man duoti pašalpos 7 skurdą.”
Lietuviškam “krupnikui” NIHILISTAI
KURGI VISA TAI NYKSTA?
ankieta man labai patiko. i ko...”
Jis
man
atsakė,
1
Taip,
gyventi
tokiose
sągaminti
yra daug būdų, bet Tragedija trijuose _
_ ... Vei- _____
___ __
____
frankus.
aktuose.
Kur nyksta
visi______
tie lobiai,, kuri
ima
Iš Evan-Provanso:
perstato “nužudymų
Bet ar pagalvojote jus apie
kad visiškai nieko negalįs lygose jaunam, tikrai yra vienas žinovas siūlo šitokį ..„las
ka^^mato
nužudymų caro
‘care AlekAleli- žmonės
žmonės‘kuria
kuri*per
peramžius?
amžius? "’šįsį intnmtnranontn •
| sandro II. Labai puikus ir nesun- grojanti polrtiškai-ekonomiškų klanjaunas mergaites,
dirban.
. „
...Štai jau metai, kaip padaryti, bet jeigu as leisiu nelaime!
receptą .
, kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
aiškina garsuis Vokietijos ao1. sudžiovink poros orandžių visoClaIde™krat* teoretikas Kari Kautocias tarnaitėmis? Daugehsj nėra darbo Turiu išmaitm- jam save ‘aprūpinti,’ tai jis
So. Boston, 1913, pusi. 61. .L. 26c.
tapo tarnaitėmis tik todėl,;ti tr;s mažus vaikus: penkių duosiąs man daug pinigų.
JAUNYSTĖS DAINA
žieves
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
kad niekur kitur negalėjoj metų. trijų metų ir keturių Aš jam atsakiau: ‘Jeigu
-------2. Paimk valgomąjį šaukštą
BIBLIJA SATYROJE
,
.
,
,
.KRISTAUS
VIETININKAS?
gauti darbo. O tuo tarpu jos mėnesių. Jaunesnvsis jau jums reikalinga moteris, tai Ei, jaunyste, tu galinga,
pašaipa. I Kanadą- tos
kmvnu
(caraway seeds).
I Parašė .kun. M. Valadka. „
__ -j- Tai
t- ,Biblijos
= ■
Labi juokinga
’ *
„ • . ,
, ,
Knygs knygos neįsileidžia.Labai
mokytos, turi diplomus. Jos mėnuo kaip serga,* ir gydy- jų yra kiek nori,’ ir papra- Tu linksma, šviesi, audringa,
•j. Paimk porą lazdelių cina-j jrąSjaį kritikuoja Romos Katalikų 379 puikiais paveikslais, perstatantapo tarnaitėmis, kad gautų tojas pasakė, kad jis nepa- šiau jį* palikti mane ramy- Kaip žaibai dausų:
mono (cinamon bark).
i^'Tr^^nZTToks kS&s^
payalgyti ir kad galėtų par- sveįks. Aš sunkiai sergu ir bėję. Po to jis man nieko;
4. Penkis gvazdikus (cloves).,^.^
puslJ Kaina
taus.
nieką. nesigaL
lės.
.382
puslapiai.
Kaina
$1.08
Nieks tau kelio neužtvenkia,
nešti ką nors namo, kur jau trečias mėnuo guliu li- nepagelbėjo.”
5. Viena kvorta medaus.
Tau pasaulis galvą lenkia
joms reikia padėti auklėti goninėj. Man reikia ilgo gyDŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Iš Meleno:
__ žmona
-____ liko
Sudėk viską į kvortą'
Iš kovos balsų.
seseris ir brolius. O. kaip sdymosi.. Mano
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na,
“
...Garsiojo
gerbūvio
me
vandens ir virink 15 minu-j
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
mes pavargstame
ir fiziškai bį jokios paramos ir baisia
„4.
aš dirbau
garaže Fon!, .
-- ...
je telpa net 72 “Džian Bambos spyčių. Tada iškošk per švarų
.
,,
t i , Jei pasisvente jaunyste,
ir morališkai, dirbdamos me skurde. Ji kreipėsi į be- tais
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriitenblo
apylinkėse
Darbo
as
audeklą ir duok jam atauš
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
nuo, . 7 ryto
ligi
vakaro. darbių šelpimo biurą. Jai buvo ligi kaklo.. Kai pra-,
- 10 .....
.
,
pagerinta laida. Kaina .............. 28c.
ti.
Kaip
atauš,
įpilk
į
tą
atskirtos nuo namiškių ir atsakė, jog ji neturi teisės
nedarbas, tai as bu-,
skystimą pusę galiono 190
draugų! Visą dieną įžei- gauti pašalpos, nes šeimos sidejo
PAPARČIO ŽIEDAS.
vau
viena
jo aukų. Kovose jaj |ain)ė d
“preof” stiprumo spirito
džiančios pastabos, priekaiš 7ra]va
nemokamai pa -Nedideles pirmųjų
Ir keturios kitos apysakos: (1) Nasutaupo? greita,
ei
iniku„ta
(grain alcohol) ir duok nu
užaitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria)
tai. Mes negalime laikyti ledytas ligoninėj. Tokiu išsieikvojo.. As ispardaviau T * „ , .
BROŠIŪRA SU PEKLOS
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
sistovėti. Kai pasidarys šva
•
i
•
•
LdUiu vainiku.,
savo skurdžiame kam barė-; budu namuose liko sielvar- visus
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
ŽEMĖLAPIU IR KI
savo
daiktus
ir
viena
kius prietaras, burtos ir tt. .... 18c.
rus, supilk į butelius.
lyje nei knygų, nei mėgsta-’ taujanti žmona ir alkani gražią dieną pasijutau vi
TAIS PAVEIKSLAIS.
Iš
to
turėtų
išeiti
apie
ga

Putinas.
mesnių daiktų. Šeimininke;vajka.i.
siškai be nieko. Naktimis a?
ALKOHOLIS IR KUDIKIAL
Paraše
lionas gėrimo.
knisasi musų daiktuose ir1 Iš Limožo:
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
ėmiau
nakvoti
daržinėse.
Įčemodanuose...
A. M. METELIONIS.
“Man septyniolika metų. siknisęs į šiaudus. Mane nu
namieji gėrimai atsiliepia jų vel
APIE VALGIUS PRIE “KELEIVIO” 40 M.
kama. Kas yra arba tikisi kada norą
‘Reikia nulenkti galvą, Aš esu bedarbė ir gaunu
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
baudė
už
valkatavimą.
Iš

sutikti, šypsotis, tylėti tuo;menkus 4 frankus pašalpos ėjęs iš kalėjimo aš stojau
SUKAKTIES
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
Kunigai gąsdina tamsuoAvienos kepsnis
metu. kai verda kraujas. Į į dieną. Už šituos pinigus dirbti prie laukų darbų, bet
įius amžina peklos ugni
EILES IR STRAIPSNIAI.
mi ir nž_ pinigus apsiima
Reikia tylėti, nes namuose; įg tuiau išmaitinti savo mo- atėjo žiema, ir vėl prasidė Avienos kepsniui geriau Ak, liūdna žiūrėti, kaip
kiekvieną
išgelbėt
nuo
Šioj knygoj telpa 23 gražios eiWa,
sia
tinka
šlaunis.
Pašalink
vargsta veikėjai dėl labo
nėra duonos...
Įtiną, kuri serga jau aštun- jo vargas. Nebuvo duonos,
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
amžinų
kančių
pragare
I Puikiai iliustruota. Kaina .... 26e.
Žodis duodamas
'tas mėnuo. Mano tėvas ii nebuvo kuo nusiplauti, bai visas plėves ir taukus, iš žmonijos visos!
tiepauuee. Bet šio* kny
trink
visą
perplauta
česna

