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Rusija Laužo Sutartis ir Ji
Meluoja, Sako Iranas

MasS-i under the Act oi March

PERSKYRŲ DRAMA TEISME

lb79.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Valdžia Sako, Didieji Streikai
Greit Pasibars

plieno pramonės
Iranas apskundė Sovietų! Smetonininkai tiesiLietuvos ūkininkus ir Didieji
automobilių dirbtuvių
Rusiją Jungtinių Tautų Or.. . . , Tflruk„
grūda į kalėjimus streikai greit pasibaigs. Taip
ganizacijai. Iranas sako,Į
t
1
kalba Washingtone valdžios
kad rusai kišasi i Irano vi-,
-------daus reikalus, kursto Irano! Amerikos Lietuviu KomNew York (LAIC)—Lie tarpininkai. rordo ir Chrys
žemėj sukilimą, laužo pasi- gresas, norėdamas Įgyventuvos ūkininkams uždėtos ler automobilių kompanijos
rašytas sutartis ir Jungtinių 'dinti tarp lietuvių vienybę,
tokios didelės grudu, mėsos, jau padarė naujas sutartie
Tautų čarteri. Irano skun-j pakvietė tautininkų ar sme■‘ieno. buiviu ir kitokiu oro- <,u darbininkų unijomis ir
das buvo perduotas “saugu-!tcnininkų “srovę” dėtis j
dūktų duoklės, kad daugelis pakė.lė darbininkams uždarneįstengia jų išpildyti. Už bius po 18 centų i valandą,
mo tarybai” svarstyti.
! Amerikos Lietuvių Tarybą
Rusai užginčijo Irano kai-1 lygiomis teisėmis su kitomis
tai jie .gindami i kalėjimus. Praeitą šeštadieni valdžią
tinimus ir sako. kad pats'lietuvių grupėmis. Smetonio jų ūkis konfiskuojamas. pereme i savo rankas dik
u;
skerdvki *i«.
Iranas nesenai pripažino,; ninkai pakvietimą gavo, bet
sa'.ies
‘Tarybų Lietuva” nr. 247 džiasi
jcg Rusija nesikiša į Irano į į bendrą darbą jie nesidės.
nraneša. kad Vilkaviškio Valdžia laikys skerdyklai
vidaus reikalus. I tai Irano Smetonininkai
veikėjai
apskrities “Liaudies” teis tol, kol durininkai susitari
delegacija atsiliepė plačiu skaito, kad jiems bus pelmas 1945 m. spalių 15 die su darbdaviais. Kol skerdy
laišku ir Įrodė, kad rusai ningian veikti atskirai, daną nubaudė ūkininkus už klos valdžios rankose, dar
meluoja. Iranas visuomet ryti rinkliavas, ruošti “žyskirtų piliavų nepristatymą: bininkai sutiko jose dirbti.
sakė, jog rusai kišasi Į Ira- gius.” kelti puotas ir kalbėViktorą BukšnaitĮ iš Bokių Tokiu budu mėsos trukumą*
no vidaus reikalus. Svar- ti apie “vienybę,” bet Į benkaimo. Žaliosios vai.. 6 me-, krašte bus pašalintas,
tams
kalėjimo ir pusės turto Į Darbininkų unijos kaltibiausias Irano kaltinimas drą darbą jie nutarė nesidėChicagos teisme moteris policininkė Jaikko sesių metų mergaitę, Margarikonfiskavimu: Ant. Dzin-j na kapitalistus, kad jie noprieš rusus vi a tas, kad ru- ti.
ir atitą MiUeraitę, kurią teismas nusprendė a nti is atsiskyiusios motinos
mot
gulevičių iš Južkų kaimo/ ri užtęsti streikus ir nusilpsai nepraleidžia Irano ka-į A. L. Taiyba, savo nutaduoti tėvui. Mergaitė ištruko iš policininkės ii verkdama apsikal irno motina
5 metams Kalėjimo su pusės ninti darbininkų organizaciriucmenės ir žandarmerijos! rime dėl smetonininkų ne(dešinėj
vaizdelio
pusėj).
i šiaurės Iraną padalyti ten noro dėtis Į bendrą lietuvių
turto konfiskavimu; JuoząG'as. Didžiosios konmanro?,
įveikimą sako: “...Asmens
Jasulaitį iš Bonių kaimo, 1 kurios pripažįsta darbirintvarka.
Rusija iš savo pusės pa-1 pasivadinusieji Lietuvai Va- KAUNO UNIVERSITETO STUTTHOFO KONCENT- KONGRESAS SVARSTYS metams kalėjimo su viso kų unijas, neturėjo io
PREZIDENTO PRO
MOKOMASI5 PERSO- I RACIJOS STOVYKLOJ
jam asmeniškai priklauso sunkumų susitarti cu dovl- isiulė “patyrinėti,” ką anglųj<luoti Sąjunga. Amerikos
GRAMĄ
mo turto konfiskavimu.
NALAS
-------kariuomenė veikia Graikijo-! Lietuvių Misijomis, Tautipinkais dėl uždarbių pakė
______
į čia buvo laikomi 16 lie-1
----- -—
Tarp kitko, tokios rūšies limo.
j e ir Javos saloje (Indonezi- ninku ir American Friends
joj). Anglai sutinka, kad'of Lithuania vardais visai| Kauno Universiteto mo- tuviai, daugumoje vadova- Prezidentas iš naujo pa- reiškiniai pasitaiko vis daž
Dabar rtreikuoja arti puskomasis
personalas
paskėl-j
vusieji
Lietgyos
gyvenimui;
siūlė
kongresai
priimti
jo
niau. Mat, iš privačio ūkio antro miliono da’bmink u
Jungtinių Tautų Organizaci- negalvoja apie stojimą i A-į
i - i r* vi
ja tyrinėtų visus jų žygius menkos Lietuvių Tarybą iri bė atsiša’ukima, smerkiantį asmenys, apkaitinti už nau-H.au seniau siūlytą programą reikalaujamos duoklės yra; Daugiausiai r/ui cinuuja::vi^
su jos Europos išdavimą... I’ir- Amerikos ūkio gyvenimui taip nustatytos, kad, anks- yra plieno pramonei, -Tndo- nebandė nė svarstyti Kong
Kone--' “bendradarbiavusius”
ir darbus Graikiini
Graikijoj ir Indo
vokiečiais
lietuvius.
Atsimų penkių savaičių laiko- tvarkyti po karo. Preziden- čiau ar vėliau, ūkininkas 750 000 darbininko • p’et**reso
pasiūlymo,
kad
tauti-j
nezijoj. Anglai sako. kad
šaukimas
bendro
pobūdžio
tarpyje (1942). b jų mirė,tas siūlo priimti kelias de- turės suklupti. Tokius ūki- ros aparatų išdirbystėj streijie neturi nieko slėpti nuo ninku srovė Įeitų į Taiybą
pasaulio akių nei Graikijoj ‘ketvirtadalio atstovu santy nieko nesakąs, tikriausia! devyni: maj. St. Puodžius, šimtis naujų bilių. Tame ninkus bolševikai vadina Į kuoia 200.000 darbininku;
partijos padiktuotas, ir jis du broliai Tumėnai, adv. skaičiuje atstovų mmai dar “buožėmis.”
į automobiliu pramonėje —
ne Javoj. O jeigu Jungtinių kiu’.”
mums
Įdomus
tik
tuo,
kad
Kerpė,
Vilniaus
miesto
vice-j
šią
savaitę
gaus
svarstyti
Tuo atveju, ūkininkas su-'175 r00 Kiti streikai yra
Tautų Organizacija tirs an-j
iš parašu po juo sužinome, burmistras Grigas. Manam- prezidento siūlymą palikti imamas, neva teisiamas, jo mažesni,
glų buvimą Graikijoj ir Ja GALI VAŽIUOTI ANT
kas dabar sudaro Kauno polės gimnazijų direktoriai darbo tarpininkavimą (U. ūkis konfiskuojamas ir pri
voje. tai vėliau ji turės ty
TRIJŲ RATŲ
Universiteto
mokomąjį per- Masaitis ir Janus.-.evičius, S.E.S.) federalinės valdžios skiriamas prie artimiausio LAIŠKAS 1$ KAMBARIO
rinėti. ką rusai veikia Len
į Kazys Riauba, agi'. Budys, rankose ii' išleisti bilių apie kolchozo ar sovehozo. TaI KAMnApI Ė'O 52
kijoje ir kitose okupuotose
Raritan Tovnship, N. J sonalą
Jau
laisvėje
mirė
kun.
Lip“
tyrinėjimo
komisijas
”
darviskas
daroma
sąmoningai,
DIENAS
šalyse.
policija sugavo ant kelio į Atsisaukimą pasirašo: J. niunas ir maždaug tuo pat hininkų ir kapitalistų ginir
planingai.
Prieš “saugumo taiybą” automobilio vagi. kurs va-j
Panašiai buvo tvarkytas! i Lietuvos bolševiku laik
Iranas reikalavo, kad Rusi žiavo ant trijų ratų. Vagis) Indriunas, Y. Lasas, A. Pu- metu — dr. Germantas, čams spręsti.
ir pirmojo bolševikmečio raštis “Tiesa’’ prare?n t^’-’ą
jai butų duotas Įsakymas pavogė stovinti automobili: rėnas, -J. Kupčinskas, Y.i Kun. Lipniunas vienintelis
metu. Duoklių neišgalėję iš- žinia: Kauno mieste vold *griežtai laikytis sutarčių ir ir ^nepastebėjo, kad vienas Mošinskas, A. Janulaitis. A. Į jį mirusiųjų yra palaidotas.
YANKIAI PASIEKĖ
Bistras,
V.
Klimavičius,
Abvisi
kiti
buvo
sudeginti
krepildyti ūkininkai, paprastai, bos “bendrasis s’.gyidus” r Te
nesikišti Į Irano vidaus rei ratas nuo automobiliaus bu
NAUJO GREITUMO
buvo gabenami į Proveniš- siuntė laišką tos nacios mo
kalus. Rusų atstovas, pagar vo nuimtas ir stovėjo ant raitis, Janickas, K. Baršau matoriume.
REKORDĄ
Y’ienuolika iš buvusiųjų
kių koncentracijos stovyklą sto valdybos "seimu anru’ C
sėjęs budelis Višinskis, sa džekio. Vagiui pradėjus va skas. Br. Sidaravičius, Y
kė. kad “saugumo tarybai” žiuoti. savininkas pastebė Y’aičiunas. K. Sleževičius. Stutthofo kalinių yra ŠvediTrys musų armijos rakie- (desėtkas mylių į rytus nuo nimo skyrių'.” Laišką
Rič.
Mironas,
M.
Banevij
o
j.
Keli
atsirado
Lietuvoje
miškuose).
!tė paštu ir tas laiškas kel'?nėra ko kištis i tą ginčą. jo ir pašaukė policiją vagį
tiniai orlaiviai (be propele Kauno.
Karsi su vokiečiais prasi- ve 52 dic^a'. Ar reikia s* s
Esą, tegu klausimas palieka sugauti. Policijos vejamas čius, J. Vidmantas, Kaula- (rašytojas Balys Smogą), rių) perlėkė visą Ameriką
Rusijai ir kranui išspręsti be vagis nebeturėjo laiko gal kis, J. Stanaitis. J. Kaunas, kiti atsiranda Vokietijoj ar iš Kalifornijos į New Yorką dėjus, keli šimtai ten užda-i bėris, jei la -kai iš Ameri’ •
tarpininkų. Saugumo taiyba voti apie ketvirtą ratą, to L. Gastila. Mingaudas, N. kitose valstybėse. Apie dau per 4 valandas ir 13 minu rytų nelaimingųjų NKVD i bolševikų valdomą Lietu* 4
mėnesiu mė: •nutarė tęsti tyrinėjimą ir šį dėl bandė pabėgt trimis ra Milenskis, K. Labanauskas, gelį dar trūksta žinių, bet čių. Vidutiniai jie lėkė po sargybos buvo išžudyti. Žu-‘keliauja
trečiadieni eis tolimesni pa tais. Važiavo labai greitai, T. šiuikus. Deksnys. J. Mi- manoma, kad visi yra gyvi. 5s4 mylias į valandą, o vie*- vo ištisos ūkininkų šeimos! Šiais?
siaiškinimai abiejų šalių policija turėjo daug vargo kuckas, Kumpikas, St. YTatomis skrido ir greičiau kaip su mažamečiais vaikais.;
sauskas, Barzda, Kuprys,
ANGLIJA
SIUNČIA
į
Šios žudynės istorijoje žino-i LIETUVOJE TRŪKSTA
prieš “saugumo taiybą.”
iki jį pavijo ir suėmė.
60<> mylių j valandą. Vienas •mos
Ščesnulevičius, P. KankuleAMERIKĄ NAUJĄ
kaip “Provimiškiu sker-i
CUKRAUS
Irane pasikeitė vyriausy
rakietinis orlaivis lėkė be
vičius,
A.
Rozcnbliumas,
ATSTOVĄ
'
-------bė. Valdžią ten paėmė “prosustojimo, o kiti du nusilei dynės.”-----------------New
York
(LAIC)— I’escvietiškas” vadas. Bet ir ATVYKSTA KAREIVIŲ Grybauskas, Zubovas, A.
Anglijos
ambasadorius do pakeliui pasiimti kuro.
naujoji Irano valdžia neat ŽMONOS IŠ ANGLIJOS Gravrokas, Steiblys. J. Da- Maskvoje Sir Archibald Senesnis skridimo rekordas RUSAS 2YKIN INSTRUK- tuvoje jau pradeda vef U
linkevičius. St. Stulginskis,
dar nepriklausomybė© 1 1sisako nuo savo skundo.
TUOJA RINKIMŲ KO
Į Ameriką atvyksta iš Pr. Mažylis, J. Sopauskas, Keri' apleido Maskvą. Jis nuo krašto iki krašto buvo
kais įsteigtieji cukraus f?h.
MISIJĄ LIETUVOJ
Anglijos laivas su ameri Batautas, C. Vabalevičius. vyksta į Indonezija susipa 5 vai. 27 minutės.
Atsižvelgiant į rauc >
GENEROLO FRANKO
New YoriTTLAIC)— Va rikai.
žinti su padėtimi tame ne
kiečių kareivių žmonomis ir
ncsio<
armijos dalinių išlriSOSTAS SVYRUOJA
ramiame krašte, <• i; ken KONGRESAS SVARSTO sario mėnesyje į vykstantieji kymą. gyventojams cukr?
vaikais iš Anglijos. Laivu
“Argentina” atplaukia 600 NAUJA VIETA KATOR Keri* atvyks i Washin.gt<»ną STREIKŲ KLAUSIMĄ rinkimai bus pravesti msų trūksta. Kad Iš ukinir ų
GINIAMS DARBAMS
Ispanijos kruvinasis dik žmonų ir daug vaikų. Tai
ir čia atstovaus Angliją vie
okupantų visiškoj kontrolėj. daugiau išspausti, įve a
tatorius generalisimo Fran vis Amerikos kareivių žmo
Gruoflžio mėn. pradžioje
toj dabartinio Anglij"" :,,n"
New York (LAIC)— So basadoriaus Halifax
Didieji streikai krašte pa Vilniuje buvo susirinkusi cukrinių runkelių premi n.
ko nesijaučia gerai. Ispani nos, kurias jie vedė Anglijo
Kaip praneša oficialus cajoj neramu. Demokratiškos je. Tokių žmonų Anglijoje vietu ambasados buletenis! Prieš aplei-dama.' Mask ragino reakcininkus kongre Lietuvos rinkimų (į Tautų!baltinės
kvislinginės v#Tvalstybės tariasi imtis griež buvo 10,000. Daug jų jau Washingtone praneša apie vą, ambasadorius Keiu turė se įnešti daug visokių suma Sovietą) komisija. Komisi-j
riausvhes
laikraštis “Tarvtesnių priemonių prieš tą atvyko, bet dar dauguma atrastus akmens anglies jo pasimatymą su Stalinu ir nymų, kaip tuos streikus jos nariams nurodymus da blJ Lietuva.
” nr. 247, nnpaskutini Musolinio ir Hit tebelaukia progos atvykti i klodus Vorkutoje. Pečoros Molotovu. Jis sako. rusai baigti. Daugumas pasiūlymų vė rusu valdininkas Zvkin.! Relių
gauną pi supės baseine, netoli šiaurės klausinėjo ji apie i’adėtį yra aiškiai reakcingi ir nu kuris via Sov. Sąjungos Įga-, antl,, augintojai
lerio pastatytą “vadą.”
kilocramo (apie 4 sviAmerika.
kreipti prieš darbininkus, lietiniu ryšiams su “Lietu- rus) cukraus už 100 kirc?
Ledinuotojo vandenyno, to •Javoj (Indon» zijoj).
Francija nutraukia diplo
li už Arktikos ribos. Yra tai
bet tie sumanymai vargu vos Sovietiškąja kespubli- ramu (apie 250 svaru) grymatinius santykius su Ispa-;
niki. Patys fašistai kalbai GRAIKIJA GAVO DIDE tundrų rajonas, kurių pel Annijcs “pertekiiuosc” y praeis. Prezidento pasiuly- ka” palaikyti.
nu cukriniu runkeliu.
LĘ PAGELBĄ
apie “pasisukimą i demok-1
kėse veisiasi bilienai uodu.
lų. ra visokių daiktų. Karas pa- mas išleisti bilių apie ‘tyriKaip žinome, rinkimai!
Žiemą gi šaltis čia siekciaisibaigė, tai daug daiktų ar- nejimo komisijas
ratiją,” bet iš jų kalbų ne-’
landa bus Lietuvoje vykdomi prie;
EXTRA!
bus permainų. Diktatorius Anglija davė Graikijai 40 iki 70 laipsnių žemiaus nu mijai nebereikia ir ji par mažai pritarimo kongrese. uždarų durų.” Iki šiol v; iĮ
Franko, popiežiaus ragina milionų dolerių paskolos. lio F. Tai vienos iš pačių duoda norintiems pirkti. Kai kurie kongresmonai su bešališkiems korespondenMIRĖ H. HOPKINS
mas. bando gelbėti savo kai Pinigai skiriami Graikijos baisiausių anglių kasyklų Dabar Bostone ir kituose tiktų tokį bilių išleisti, bet tams į T ietuvą įsileisti pra-,
leidžiant “Kei.” į spaųlį per monarchijos grąžini pinigams stabilizuoti ir pa- pasaulyje, bet jau ir tenai miestuose armija siūk pirk jie nenori versti kapitalistų Šymi i Maskvos buvo atme
! dą. atėjo žinia, b&d N» u
mą. Derybos dėl grąžinimo ! greitinti Graikijos ūkio at- šiandien dirba dešimtys ti didelius prožektorius, su parodyti “tyrinėjimo komisi ti.
--------- ! Yorke mirė Harrv Hopki* e,
Į Ispaniją karaliaus jau eina. statymą. Amerika kiek se- tūkstančių tremtinių. Ver kuriais galima matvti nak joms” didžiųjų kompanijų
senai ir daug kas prana- niau buvo davusi Graikijai gų darbas Sovietijoj yra Į- cia uz penkių mylių. Peri knygas.^ Ką “tyrinėjimo ko- Senatorius Tydings siūlo per ilgus metus buvęs artisauja, kad greitu laiku i Is- 25 milionus dolerių pasko- I rastas reiškinys, juk didie karą
tokie prožektoriai misijos” tyrinės, jei jos ne visoms valstybėms tuoj pat mas velienies prezidento
paniją grįš karalius su “kon- los. Dabar graikai paskyrė ji Rusijos kanalai, galima gaudė” padangėse
pad . t ilgėse priešų turės galimybės susipažinti pradėti nusiginkluoti. Gink- D. Roosevelto patarėjas h*
stitucija” ir dalinu laisvių vieną amerikieti prižiūrėti sakyti, išgrįsti tremtinių ir lėktuvus, o dabar jie stovi su biznio knygomis, lieka1 luotas pasaulis niekuomet bendradarbis. Jis senai sir
’ neprieis prie taikos.
go, liet jo mirties nesitikę#.
kaliniu kaulais.
atstatymu krašte.
į pinigų stabilizavimą.
neaišku.
be darbo.
zk
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Antras poslapis