I9OC1ALIZMAA IR RELIGIJA.
Jie uoliai darbuojas, mus
gos autorius parodo, kad
bedarbiams
vienas brolis taip pat be gė užėsti gyviai. Taip. drau
; Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
ko
galvele,
apibarstyk
drus

visa tai yra melas ir apkelio vedėjai: jie trokšta
Francijoje yra dešimtys darbo. Toliau taip gyventi gai, tat baisu turint 20 me
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekgaryaU,
mb
1*1"
«*■
nas katalikas ir socialistas: Paraše
tūkstančių jaunų bedarbių, aš nebegalėjau. Nesenai as tų... Neturėti darbo, pras ka, pipirais ir miltais. Į kep žmonijai brolybės saldžios!
tai nėra. Jisai parodo,
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
tuvą įpilk puoduką vandens Jie šaukia vargdienius į
Kaina ......................................... 10e.
tad toj vietoj, kur Bibli
tai vilkėti, miegoti šiauduo ir šaukštą uksuso. įdėk di
darbą
kad
stotų,
kad
keltųs
DEL JOS JIS NUŠOVĖ ŽMOGŲ
ja
aako
buvua
kitąsyk
se, kai iš visur tave veja. delį supiaustytą svogūną.
KODĖL A5 NETIKIU
iš miege ir laisvės jieškotų.
lyg šunį...”
I DIEVĄ?
,a. ii pndėtoa “pekloe”
Kepk vidutiniam karšty, kol
Be galo yr’ liūdna, kad
žemėlapis
tatai
patvirti

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jl»
Iš TruviU’ic:
mėsa gerai aprus; tuomet vargo mus broliai, taip ma
negali
tikėti. Pilna argumentų, kurtą
na.
“Aš esu jaunas darbinin karštį sumažink ir kepink žai brangina veikėjus ge
nssumuš joks jėzuitas. Kaina tos
Kaina 25 centai.
knygutės ..................................... jfoe
kas, statybininkas, bedar iki bus minkšta, nuolatos riausius...
bis. Gyvenu Truvill’yje. kur laistant. Jei sunka išdžiūs Mus meilė dėl jųjų pas
Knyga
MONOLOGAI IR
lu Kny
nebeliko jokios vilties gau- ta, reikia dapilti verdančio mus tik ant ant lupų; širdies
DEKLAMACIJOS.
i ti darbo. Jeigu dar ir gauna vandens.
Sioie knygoje telpa daugybė na o
gilumoje nėr meilės mažiau
jų, labai gražių ir juokingų mnnok,
kas darbo, tai tik tie, kurie
•M BBOADWAY.
Baigiant mėsai kepti, pa sios :
gų ir deklamacijų. Visokios temos
priklauso prie ‘patriotiškojo tartina įdėti keletą skustų
SO. BOSTON. MASS.
darbininkiškos,
revoliucionieriškns
Prisiuntė
tautiškos, humoristiškos ir laisvame
jaunimo.’ Tačiau mes ne jie, bulvių, kad iškeptų toj pa
A. Liutkuvienė.
Taipgi ir pna
niškos. Visos skambios, visos geros
mes tat žinom, nors dauge čioj sunkoj kartu su keps
Tinka visokiems apvaikščiojimama.
A. M. 1OETSUOMĮ
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
lis jaunųjų dar nežino, kaip niu. Stalan duoti karštą su PLAUKŲ PAŠALINIMAS
7747 Navy
m—i.
gerinta laida. Kaina .................
turtuoliai vasarą atvažiuoja burokėlių priedu.
Detrett. MUK
KUNIGŲ CELIBATAS.
voliotis ant pliažų ir vaka
Pašalinti nepageidauja
Si knygelč parodo, kodėl Robot
rais mėto žalioje asloje iš
popiežiaoa kaminai neaipačiooja. čia
Burokėlių priedas
mus plaukus nuo veido ar
iėaiškinta riša jq bepatystės istoriia,
mus išgrobtus pinigus.
Burokėlius išvirink, smul ba kitų kūno dalių, chemiš _________________________________ jos pasekmes ir doriškas dvasiftkifoa
nnpaolimas. Się knyga turėtų pir
“Aš mačiau Dovill’yje Si- kiai supiaustyk, pabarstyk ki preparatai neatatinka
mas
ant
odos
priklauso
nuo
kitkvi€n*!'.JT™; **7“
troenus, Kiappus ir Stavic- pipirais ir druska. Atskirai tikslui, ir kai kada žalingi.
tikrų vidujinių liaukų, tena, dukteris ir mylimosios nepakius su jų išrengtomis merg paspirgink ant sviesto ar Chemiškas preparatas, ku tam
m . .
,
,
,
pultų J tokių kunigų globa^ ParaM
Turint perdaug plaukų kun. Geo. Toįresend Fot, D. D., rašėmis. Ir visa tat musų są& margarino smulkiai sukapo- ris išnaikina plaukų šaknis,
.F*rd.ina.nd
kaiton! Aš mačiau, kai Šit-; tą svogūną ir sumaišyk su taipgi kenkia ir odos audi- ant veido, arba ant rankų,
roenas, girtas, tartum kiau-Į burokėliais, užkaitink, įdėk nėliams.
reikia patirti, ar nėra vidu
Viena iš geriausių prie jinės liaukos perdaug akty- LYTIŠKOS LIGOS.
lė, išėjo iš kazino penktą; keletą šaukštų tirštos rugšIr krip nuo fų apsisaugoti. ParaM
valandą ryto po to, kai pra-; čios Smetonos ir duok sta- monių pašalinimui plaukų vės. Suradus, kad taip, jų O-ras
F. Matulaitis. Antra, pertiurtnuo odos yra elektra. Bet akty V iškurną galima suregu- ^ u papildyta
Šitas vyras, kap. Miiier, aaoar seai Diew iotko lošė tris milionus frankų, lan. Kam patinka, tai gali_
laida. Kaina .. 28e.
kalėjime, kam nušovė kapitoną Dale, norėjusį paverž Mes gyvename turtų ir pra- ma šaukštuką kitą uksuso čia jau reikalinga gydytojo'liuoti gyduolėmis ir plaukai
“Keleivi*,” 63S Broad
ti šitą jo žmoną. Ši nuotrauka buvo padaryta laimin bangos šalyje, tarp tokii/ įpilti, nes burokėliai gar- ranka. Ir reikia pasakyti, neaugs.
rūmų, kaip Normandi, vieš- dėsni rūgštus.
.kad perdidelis plaukų augi-,
Dr. T. D.
S««th Boston, Ma**.
gesniais laikais, kuomet jis da nebuvo kalėjime.
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Pabėgėlio Laiškas

KELEIVIS, SO.BOSTON

JAUNA MOTINA TEISME

Septintas puslapis

kiu nukankintų žmonių bu-i
!>••>!
• *
•!
I • .
• •
vo ir kitose Lietuvos vi^se.
Čia tik paminėjau labai
f
mažą tdalelę komunistų vei,
vvo
Grigaitienė-Zurlytė Ona.
Kaladziuskiene Ona, gyvenusi Pnikimo LictU\ OJ. Kiek. jie yv&. Grigaliūnai, Leonas ir Alekas, iš ladelphijoj.
Lietuvai pridarę skriaudų,1 Gugpėdžių km., Pašvintinio vaisi-., i Kalinauskienė Marė, gyv. Water-