Tai milžiniškoj didžiumoj
, Amerikos darbininkai, ku
rie Ameriką padarė galin
gą. Amerikos darbininkų
pastangomis antras pasau
lio karas laimėtas. Visi civi
lizuoto pasaulio priešai ta
i teroras, jei vaikai tėvų ir
persigalėjimo: arba Francipo nugalėti, išskiriant vie Kongreso storažieviai
RUSŲ SOCIALDEMO
ną, ir tai biauriausį civiliza Prezidentas Truman nori.
ja nuspręs “pasveikti,” ta
KRATŲ ORGANO
Laimingas Mizara, gyven
cijos priešą, rusišką dikta- kad kongresas pratęstų isda
ji
turės
išsigydyti
nuo
JUBILIEJUS
damas
Amerikoj
komunizmo vėžio, kurs ją
torių, kuris savo brutališku-}tatvmą, kuris draudžia dis„
- ! J.ei
- Q“,drau,.
mu yra visus toli pralenkęs, kriminaciją samdoje. Jis gas Rojus gyventų Stalino
Rusų
socialdemokratai ėda, arba ji murdysis, po
Atminkite jus, lietuviški taip pat nori, kad Faktams saules krašte, jis tikrai nuleidžia užsieniuose savo or-! skurdo balą, plepės ir ilgaiišgamos
komunistiški “stoo- Rinkti Tarybos (Fact Fln-}®.1^ Zigmo Anganecio keganą “Socialističeskij Viest-’niui prinoks bolševizmo ekges,” aš čia nekalbu apie’, ding Boards) turėtų galios iliaisnik.” Šiais metais sausio' sperimentui. Kol komunismėnesį tam organui suėjo j tai sėdi sprendžiamose valrusų tautą. Rusų tauta šian- priversti samdytojus, kad1 Nenori komunistų
dien yra suvaržyta nelais jie parodytų savo pelnus. | Vokietijoj jau veikia dar25 metai amžiaus. Tai ii-j stybės ir ūkio pozicijose, tol
vės grandiniais, kaip kad ir
gas amžius emigrantų laik- Francija negali pasveikti
Kongreso storažieviai ke-lbininkų unijos, kurios ten
kitos tautos Maskvos dikta lia lermą. Jie bando palai-: yra žinomos kaip profesinės
raščiui. Ilgas ir liūdnas, nes todėl, kad komunistai tą pa
tūros pavergtos. Amerika ir doti dar galiojantį samdos sąjungos.
tiek metų laisva mintis, lai sveikimą trukdo.
Amerikos kariuomenė su įstatymą; jie pančioja Fak-į Pereitą savaitę profesinių
svas žodis Rusijoj neturi Komunistų tikslas Fran
milionais užmuštų ir sužeis tams Rinkti Tarybų veiklą!’sąjungų nariai rinko viršivietos ir Rusijos socialistai cijoj ir kitur yra vienas tas
tų Amerikos kareivių karo
pats:
paimti
valdžią.
Skel

ir demokratai turi trankytis
fronte ir Amerikos darbi- j Tai juk rodo, kieno inte- ninkus.
po pasaulį ir leisti savo laik biamos komunistų progra
Milžiniška dauguma bal
dole
ninku karo įrankių išdirbys- resams jie tarnauja
raštį svetur. Jie leido savo mos ir “taktikos” vingiai ysų
laimėjo socialdemokra
rio 1karalių 'interesams!
te,
tomis
kruvinomis
abiejų
“
x
laikraštį Berlyne, atėjus ra tik priemonė pasiekti
tai. Net Berlyne, kurį valdo
Čia yra parodytas Francijos parlamento posėdis,
Hitleriui perkėlė jį į Pary valdžios. Jei Francija ūkiš kuris pereitą savaitę išrinko socialistą Felixą Gouiną frontų aukomis antras pa Galų gale, Amerikos dar raudonoji armija, komunis
žių, o iš ten turėjo kelti jį kai atsistatytų, komunizmas laikinojo Francijos prezidentu. Jis užėmė rezignavusio saulio karas laimėtas; bet bininkai turės daryt tą patį, tai gavo juokingai mažą
į užjurius, į New Yorką, ten eitų silpnyn. Todėl ko gen. de Gaulle’o vietą ir eis tas pareigas iki steigiamas taika ir rami viso pasaulio ką padarė Anglijos darbi skaičių balsų.
kur laikraštis ir dabar eina. munistai, skelbdami obal- seimas užbaigs savo darbus ateinantį gegužės mėnesį. ateitis, toli gražu nėra lai ninkai; ką daro kitų Euro
Tai charakteringa, tai ro
mėta.
“S. V.” per 25 metus se sius už Francijos atstatymą,
pos valstybių darbininkai. do, kad skaudi nacizmo ir
Pasaulis tik tuomet galės Jie turės organizuot savo bolševizmo praktika blaivo
ka Rusijos politinį ir ekono tą atstatymą trukdo ir truk
dys.
laisvai
atsikvėpti, kuomet klasės partiją, Darbo Par žmonių protus.
minį gyvenimą. Sutraukda
De
Gaulle
“
galutinas
”
pa

paskutinis
ir tai brutališ- tija.
mas savo pažiūras į Rusiją
Lietuvis sako: “Arti dan
kiausias diktatorius nueis
prieš 25 metus ir į šių die sitraukimas tose sąlygose
Slonio ir Asilo partijos gus, toli dievas.” O vokietis
ten, kur jo du geri draugu- nuseno, jos nepajėgia eiti i galvoja taip: “Arti bolševi
nu Rusiją “S. V.” savo ju atrodo apskaičiuotas. Tegu
Laike
aštuntos
karo
pano
darbo
karo
įrankiai
bukomunistai
ir
socialistai
pa