Paieškomi Amerikos Lietuviai

“Keleivio” skaitytojas L. muose sėdėję asmenys... ViBuinis iš Camribge, Mass.isa vyriausieji valdžia iš koc,inL-n vra anrsiŽvti n ViaV Šiauiių apskr.
: būry, Conn.
gavo laišką nuo savo gimi munistų partijos ėjo.
• UnhU yid aprašyti, O nleis.
Grigaliūnas Pranas, sūnūs PoviKanapolienė-Tamaš'unaitč Ieva, iš
jie dabar Lietuvai daro lo, iŠ Keginių-Kupiškio, gyv. New Jurgeliunų, Ukmergės apsk., gyv.
naičio, pabėgėlio iš Lietu Komunistų partija kišosi
7ui7rln fui ni
nebe-1 Yorke.
Arosterdam, N.
ves. Laiške giminaitis plato į visas Įstaigas ir ką ji Įsa
i .
Jk
v ,
i Grimalauskas Juozas, iš Alksnėnų,
Kareivos, Antanas ir Vytautas, suI UZgVdVS nei per Šimtą me- gyv. Newarke.
nųs Antano, Kėdainių apskr., gyv.
kai aprašo, kodėl jis bėgo kydavo, tą visi turėdavo
Gudaitis Jonas, šilininkų km., Ki- New Yorke.
i tų. Iš to bus matyti, kodėl dūlių
iš Lietuvos. Laiške sako:
šventai vykdyti. Tuojau pra
vai., Šakių apskr.
Kasey-Kaupaitė Stasė, duktė Ado
mes bėgome nuo komunis Gumauskienė Kazimiera, iš Viekš- mo, iš Daukšinos-Ramygalos, gyv.
Mielas dėde:
dėjo komunistai areštuoti
Hartforde.
tų ii- jokiu budu pas juos nių, gyv. Rochester, N. Y.
Labai nudžiugau gavęs iš visus tuos žmones, kurie prie
nan-vičiTYva vorcio,,
i Gurklys Povilas, sūnūs Jono, kiKasparavičiutė-Pakut Bronė, jos
neglĮ^ime, \eičiau žūsime,)^ - Subačiaus vai., Panevėžio ap., vyras Jonas, ir vaikai, Balys, BroTamstos šiomis dienomis Lietuvos tarnavo atsakingesbet pas juos nepateksime. įgyvenęs Kanadoje.
‘nė ir Apolonija,
laišką, už kuri širdingiau nėse vietose; kurie buvo į! Gurklytė Zosė, duktė Kazio, nuo
Kasputis Antanas, Upynos kaim..
siai dėkoju ir esu labai pa vairųs visuomenės veikėjai.
Žinau tokių Žmonių, kurie Subačiaus, Panevėžio apskr., gyv. Skaudvilės vai., Tauragės apskr.
Yorke.
Kastraviekienė-Kirkilaitė Birutė, iš
tenkintas, kad Tamsta tebe Visi tokie asmenys buvo ko
r ries užeinant į Lietuvą ko New
Gužauskas Mateušas, sūnūs Ma- Gailiunų km., Pušaloto vai., Panevėsi gyvas. Aš esu Tamstos gi munistų vadinami “liaudies
munistams, buvo slapti ko teušo, Gruzdžių vai., Šiaulių apskr. žio apskr., gyv. Binghamtone.
Huberienė-Jonaitytė Stasė arba
Katauskier.ė Antosė, gyv. Belden,
minaitis P. B. Mano tėvas priešais” ir vis turėjo būti
munistų veikėjai ir agitavo Huber
Stella, Vaigailių km., Lygu- Illinois.
mirė 1939 m. birželio mė- sunaikinti. Daug susipratužmones stoti prie komunis
vaI
' Katibene-Gaigalaitė Grasilda, dukIndrulienė-Taunytė Jovana, duktė tė Povilo, Ratkunų km., Saločių vai.,
nesj. Aš tamstą dar gerai šių lietuvių buvo sukišta j
tų, ir kai pamatė tikrą ko Juozo,
iš Žeimių, Šiaulių apskr.
, Biržų apskr.
atsimenu, kada buvai par- kalėjimus ir apie jų likimą
munistų tvarką, atsisakė vi Indrilienė
ir jos dukra Julė, iš
Kauniteis .Jonas, sur.us Karolio, iš.
vai., Šiaulių apskr., gyv. Ribokiškio-Kovarsko, gyv. Chicagoj.
važiavęs i Lietuvą, aš tada niekas nieko ligi šiol neži
sai iš komunistų ir apie ko Linkuvos
i Kaušaras Arsenijus, iš Padeginės,
buvau dar nelabai didelis. no. Prasidėjo įvairus žmo
munizmą nebenorėjo nė gir Philadelphijoj.
Ivanauskai ar Iwanowski, Boleslo- Bėdos vai.
Visą laiką gyvenau Lietu nių šnipinėjimai. Kiekvienas
dėti. Aš taipgi apie juos ne va, Juozas ir trečio vardas nežino- į Kau: evičius Juozas, gyv. Pittsburmas, broliai Tomo Ivanausko, kilę ghe, Pa.
voje, savo gimtinėje. Buvau doras lietuvis buvo šnipinė
Chicagos teisman buvo atgabenta šita 24 metų am noriu girdėti.
iš Utenos apskr.
Kavaliauskas Bronius, sūnūs .Joišmokęs šaltkalvio, tai yra jamas ir buvo didžiausia žiaus motina, Dorothy Campbell, kurią policija kalti
P. B. .Jakulis Juozas, Kazylių km., Kriu- no, iš Papšių-Debeikių, gyvenęs San
kių km., gyv. Kanadoje.
h rancisco, Calif.
sliesorių amatą, turėjau už baimė ką nors išsitarti prieš palikus viešbuty be priežiūros savo vaikuti. Jos vyras
Jankaičius Juozas, iš Alksnėnų,
Kaveckas .Jonas, I.iong., Pakryžių
LIETUVIŠKOS
SPAUDOS
sidėjęs savo dirbtuvę ir dir komunistus, o jei išsitarei, randasi Californijoj, o ji čia įsimylėjo į jurininką ir
km., Panevėžio apskr.
gyv. Newarke.
Kazlauskas Kazys, sūnūs Petro, iš
Janešas, Telšių vai. ir apskrities,
bau gerai pragyvendamas, tai žinok, kad busi areštuo nori su juo tuoktis. Nuo pirmutinio vyro reikalauja di- IR KNYGOS REIKALAI
Pakalniškių, Veliuonos vai., gyvenęs
gyv.
Chicagoj.
BRAZILIJOJ
tas,
tardomas,
kankinamas
kartu valdžiau ir ūkį.
vorso.
Janulaitis Pranas, gyv. Detroite. Chicagoje.
Kazlauskai, Vladas ir Motiejus, sū
Janulis Tomas, sūnūs Mato, kilęs
Bet užėjus karui užėjo ir ir sunaikinamas, kaipo “liau
Sao
Paolo
(LAIC)
—
Se
iš I-aibalių km.. Veisėjų vai., Seinų nus Antano, Sapiegiškės km., Ne
man sunkesnės dienos, ne dies priešas.”
kentėjo — gavo kalėjime kitokius buvusius lietuviškų
dzingės vai., gyv. Worcesteryje.
gyv. Chicagoje.
ėjo trys
lie- i apskr.,
Iš namų savininkų buvo sėdėti, o kiti net Sibire at organizacijų narius. Nak niau... Brazilijoj
Kinčinas Pranas. Mažeikių apskr.
begalėjau gauti reikalingos
. ,
... .
,,T . ,
Janušaitė Stasė, duktė Leono, giKlapatauskaitė Marė.
tuviskl
laikraščiai:
Lietumus
į
Amerikoj,
gyvenusi
Bostone.
atimti
visi
geresnieji
namai
medžiagos, pradėjo rastis
sidurė. Taip pat pyliavos ties metu atvažiuodavo prie vis,” “Lietuvių Aidas Bra Janušauskai, Juozas, Kazys, Pet Klapatauskas Ignas.
Klapatauskas Mykolas, gyv. Chi
visokių trukumų, nebegalė ir pats namų savininkas tu pilti buvo uždėtos ir tiems, buto automobilis su gink
ronėlė, kilę iš Graužiu km., Viduk cagos
apylinkėj, kame turi ūkį.
zilijoj
”
ir
“
Šviesa.
”
Visi
jie
rėjo
valdžiai
mokėti
nuomą.
lės
vai.,
Raseinių
apsk.,
gyv.
Chicago.
jau patenkinti visų užsaky
kurte naujai buvo gavę že luotais policininkais, prikel buvo uždaryti, kai Vargo Janušauskas Leonas, sūnūs Felik Kodakauskas Juozas, sūnūs Anta
mų ir bendrai visas gyveni Taip pat valdžia atėmė vi mės: reikėjo duoti grudų, davo niekuo nekaltus žmo
so, Skėrių km., Židikų vai., gyvenęs no, Kirkunų km.. Rokiškio ap., gyv.
Brooklyne.
mas buvo pakrikęs. Galų sus malūnus, lentpiuves, fa bulvių, mėsos, vilnų, pieno nes, įsakydavo per valandą diktatūrinis režimas buvo Bostone.
Kondratavičius Vincas, sūnūs And
išleidęs
įstatymus,
varžan

Jargencas Juozas, Vangų kaimo,
gale atėjo toks momentas, brikėlius ir visus padarė val ii- kitų produktų. Niekas ne pasiruošti visai šeimai išva
riaus, iš Stripeikių-Linkmenų, gyv.
Kauno
apskr.
Yorke.
kad turėjome apleisti savo diškus. Krautuves irgi atė žiūrėjo ar žmogus turi kar žiavimui, leisdavo pasiimti čius spaudą svetimomis kal Jasilionis Stasys, sūnūs Igno, Pu New
Kovas
.Juozas, Gykių km.
bomis.
Dabar
gyvenimui
mė
ir
prijungė
prie
koope

vai., gyv. Chicagoj.
namus ir atsidurti tolimoj
vę ar avį, vistiek reikėjo šiokių tokių daiktų, susodin gryžus į normalias vėžes ir šaloto
duktė Kazio, iš Puškonių, Rokiškio
Ječius Povilas, sūnūs Prano, Ku
ratyvo. Taip, kad nieko ne valdžiai duoti pieną ir vil davo į automobilį ir kaip
Kraskauskienė-Bulovaitė Karolina,
žemėj.
piškio
miest., gyv. Chicagoj.
apskr., gyv. Gardner, Mass.
kraštui
tvarkantis
demokrabeliko
žmonių
rankose,
vis

Iš namų išbėgome 1944
Jenčius Juozas, Plokščių vai., Ša
. , . .
ny. Taip, kad gavusieji že- kokius plėšiku- su ginkluo- ....
Krauklis Antanas, gyv. 4528 So.
kių...
apskr., „
gyv. New Yorke.
ta
sartrvba
veždavo
i
ffelžtin
?
ais
P
a
*
nndais
’
ir
vel
dl
m. spalių mėn. 7 d., kada kas buvo valdiška.
Sacramento Avė., Chicago.
• mes jos jau nebenorėjo ir
:
..
r f ® • deja galimvbės atgaivinti Ješmantas Jurgis, Silsodziu kaim., Kreipavičius .Juozas, gyvenęs 133
rusų kariuomenė puolė Se-' Prieš užimant Lietuvą ko Į stengėsi ją nusikratyti. Tas ošintas
vaS^fr Skal
spaudą. Dfja, su'**•-■* Blaine St., Xew Yorke.
ar Jogschies, Frikas.
dos miestą ir armotų kulkos munistams, krautuvėse bu visa buvo daroma todėl, prekinius vagonus n uzKal ,sWuriama su fįnansinįais Jogšys
Kripas Stanley, iš Lietuvos atvy
Jonušas Leonas, Skėrių km., Židi kęs 1938 m. ir gyv. Chicagoj.
sproginėjo prie pat musų vo pilna įvairių prekių, dra kad žmonės savo žemę pa davo duris. Pirmiausiai at-1
kų vai., gyv. Bostone.
Krivickai, Kazimieras ir Antanas,
kiemo. Bėgant visą laiką bužių, avalynės ir t.t. Kaip vestų bendriems ūkiams — skirdavo vyru? nuo moterų, sunkumais. Anksčiau veiku Juodelis Antanas, sūnūs Adomo, iš Radviliškio
vai., gyv. Philadelphijoj.
lietuvių spaustuvės, Anykščių vai., gyv. Chicagoj.
Kucevičius Antanas, sūnūs Vlado,
frontas ėjo paskui mus. Po tik įėjo į Lietuvą rusų ko- kolchozams.
vaikus nuo savo motinu ir sios
Juonytė Marcelė, duktė Maižie- Nemaniūnų km., Birštono vai., Aly
likviduotos, su- šiauš,
įvairių įvairiausių pergyve-1 munistinė kariuomenė, tuoj . Butų buvę ir daugiau įvai- niekam neleisdavo prie va- daugumoj,
kilusi iš Daugų vai., Alytaus taus apskr.
nrJL; ^i^- nanin _
gyv. Bostone.
nimų/atsidūrėm Vokietijoj,)karininkai puolė į krautu- nų apsunkinimų daroma u- gonų prieiti• Ž“onfe užkalKučinskas Juozas, arba Kuchins
sunkiaj Jakeliamu apskr.,
Juozevičius Juozas, sūnūs Miko, iš Joseph, iki 1938 m. gyv. Brooklyne.
o galų gale patekom į Da- ves ir ėmė pirkti, kas tik ką kinmkams ir ūkininkai pa- tuose vagonuose prabūdavo
K
* Kupiškio, gyv. Brooklyne.
Kučinskas Jonas, sūnūs Motiejaus,
niją. Kartu su manim į Da- beišmanė. Daugiausia pirko tys butų buvę priversti sa- stotyse po kelias dienas lėšų, kas be paramos iš ša Juška Bronius, sūnūs Tomo, iš Ši iš Paltininkų, Trakų apskr.
Raseinių apskr., gyv. Chicago.
Kukanskienė - Gustaitvtė Elzbieta,
niją atvyko mano motina...!rūbams medžiagas ir avaly- ! vo žemę atiduoti į koieno- i/auv žuivfrrG vagonuose uz- lies, sunkiai įmanoma. Taip luvos,
-Įučlcgvičius Juozas. Pakuonio km., duktė Motiejaus, Šilavoto vai., Mapat
keliamas
klausimas
ir
Kauno apskr., arba jo šeimos nariai. riampolės apskr., gyv. Waterbury.
Musų šeimyna čia dabar su nę ir nešėsi didžiausius ry žus, bet tą sutrukdė vokie ' troško.
knygų
leidimo.
Dabar
jau