čiai nuėjo. Galima atvirai žmonių pažangos keliu.
biliejiniame numeryje sako:
kų rojus — toliau nuo jo!’
skolos
vajaus,
Dėdės
Šamo
vo
gabenami
ir
i
Rusiją,
į
bando gydyti Francija! Jų
pasakyti, kad pasaulis ne
“Rusija 1921 metų ir Rusija gydymas, komunistams ar iždo departamentas paruo- tą kruviną Stalino vergiją, galės visuomet toleruoti ir Čigono logika
Dolerio patriotai
1946 metų tai lyg dvi visai dant bet kokį konstruktyvi? šė gražų plakatą su paveik- kur žmogus neturi jokios laikyti tautų šeimoje tokią
Jungtinių Tautų Organi-i žurnalistas Drew Pearskirtingos šalys, iš esmės skir darbą, greit duos liūdnus siu. Kareivis, sugrįžęs iš teisės. Kur milionai nekal- diktatorišką spėką, kuri arzacijos
seime Stalino klap-,SCn iškėlė aikštėn budingą
tingos ne tiktai ekonominiu rezultatus, o tada generolas karo, linksmas stovi laivo
žmonių išžudyta. Ameri- dytų visų ramybę ir taiką čiukas pasiūlė tirti Indone faktą. Jis sako, kad Japolygiu ir kariškai valstybiniu mano grįžti valdžion gal ir krašte. ranką iškėlęs į viršų kos darbininkų prakaitu ir Amerikos kareiviai ir Ame zijos ir Graikijos klausimus. • •
1 * 1L ••• r.
i—i
nijos paskilbusieji Zero lėkpajėgumu, bet tos dvi Rusi per komunizmo lavoną..
žiuri, kitą pridėjęs prie bur- net krauju aplaistyti karo rikos darbininkai kartu tu Girdi, Anglija kišasi į tų tuvai buvo pirkti Amerikoj!
jos yra skirtingos ir revoliu
“C. S. Monitor” spėja, nes garsiai šaukia: “We įrankiai padarė Rusiją ga- rėtų garsiai šūktelti: Mes
. vidaus reikalus.
j
Tje jgj{į-uvaj Amerikoje
cinio proceso laipsniu.”
Made it! How About You?” lingą ir išgelbėjo ją nuo su- Laimėjome! O kaip jus, po Tai senas čigono maney-ijr (jaro Irane, ką jie nori.
kad
Kas reiškia: Mes padarė- smukimo. Šiandien tie rū litikieriai? Jus pataikaujat. ras — jok svetimu arkliu iri Vnuabt V 142
1921 metais Rusija dar “Generolo planas gali būti me, o kaip jus? Geriau sa- siški kruvini diktatoriai pa- jus
aukaujate Europos ma šauk: “Vyrai, laikykit va- Japonai "tuos lėktuvus nutebekunkuliavo revoliucijos leisti opozicijai (komunistų ir kant: mes kovą laimėjome, sidarė nesukalbami,
žų
tautų
laisvę. Jus stumė. . .. , ,
, . . Isipirko, patobulino ir žudė
sukeltose bangose, valdžia socialistų) diskredituoti save o jus pirkite karo bonus.
V ėl grįškim prie ilgų te nekaltus Europos žmones gLRaudonieji
barbarai
juk,amerikonus! Gi Chance
ten, nors ir griebėsi masinio netikusiu šeimininkavimu. ® Tegu skaitytojas nemano, skaitlinių, prie tų naminio Į j rusiškos meškos nasrus, į
vergia
Balkanus,
Lenkiją,!
VoUght lėktuvo dirbėjai iš
teroro, bet vis dar tebebuvo tada ateis laikas jam zrįž..,
.1O kalbu pnes
t:Įkad _
aš Zčia
prieš sko- fronto aukų. šios skaitlines tą
įą žiaurų pragarą,
kuriame L*eiuvą: Latviją ir Estiją,,į0 pasidarė milionus.
pragarą
susirišusi
ilSui
y:,iž7-. Ai’k.''.-vr“'k“'i p:“u<iinir;!a Dėdei Šamui reika- prasideda st Pearl Harbor doras ir protiškai blaivus jie kėsinasi prieš Iraną ir, yaj ryškus pavyzdis dolenominiai
minai 1921 metų Rusija lutai taiko grpti .aldzion be- ]jngus pinigus.
ne. atana
ataka ir
ir eina
eina iki
Ii
pinigus, Visai
visai ne.
iki liepos
1, žmogus gyventi negali. Ar ui kiją ir — jie sukauja rinįo patriotizmo,
buvo atsidūrusi aklame mai sioginiu kreipimusi Į tauta.
Mes žinome, kad sunkią ko- 1945. Žemiau paduoti skai- tai dėl tokios teisybės Ame- dėl ‘^neteisybių ’ Indoneziše, ji buvo visai susmukusi
' Monelninkas apie save
(
.
vą laimėjo musų jauni ka- čiai yra oficialus. Juos pa- rilrno lzarniuiui ir Amoribno
\JI
IIVV XWZI
ir rado išeitį “Nepe,” arba Tai kvepia perversmu ir11 riai, darbo žmonių sūnus ir tiekė Darbo sekretorius L. darbininkai aukavo savo ir Mandžurijoj...
Chicagos komunistų “Vil
jei prie to prieitų. Francinaujoj ekonominėj politikoj.
‘mėtį jos
tej gr^ios musy jaunos sę- B; Sehvzellenbach. Per mi- gyvastis?
, Jungtinių Tautų Organi nyje” radau tokį antifoną:
metų
šviesoj. Jie galėtu sutes- Simtai tūkstančių sei- netą laiką karo įrankių
Filentropas. | zacija vos gimusi jau eina
“Prieš pirmą pasaulinį
Rusija. to yra
dabar prisidėti'prie FranciV113’- .netekę sūnų, dirbtuvėse buvo užmušta
mirties keliu. Negalimas! karą apie Leniną užsieniuo1946 metai užtinka Rusijos jos atstatvmo. užimdami brolių ir artimų giminių. 62,000 dar bininku. Sunkiai
daiktas, kad tautų laisvei ir se labai mažai kas girdėjo.
revoliuciją
■rnimoiia totalitarizmo jr bo-; aiškią poziciją prieš komu-'^a^ pkaudi *r liūdna atmin- sužeistų, kurie daugiau nežmonių teisėms saugoti or- Bet socialdemokratai kautsnopartizacijos fazėje. Diktatu
iktatu- nistus. Bet jie to nesiryžta tis toms šeimoms, kurių my- begalės dirbti, yra 365,000.
'ganizacijoj
išsitektų ir rau kininkai, menševikai ir šiaip
-vra žuvę karo laukuo- Lengviau sužeistų, kurie lai
ra virto į sau tikslą, ji yra vi daryti o todėl jie bus““Ke*
donieji barbarai ir pažan- jau Antro Internacionalo osai atitraukta nuo masių ir renškiais” arba de Gaulir ne^š niekadosį ki?a* ™gaįė.jo
portunistai gerai jį pažino.
namui gosjlraugai.
Aukų “Keleivio” na
joms priešinga. Diktatūra be le’ui, arba dezertirui Tho-’ Tikrai neatmenu, kiek j <.800.000. Viso kartu dirbJie spiaudė į jį ugnimi.
jokių liekanų panaikino revo rez.
karo lauke buvo nelaimiu, i tuvese nelaimių buvo 8,- išpirkti gavome iš sekamų Tuščia statinė
Trockistai ir šiaip jau re
draugų: Mrs. A. Gaigalas iš
Chicagos “Sandara’’ tei voliucinės frazės mėgėjai jį
liucijos prieš 27 metus praves
singai charakterizavo musų taip pat neapkentė.”
tą žemės reformą, ji atėmė,
IRANAS
IR
“
PILOTAI
’
tautininkus. Ji sako:
ūkininkams žemę. pavertė visus!
Vienas tų buvo antifono
Taurazas
iš
Montrealo,
Ka
ir
į
nelaisvę
patekusių,
bei
“Clevelando (tautininkų autorius — Leonas Pruseimiestų ir kaimų gyventojus Į
Daugelis tame skaičiuje bunadoje — $1; F. B. — 50c.; grupė, kaip toji tuščia sta
1934 metu
pabaigoje
beteisius valstybės nevalninU- 1
t
? _. ie‘ I vo
'U
lengvai
lengvai OUZ.CIOU
sužeisti ir
II
pu be žinios dingusių kareivių.
išniręs iš Alberto Vaba
Naminio
fronto'karo
da^^__^’Car,?i'!?kas isbN: tinė. mėgsta trukšmauti ir ka,
kus-vergus; ji atskyrė save'TaĮJe’M“ano
su_ trumpo laiko grįžo į karo
lo
kailio.
aukšta, naujos aristokratijos!^
°. JYS. galingieji pa- front^. KRi buvo sužeisti bininkai irgi gali garsiai Weymouth, Mass. — 50c.; jieškoti ‘trobelių.’ Pirmiau
Pruseika bando kritikuot
ir naujų klasinių privilegijų
.ai L?tail?a^
daugiau negu vieną kartą. šūktelti: Mes irgi padarė J. Kemzūra iš Plainville, ji šaukė kad A. L. Taryba į savo oponentus, bet sukritiConn. — 50c.; J. Shukis iš nenori bendro darbo. Kai
grupėmis nuo plačiųjų liaudies seveltas ir Churchill. Jie Kar| laimėjo Amerikos ka- me! Mes dirbome ilgas va
Clevelando — $2; J. Ma- įvykęs Kongresas tą vienin kuoja — pats save! Can you
landas, mes prakaitavome; sickas
sluoksnių. Krašto visuomenės bendrai pneme nutarimą, reiviai.
iš Toronto. Ont. Ka gumą jiems pasiūlė ir dar beat that?
• Dabar pažiūrėkime nami- mes irgi liejome kraują ir
gyvenime ir pačios valdančios kuname’
Geriau mirtis, ne “rojus”
nadoje — 50c.; P. Breskin
partijos vidujiniame gyvenime
‘... pripažįsta pagelbą. kuria
karo trontą. ką Dėdės Sa- mus 62.000 žuvo naminia iš Chicagos — $1; Victor lygybės pamatais, toji gru
pė, kaip maži vaikai, vėl ėFrankfurte, Vokietijoje,
su šaknimis liko išrauti pas Iranas jiems suteikė kare prieš' ffio darbininkai vra padarę. me karo fronte, tai musų
Paleskis
iš
Chicagos
—
50c
;
mė rėkauti, kad jiems rei nusižudė 10 rusų, kurie bu
kutinieji pėdsakai visokios vi bendrą priešą... pripažįsta, kad ^es drąsiai galime suktelė- auka karo dievaičiui. TaipTamkus iš Wheelright. kia ‘Vyriausio Komiteto,’ o vo grąžinami į Stalino “ro
___ : _ypatingų
__ ____ ti
ai np.nrime
neturime užmiršti
užmiršti ir
ir či
sj A.
suomeninės, politinės ir kultū karas sudarė tIranui
V•' “
, Wpe MuHa it
it Ton
Too!V’ Po.
Pa- gi
Mass.
— $2.50.
gal būt ir ‘tautos vado.’ Tas jų.’ Daugelis kitų pavojin
rinės laisvės. Komintemo uto ukiškų sunkumų ir sutarė teiki žvelkime biskeli į naminio už mus kalbanti faktą, kad
Visiems
aukavusiems
ta

viskas atsiduoda pigios rū gai susižeidė.
pinė pažvalga, sukelti pasau ti Iranui ir toliau tokia ekono-; fronto nuveiktus darbus: mes, Amerikos darbininkai,
riame
širdingą
ačiū.
šies demagogija.”
Stalino “rojuje” tur būt
lio
revoliuciją proletariato minę pagelba, koki bus gali-; orIaiviM pagaminta virš 300: didžiumoje skolinome savo
Pasakyta
aiškiai,
musų
yra
prasčiau, negu biblijos
maištais, išsigimė Į bonopar- ma... jie yra vieningi su Irano tūkstančių. Visokios rūšies darbo sutaupąs, kad Dėdė
KĄ
VEIKIA
LIETUVIAI
komentarai čia nereikalin pragare. Žmogus pasiren
tistinį 'realizmą,’ kurs siekia vyriausybe jos pageidavime iš- įaiv0 — 70,000. Šautuvų ir Samas galėtų aprūpinti tin
ka mirtį, o ne tą rojų.
ekspansijos kariškais užkaria laikyti Irano nepriklausomvbe. kaiabinų
12 mil. Didec- kamai karo frontą geriau- RAŠYTOJAI IR MOKS giLININKAI
EUROPOJ
Milionai
nių
ir
mažesnių
kulkosvaisiais
kariavimo
įrankiais,
vimais ir diplomatiniu ‘spau suverenumą ir teritorialinę ne
“Nan-ą nesudaužė, bet”..
x žmonių . šiandien
.
dimu’ su pagelba galingos ar liečiamybę. Jie tikisi, kad Ira džių — 5,000,000. Tankų $350,000,000,000 yra musų
n ! • t
‘
^’vena tame “rojuje,” jų
Per kuri laiką komunistų t tarpe ir lietuviai. Jei ivykNew York (LAIK)—Pro
mijos ir milžiniškos karo pra nas dalyvaus... sukūrime tarp virš 75.000. Trokų-sunkve- prakaito sutaupos.
Amerikos darbininkai pa fesorius M. Biržiška rašo spauda nedėjo jokių laiškų tų toks stebuklas, kad Rumonės pajėgos.”
tautinės taikos, saugumo ir e- žimių arti 1,000,000. Gra
“Galvojimai apie įs Lietuvos. Dalykas toks. sijos ir kitu paverstu tautų
konominio gerbūvio po karo. natų — 70,000,000. Žemi sižadėjo nestreikuoti, pakol knygą
Lietuvių
Tautą.” Poetas B. i uose laiškuose praėjo visa žmonės netrukdomi aalėu
Rusijos revoliucija išsigi atitinkamai Atlanto čarterio niu minų — 25,000,000; priešas nebus perblokštas ir
mė. Rusija šiandien yra pa principams.”
kanuelėm šovinių — 73 mi- ta savo pasižadėjimą iie iš- Brazdžicnis, kitiems pade eile komunistams “trepnų” eit kur jie nori — Europa
r “T • -n
įlietų'gyvasis tvanas, miti vergiškiausia pasaulio
lionų. Čia paduotos skait pildė. Darbo sekretorius a- dant, ruošia 1946 metų lie < an^L
Dabar
pati
“
Laisve
”
sa' masės rusų ir ne
tuvišką
paveiksluotą
kalen

valstybė. Bet ji yra galinga,
lioninės
Po šituo “atlantiškai” su linės yra tik dalis tų karo pie karo meto streikus pa
ko,
kad
gaunamus
laiškus
rusų!
agresinga ir todėl pavojin rašytu dokumentu pasirašė reikmenų, kurias Amerikos duoda tokius skaičius: Vie dorių. Wiesbadeno lietuvių
ga visam pasauliui, o ypač trijų galingųjų valstybių va dirbtuvių darbininkai yra nas dešimtadalis vieno pro- stovykloje rotatoriumi at ji cenzūruoja. “Laisvės” Pirso išdaviką Thorez
pavojinga toms nelaimin dai.
padirbę. Taigi, tik dalis, tik cento laiko buvo sugaišin spausta 120 egz. vaikams cenzoriai tačiau yra papras
Francijos komunistai ban
goms tautoms, kurios gyve Dabar Iranas gauna už- ta gatava medžiaga, su ku- ta dėl streikų karo metu. knygelės “Lietuvos balsai.” ti^ žlibiai. štai įrodymas.
dė
įpiršt šalies prezidento
Viena
Prienų
gyventoja
pa

na arti tos karingos vergų mokesnį už kare duota ria Amerikos kareiviai iš Arba, dėl aiškumo, ve kaip Haffkrugo lietuviai rašytotautos.
mums pagelbą: Rusija licil pradžių gynėsi nuo priešo, jis tą aiškina: Jeigu visi jai-žumalistai išleido “Bal rašė laišką savo dėdei, ku- vietai tūlą Maurice Thorez.
Thorez buvo slekeris, jis
tuoja Irano nepriklausomy vėliau puolė priešą ir galop , darbininkai butų sustoję tiją,” ir literatūros leidinį ris gyvena Brooklyne. Laiš
kas
pateko
į
“
Laisvę
”
ir
ja

pabėgo
iš armijos, kada
i dirbti vienu kartu dvi ir pu- “Gintaras.” Abiems iliust
bę, vagia jo teritoriją, o A- jį nugalėjo.
FRANCIJOS KRIZIS
Ij*ancija kariavo su nacių
Amerikos
darbininkai sę valandas, tai tiek tik su racijas piešė dail. A. Šim me skaitome :
merika paskubomis ištraukė
V
okietija. Hitleris jį prista
“
Mes,
visa
Juozo
šeima,
Generolas de Gaulle paIrano savo karioumenę, dirbo ilgas darbo valandas J gaišta streikam laike karo. kūnas. Marija Alseikaitėpakol
kas
dar
sveiki.
Namą
tė
į Maskvą savo partneriui
sitraukė! Ta žinia nuskam- ka^ rusai kartais nepama- ir jų sunkaus ir net krūvi- Ir todėl dėl tokių didelių Gimbutienė leidžia vokiškai
Stalinui.
iš darbininkų pusės karo savo knygą: “Laidosena nesudaužė. Bet dabar mes
bėjo po platų pasaulį, kaipo' nytų; jog galingiausia paDabar tą išdaviką norėta
ženklas gilaus persilaužimo,! šaulio demokratija mano ti. Iš to seka, kad Amerika pastangų, naminio fronto priešistoriniais laikais Lie- Jame negyvename
padaryt
prezidentu, bet ne
^^p toliau:
kurs vyksta Francijoj. De'teikyfrs savo parašo... Lieka neskaito savo “interesu” kareiviai - darbininkai gali tuvoje.” Knyga turės 200!
Gaulle pasitraukimas nėra anglai, kurie be Amerikos laikytis savo parašo ir skelb- ir turi teisę. šūktelti: “We puslapių, 112 paveikslų ir 4 . ^et po šito karo mes vi- pavyko. Francijos laikinuo
namuose negyvename... ju prezidentu išrinktas so
eilinis “vyriausybės kri- kariauti negali, ką rusai tųjų principų. Bet kai musų Made it Too. What about priešistorinės Lietuvos žeNei
vieno nėra pas tėvus, cialistas Gouin.
zis,” kokie Francijoj vykdą- puikiai žino, o todėl rusai vadai kalba, tai atrodo, kad you, General Motors ir kiti, mėlapius.
nei tėvų pas vaikus”...
Maskva tuo budu gavo
dar vieną antausį. Jis toli
prienietės
name
įgi
komisarai. Aišku, gražu nėra paskutinis.
w,niSvw.w
-- ------St. Strazdas.
| kasgi yra tas Dėdė Šamas?
“Kinijos Sieną.”. “
, Lietuvoje siaučia bolševikų
Tos imtynės turi prieiti prie sai pasaulyje yra apsaugo- na.
IŠRINKO SOCIALISTĄ PREZIDENTĄ

Kas Savaite

Mes Padarėm! Kaip Jys?