Juškytė Elena, duktė Stasio, iš
Kuntauskaitė Ona, iš Kupstų, Pu
šulius.
Vėliau
karininkai
iš
sideda iš penkių asmenų.
Karui prasidėjus, nespė čiamas jų didelis trukumas, Šiluvos,
čių karas. Paprastiems dar
Raseinių apskr.
šaloto vai., gyv. Binghamtone.
Gyvenam kartu su kitais lie rusijos parsigabeno ir savo bininkams irgi buvo ne gu- jusius išvežti vagonus su
T TC1 A
_ .___ _ .
1 Kadžiauskai, Martinas ir Antanas,
Kurelaitis Baltrus, Girkalnio vai.,
, Raunamieji spaus- i Menciškės km., Kapčiamiesčio vai., Raseinių apskr., gyv. Baltimorėj.
tuviais tremtiniais Danijoj, žmonas, kurios buvo labai j d rus gyvenimas. Dirbti rei- ' žmonėmis Vilniaus stotyje . .'
eina iš rankų i ran-įgyvenę chicagoj.
Kvedarai, Izidorius, Antanas ir
Nymindegab stovykloje iri prastai apsirėdžiusios. Ka • kėjo daugiau, negu pirma,! komunistai sudegino. Per vi- diniai
Į.„ę.
*
I Kairiukštienė - Mikalonytė Marija. Jonas, Kreivių km., Tauragės apskr.
I duktė Simano, iš Dusnyčios, Seinų
esame Raudonojo "Kryžiaus rininkai jas papuošė Lietu- uždarbis nedidelis. Jei dar-pai trumpą laiką komunisJieškomieji ar apie juos žinantieji
globoj. Apie savo gyvenimą !vo j pirktais rūbais. Bendrai bininkas pavėluodavo i dar- tai į Sibirą išvežė daug;
lmri» apskr.
"Kairys Petras, sūnūs Petro, Alek-1
^'Kepti i:
Danijoj aprašvsiu kitą sy imant, ir pati rusų kariuo bą nors penkias minutes, ‘«^tenčiq lietuvių visai ne-, k |bu - «Kelei
km’ Pane’M" val- eyv' 41
tSaTt.
menė buvo blogai apreng jau gaudavo bausmės, o jei kaltų. Is Sediškių įsveze
kį.
J
Dabar Tamstai kyla klau ta, daug kareivių buvo su . pavėluodavo keletą kartų,! Gadonus, vyrą ir žmoną, kusimas, kodėl mes bėgome sudriskusiais rūbais.
1 tai buvo atleidžiamas iš Į'ie buvo po 80 metu amž.,
nuo komunistų ir kodėl ne Vėliau buvo atimama iš darbo ir gaudavo kalėjimo išvežė už tai, kad jie buvo
pasilikome Lietuvoj jiems stambesniųjų ūkininkų že arba darbo stovyklos. Lie- turtingi. Taipgi išvežė iš Aantrą kartą užimant Lietu mė ir bepaliekama tik 20 tuviams nepratusiems prie merikos grįžusį Antaną Davą. Taip galėtų klausti tik hetarų, o kita žemė buvo iš tokios vergijos, gyvenimas pku su visa šeima irgi už
tas, kurs komunistų gyveni dalinta bežemiams. Pavasa atrodė tikras pragaras, to-, tai, kad buvo turtingas: ir
mo nėra matęs. Mes ištisus rio laike valdžia paskyrė u- dėl kaip galėdami bėgo į daug tokių visai nekaltų
metus jau gyvenome po ko kininkams pyliavas pilti. Vokietiją per rubežių, nors žmonių buvo išgabenta nie“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
munistine valdžia ir patyrė Čia ūkininkui reikia sėti že rubežių saugojo stipri ka kas nežino kur ir apie juos
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalyku. Jis pasako
me visas jų gudrybes, visą mė, o čia reikia grudus val riuomenės sargyba. Daug jokių žinių nebeteko išgirs
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
jų santvarką ir visą jų reži džiai atiduoti. Daugumą u- lietuvių pabėgo į Vokietiją. ti.
mą. Kai tik Lietuva pirmą kininkų šis įsakymas pasta Nekurie bėgant žuvo.
To žmonių trėmimo Įbau
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
kartą pateko komunistų val-ftė į labai blogą padėtį, nes Paskiau bolševikai pada ginti žmonės, ėmė slapsty
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
džion, tuojau tapo iš tamy- nekuriems ūkininkams rei rė šitokią gudrybę: išleido tis miškuose, nebenakvojo
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadary t’ klai
bu atleisti visi senieji val kėjo tiek grudų duoti, kad slaptus agentus, kurie klau namie ir visi trokšte troško
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
dininkai ir tarnautojai ir pa jie nė turėte tiek neturėjo. sinėjo po žmones, kas norė karo pradžios. Prasidėjo ru
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
skirti nauji. Valdininkais Už neatidavimą grudų pa tų išbėgti į Vokietiją ir jie sų karas su vokiečiais ir su
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
buvo skiriami įvairus chuli-' skirtu laiku buvo dedamos siulijosi pervesti per rube trukdė rusams tą baisųjį
tas” išaiškintas.
ganai, tinginiai, kurie bijo-1 labai didelės bausmės ir žių už tam tikrą atlyginimą. žmonių trėmimą. Prasidėjus
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas.”
davo darbą dirbti ir kalėji- daug ūkininkų nuo to nu- Kai žmogus su tais agentais karui rusai Sedoje surinko
Ką raiškia meiJč ir ii kur Ji pa
Ar galima nustatyt bosimo kud’kio
reina ?
lytis iš kalno? D-ras Re< d, r sako.
susitardavo, agentai paim apie 27 visai nekaltus žmo
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkia ? kao gai'ma. ir “Teisingas Patarėja^”
davo sutartus pinigus, o pa nes ir nusigabenė apie 4 ki
Ką reiškia "pirmosiom nakties tei oadno<la jo nurodymus, kaip tai pa
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
tį žmogų vesdavo neva per lometrus nuo Sedos. Rupeiir dvarponiai?
Kodėl tūlos moterys netnri vaikų.
rubežių, bet atvesdavo prie kių kaime prie vieškelio vi
Ką reiškia šlinhiria žiedas? Balta ksK* ir labai nori? “Teisingai Patarė
LIETUVOS RESPUBLIKOS
pasienio sargybinių ir per sus sušaudė. Sušaudytųjų
jauno-ios šl?bė? Jaunosios Šydraa? ja!)” ir šitų kiausimą atsako.
Ryžių barstymas jauniems ant £altarpe
yra
ir
Tamstai
gerai
Kokius vyrus moterys myli ? Ko
duodavo
jiems.
Tada
to
vų? “Medaus Mėnuo?”
ISTORIJA
kias
moteris myli vyrai? Arba ko
žmogaus niekas jau nebe- pažįstamas Andriejus duo
Kaa reikia jaunai merginai žinoti kios moterys nenrivalo tekėti? “Tei
prieš
ištetėjin-ą
kad
nepadarą
*u
klai