Dranga Talka

1

Trečias poslapis

Sausio 30 dieną, 1946
KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

AMERIKOS

LIETUVIU

GYVENIMAS

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš MEILES ATĖJO NELAIMĖ

kad tegul jie eina I Lietuva
ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
žemę art ir t.t.
A. Kaniušis gerai jiems
Ka rašo Urugvajaus
versta į 60 kalbų ir jos iš
atkirte sakydamas: “Duokit
Musų maršrutas po Rich buvo veiklus kriaučių uni-(
spauda
platinta apie 20 milionų. Ją
jiems Lietuvą, jie eis!” Jo
mond Hill ir Ozone Park joje ir bendrai lietuvių or-'
turi
skaityti ir Rusijos gesūnūs ir daugelis grįžusių
ganizacijose. Dabar, kaip
matė lietuvius išblaškytus! Vietos pažangi demokra-inel?'in!o.šIabo generolai, ir
Sausio 13, anksti iš ryto jis sako: “Apsenau, neturiu
mokyklose,
ir
po visas dalis pasaulio. Dė•/
seiviai mokyklose,
spauda vis dažniau*. mo^sleiviai
mudu su drg. J. Glavesku ukvatos.” Jis nupirko vie
, ka Stalino “rojaus,” jie pradeda rašyti ir geriau su- kareiviai kazarmėse, ir dar
pasileidome su maršrutu po ną vakarienei tikietą ir ka-!
j šiandien badą kenčia ir pažindinti savo skaitytojus bininkai dirbtuvėse. Tai
lendorių.
i
Richmond Hill. Rytas buvo
! grįžt į savo tėvynę juk ne- su dabartine Europos padė knyga, kuri pila nuodus į
Iš J. Maknavičiaus pasu
gražus, saulėtas. Pirmutiniai
! gali. nes Sibiras ar kulka timi, dažnai paliesdama ir žmonių galvas, kaip kadai
musų kostumeriai buvo Um- kom į Linden Blvd. pas J.
i j iems gręsia.
nelaimės ištiktą musų tėvy se Hitlerio “Mein Kampf”
Hermaną.
Radome
Herma

brazai, kurie gyvena prie
Didele didžiuma balsų nę Lietuvą. Didžiosios ir nuodijo vokiečių galvas.
Richmond Hill kolonijos. { nus namie ir net sūnų, ką
M. Krasinskas.
: nubalsuota švęst kartu 16 stipriausios Ballistų (Lietu
Eug. Umbrazas jau parvy-j tik iš Europos parvykusį.
vasario ir rinkt aukas Lie vos valstiečiams liaudinin
kęs iš kariuomenės. Jis ve-, Drg. Hermanienė gana gra
tuvos nukentėjusiems. Bra kams panašios partijos) or VILLA SALLE, CANADA
dė Luksemburge ir laukia' žiai atrodo, nors biskutį
vo! Philadelphijos lietuviai ganas EI Dia (Diena) lap
save žmonos atvykstant, i žilstelėjusi. Sūnūs nors iš
visados laimėtų, jei tik no kričio mėnesi įdėjo Keletą Kareiviai negauna darbo
Umbrazienė šiuo laiku ne karo parvykęs, bet puikiai į
rėtu. iei tik nors vienas ilgų straipsnių apie Rusiją
dirba, poilsiauja, laukia atrodo. Pardavėme du va f
trečdalis
lankytųsi susirin ir apie rusų pavergtas šalis.! Musų miestukas yra Mon
marčios. Pats B. Umbrazas, karienės tikietus ir vieną
kimuose.
priemiestis. Montreakaip paprastai, nedaug kal “K.” kalendorių. Sakė prie
Lapkričio pradžioje tas trealo
Vargo Duktė.
lis
yra
svarbiausias Kana
ba, jam pasiūlome LSS 19 progos užsiprenumeruos ir
dienraštis komentavo sąjun dos miestas.
Jis nėra šalies
kuopos du tikietus i vaka-. “Keleivį.” Lauksime.
gininkų nesusitarimus, iškė sostinė, bet yra,
kaip New
Gerbiama “Keleivio” va lė Rusijos valdžios nepasi
Iš Hermanų nuvykom pas
rienę; jis mielai nupirko
Yorkas
Amerikoj,
svarbiau
dovybe !
nupirko ir “Keleivio” kalen George Kulį, seną musų vi
tikėjimą
demokratinėms
sias
ekonominis
krašto
cen
Prisiunčiu money orderį valstybėms praeityje, kada
dorių, taip pat atnaujino suomenės veikėją ir gerą
tras.
Jurininkas Booker su savo žmona buvo laimingi. trijų dolerių vertės už laik Rusija įtarė Angliją, Franprenumeratą už “Keleivi.” žmogų. Čia sustoję radome
Bet
iš meilės jis nušovė leitenantą Wilsoną. kuris no raštį ir kalendorių. Noriu, ciją ir jungtines A. Valsty Šiuo metu didžiausias
Pirmas musų sustojimas ga visus namie. Persistatę, kas
na vaisingas, paspaudėme mes esame ir ko norime, G. rėjo prie jo žmonos prisitaikyt. Tragedija įvyko per kad Maikio Tėvas laimingai bes ruošime karo prieš o Montrealo rupesnis yra griz
Vėliau Rusiia nprėin i tantieJi kareiviai, kurie nedešinę ir keliavom toliau. Kulys lyg pradėjo “išmeti-! pokilį Bookerių namuose. Dabar jiedu jaučiasi labai keliautų ilgus amžius ir neš ina
bą.
Rusija peiejo i suranda darbo. Grįžta tūks
nelaimingi.
tų dėl vargšų apšvietą ir su atvirąVėliau
sąjungą su Hitleriu tančiai jaunų vyrų iš armiUž kelių blokų nuo Um- nėti”: “Vakarienė, tai va-1
sipratimą kovoje už geres- ir pasileido i avantiūras.
brazų, ant 115 gatvės gyve karienė, bet kad jus per-Į
, jos, o darbų jiems neužtenbet ir jų rateliuose. Lie- tiniams, kurie išbarstyti po i nį gyvenimą.
daug,
draugai,
norite
—
užčia,
Rusija
pasižymėjo
savo
ra

na Purenai, seni musų prietuvybė ima viršų. Naujam visą pasaulį. Tas klausimas
užpuldinėji , ka. Ypatingai kareiviai nePas mus naujienos dabar mių i kaimynų
teliai ir geri “Keleivio” pa-j rašyk “K.”, nupirk kalen Muzikos Salės prezidentui anksčiau buvo pakeltas, tik
•
,
•
o
••
t - i suranda butų, kur gyventi,
triotai. Sustojome ten. Pa-' dorių, tai butų lyg perdaug.” Justui Balinskui linkim ge valdybos susirinkime, ma tokies: praeitais metais ko mu. kaip tai Suomijos, Lie- p nič
‘ metus cKanada
siūlome LSS 19 kuopos va Nors priešingai kalbėjo, bet riausių pasekmių. Jisai turi nyta, kad bus galima susi munistai buvo musų mieste tuvos, Latvijos, Estijos ir,
nestatė,
todėl
dakarienės tikietus; jie nupir ištraukęs dešimkę paklojo gerą. nesutepta vardą, mo tart. tai maskviniai pasakė: labai iškilę ir buvo įsipiršę Rumunijos, kurios tapo ruyra labai sunku su buko net keturius! Nusipirko ant stalo: “Padarykite vis ka ir su priešu sugyventi. “galim švęst kartu. bet au už viršininkus į musų drau siško imperializmo aukos.1t tais. Bedarbiai eks-kareiir “K.’’ kalendorių. Mums ką, kas reikia.” Palikom du Jisai neparsiduos... Prie jo kas, kurios bu- surinktos, gystes. šiemet jau kitaip iš Vėliau tas dienraštis, ap-'viai gyvena, kui papuola.
besišnekučiuojant, atsilan tikietus į vakarienę, užrašė Muz. Salė gaus aiškia lietu mes pasiimsim ir duosim. ėjo. Viena draugystė išmai tardamas Molotovo kalbą,’Jų pilna policijos nuovadų
kė Jaškevičiutės, Elena ir me metams “Keleivį” ir par višką spalvą. J. Balinskasj kam norėsim, Kam? Mas- nė komunistus į demokra- pasakytą Maskvoje sąryšyje! koridoriuose ir net tuščiose
tus draugystės vadovybėj. su 28 metų bolševikų revo-j kalėjimų kamerose jie su
Emilija su savo draugu Ch. davėm kalendorių.
tarnaus lietuvybei ir Ame- kvai
k vai?.
Iš
draugų
Kulių
nuvykom
ugi pašalino komunisYoung. Pasakėm “Heilo” ir
pasipnesino. k it: iš vadovavimo, o trečia liucijos sukaktuvėmis, da-: randa sau laikiną pastogę,
rikai. Rainys su savo adju Mūsiškiai
pas
F.
Gaidžius
ant
91
gat

“Good-by” ir išvykom nau
tomis ir faktais jškelia, kaip Žinoma, prie tokio gyvenitantais perdaug norėjo or Tada Rainys pasakė, “tai tus
jų pažinčių jieškoti. Eiti to vės. Radome abudu tėvus ganizaciją į savo kilpas į- tegul metinis mitingas nu- dai tebeturi komunistus va Maskva bendradarbiavo su mc priviso brudo ir nešvali nereikėjo. Čia pat kaimy namuose ir dukteris, kurios traukti, tai senieji pionie-i taria.” Puiku, Ifetiniam šu dovybėj. Bet ir ten komu Hitleriu, kaip ji dalijosi su rūmų. Žmonės juokiasi, kad
nystėje gyvena Atkočaičiai, laukia savo vyrų iš kariuo riai. Muzikos Salės nariai,! sirinkime kun. Dr. Martu nistai vargu ilgai išsilaikys. Hitleriu Europą, kol paga-j tarakonai ir poliemonų ka
Mat, ta komunistų “saulė” liau susipyko ir griebėsi už bošus suėda nuovadose,
užsukome pas juos. Senųjų menės pareinant. Jie yra sujudo ir laimėjo.
sevičius ir pakėlė ta klau- su
seni
“
Keleivio
”
skaitytojai
ūsais lietuviams nepatin
neradome namie, tik jau
Del Vasario 16 d.
simą J. Grinius įneša, kad ka. žmenės pradeda supras gerklių, štai tos datos, ku įtiek to brudo priviso,
ir
seni
socialistai.
Mus
ga

nuosius. Joną. su savo žmo
PĮ-jilozI^lnKi inc RoilJfina. butu tuniaus ant
rios krauju įrašytos į nu-į v
_x_
vietos
ti. kad yra kvaila turėti Ru skriaustųjų tautų istoriją ir’.. I>artU sU netiaraU UzpUOna ir dukrele, čia pardavė na karštai pavaišino ir pasvarstoma
ir
už
aigta.
Pa

Kryž.
ir
pergalės
kom.
sipirko du vakarienei tikie- sis
sijos garbintojus lietuviškų į tu tautu žmonių širdis: 1 e ,!r
me keturis tikietus.
pokarine knmiįgaliavo kun. Dr. Martuse- remta. Pradėta svarstyti. organizaci ių
tus ir kalendorių.
vadovybėje.
nahzmo
banga.
Ypač pleNuo Atkočaičių pasukom
Tai dviejų dienų maršru vičių pasitart su Muz. Salės Jau čia maskviniai aeritato- Todėl ir trečioji draugystė , 1939 m. rugpiučio 23 d. šikai pamėgo čia bankus
link 118 gatvės, kur gyvena tas po musų apylinkę. Iš _____
nariais______
ir šiais metais, kaip riai sukilo, nusimaskavo ir su laiku mainys bolševikus Rusija pasirašo nepuolimo plėšti. į trumpą laika dauto
maršruto
”
pasirodo^
kad
į
ir
praeitais,
švęst kartu 16 visi pamatė., kokie iie “už- i demokratus.
Geo. Diržys, sustojom pas
sutarti su Hitleriu; ragsėjo erelis banku buvo išplėšta.
juos. Radome tik Rozaliją galima ne tik vakarienei ti-! d- vasario ir kad butų ren- tarėjai” lietuvių. Jie rėkė,
1 d. Hitleris puola Lenkiją; Miestas susirūpino ir nori
K. Dambrauskas.
Diržienę namuose, o Diržys kietų parduoti, bet lengvai karnos aukos Lietuvos trem-i kad nereikia auku ponams,
rugsėjo 17 d. Rusija irgi už- pasamdyti 300 policininkų
ir šventadieny dirbtuvėj galima užprenumeruoti “Ke
(puola lenkiją; spalių 10 d.■ daugiau, kad saugotu miesdirba. Su Diržiene kadaise leivį” ir parduoti kalendo
Rusija primeta savo garai- tą nuo plėšiku,
teko kelis metus dirbti vie rių. Musų maršruto tik pra
zonus ir “globą” Baltijos. '
* .
noje dirbtuvėje, o dabar ji,! džia, mes jį plėsime, kad
šalims; lapkričio 29 d. Ru-! Nedarbas pasirodė ir tarmat, bosienė, jos vyras turi pasiektume visus musų prieATEIS NAUJON ANGLIJON*
sija nutraukia diplomatinius'darbininkų. Daudidelę kriaučių dirbtuvę. telius ir užrašytume jiems
APIE 1916 M. PABAIGĄ
santykius su Suomija ir se- gelis dirbtuvių sumažino
Pradėjus kalbėti, kad ir bo musų savaitraštį “Keleivį.”
karną dieną užpuola ant darbininkų skaičių, o pokasienė, o visgi turi bėdų, nes
J. Buivydas.
Suomijos; gruodžio 14 die- rinis ūkio gyvenimas vis dar
iš Lietuvos gavusi žinių,
r.ą
Tautų Sąjunga vienbal- nesusitvarko. Taip tai su
GANA
kad jos brolį bolševikai, pir
šiai išmeta Rusiją iš Tautų taika atėjo sunkus laikai.
PHILADELPHIA, PA.
mu kartu atėję į Lietuvą iš
Sąjungos už jos agresijai Gal tai tik laikinai?
NAJŲ TELEFONŲ
nau :a teu-RU įmone .>w,wu žmonių
vežė kur Į Rusiją ,ir nieko
prieš Suomiją.
miestui—tik painesnė, nes apima
bernai rinkimus
A. Pranevičius.
nežinanti. Pasiūlėme vaka Maskvos prakišo
APTARNAUTI
daugiau atskirų problemų.
Sekamais,
1940
metais,!
rienės tikietus, tuojaus nu
Ši statybos programa jau leido
Rusija vėl tęsė agresijos iri
sipirko. Dar nusipirko “K.”
MIESTĄ SU
mums išpildyt tūkstančius užsaky
Nesitikėjo
maskviniai,'
puolimų
politiką. Kai vokie
kalendorių ir užsirašė me kad taip staigiai neteks va
mų telefoną įvesti. Iki vasaros pa
čiai puolė Norvegiją, Danitams “Keleivį.”
baigos tikimės visus turimus užsa
dovaujamų vietų abiejose
;ą, vėliau Belgiją. Olandiją,
kymus
aptarnauti, tulus, žinoma, dar
Iš Diržių pasukome vėl i didžiulėse lietuvių svetainė
Liuksemburgą
ir Franciją,
anksčiau.
115 gatvę, nes ten beveik se, Tautinėje ir Muzikos.
Rusija užpuolė Lietuvą, La
I naują telefono įmonę šįmet bus
butume pražiūrėję J. Kse- Taip staigiai žemė iš po jų
tviją, Estiją ir tas šalis be
įdėta
apie S35.000.000. Tas duos
navičių, sena musų pažįsta kojų išslydo. Jie buvo dau
GYVENTOJŲ
gėdiškai prijungė prie Ru Lietuvių Socialistų SąjunNaujai Anglijai apie 100,000 telefo
mą ir gerą lietuvį. Sustojo giau negu tikri, kad nieks
sijos, o iš Rumunijos rusaijlgos Vl-to Apskričio konfe
9
nų daugiau, negu buvo 1945 metais.
me pas jį. Jis nusipirko va juos jau neiškrapštys, val
* Naujaja Anglija mes čia skaitom tik
atplėšė Besarabiją. Taip tai rencija įvyks vasario 3 d.,
Jūsų telefonas galės pasiekti dau
karienei tikietą. užsiprenu dys tiek, kiek norės ir kaip
šios kompanijos aptarnaujamą teritori
giau žmonių, negu kada nors pir
du Europos plėšikai plėšė 1946 m.. 636 Broadvvay, So.
meravo metams “Keleivi” norės, tūli iš jų sakė. Išėjo
ją ... Naująją Angliją be Connecticut.
miau.
susitarę, kol susipyko ir Boston, Mass., “Keleivio”
ir nusipirko “K.” kalendo kitaip.
pradėjo muštis tarpusavyje. 'patalpose. Pradžia 11 vai.
rių. Su J. Ksenavičium ir
Tautinėje Salėje meti-i
Lapkričio gale tas patSį,.yto Kuopos, rinkit delegaužbaigėm šios dienos marš niame susirinkime sausio
dierrartis
olac.ai rašo apie, Wg ir sių?kjt , tą konferenrutą.
13 d. iššluoti didžiuma bal
Stalino “Mein
, A Kampf, ar
ar‘įciją. Posėdis atsidarys paSausio 20 d. anksti iš rv- sų trys Stalino “rojaus” bi
ba jo
ko skelbtu iaiku Yra daug
JO parašytą
parašytį Rusijos ko-j
to vėl leidomės su drg. J. čiuliai: Zaleckas, Lukoševi
munistų partijos “istoriją.” klausimų, kurie būtinai tu
Glavesku i Richmond Hill čius ir nuogų mergų kaba
Ta istorija yra “stalinizmo” rės būti aptarti konferenci
ir Ozone Park sritis. Pirmu retų sumanytojas Švedas.
išminties šaltinis. Ten skai joj. Socialistų kuopos ir brotinė musų stotis buvo pas Jų vieton išrinkti: Klevas
tome, kad Rusija galinti i liškos LDD kuopos prisiųsJ. Makrravičių. Tai senas pirm., Z. Krivinskas iždin.
net bendradarbiauti su ka ' kit delegatų ko daugiausia.
musų veteranas ! Kadaise ir broliai Jonas ir Juozas
pitalizmu. bet tiktai su są o kur nėra LSS kuopų, kvie
Jurgaičiai dir. Jie Maskvai
lyga, kad ji bus gerai kariš čiami dalyvauti pavieniai
netarnaus. Kun. S. Raila įkai pasiruošusi. Militarinis asmenys.
WORCESTER, MASS.
Atsilankiusiems
ėjo knygų peržiūrėjimo ko-,
pasiruošimas ten aukština simpatikams bus suteiktas
CHESTNETS
misijon.
mas, kaipo geriausia socia patariamas balsas.
Muzikos Salėje sausio 16'
lizmo garantija. Tai “kaCANTEEfl
d. irgi rezultatai geri. Mas-)
nuolių socializmas.” Milita Kviečia Lietuvių Socialis
kviniai prakišo. Rainys ne
rinis pasiruošimas Stalino tų Sąjungos Vl-to Apskri
V VEIK MALONI IR ŠILTA teko pirmininko karūnos.
“istorijoj” užima tokią pat čio sekretorius,
P. Kručas.
Dabar Muzikos Salės prezi
vietą, kokią us uzeme HitVisokių Gėrimų, Alaus,
lerio “Mein Kampf” bibligardžiai pagamintų Vai* dentu išrinktas p. Justas
Balinskas didele didžiuma
joj: Stalinas, kaip ir Hitle- clevelando LIETUVIŲ ŽINIAI
gių ir Užkandžių
balsų. Iždininku p. Jackeleris, kain ir visi militariniai Biblijos Studentų paskaitos atsičia gaunama ir "Keleivis”
vičius vieton Pavilionio.1
į despotai, tiki į durtuvo ga buna kas septintą dieną, pradedant
nuo 5 vai. vakare, ant Perk
pavieniais numeriais
Streleckis pats rezignavo iš
lią. Stalinui durtuvas yra net lygiai
Hali. 1446 Eaat 82nd ir Wade Park
numatydamas, kad
i tikriausias kelias į jo ver Are.. Cleveland. Ohio. {ėjimas 82nd
90 MILLBURY STREET dir.
Street. Jurgis Vanagas kalbės te
maskviniams
ateina
riestai.
gišką socializmą...
WORCESTER, MASS.
moj: “Keturios Abelnos Karalystės.”
I Jų dienos baigiasi ne tik
‘ Stalino “istorija” yra iš(4)
NKW INOLAND TILIPHONE A TELEGRAPH COMPANY
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Ketvirtas puslapis