singąjį Patarėjas” paakys ji ma v:>matydavo. Nekuriems iš da — buvęs kadaise Ame
SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.
dos?
mano pažystamų pavyko rikoj. šiuos visus žmones
Kokio amLaus frenauma tekėti ir «»•Kaa reikia žinoti, kad vaikai batą
vesti ?
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų
sveiki ir gražus. ! Kaip turi užsUaipasprukti iš tokio pavojaus, rusams nurodė jų šnipai.
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši Kyti nėščia moteris? Kaip rtiu.a au
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
jie buvo jau atsidūrę kalėji
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kudikj?
Tuo pat laiku komunistai
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
me, bet karui kilus pabėgo. išbėgdami iš Lietuvos Tel
Moteries anatomija ir fiziologija
labai svarbus, nea nuo jo priklauso
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
Kodėl kunigams turėtų būt už
gyvenimo laimė ar nelaime, bet ką
Visa butų buvę pakenčia šiuose, Rainių miške nužu
drausta
kaibet apie teimy atakos rei
viai
slepia,
tą
atvirai
pasako
'
‘
'fmincija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuokalus?
Patarėjas.”
ma, bet lietuviams užėjo dė 73 visai nekaltus lietu
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
i visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
pats didžiausias siaubas. vius, kurie buvo paimti už
Patarėjas” atsako aiškiai ir rntso
mas. Turėt ar neturėt vaikų? 'lai
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
1941 metų birželio mėnesį lietuvišką veikimą i kalėji
opiausia kiekvieno* ėeimyiio- klausi rMsdepdamas.
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ruma*. Ir *'Teisingas Patare/ss” eta
Knyga graži, au paveikia.s, 221
prasidėjo lietuvių trėmimas mą, šie lietuviai buvo nu
patiekia (domių informacijų.
puslapių, silpna.s aud.mo apdarais.
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius.
į Sibirą. Šitas komunistų kankinti pačiu bjauriausiu
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
Be to, “Teiainvats Patarėjas' pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
darbas įvarė lietuviams tiek budu. Komunistams išbė
Kaip
prasidėjo pasaulis?—is kur k kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo,
baimės, kad visi laukė karo gus šie nukankintieji buvo
rado žmogus aut žemes?—ir daug-daug kilų įdomių dalybų.
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
pradžios, verčiau norėjo žū iškasti ir apžiūrėti gydyto
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo aunaud »ti tokie mokslo vei
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ti, negu patekti į komunis jų, ir vėliau buvo surengta
kalai, kaip VVeilao “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,“ Boeische s “žmogaus Evo
paroda jų fotografijų ir
tų nagus.
liucija," L>-ro Gatės “bexual ’lhruths“ ir daugybe kitų. ia: km :u a.trmusių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
Komunistai pirmoj eilėj kankinimo įrankių.
kykia ir papuošimai namuose. Kaina $ 16G Užsisakykit “’i ftirinj-**
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
pradėjo vežti į Sibirą visus
Apylinkės žmonės pasa
Patarėją.
“
'~
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
susipratusius lietuvius pa koja, jog kankinimo metu
Kaina...................................................... $1.00
triotus, jų šeimas, buvusius komunistai paleidę buvo
KELEIVIS
Lietuvos karininkus su šei- automobilių ir tankų moto636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
KELEIVI8
momis, buvusius policinin- rus, kad aplinkiniai žmonės
636 Broadway,
So. Boston, Maas.
kus, tarnautojus, buvusius' negirdėtų kankinamųjų vai-(
valdininkus, ir visus turtin-. tojimų, o aplinkui buvo apgesnius žmones, šaulius ir [statyta stipri sargyba. To-

TEISINGAS PATARĖJAS

f

I

KELEIVIS, SO. BOSTON

Altuntas puslapi*

Nr. 4, Sausio 23 dieną, 1946

RADIJO PROGRAMA
Taryba jau suvienijo visas gaus Vaitų bažnyčios,
didžiąsias musų organizaci-: Velionė palieka našlaiCambridge socialistai per
jas, sroves ir spaudą. Ji su- čiais dvi dukteris, Anastazi- Lietuvių Radijo Korpora
eitą šeštadieni turėjo savo
Lietuvos klausimu
šaukė Chieagoje didžiausį ją ir Emiliją, ir vieną sūnų cijos programa ateinanti neistoriioi Kon-,
Kon-: Frankj,
Franki kurs dar tebėra ar-l
susirinkimą L. Pil. Kliube.
musų išeivijos istorijoj
ar dėldieni iš W0RL stoties,
Perrinkta valdyba, i ją Įei-į Lietuvai R. D-jos seimas. gresą. Ji palaiko ryšius su mijoj ir dar nežinia ar su 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
i na sekantys draugai: Zaby- Įvykęs So. Bostone 1946 m. musų broliais išblaškytais spės atvykti ant motinos lai- 10:30 ryto, bus tokia:
tis — pirmininkas, J. And- sausio 20 d. ir apsvarstęs po visą Europą. Ji užlaiko dotuvių. Franas tarnavo už
1— S. Shapas iš Hudsono
Įrevvs
— sekretorius, A. Wa- Lietuvos nepriklausomybės Informacijų Centrą, kuris junuose, buvo Vokietijoj,
Bostoniškiai Iškilmingai Minės Lietuvos
ir jo muzikantai.
leyka - iždininkas ir Mar-jklausimą, nutarė:
renka žinias apie lietuvius bet laukia paliuosavimo.
Nepriklausomybę
tinas finansų raštininku. Remti Lietuvos nepriklau- ir informuoja laikraščius.
Pernai kovo mėnesi Ra- 2— Dain. E. Burbulienė ir
Susirinkime išklausyta pra somybės idėją visais gali Todel musų draugijos! gauskų šeimą ištiko kita ne- O. Savičiunienė.
nešimų iš kuopiečių veiklos mais budais, tuo tikslu or seimas. Įvykęs South Bosto- {laimė, tada mirė jų tėvas.
RUOSIA PRAKALBAS IR KONCERTĄ
3— Pasaka apie Magdutę.
Įvairiose
organizacijose,
pa

ne
1946
m.
sausio
20
d.,
ra-----------------ganizuoti
Amerikos
lietu

Dainuos Barbora Darlys ir Marijona Kižytė
skirti delegatai i šaukiamą vius ir kviesti talkon kitų gina dėtis prie Amerikos Curley pripažintas kaltu
REIKALINGAS VYRAS
Lietuvos Nepriklausomy- Lietuvai Remti Draugijos l socialistų apskričio konfe- tautų organizacijas, kurios Lietuvių Tarybos ir tas gruKuris moka beluoti vilnas ant sle
bei minėti Bostono Lietuvių
seimas
į renciją vasario 3 d. ir iš
J. M. Curley, naujai iš giamos mašinos (baling press— wool
Darbas per apskritus metus
Komitetas pereitą penkta--------klausyta bendrosios “Kelei
rinktas Bostono majoras ir stock).
ir mokestis gera. Dirbti 5 dienas i
dieni turėjo dar vieną poPraeitą sekmadieni South vio” ir LSS sukaktuvėms
(4)
kongresmenas, buvo teisia savaitę. Kreiptis j:
sėdi. Posėdis Įvyko šv. Pet- Bostcne. L. Piliečių Draugi- paminėti ruoštos vakarienės vo tikslo pasiekti.
vienybė težydi’’
B & B WOOL STOC K CORP.
mas Washingtono prisieku229 A St., So. Boston.
ro ir Povilo parapijos kle- jos svetainėje posėdžiavo apyskaita.
Taigi, šalin iš Lietuvos vii šiųjų teisme už naudojimą
bonijoj. Dalyvavo skaitlin- Lietuvai Remti Draugijos Cambridge socialistai nu-jsokie okupantai ir jų paka- Brightono Lietuvių Kliubo pašto “apgavystės tikslams,”
PEKAKNĖ ANT RENDOS
gas būrys musų organizaci-’metinis seimas. Dalyvavo tarė ruošti metinę socialis-l likai!
veikla
Teismas pripažino ji kaltu. Gerai įrengta pekaroė ir krautu
jų atstovų.
"
(64 delegatai nuo Įvairių or- • tu vakariene. Ji ivyks kovo! Lai gyvuoja laisva, nepri-------Jam gręsia bausmė iki 47 vėlė prie jos. Yra visos mašinos, jPosėdis padarė eilę svar- ganizacijų ir draugijos skv- 3 d. Cambridge L P. Kliu-'klausoma -ii- demokratinė Brightono Lietuvių Kliu- metų kalėjimo ir $19.000 rankiai ir pečiai duonoms, pyragams
ir keikams kepti. Biznis išdirbtas
bių tarimų. Gauta atsaky- rių. Ypač gausiai delegatais bo patalpose. Cambridge Lietuvos respublika,
per 20 metų ir eina gerai. Remia
bo metiniame susirinkime pabaudos
mai iš kalbėtojų ir daini- pasirodė Worcesteris ir Bos- draugai tikisi savo vakarie
šiuo adresu: i iii
buvo išduotas valdybos ra J. M. Curley sako, kad jis nebrangi. Kreiptis
G. SVELNYS,
ninkų. kurie buvo kviesti tinas, bet buvo atstovų ir, nei talkos ir dalyvių ne tik
portas. Pasirodo, kad kliu- tęs kovą teismuose iki jis
163 1 St., So. Boston, Mass.
Karo pabėgėlių reikalu
dalyvauti šiame Lietuvos iš Montello. Haverhill ir ki-{
bas padarė per pereitus me bus visiškai išteisintas. Nors
pavieniuCambridge
bet
iš
Bosto-i
Nepriklausomybės minėji- tų vietų. Buvo ir 1
I
tus $33,227 apyvartos. Iš ir atrastas kaltu. Curley ga boris beverage co.
no ir apiehnkių.
Lietuvai
Remi
i
Draugijos
me. Kalbės kun. Jonas Bal- draugijos narių.
Rpr.'
visas išlaidas, gry li pasilikti miesto majoru, 229 E Street, South Boston
seimas, Įvykęs South Bosto mokėjus
kūnas, is Brooklyno: ‘ KeSeimą atidarė ir ji vedė
pelno liko $9,020.24.
nes Bostone nėra tokio Įs Pristato toniką, vyną ir viso
ne 1946 metų sausio 20 d., noBrightono
leivio redaktorius J. Ja- vice-pirmininkas J. Tuinila.
Kliubo
narių tatymo, kui-s draustų nuteis
kios rūšies alų baliams, vestu
nuškis ir adv. Kalinauskas, Kol manfiatų komisija tik Remia Lietuvos žmones nutarė Įgalioti, ir šiuo nuta susirinkimas nutarė sureng
tam
žmogui
būti
miesto
gal
rimu
Įgalioja
savo
valdybą,
vėms
į namus ir sales.
(-)
is So. bostono. Dainuos B. rjn0 delegatų mandatus,
ti bankietą apie balandžio va. Sako, Bostono majoras
jei
ji
matys
reikalo
ir
jei
Savininkai:
Pa.r.Ys .ll ^Janjona Kizvtė, pirmininkas pakvietė kalbė Šiušių storo savininkas
mėnesĮ. Nariams dalyvavi
lį iš Ne\v i orko.
;
Lietuvos garbės konsulą Pečiulis, So. Bostone, paau bus galimybių, išleisti be mas bankiete kainuos $1, o gali ir iš kalėjimo miesto
Jonas Arlauskas ir
Lietuvos Nepriklausomy-'afjv ą Shallna, adv. Kali- kavo BALF Bostono sky specialaus draugijos seimo pašaliniams bus $2. Bankie- reikalus tvarkyti.
Juozas
SkendalLs.
bės minėjimas bus vasario'nauską adv j Grigalių. riui 40 porų naujų šiušių tarimo iki penkių šimtų do tas žada būti labai šaunus.
Šiuo
tarpu
musų
miesto
Telef.
:
ŠOU 3141.
10 (L, South Bostono Mum- jablonski, ŽemaitaitĮ, Dva- Lietuvos vargstantiems žmo lerių ($500) pargabenimui
Bronius Kontrim. majoras savo bylą perkėlė
cipal svetainėje, ant Broad- recką. Kalbėtojai pasveiki- nėms aprengti. Tai brangi ir sušelpimui Lietuvos karo
Į aukštesni teismą.
way, tai^p G ir H gatvių.
no suvažiavusius delegatus ir labai dosni parama musų! pabėgėlių iš Europos Į Jung.
A. J. NAMAKSY
Valstijas. .
Mirė Mary Ragauskas
Bostono ir apylinkių lietu- ir palinkėjo Draugijai sek- vargstantiems broliams.
REAL ESTATE & INSURANCE
Mirė Raulynaitienė
K. Vileišis Įteikė BALF.
viai yra kviečiami skaitlin-, m ingai tęsti jos naudingą
Vienybė* klausimu
414 W. Broadway
Ši antradieni lytą mirė
vietiniam skyriui $5 auką'
gai dalyvauti ir vieningai darba.
SOUTH
BOSTON, MASS
south bostoniškė Mary Ra- Praeitą savaitę South Bospasisakyti už atstatymą nePradėjus seimo posėdžius Lietuvos tremtiniams ir pa
Office
Tel.
So. Boston 0943
Lietuvai Remti Draugija, gauskas, gyvenusi 560 Fifth'tonc mirė kadaise gerai čia
priklausomos ir demokrati- daug laiko skirta “rapor- bėgėliams maistui užpirkti.
Res.
37
ORIOLE
STREET
nės Lietuvos.
i t£ ms.” Valdybos nariai ir Dcrchesterietė Gricienė tam kaip ir jos vardas skelbia, St., So. Bostone. Laidotuvės žinomo veikėjo, J. RaulyWest Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W
ReP-'hairios komisijos supažin- naciam reikalui aukavo $1. yra Įkurta teikti Lietuvai Įvyks ŠĮ penktadienį iš Dan- naičio našlė.
pagelbą.
Bet
tai
yra
didelis
Mrs.
Kropienė
BALF
sky

d no delegatus su savo veik
ir sunkus darbas. Jis reika
Iš Liet. Pil. Draugijos
la. Kai kurie pranešėjai ne- riui pridavė $3.
lauja
organizuotų spėkų. YmifinoA
Rep.
tvrėjo daug ku© nasierirti.
DR. D. PILKA Į
SILVER CAFE, Ine.
pac Sunkus ta? dalbas da
kiti parodė gana gyvą prabar. kuomet Lietuva yra at
Metiniame L. Pil. Draugi e'ties darbą. Iš Draugijos
.. Ofiso Valandos: nuo 2 ik’ 4
Harold
Alekna
apsivedė
S. Zavadskas, sav.
skilta nuo pasaulio ir tūks
ir nuo 7 iki 8
jos 'mitinge, praeitą ketvir skyrių gyvai veikia Worcestančiai jos žmonių vargsta 324 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
tadieni. buvo Įvesdinta nau t< rio ir Bostono, tuo tarpu
506 BROADWAY
Bostoniškiu draugų Alek išblaškyti po svetimas ša
joji valdyba, išklausyta vi Faverhillio, Montello ir
TELEFONAS: ŠOU 5104
SO. BOSTON. MASS.
sokių pranešimų ir patvir- Cambridge skyriai rodo ma nų sūnūs. Harold, laivyno lis. Šitokiu metu mums ATelefonas:
SOUth Boston 1320
komanderis. nesenai vedė merikoje reikalinga ko tam
Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus
tinta metinė apyskaita. Be ž au veiklumo.
p-lę Gladys Ray Stoffa IŠ' priausia vienybe.
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai
kitų klausimų buvo nutarta
Po raportų kiek ilgiau Lufkin, Texas.
Vienybės
branduolys
jau
pakelti valdybos nariams buvo aptartas Lietuvos pa
REZERVUOTOS VIETOS MOTĖRIMS
Tel. TRObridge 6330
V estuvės atsibuvo New yra. Tai Amerikos Lietuvių
ir direktoriams atlyginimą bėgėlių šelpimo klausimas.
Dr. John Repshis
apie 50G. Kai kas po nu- E uvo kilęs klausimas, ar Orleans. La. Roosevelt vieš Taryba, su kuria veikia ir
bučio
“
blue
rocm.
”
Po
ves