kad jo brolio skridimas į nių ginklai: peilių ašmenys, voltų. Bet kaip tas vandens
stratosferą ir tyrinėjimai rankiniai kirviai, kirstuvai gyvulėlis gamina savo kūne
kosminių spindulių prisidė ir kitokie daiktai, visi pa elektrą, kaip veikia jo dijo prie atomų mokslo pagi daryti iš kieto kvarco (ak , namo mašina, tas tebėra
Kosminiai spinduliai—nau gali atidengti “mikro-pasau- linimo.
' mens). Apie tų žmonių gy • paslaptis mokslininkams.
jas jėgos šaltinis?
lį,” arba mažutėlių medžia
Pakilus 20 mylių į viršų, venimą žiloj žiliausioj se 100 000 mylių padange*
gos
dalelyčių
sritį.
žemės
atmosfera palieka novėj nėra kitokių davinių. •Akrcn. Ohio. yra Ameri
Labai mažai žmonių ži
Kosminių
spindulių
var

“
po
kojomis.
” 99‘. atmos Pagal surastus ginklus ga kos gumos gamybos centras,
no. kas yra atomas ir ato
das
mokslininkų
tyrinėji

feros (tai yra oro sluogsnis lima tik spėti, koks jų gy j Ten yra milžiniški roberio
minė energija. Visi apie tai
girdėjome, bet tik būrelis muose pirma kartą pasiro virš žemės paviršiaus) yra venimas buvo.
| fabrikai. Ten yra ir didžiu
Kasinėjimus prie Didžių lės. gerai įrengtos laborato
pašvęstų i atomų paslaptį dė prieš kelis metus, kada iki 20 mylių aukštume. Kas
žino, kaip tą naują energi buvo pagauta naujos pa yra aukščiau? Žmonės apie jų Ežerų aukščiau minėtais rijos. kurios daro visokius
jos šaltinį pakinkyti į dar slaptingos jėgos veikimas į tai spėlioja, daro hipotezes metais atliko Michigano u- bandymus su gumos išdir
Arcgeologijos biniu.
bą. Kol kas atomų energija musų žemę. Kylant i viršų, (spėjimus), bet neturėjo niversiteto
kur
atmosfera
yra
retesnė,
progos
tiek
aukštai
pakilti
muzėjus.
buvo įkinkyta tiktai į griau
Dabar praneša, kad Aknamą darbą. Bet mokslinin kosminių spindulių veikimas ir ištirti su instrumentias
rono gurno laboratorijos da
Elektrinis ungurys
kai jau kalba apie visai eina stipryn. Todėl moksli- aukštybių paslapčių,
Pietų Amerikos upėse, y- ro bandymus su nauja gu
naują energijos šaltinį — ninkai ir nori iškilti auk'
Prieš 15,000 metų
pač Amazonės upėje, gy ma, kuri bus labai drūta.
apie “kosminius spindulius.” čiau atmosferos, kad išty
Prie
Didžiųjų
Ežerų
Avena keisti unguriai. Jie va Sako, kad automobilių pa
Kas yra tie kosminiai (lie rus tuos paslaptingus spin merikoje prieš 15.000 metų dinami elektrikiniai ungu dangos, padarytos iš tos
tuviškai kosminis yra ver dulius, kuriuos mums siun gyveno žmonės. Taip sako riai todėl, kad jų kūnas, naujos gumos, galės laiky
čiamas “visatos”) spindu čia tolimos žvaigždės.
mokslininkai, kurie 1938- kaip dinamo mašina gami ti 100,000 mylių. Tai reiš
liai?
Kosir-inių spindulių
1940 metais darė plačius na elektrą, su kuria tas un kia. kad padangos laikys
paslaptys
Dr. Arthur Compton. Wakasinėjimus prie Georgian gurys ginasi nuo savo prie tiek pat, kiek ir automobi
Profesorius Jean Piccard. Bay, Kanadoje. Tais laikais šų. Elektrikinis ungurys y- lis.
shingtono universiteto kan
cleris, apie kosminius spin Minnesota universiteto mo- ledai, kurie senia'u dengė ra nuo 5 iki 6 pėdų ilgio, ' Naujos gumos gamyboje
natūralinė ir
dulius sako. jie esą aukšto kytojas, dirba balioną, su visą Šiaurės Ameriką, jau bet jo svarbiausieji organai vartojama
įtempimo mažos medžiagos kuriuo jis keta iškilti 20 buvo nuslinkę tolyn į šiau- užima tiktai penktą kūno dirbtina guma. Bandymai
dalelytės. iš kurių yra sūdė- mylių į padanges. J. Pic- rę, bet. ne taip toli. kaip jie dalį, o visa kita kūno da su naujomis padangomis jau
ti ir “nebedalomi” atomai, card brolis dvynas. August yra dabar. Prieš 15,000 me lis vra ta “dinamo-mašina.” yra toli pažengę, bet kada
dis pranašauja, kad kosmi- Piccard. prieš šį karą jau tų. 100 mylių atstume nuo kuri gamina elektrą.
j jie pasirodys kasdieniniame
niu spindulių tyrinėjimas kartą skrido i stratosferą ir šiaurinės ledų juostos, jau Elektrikinis tinginys ga gyvenime, pranešimas nesa
gali mus nuvesti toli i gam- buvo pakilęs 16 mvlių į pa- gyveno žmonės.
mina stiprią elektros srovę, ko.
Ab.
. tos paslapčių pažinimą ir dangės. J. Piccard sako,1 Kasinėjant surasti tų žmo jos įtempimas eina iki 600 --U. *

Įdomus Dalykai

Maikio su Tėvu

—Rimta-dryta.
nojo. o užbaigęs nepasakė
Bum-bum-bum.
amen. ale vistiek pastiDUMaišos žemė
šiai gerai nušnekėjo. Jau
Su dangum...
kad davė cicilistams velnių.
—Na, o kas čia tau, tėve, tai davė.
kad taip įsilinksminai, tar- —Už ką?
tum katinas prieš lietų. Gal —Ogi už tai. kad kunikas užfundijo?
gus kritikuoja ir darbinin—Ale kas čia tau dabar kus buntavoja. nori atimti
fabrikus iš kompanijų.
fundvs, Maike!
—O tu. tėve. ar daug fa—Tai ko taip šumiji?
brikų
turi?
—Kad linksma.
—Aš ne pabrikantas.'Mai—Bet kodėl?
—Linksma valuk to. Mai- ke.
ke. kad bedievius suvarėm —Jeigu taip. tai tu. tė-,
ve. turėtum eiti su socialisi ožio ragą.
tais. kurie gina darbininku
—Kur ir kaip?
—Ogi ščeslyvos Smerties reikalus.
Susaidės salėj, Maike. Su—Nemeluok.
Darbininšaukėm mitingą ir apznai- kams daugiausia gero pa-j
minom, kad bus dideli di- daro ne socailistai, ale kubatai. Sakom, daugiau svie- nigai. Tie visada meldžiasi
to susirinks, kai gerai iš- ir prašo Dievo, kad duotų
garsinsim. Na. ir pradėjom, žmonėms dvasia šventą.
—Ka pradėjot?
> —Bet dvasia šventa žmo—Dibatus.
gus negali būt sotus. tėve.
—Bet apie ką jus deba-‘Jam reikia duonos ir mėsos.
i Be to. reikalinga da pastotavot?
Ogi apie tai. kas turi gė ir drapanos. Tiems daikdidesne galybe: gazieta ar. tams įsigyti reikalingi pini
gai. O kai pinigų neužtenšrblė
palygini-!
ka.
darbininkai reikalauja
-Tai keistas
algų pakėlimo. Jei darbda
mas.
viai algų nenori kelti, dar
ka
tu.
Maike
—f) apie
__
bininkai
atsisako dirbti. į
darvtum dibatus'
—Kalbant apie spaudą.į Taip kyla streikai. Kunigai!
tėve. aš pastatyčiau klausi-; čia gali melstis dieną ir.
mą. kuri spauda yra geres naktį, tas nieko negell>ės. ■
nė: laisvamaniška, ar kata Reikalinga kova.
—Maike. tu taip nekal
likiška.
—Tai tu padarytum dide bėk. Jei nori teisybę žinot,
tai eiva pas zakristijoną. Jb
li misteika, Maike.
turi šventą knyga, kur yra ‘
' _ K odei?
—Ogi todėl, kad bedie į arašyta. kad darbininkams!
viai tada gautų čenčiaus sa niekad ant svieto nebuvo!
vo gazietas išgirti ir gal ne taip gerai, kaip viduram-Į
vieną parapijoną subalamu- žiais. kada šventas tėvas tu-i
tytų. Jau ir taip katalikai įėjo didelę galybę. Tada j
dauginu skaito “Keleivį.” žmonėms buvo aukso gadvnegu “švento Pranciškaus ne.
—Tai yra didžiausia ne
Varpeli.”
teisybė,
• tėve. Viduramžių
—Tai parodo, tėve. kad
pažangus laikraščiai vra laikais, kada popiežius tu
geresni, regu pranciškiniai. rėjo didelę galybę, darbi
nešė baudžiavos
—Jie ne geresni, ale iie ninkai
šėtoną garbina, o katalikiš jvngą.
—O iš kur tu ta žinai.
ki ponui Dievui služija. VaMaike?
iuk to katalikišku gazietų
—Iš istorijos.
žmonės ir nemvli.
—Tėve, tu čia visai nusi '—Na, tai uskiuzmi. vaike,
šnekėjai. Išeina, kad kata aš l.iba eisiu išsigerti.
likams geriau patinka vel
NEMOKI RUSŲ KALBOS,
nias, negu Dievas.
—Aš nežinau. Maike. NE STOSI I LIETUVOS
UNIVERSITETĄ!
kaip tu čia mane tai]) su
painiojai.
—Na, ko nežinai, apie
New York (LAIC) — Iši
tai ir nekalbėk, tėve. Ver- sovietų šaltinių paeinančio
* iau pasakyk, kaip jus tuos mis žiniomis, net ir turintie
tariamus bedievius varėt ji ii brandos atestatus, priva
lo laikyti įstojamuosius eg
“ožio ragą.”
—Taigi. mes suvarėm zaminus į Lietuvos univer
uos per tuo? dibatus. Mu sitetą. Egzaminuojami da
sų susaidės čėrmonas užsi lykai priklauso nuo pasirin
lipo ant steičiavs ir nusakė ktos specialybės, bet rusu
gerą pamoksi'). Teisybė, ne l:alb< s patenkinamas žino
buvo tai regli pamokslas, jimas privalomas visais at
ba pradėdamas nepersižeg- vejais.
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•<
besėklių apynių.

★
THE

H i - S 1

g

n

O F

HOSPITALITY

NARRAGANSETT BREWING COMPANY CRANSTON. RHODE ISLAMO
.
•
• . •
•
*’
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Penkta* puslapi*

KELEIVIS, 50. BOSTON

Nr S, Sausio 30 dieną, 1946

VAIKAS ATSIPRAŠO

Jauna motina

PAJIEŠKOJIMAI

AR JLSV PLAUKAI ŽYLA?

Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, j
Pajieikau savo pusbrolio Viktoro
negyvi? Jei taip, tai tuojau šitas
h
žymei pašalink, vartodamas musų Petrašiuno. Jis pats, ar kas apie
jo
adžino,
malonės
pranešti
man
naujų, sanitarinį gaivintoja, kuris
(«)
duos žvilgančią jaunystę, plaukai resą
ADOMAS PETRAŠIUNAS,
liks natūralus ir gražus. Musų gai
3635 N. E. Columbia Blvd.,
vintojas yra nepavaduojamas Juo
Portland, Oregon.
diems, Vidutiniai Šviesiems, Tamj sieir.s ir Geltoniems plaukams. Prisiųsk $1.00 ŠIANDIEN, « gausi ši
to saugaus, greitai veikiančio vaisto. LIETUVIŲ NAUJIENOS

APSIVEDIMAI

Pajieškau sau draugo, kuris nusi
manytų tpie biznį ir turėtų bent
kiek savo pinigų. Gali būt nuo 40 iki
50 metų amžiaus, bet kad nevartotu
svaigalų perdaug. Aš turiu apie 40
metų amžiaus, šviesiaplaukė ir ge
rai atrodau. Nesenai pardaviau biznj ir gavau gražią sumą pinigų. Ihbar norėčiau važiuoti į Floridą ir
tenai nusipirkti ar pasistatyti hote1 lį; tuo tikslu ir jieškau sau draugo,
Mėnesinis
paveiksluotas,
32
puslapių
MARVO ENTERPRISE, (16)
, kuris nusimano apie biznio reikalus.
114 Grand St., Brooklyn, N. Y.
žurnalas. Kaina metams $1.00.
1 Prašau rašyt man šitokiu adresu:
Adresas:
(5)
<«>
MRS. B C. N.,
LIETUVIŲ NAUJIENOS
REIKALINGI VYRAI
332 N. 6th St.,
Philadelphia, Pa 6I>G Broadway, So. Boston 27, Mass.

A*Bomba ir laivai

Albuquerque, N. M. —j Keturi Amerikos karo
Čia viena jauna mergaitė, i didlaiviai ir daug japonų ir
12 su puse metų amžiaus, vokiečių karo laivų bus pa
vietinė j ligoninėj pagimdė i naudoti bandymams atomišešių svarų dukrelę. Jaunai nių bombų jurose. Karo laiLiktė gerai
eerai jauiau-i vyne vadovybė nori išban
motina ir duktė
čiasi. Jaunos motinos var- dyti, ar karo laivai gali at
silaikyti prieš atomines
das neskelbiamas.
bombas ar ne.

I

Wdę ir nevedę. Aevedę prie dar1 žovių ir trokų farmos ir prie žoly1 nų ilawns), o vedę prie farmų dar
bo. Kreipkitės šiuo adresu:
<5l

Kinai mušasi

Vokiečių šarvuotlaivis
AMERIKOS LIETUVIŲ KLIURAS
Kinijos nacionalinė karo
1941
metais didelis angtaryba skelbia, kad komu
34 High Street, Nashua, N. H.
MR. ANTHONY RIMGAILA,
nistai šiaurės Kinijoj negl_i lu karo laivas. 45.000 tonų
c/o
Walter
M.
Jeffords.
laiko pasirašytų karo a’i“H°cd” buvo nuskandintas
Glen Riddle, Pa.
G. Cames 8 metų amžiaus vaikas, bežaizdamas
Pirmitr'nkas. J. Okulavičius
liaubų ir daro didelius nuo-1 •^•t-anto vandenyne. Buvo nušovė kitą vaiką. Tai įvyko, žinoma, netyčia. YaizVice-pirmin.,
M. Bajfdzevččius
„ ų" skelbiama. kad jį nuskandilimus prieš kinų nacionali
“
žmegžudys
”
atsiprašo
užmuštojo
vaiko
tėvus.
Sekretorius, A. Grigas.
karo laivas “Bi- delyje
PIGIAI PARDUODI NAMĄ
nę armiją. Puolimai vy’ksta no
Iždininkas. K. Dobravolskis
o,ivl
v i- . av aite> ™
po pasu asv mo smark.
, , , ”• , Dabar 4,tpasirodo,
>*
i *, tas. Kada buvo paklaustas, kėjo tokio savo draugu nuo- Namas stovi ant dviejų lotų. 12
noitonkn
kad tai buvo ne Bismark,
paliaubų.
kambarių, antras nuo kampo, tinka
{bet “Prinz Eugen,’’ kurs JĮn kodel jis parašė, kad buk širdumo.
Direktoriai:
bizniui, uetoli nuo Wilkes-Bar..
į nuskandino. “Prinz Eugen” mes nutarę nesveikinti Am.
Artimiausi vedybiniai ce- mas
re. Pa. Parduosiu pigiai, tik už
J. Arlauskas, A. l'lčiekas. S. L ičickas.
rrancijos prezidentas
šarvuotlaivis vra tik 19.000 Liet. Kongresą, nė aukų remomalai buvo širs. Bal- $2,S00. O jei kas nofėtu žemės farA. Judickas. M. žietiel’s, \Ym. Akstinas
aš galiu parduoti kiek kas nori
Francijos naujuoju prezi- tonu talpumo. Jisdabar ran- Jam nesiųsti, tai jis paaiški- čiunienė ir drg. Jakščiai, ku- niai,
akru. Žemė gera, prie gero kelio,
Manageris, A. šaka.
dentu
galva
fjas{ Amerikoj,
Amprikni
no. kad ne viskas ten buvo rie nepaskupėjo sveteliams netoli fabrikų, čia pat elektra. Dau
- - , , ir vyriausybės
. ,.-x
r,
dasi
įsnnktas socialistas Felix
.
taip
paskelbta,
kaip
jis
ra- vaišių.
Drg.
Spūdžius
sveiki- giau žinių suteiksiu per laišką. (6'
■*sęs esą
1
1
•*
T
1
•
__
_
’
T
1
Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliulte,
redakcija biskį pa- no asmeniška; iš keliu koGcuin, 61 metų. F. Gouin;
Italijos armija
( H. KALVITES,
susipažinti ir pasisvečiuoti.
(5)
buvo pi ieškaiįniame parlaAnglai pasiūlė, kad atei- taikiusi Ten pat jam buvo lonijų. net iš Bostono. Ka-' R. 1>. 1, Box 54, Erenchtown, N. J.
mente, pne Peteno jis buvo tvje Italijos kariuomenė bu- pastebėta, kad nereikia ra- nadiečiai draugai atsiuntė
areštuotas paskui pabėgo į
ne didesnė, kaip 200.000 syti į tokius laikraščius, ku- gražų pasveikinimo laišką,
Alžyrą
ir
dirbo
į x Sveteliai valgė, gėrė ir šo~
...... ,su &e1?- aevyi-ų. Tokį- planą anglai iš- rie yra priešingi ALT.
J.
K-tas.
ko, kiek tik jie norėjo.
Gaulle. L z jį balsavo kata- kėlė taikos derybose, kuriolikai, komunistai ir socialis-',se aptariama taikos sutartis
Šnipšt.
tai.
su Italija. Derybose daly
TAMPA, FLORIDA
vauja nišai, anglai, ameriAtšauks Laskį?
į kiečiai ir franeuzai.
PAJIEŠKOM1 ASMENYS
Mirė Petras Gadeiko
Iš Anglijos praneša, kad
. Ka
Petroneb
S
Jap°n,)°f b°sg
| Sausio 11 d. čia mirė se- lė.Kvedarienė-Janu.-..
Graužų km.. V k:č vaL. Ka
sa\?..konv?”clJ‘?Je:, .
MaeAithur is- nas )ietuvis p
G ,
seiniu apskr., gyv Chicagoj.
Labonowskei
ar Labanauskienė
poninkn partijos pinmnin kele kaltinimą prieš Sovietu ko Velionis paėjo iš Kau- Stefanija,
gyv.
HN. Y.
ką. H. Laskis busiąs atšauk-1 Rusijos žinių
agentūrą ne ir nuo 1909 metuJ gVVe- Labutis Simona- - šilavFall>.
• vaisė.,
tas. c į jo vietą bus išrink- "Tass,” kad ji neteisingo- no Chicagoje. Tarp ‘Čhica-’ Mr^Xk: ' ‘ ? Kanadoj
tas Noel Baker. H. Laski mis žiniomis ir faktų krai- gOS lietuvių veiioms buvo Jurgio, iš Masčiu. Tu .ragė* apskr.
dažnai užima poziciją, kuri pyniu stengiasi sumažint jo gerai žinomas, nes ten lai- Laukai, kilę iš r <eiių km . Kūčių
yra skirtinga ar priešinga autoritetą Japonijoj ir pa- Rt“ Vienbutį, varlinamą Lltb- T.inauskienė-KaL Emilija, kilus
Anglijos valdžios politikai. į keisti okupacijos politiką. uanian Hotel. ant 1606 So. iš Šeduvos.
HaLted
. „ gatves.

I Lioee Mykolas. - I.iogių kaimo.
! Anykščių vai.. Utenos apskr.
iš-' Liubinskas Arn<-a.~. L Kauno, gy-

Pl'ieŠ 20 metu velionis
sikėlė
į Tampa,
veTLukoseviciene-Ec
nęst New..Yo-rV '«aj<Kaite. Anele,
.
y-,, . , iš. Chicagos
. JT®
Į.
z. \

nd
11 o S
K oresponaencij
Ii Apartment Building. Sau- N'«h,inKės \al?

r lOnClOJG IT C13 VH1C1C dide- dnktė Antano, iš Sapiesriškės kaim.,

vv'orcesteryje.
z
iLr
i»
__
.
4z-1
sio i (L jis staiga susirgo, o
- t.
VAZIYIY
v<xr aičdui\ iiii<2? uuvu ziviKzvas
1 .ukuševskienėrr 'kauskaitė Stefaiv
14 it p T 24 24t’®2jnl<iTYi2i SaGSlO 11 cl. paSlITlll G. A' ollO“
Kaip musu miesto šerifą jo jis tTk tada pamatt kad jt ™ buvo nebejaunas, jis mi- niją.
Mačiulski* Levi «- iš Joniškio,1
apskr.
pats su savo parašu vadina
turėdamas . 5 metus am- Šiaulių
geras draugas prigavo
r.-. . - i
Maknavičius Kazy sūnūs Suvest
save šmeižiku... Vadinasi. z.iaHs* ' 0 -13 Pabeka liudin- ro ir Onos. Pajevonį km.. Vilkaviš- !
apskrities.
Z!T?cn3,i ai‘>’ Gadeiko ir kioMantrimienė-Kundr,
Ansonijos miesto šerifas, pats save išpliekė. pats saAcota, iš
Olga . turgeon. abi Šaukėnų apylinkės. sr;v.aite(’hieasroi.
p. S. Bujanauskas. savo ge ve išbarė ir pats save šmeiytė Apoloni
re draugo J. Marčiulionio žiku išvadino. Oi. kas tada £Tvęna Lampoje. ant Alba- ja.Markevičienė-Aukštu
duktė Kazio. Ukmergės apskr..
nv
Avė.
buvo gudriai prigautas. Dėl pasidarė !..
gyv. Detroite.
Velionis buvo senas “Ke Markewski VValter. gyvenęs Pbito turi daug “fonių” musų
Ant sekančio Tarybos sk.
miesto lietuviai. Buvo taip: i osėdžio atėjęs S. Bujanaus- leivio” skaitytoias ir pažan ladelphijoj.
Markūnas .Jonas, ar .a Markun
Būnant S. Bujanauskui kas išskleidė rankas ir šau gus žmogus. Tebūnie jam •John. gyv. Bostone.
_ Masalskis Julius. Barnių km. če-l
ALT Ansonijos skyriaus pir kia: jau dabar esu nukry- lengva laisva naujosios tė krskės
vai., gyv. 60 Morgan St < b
mininku. O. Čeplinskienė žiavotas! Jam buvo vietoj vynės žemelė.
Į Chicagoje.
Masenas Domininkas. - .- i* Ka- i
Liūdinti Žmona ir Duktė.
karta parašė “V-je.” kad pastebėta, kad tavo paties
roho, iš Naujamiesčio.
Kr Pa.
buk S. B-as rūsčiais žodžiais draugai tave ir nukryžiavo
Matačiunas Juozas, sumis Juozo,
Silonių km., Žaslių va’.. T-aku apsV.
burnojęs prieš L. V. S. vei- jo. O. čeplinskienė atnešė
Alekšraitis Prana- Kudirko*
LAWRENCE.
MASS.
kėjus. S. Bujanauskas pasi- gerą vinį, o brolis MarčiuNaumiesčio, Vilkavišk apsk.. gyv.
Chicagoje.
skundė Tarybos skyriui. Lonis kala prie kryžiaus,
Svarbus susirinkimas
Mcnkaitis Pijus, su .- P jaus. iš
kad buk O. Čeplinskienė ii
Patartina p. Bujanauskui
\ ilkaviškio apskr.. gyv. \ew Yorke.
apsmeizusi ir paprašė J. daugiau nesirašyti po jokiu
Merais, ar MergcnAmerikos Lietuvių Tary ta Mcrgentienė.
Mernik. duktė Juoze, is Varnuniu.
Marčiulionį, kaipo savo ge dokumentu pirma kol jo
apsk., gyv. Vew Yorke.
rą draugą, kad tas perskai r.eperskaitys. Tai taip brolis bos ir Bendro Amerikos Šel Mariampolės
Meškienė-Gudelytė Zuzana. Atvy
pimo
Fondo
susirinkimas
įiš Lietuvos 193o n:., gyv. New
tytų iš “Vienybės” tą vadi Marčiulionis
“patarnavo” vvks nedėlioj. vasario 3 d., kus
Y'orke.
namą šmeižtą.
broliui Bujanauskui. J. Mar
Mikalajūnienė-Venckaitė Aleksand
J. Marčiulionis aiškiai ir čiulionis taip “pafiksino,” 2*: 30 vai. po pietų. Lietuviu ra. duktė Juozo. iŠ Kelia - gyve,NeW Yorke.
garsiai perskaito ta visą kad O. Čeplinskienė turėtų Ukėsų Kliubo kambariuose HUsi
JMikolaitis Stasys. G
kaimo.
Gerbiamieji
kliubų
ir
straij snioką. kur.S. B-as y- progos pasiteisinti, ką ji ir
Girkalnio vai., Rasei: i apskr.
Mikučiai. Antanas ir Vladas, ar
ra šmeižiamas. Tarybos sky padarė sakydama: patys draugijų delegatai ir visi na Jonas,
vaikai Rozalijo- Vainauskairiai
yra
prašomi
ateiti
ant
rius nutaria O. Čeplinskienę muša. patys rėkia.
tės-Mikutienės, po antru vvn> Po
šio
susirinkimo,
nes
turime
mirusios 1926-LGA m. laiko
nubausti, pašalinti ją iš A.
-J. Marčiulionis skaito sa aptarti svarbius šalpos rei cienės.
tarpyje.
L. T. skyriaus, nes ji tame ve labai išdidžiu ir neklai
Milašienė-Danušytė Orą. duktė
skyriuje atstovavo vieną dingu. kaip ir Juozas Stali kalus. Visi, kurie atjaučiate Juozo, žerniu k> .. Ša ap*kr.. gyCicero, III.
draugiją. ALT skyrius dar nas. kurio nevalia niekam lietuvių sunkią padėtį ir šal-1 venos
Milašius
Gulu vtas.
nc- I.iudvinutarė tą žmeižtą atšaukti kritikuoti. Ką jis neteisin l.os darbą, prašome ateiti •'J aisniunu
• Iiscvičius Alfons;
Pumpėnų vai..
per tuos pačius laikraščius, gai parašo ar ypatiškai ką įsirašyti į Fondą. Metinė I anevėžio
apskr.. gv . Chicagoje.
mokestis
tik
vienas
doleris.
kurie tą šmeižtą buvo pa rašmeižia, tai nevalia nie
Misiūnas Au ,staž Antatilčių k.,
daug pagelbėsit lietuvių ^rnuiitkiemio
na-.. I iierarės apskr..
skelbę.
kam atsiliepti, o jeigu pa b?t
Jtyv. ( hieagoje.
sušelpime.
J. B-as ir vėl prašo savo stabą padarysi, tai jis ant
PhiMoeCIiunaitč Nata
M. Stakionis. Sekr. I3delphijoj.
gerą draugą J. Marčiulionį, tavęs visą piktumą išpils, ir
Monkevičienė-lletku: Marė dukkad jis parašytu atšaukimo dar pastebės, kad kas tai
nės vai.
te Prano. Auk,-. PaBROOKLYN. N. Y.
rezoliuciją. Geras draugas turėtų tuos purvus nulaižy
',;,ndeikiai. A fons;
Antanas,
'Cuųs Jurgio. V ihalu
m.. Baisoparašo tą atšaukimą, pami ti
ir klaidas pataisyti.
galo.. vaL> R-(.(i nių a P
ni. kad O. Čeplinskienė pri Bet jeigu J. Marčiulionis
Pagerbė Spūdžius
Nurauskas V as. š ių apskr.
Nakvosas J<>, s. sur Adomo, ;š
rašiusi visokių niekų ir ant. atsigrįžęs į savo rašytas
Ozelių km., pa, vėžio
Praeitą sekmadieni ma Darbutas L- •is, iš
galo pridūrė, kad:
“Y.“ korespondencijas teiNarį: iiavičiu' Kazy
- Kazio,
Vis dėlto turėtume elgtis "Jigai pažvelgtų, ar nepri- žus draugų būrelis čia sau
'"lučių,
I,o
’
vo^
rimčiau ir užsipelniusių vei • įeitų jam pačfam tas klai n ai paminėjo draugu Spu- Navarskas J iksas.
Stasio.
das taisyti ir purvus milai- džiu 15 metų vedybinio
linit gy-, >* Jon-, £-lo, g\ New Yo <e.
kėjų nešmeižti.
Ig, i.< ir Ar įas. kilę
v.?nimo sukaktuves. Buvo * Navickai,
Kitaip sakant, “atšauki žyti?
^'ek mėlių
. Laokė ai., Tel•L
Marčiulionis verčia surengta surpryzo parė Spu- " »u-kr., Lrvi Chic:r
mo rezoliucija” pataria -L
.
Karolio,
Navickas R Jis. sun
Bujanauskui nešmeižti “už kaltes ant kitu. bet per spau- džių draui.u prisirinko nil- ‘/'impaitėlių
k . Gruzdz v.. Aiausipelniusių veikėjų is L\ S. dą nurašytas šineįžtas lieka, n tolo Mikalausko Salė. Vos ln ip-kr., gyv New 1
^-Navickas R., ■niera Kuršėnų v..
Po ta atšaukimo rezoliucija kaip nurašytas. Kartą Tary- iubiliantams įėjus i svetai- Šiaulių
apskr
vv. B.r ,nne. N. J. j
pasirašo pats J. B-as ir visa bos skyriaus susirinkime jis nę pasigird > rankų ploji- n., !a
s. En< iškių kaim.,'
ALT skyriaus valdyba. Nie buvo paklaustas, kokiose , n ūs ir muzika. Spūdžiam*. >7'^ :M>xkrR v. Cl Rosiant#.
dni
kas nepastebėjo, kad rezo draugijose • buvo sukauna- d >r nesusivokiant kame čia' g.'”'"j ''"'1'’ •i,M «|, , 'Tvenusi
liucija parašyta dviprasmiai ma. betvarkė keliama, ar dalykas, jau jie pasijuto Bwt«X.val'’
irl<dau'ųa\u>aTaiTmv duoda partnerio jieškoma pasibar-; turį glėbyje gražių gėlių 1 . J • k
j.
IĮ., „» mautiem
i ai
J B-ui. kaip kam kitam. ti. Gs pasiaiškino, kad bu-į puokštes. Susijaudino jubiicnrral oi I jthu.mia.
K-ida J I^as «»avo “Y ”, kur vęs neteisingai painfonniio-jliejautai. Jie visai ne
:‘: ' u•• on
‘- <" v vv
«'ltlv. '"b-"
’.l.l
A MCAMI A
rtiikjv/nin,