mūsiškė
Liet.
R.
Draugija.
balsavimo paklausė, už ko E raugija turėtų imtis šelpti
(REPŠYS)
Parsiduoda Drabužių Krautuvė
kius metus pakėlimas veiks? a skilus žmones, ar tiktai tuvių komanderis Alekna
LIETUVIS GYDYTOJAS
Pasirodo, kad buvo nubal p asidėti prie bevardės pa išvyko Į Manilą, Filipinuo
Biznis
išdirbtas
gerai
per
daugelį
metų.
Galima
pasidaryt
ne
Valandos: 2-1 ir 6-8
Nedaliomis
ir Šventadieniais:
suota algas pakelti ne tik bėgėlių masės šelpimo. Tuo se. kur jis eis uosto inžinie
tiktai gerą pragyvenimą, bet ir gražaus kapitalo. Jeigu esi
nuo
10
iki 12 ryto
riaus
pareigas.
už 1946. bet ir už 1945 me k aušimu vyraujanti nuoIDANT
interesuotas bizniu, kreipkis pas mus:
278 HARVARD STREET
tus.
r. onė buvo. kad šelpimas
kamp. Inman St- arto Central S*.
C. P. YURGELUN
Valdyba pasižadėjo šiais t .ri eiti tik per pabėgėlių
CAMBRIDGE, MASS.
NELIKTU
Atvažiavo apžiūrėti
Real Estate and Insurance
metais eiti prie naujo namo komitetus, o pašalpa atski
J. T. O. vieta
121 Ames Street,
Brockton 39. Mass.
statymo South Bostone, o roms asmenims turėtų eiti
ABEJONĖS
Tel:
BROckton
228
vienas direktorių sakė. kad iš atskirų asmenų.
Dr. Leo J. Podder
Iš New Yorko atvyko į
Musų
ofise
galima
nusipirkti
visokių
pakraipų
lietuviškų
Draugijas stengsis patar
Iš Leningrado.
PIRMA
negu
pirks::
vir

Baigiant seimo posėdžius Bostoną Jungtinių Tautų
laikraščių ir visokių knygų
Specializuoja Vyriškų organų nu
nauti nariams, ar jų vai t uvo perrinkta ateinantiems Organizacijos komisija pa
tuvei bet kokį peėių, pasilpnėjime. Gyvenimo permainų
matykit parankų eiek-.rikams jieškant valdiškų dar metams valdyba.
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
rinkti vietą tos organizaci
nj virimą. Modemus EKraujo ir Odos Ligas.
bu (civil Service).
Uždarius seimą toje pat jos buveinei. Komisija jau
LEKTRINIAI
Pečiai
grei

N. svetainėje Įvyko Bostono L.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
apžiurėjo visą eilę miestų
tai bus gaunami lengvo
Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
Ji. D-jos skyriaus surengta rytinėse Amerikos valstijo
mis išlygomis.
180 HUNTINGTON AVE^
Worcesterio turtingas
draugiška vakarienė. Po se. Daug kas sako. kad Bos
BOSTON, MASS.
SOUTH
BOSTON
CAFE
Pasitarkit su
Kliubas
Tel. Commonwealth 4570
vakarienės Mrs. A. Januš tonas turi daug progų būti
EDISON
Vincas Balukonis, Savininkas
kevičienė, svečių priėmimo “pasaulio sostine,” nors taip
*
HOME SERVIfF.
Lietuvių Piliečių Kliubas komisijos pinriininkė. pa sakė ir visi apžiūrėti mies
I) I V I S I O N
Worcestery praeitus metus sveikino svečius ir pakvie tai ir miesteliai.
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko gcTek ŠOU 2803
39 Boylston St.. Bo-ton
užbaigė su puikiu pelnu. tė J. Jankauską vesti proriausĮ alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
DAKTARAS
arba
Kliubas padarė apyvartos gramą. Kalbos užsitęsė akai
patarnauja.
(11-24
J
SU ARTIMI AI ŠIA
111.000 dolerių. Pelno liko p'e valandą laiko. Tarpe
Whist parė
J. L. Pasakantis
EDISON
KRAI TI VK
23.000 dolerių, bet Kliubas kalbų S. Paura. Mozuraitis
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
OPTOMETRISTAS
tą pelną skaito “gros.” nes ir Kontautas padainavo po
Rengia SLA 371 kuopa.
Ofiso valandos:
esą po visokiu išmokėjimų, rą dainelių.
sausio 26 d.. 8 vai. vakare,
BOSTON
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
kurie su Kliubo bizniu tie
Lietuvių Piliečių
Buvęs. Cambridge
Seredomis:
TZ12-V.
yjgj
pra^omj
atgj_
EDISON
sioginiai nesiriša, gryno
Kliube.
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
Ar
pakalbinai
savo
pažįsta-1
COMPANY
lankyti,
SVARBUS
REIKALAI
pelno liksią gal apie 12,000
o rengėjai maloniai
mus ir draugus užsisakyti “Ke-I tamstas priims.
447 Broad way
dolerių.
SO. BOSTON, MASS.
leivį
”
?
P00Q0898ag
3 30
Kliubas turi apie 150,000
ALEXANDER TRAKNIS.
Rengimo Komisija.
dolerių turto. Svarbiausios
Pirmiau gyvenęs 36 Newman St., So. Boston, Mass.
DR. G. L. KILLORY
turto pozicijos yra namas j
FELIX DROBNECK,
60 SCOLLAY SUVARĖ. Ronm 27
68,000 dol. vertės, vasarna
Gyvenęs Lawrence, Mass. ir kituose miestuose
BOSTON. Tlef. Iafayette 2371
mis — 25.000 dol. vertės ir:
arba: Somerset 2044-J
JOSEPH CIDLEVICH,
49.000 pinigų ir bonų. Šiais
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Pirmiau ir dabar gal gyvenąs So. Bostone. ,
metais Worcesterio kliubas
Daro Kraujo Patikrinimų
mano išleisti apie 40.000
Kai turėsite progos, užeikit pas mu<
.Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie Valandos:
dol. namo pertvarkymui, iNuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
pažiūrėti BRANGMENŲ (Jevelry) ir DOVANŲ
ta žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.
rengimui jame visokių pa
ADV.
F.
J.
BAGOCIUS,
togumu.
Gr.Į
(gifts), grožio specialistų parinktų.

1* LSS 71 kuopos mitingo

R. D-JOS SEIMO
rezoliucijos

Vietinės Žinios

KVIEČIAME!

302 W. Broadway,
Nuo sausio 16 iki vasario 15. l‘>46 m„

Haverhill’yje ruošiamas
ban.tietas

Mrs. S. Paplauskienė
mums praneša, kad Haverhillio motinos rengia lietuvių karių priėmimo bankietą. Haverhille, vasario 23
d. Gedimino Kliubo pataipose, 3-24 River St. Pradžia
7:30 vai. vai are.

So. Boston, Mass.

yra NUPIGINTAS PERMANENT WA\VE:

$15.00 už ŠIOM

l
■
'
,

CASPER’S BEAUTY SALON and GIFT SHOP
738-740 E. Broadway, South Boston, Mass.
Tel. ŠOU IG45

OI R POLICT
“The parpooe oi the A'voriatiftn *hall
he to help preserve the idealo and
lrailition> of onr counlry. the 1 nited
Stalea of America, to revere it* lan*
and in^plre nther* to re»p«-et and obey
lltem. and In ali nay* to aid in maklntr
thi* mnnlej srreater and better" t

f

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perk raustom
čia pat ir j to-|
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOlIth Boston 461*

I