(fcis is
( ourt«f .y of
Wcxan’. Home Compamofl

Kaip!
Nėr Elektrinio Pečiaus?
Praeity moterys turėjo daug vargo virtu
vėj, bet sumani 1946 metų šeimininkė, ku
ri nori lengvo virinimo budo, žada Įsitai
syti modernų ELEKTRINĮ pečių. Ir štai
kodėl:

ELEKTRINIS YIRIMAS yra švarus, nes nėra suodžių.
Puodai blizga. Sienos, lan
gai. firankos būna švarios.
SAUGU: elektrinis pečius
taip jau saugus kaip ir elek
trinė šviesa. Pečius instiliuo
tas, iš lauko šaltas.
EKONOMIŠKA: Karštis ge
rai nustatytas ir kontroliuo
jamas. Daug laiko verda
“susikrovusiu’’ karščiu.

AUTOMATIŠKAI: Daug elektrinių pečių turi nuskaičiavimo įtaisus, taip. kad
valgis gali ko geriausia iš
virti jums nesant virtuvėj.

•
Prieš mus
ir

• ••

! F?
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namie PASIŪDINTOS MERGAIČIŲ drapanos

»

Knygos

ŠJ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENE

' LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.

Ar Reikia Moterei Trijų Vyru?

,ip senovėje lietoJei nori žinoti, kaip
skaityk šitų kny
riai gyveno, tai persk
«. Iš jo» sužinosi, kad vyrai turėjo
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina . — 60c.

ri išnešti laukan sunkesnes
drapanas ir karpetus, nes
juos reikia išvėdinti ir iš
dulkinti. Kaip matote, ąntras vyras moterei būtinai •
reikalingas,
__
a a sako• šita leidė.'’
Bet jeigu vienas vyras

giais. Jam neturi rūpėti to- ir
kie mažmožiai, kokie na- moter! m-vles?

1

’Keleivio

Moterų Skyrius

Viena Amerikos leidė mano, kad moterei būtinai reikalingi trys vyrai. Jos nuomonę paduoda žurnalas ‘‘American Husbands.”
Pasiklausykit:
Vienas vyras

t t t "i '* •

Į KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievui garbino senovės indai bei
anjonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

siūlosi

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato flbzufijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuojama. Kaina ........................ 28c.

- būtį?«

£
geras šokikas ir turi gerai
bridžų lošti.
mais žmonėmis, su firmų at mckėti
SOCIALIZMO TEORUA.
Vyras
mylėtojas turi būt
stovais ir jų žmonomis, rei romantiškas,
Šis veikalas trumpais ir aiškiai*
aistringas
ir
kia su jais išsigerti, reikia kaltais net impetiškas. Kad
faktais parodo, kaip iki šiol keitea!
Mergaitėms būtinai reikia mokintis siuvimo. Tai daug svarbesnis dalykas, negu šokiai ir “mudraugijos formos, ir kodėl turės būti
dalyvauti mitinguose ir kon- jis nebūtų koks “sisė,” bet
pakeistas kapitalizmas Kaina
25c
ving pikčiai." Šitoj nuotraukoj parodytos mergaitės pačios pasisiūdino sau suknelių iš nebrangios medvil
fereneijose. reikia pabuvoti
\yras. jam" leistina
nės
medžiagos,
ir
arnegražiai
jos
išrodo?
kiiubuose ir visur jiesi
Jieskot -ajr suįjkeiktf*ir kumščia
.»ĖLKO REIKIA ŽMOGUI
vo bizniui naujų progų. To
GERT IR VALGYT?
i stalą suduoti; tačiau jis Vilnoniams skalbiniams
Į karčiamon ar kur kitur. Po Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
dėl kada jis pareina ar par
Paukščių
Koncertas
greitai atsileisti, atsi reikia nesigailėti muilo.
licija kad ir mato, bet nieko norisi, atšaus nepagalvojęs žmogua.
važiuoja namo, jo žmonai turi
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
prašyti
ir,
apsikabinęs
savo
Vanduo
turi
būt
pilnas
pu

nesako, nes jau perdaug to žmogus
Plunksnuočiai
paukščiai
surengė
koncertą
neprivalo rūpėti. Ir jai ne žmoną, karštai ją išbučiuoti.
silpsta? ir dėlko vienas mai
tų. Bet muilas turi būt silp
kių “keisų” yra. Jei motina stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
Ir kvietė taip: atsilankyti verta—
turi rūpėti
jo
rašomi
ir
gau
Dėlko žmogui reikia cukraus,
• <
•
••
I_)
LILI dili
ilUUDCftO
UIčjBūdamas
liuosas IIUU
nuo biznepaiso, kur ir ką jų duk žiau?
Dainuos lakštingala ir aras,
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
nanu laiškai, ypač jeiguJi. darbo
;
treėia- nas, ne stiprus, ir nereikia
juo muilinti drapanų. Ištir-'
relės daro, tai kam polic- dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
Pats paukščių caras...
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
™ Irta”3-" —"
sis vyras visados galėtų bu- pyk vandeny muilo milte
manai rūpinsis?
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
rų arba rašo joms gražius ti su savo žmona. Tačiau at
lius.
Kartą
man
pagailo
tokios
Ir
paukščiai
Į
paskirtą
vietą
atsakymus. Tai jo biznio sigulęs lovon ir užmigęs jis
jaunuolės ir aš mėginau ją KURGI VISA TAI NYKSTA?
Atvyko iš miškų visų,
reikalai. Jeigu prakiura na neprivalo knarkti, nes tai
Jeigu drapanos būna dė
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
Įspėti. Paaiškinau, kas jos įmonės
Klausytis prakilnių balsų
mo stogas, užšąlą vandens sugadintų romantišką at- mėtos, tai dėmes reikia iš
kuria per amžius ? šį intri
guojantį
politiškai-ekonomiškų klau
laukia
taip
elgiantis;
ji
man
Ir
aro
dainą
pažadėtą...
paipos, arba užgeso pečius "fYrY.”
imti prieš skalbimą. Malia
•ūmų aiškina garsuis Vokietijos soatšovė,
kad
tai
ne
mano
- tai jau ne jo dalykas. Te- ’ vįdi?nasi
lialdemokratų teoretikas Kari Kauta
kiekvienas vy vos dėmes galima išimti
ky.
Kaina ................................. lOe
Kcnceitas žymiai pavėlavo...
“biznis.” Girdi:
kiais mažmožiais turi rū ras turėtų būti savo srities terpentiną. Riebaline? dė
(Nuo mus, mat, paukščiai tai Įgavo).
pintis “darbo’’ vyras.
“Tai ką, jei aš klaidų pa BIBLIJA SATYROJE
specialistas. Namai tuomet mes galima pašalinti kero-j
Bet štai lakštingala išėjo
Tai Biblijos pašaipa J Kanadų tos
sinu.
Puodukas
kerosino
i
3
j
dalysiu?
Net ir paišelis tu knygos
butų
tikrai
malonus
ir
mo

Darbo vyras turi būti an
Ir sučiulbėjo...
neįsileidžia.Labai juokinga ae
viedrus
vandens
padalysi
ri
robą
ant
galo
užmautą,
379 puikiais paveikslai?, perstatantras moteries vyras. Išnešti teris butų daug laimingesnė,
iiais įvairias naotikius nuo prieš su
gerą skiedini aliejuotoms j
kad klaidingai parašius ga tvėrimo
iš virtuvės išmatas, nukasti į negu dabar,
Kiek jausmo! Kaip švelniai daina
pasaulio iki užgimimo KrisV
lėtum ištrinti. Klaidas visi taus, įgijęs šia knvgą oje as nesiiro'
1^. drapanom? išvalyti.
sniegą, iššluoti skiepą. pri-Į
Jos plaukia, ilgesio pima...
daro. Aš irgi padarytas klai- lės- 382 poslapiai, Kaina $1.90
žiūrėti namo apšildymą —
Galiausiai užbaigė jinai...
Niekad vilnonių daiktų
das iš gyvenimo ištrinsiu ir DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
tai jau antrojo vyro parei Kaip sfcaZ&fi rilno- netrinkit ir negręžkit. Jas
Suplojo... bet neperlabai...
pamiršiu...”
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, noga. Iš kur ateina pinigai,
0 kalakutai net ilgai
reikia spauste išspaudyt.
gu Amerikoj mur.šainc. Šioje knygonnzs
daiktus
kaip juos uždirbti, jam ne
Dar pyko. sakė, kad blogai.
nei **jai, nei Į f'ifti
*
. p*1 72
“D.ž;?n B*nrJ’h08ūmo
spyna
e Aš daugiau
°
čiai,. ” eilės, nn<jikfllr^r.mai
pasikalbėjimai, humoru
turi rūpėti. Moterei labai
Ant pat galo skalbini rei
Jei taip dainuos jinai—neverta
kitoms nieko nesakau. Te ciški straipsniukai ir juokai. Antra
malonu butų žiūrėti, kaip Žiemos laiku žmonės dė- kia išplauti du-tris kartus
Net eiti Į koncertą...
gul
sau daro, kaip nori. At pagerinta laida. Kaina .............. 26e
jis apsivilkęs švariom “o-jvi vilnoniais drabužiais, ku- švariame vandeny, kuris
eis laikas, gailėsis. Gyveni
verauzem" pavasari sodina'riuos reikia dažnai skalbti, turi būt tokios pat tempe
ŽIEDAS.
Išėjo aras,—
,
mas yra geriausia mokyk PAPARČIO
Ir
keturios
kitos
apysakos: (1) N<darže gėles, karpo šakeles.'Vaikų svederiai. mergaičių ratūros. kaip ir skalbiamas
Pats paukščių caras...
la.
Už
padarytą
klaidą
kar

užaitikintia Vyras; (2/ Žydinti Gina,
deda mėšlą apie rožių kru-i visokie megstinukai ir ner- vanduo buvo.
Ilgais
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
tais visą amžių reikia “pa- doma
kaip žmonės paikai tiki į viso
mus, sodina daržoves, lais tiniai, šalikai, pirštinės ir
Sparnais
kius prietarus, burtus ir tt......... I8c
kutavoti
”
ir
gėdą
nešti.
To
Išskalbtą
drapaną
reikia
to apie namus žolyną. Jo kojinės—viską reikia skalb
Sumojo ir pradėjo...
susilauks ir ne viena šių lai
žinioje turi būt plaktukas, ti. Gi skalbti vilnonius daik suvynioti Į turkišką abrusą
Kraipyti galva, karkti, cypti.
kų smarkuolė. Yra tokių ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI.
replės, šriubasukis ir kito tus reikia mokėti, nes juos ar abrusus ir nuspausti van
Arba kaip tėvų vartojami sv«igv
Net paukščiai sudrebėjo—
klaidų, kurių negalima nei oamieji
deni.
gėrimai ataii:-pia jų val
kie Įrankiai. Jeigu reikia lengva sugadinti.
Jie manė, kad piktai Įkibti
sams. Kas yra arba tikisi sada nor»
ištrinti,
nei
pamiršti.
būti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų
kur Įvesti naują elektros Štai čia keletas nurody Džiovinant vilnonius
I juosius rengėsi jisai...
skalbinius
reikia
pakabinti
laidą ir prijungti lempą, tą mų. kas reikia daryti ir ko
Bet štai ir užbaigė visai...
Turiu pažinti su viena oerskaityti Sitų knygutę.. Kama !Oe
taip, kad neišeitų iš for
turi atlikti antrasis vyras, nereikia.
jauna moteriške, kurios vy EILES IR STRAIPSNIAI.
Jo dalykas yra prižiūrėti Niekados vilnonių daiktų mos. Antklodes galima pa-j
Koksai plojimas!...
ras jau kelinti metai armi Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa.
kabinti ant virvių, bet svelangus, kad nakties laiku nevirinkit ir nešutinkit.
Net kalakutai giria arą:
joj užsieny. Ji, kad ir kūdi daugybė straipsnių, juokų ir tt.
iliustruota. Kaina
2fie
nebarškėtų. Jis turi išgaląs Vanduo vilnonėms drapa derius geriau patiesti ant
“Iš kur tai imas
ki turėdama, ėjo ligoninėn Puikiai
SOCIALIZMAI
IR
RELIGIJA.
ti visus peilius, žirkles, iša- noms neprivalo būt karštes stalo ar ant žemės popierą
Tiek balso prakilnaus ir gero,
dirbti kaip slaugės pagel- Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
paklojus.
Išskalbus
gi
vil

nis
kaip
100
F.
laipsnių.
Jei

Jų torėtų perskaityti kiekliejuoti durų spynas, kad
Jis vienas papuošė koncertą.
bininkė. Ji ten sutiko ir su klausimu.
katalikas ir socialistas. Parašė
lengvai rakintųsi. ir patep gu termometro nėra, tai Į nones sukneles, reikia jas
Tik jam vienam dėkoti verta!!...”
simylėjo su sužeistu karei nas
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
—o—o—o—
ti durų Įkabęs, kad duris vandenĮ reikia Įkišti alkū padžiauti pakabinus ant
viu. Kada tą kareivų palei Kaina .......................................... lOe.
varstant jos negirgždėtų. nę. Jeigu alkūnei neperkar- kabėklių (hangers).
Kažin ar gyrė arą
do iš ligoninės ir jis važia KODĖL Aš NETIKIU
Gražią saulėtą dieną jis tu-i štas. vanduo bus geras.
Už balsą gerą?
vo namo pas tėvus, ji nuva | DIEVĄ?
Gal už ilgus
žiavo kartu su juo. Bet vy Laisvamanis čia pasako. a«-dei j»«
ištekėjo p-lė Petronė
tikėti. Pilna argumentu kurti
VAIKŲ BYLA PRIEŠ “KITĄ MOTERį’
Nagus?
rui sugryžus ant kelių sa negali
nesumuš joks jėzuitas Kaina Ina
J. Mikuckis.
Jurgeliutė
vaičių iš užsienio, ji gryžo knygutės .....................................
namo ir, nieko nesakydama MONOLOGAI IR
apie savo meiluži, visą lai DEKLAMACIJOS.
P-lė Petronėlė Jurgeliutė.
ką praleido su vyru. Kai Šioje knygoje tepa daugybė naa
daug metų išbuvusi Ameri
vyras išvažiavo tarnybon, ji jų, labai gražių ir juokingų monolo
kos Lietuviu Susivienijimu
ir deklamacijų. Visokios temos
vėl nuvyko, pas meiluži. Da- rų
____
centro sekretere, šiomis die
darbininkiškos,
revoli .icionieriškoa
jau antro taktiškos, humoriatiškos ir laisv »'!>»
Būdama nuolatinė šio vagis, nenusitvėriau. Aš ne bar ji susilaukė
nomis ištekėjo New Yorke
r. v i.
Y-bos skambios viso- egero*
ji nei pati- ūižias.
—
skyriau? skaitytoja, aš irgi tau ir žinau, kas šiame mar- kuoikio. rlurbut
už D-ro H. Beverage.
Tinka visokiems apva^kščioiimams
koncertams ir tt. Antra pa
Petronėlė yra kilusi iš noriu tarti keletą žodžių game pasauly dedasi. Kiek- nežino, kuris yra kūdikio baliams,
gerinta laida. Kaina ................. 2flc
Shenandoah, Pa., kuris sa Žemaitės Plungiškės pakel- viena motina, ar tai ją pa tėvas. Vyrui visiškai sugrį
CELIBATAS
vo laiku buvo kaip ir lietu- tu klausimu. Kodėl Įžeista liečia, ar ne. turėtų tuos da- žus, bus skandalas ir, be KUNIGŲ
ti knygelė parodo, kodėl Romo*
.vybės centras. Apie 35 me Motina užsigavo Žemaitės lykus matyti ir rimtai tuo abejo, galutinas šeimos su- popiežiaus kunigai nesipačiuoia čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorijų,
stai atgal, kuomet kitų mies Plungiškės teisingais pašte- susirūpinti. Niekas negali irimas,
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa
Daug panašių atsitikimų nupuolimas. Šių knygų turėtų per
tų lietuviai apie politiką da bėjimais, aš nežinau. Gal ta užginčyti, kad augantis jaukiekvienas vyras, tėvas ir
I ir nesvajojo, tai Shenan- teisybė pataikė į cielių. o'nimas yra pasileidęs, ne- yra. Dažnai jie priveda prie skaityti
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
doah’iyje lietuvis Taboras gal Įžeista Motina, pati tu-'mandagus ir nesuvaldomas, žmogžudystės bei saužudys- teris, dukterįs ir mylimosios nepa
į lokių kunigų globų Parašė
buvo jau išrinktas miesto rėdama geras dukteris, vi- Ar dėl to yra kaltas karas, tės. kartais prie abiejų. Tai pultų
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su
t majoru. Lietuviai tenai tar- sai nežino, kas pasauly da- ar gal tokie laikai atėjo, klaidos, kurių ištrinti ne- lietuvino Ferdinand de Samogitla
inavo ir policijoj, ir teismuo- rosi ir toliau savo durų ne-'bet jeigu Įžeista Motina gy- galima; klaidos, dėl kurių Kaina ......................................... 28e
mato.
į vena Chicagoj (Ne.—Red.), turi kentėti ir visai nekal- LYTIŠKOS LIGOS.
Įse (teisėjas Birštonas).
Aš irgi turiu dukterį, ku- tai tegul ji nueina i Grant ti vaikai.
Nestebėtina todėl, kad
Ir kaip nuo jų apsisaugoti Paraše
tais laikais tenai užaugę lie-’rios vyras jau pora metų Parką, o pati pamatys, kas
Kodėl Įžeista Motina to- D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūra
tuvių vaikai nesuamerikonė-i tarnauja karo tarnyboje už, tenai dedasi. Jaunos mer- kių dalykų nemato? Nejau- ta ir papildyta laida. Kaina .. 2&c
jo ir neužmiršo savo tėvų jurų, vienok Žemaitės Plun-j gaitės, tarp 12 ir 16 metų/pi ji kur dausose gyvena? KUR MUSŲ bočiai
kalbbos. Viena iš jų yra ir giškės pasakojimu, kad ne- elgiasi su kareiviais ir juri- Kodėl ji pyksta, kad Žemai- GYVENO?
sako, kad pirmutiniai žmo
p-lė P. Jurgeliutė (dabar kurios jaunos moterys, li- ninkais taip, kad net akysite Plungiškė kalba teisybę? lėsBiblija
gyveno Rojjie Bet mokslaa Rojų
jau Mrs. Beverage), Nors kusios vienos, trankosi nak kaista einant pro šalį. Vie- Tegul ji tik nueina Į nakti- visai atmeta. Mokslas mario, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir b
Vaizdelyje sėdi Mrs. F. Smith, o šalia jos stovi sū čia gimusi ir augusi, ji gra tirnis, jieškodamos -gerų šose vietose jos kabinėjasi i ni kliubą, o jos akys atsida- myga
parodo, kodėl taip manoma
vyram
ant
i
rys.
Ji
pamatys,
kad
šių
lail^bai
jdomus
ir pamokinantis
nūs ir duktė, kurie dabar skundžia “kitą moterįtūlą žiai lietuviškai kalba ir ra laikų.” visai neįsižeidžiau. uniformuotiem
1 ų arba
» Įsikandę
• •! J cigare•
!•-«
* ų
nes aš gerai žinau, jog daug ųkaklų
kų jaunimas ištikro maudo ikaitymas. Kaina ..................... 2$c
Mrs. Vivian Westbrook, paviliojusią jų tėvą. Jie rei šo.
Linkime jai laimingo šei- tokių moterų tikrai yra. Aš tą, jau pusgirtės, apsikabi- si purvyne.
“KeleHiV 636 Bro*dway,
kalauja iš jos $20,000 atlyginimo,, nes, sako, netekę
myninio
gyvenimo!
už
savo
kepurės,
kaip
tas
nusios
po
kareivį,
traukia
B.
Gurskienė.
Sovth Boston, Ma««.
tėvo jie negali baigti mokslo ir turi sunkų gyvenimą.
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Lietuvos Socialdemokratu Partijos žodis
Gyvenimo ‘‘pertvarkymas

• • •

•

___

rosios dabar vykstančios okupacijos padariniai yra šiur- PAŠTO SUSISIEKIMAS
pus. Išvada iš skaudžių musų patyrimų yra aiški, — mes
SU IŠVIETINTAIS
visa siela protestuojame ir kovojame prieš priverstiną
LIETUVIAIS
musų Įjungimą i Sovietų Sąjungą ir norime būti valsty-------biškai nepriklausomi.
New York
i LAIC t —
Kai su pagelbos šauksmu kreipiamės i Vakarų demo- šiandien turime Įrodymų,
ratijas. mes. Lietuvos socialdemokratai, i brolišką kad pašto susisiekimas su
isuomenę. ji visai teisėtai mus'išvietintais lietuviais jau
galite
pateisinti
sekimus?
pradeda
•w, •
• •
• savo __
__ — Į W*
• 1 praktiškai veikti.

Redakcija.

Kodėl mes, Lietuvos socialdemokratai, nenor!
būti “susovietinti” ii- siekiame atkurti nepriklausomą
mokratišką Lietuvą? Visų pirma dėl to, kad bolševikiir 1;
yrjį,mums primetamas ir smurto Prie-į\.{5UQ^“nė7°ūkrumoje valstybės nuosavybė, nes: šviesesni naują gyvenimą ir kartu su ja laimėti?
monėmis vykdomas. Mes, socialistai, savo idealo propa
Musų ateities klausimai
Pagal pereitu metu pašto
gavime ir jo Įgyvendinimo pastangose išeiname iš mums
jausimus mes drįstame neigiamai atsakyti. > patvarkymą, i amerikiečių
pagrindinio dėsnio: tik ta visuomenė bus pajėgi kurti
sų kraštas neša su savimi nemaža neigia- zoną gali būt siunčiami atgyvenimą socializmo pagrindais, kurios ūkiškas ir kul
«rinri Įtaka,
iraka 13
12 metų
metu pusiau
nusiau virlaiskiai
virlaiškiai (dc
(3c pas
pašto ženkKlerikalizmo stipri
tūrinis gyvenimas yra pakankamai tam paruoštas, kai
Bet musų kraštas neša su savimi nema-'IasL uždari laiškai (pirmopati visuomenė, pirmoje eilėje gyvenimo pertvarkymu
Prieš dvidešimt penkis metus ji uncija 5 centai, sekančios
interesuotos visuomenės klasės, bus priaugusios nauja
_
_____
reforma,
panaikinimas dvari- po 3c.) ir iki 5 svarų "Pargyvenimą kurti, jį išlaikyti n- auginti. Demokratinė vi- ckuįacijos pradžioje turėjusi apie :
suomenes santvarka ir siekiamojo uždavinio pasisekimas, net;Jrė tįk vykdė- ir ui buvo vienintelė organizaciia ninkų luomo, nacionalizavimas miškų ir geležinkelių, cel Post” (ne dažniau 1 karbūtinai reikalauja kad uz naują gyvenimą butą visuo- kalbėjusi viso' krašto vardu. Kiek jos balsas atitiko Rus nacionalizavimas žemės gelmės turtų ir išteklių, naciona-tto savaitėle tam pačiam adlizavimas vandens turtų ir naudojimo upių bei ežerų, resatuil. Į britų okupacinę
menes dauguma. Tai musų pagrindas.
j t0 miĮžiniškos daugumos norus ir siekimus?
šių reformų pasėkoje ir dėka lietuvių tauton Įaugusiai zoną Parcels is čia nepniBolševizmo principinis nusistatymas yra kitoks. Bol
Ką davė Nepriklausomybė
talkos dvasiai ir susipratimui. — pas mus išaugo galin- mami.
ševizmo ideologija yra fanatiškai tikybiška ideologija.
gos kooperatyvinės organizacijos, kurios dominavo ekoAnksčiau buvo pranešta,
___
o
_________
________
_________
,
..
.........
....
1918
metais
nepriklausomybę
atgavusį
Lietuva,
kuStengdamasis
kojomis
laikytis
žemės, jis *11
vis tik tiki gakad
isvietintiems asmenims
■
■
■
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*
_
.
a
1
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nomini
gyvenimą
musų
krašto
svarbiausioje
šakoje
—
že

lėsiąs gyvenimą pertvarkyti ir mažumoje būdamas; o: fčsi pirmojo karo sukeltų revoliucinių verpe.u ; ūkiama,
skiriama
korespondencija
'kaip eina i savo siekimu Įgyvendinimą, jam darosi geros11920 metais Steigiamojo Seimo demokratiškai pravesti mės ūkyje.
Žemės ūkio produktų apdirbimas, surinkimas ir jų|\,^ Pa^r° įstaigos priimama
visos priemonės. Del to, Sovietuose vyko reto žiaurumo! rinkimai davė klerikalų blokui nežymią daugumą, (klepardavimas
tiek vidaus, tiek užsienių rinkose, ūkininkų!tlk tuo ^at\eju. lei >iuntejas
pilietinis karas, lig bolševizmo priešai liko nugalėti. Delpikalų 59, radikalų ūkininkų partija 29, Socialdemokratų
rankų turi išvietinto as
to vėlesniam bolševizmo igvvendinimui ir išlaikvmui buvo
Mažumų 10, kitų 2 — viso 112 atstovų. \ėuau kle aprūpinimas sėklomis, trąšomis. Įrankiais, žemės ūkio ant
mens
šauta
atvirlaiški var
~7
ttxtppa p
ir tebėra reikalingos milioninės žmonių hekatombos, rikalų Įtaka mažėjo ir jau 1926 metais demokratiškai mašinomis ir kitomis reikmenimis, pas mus buvo išimklerikalų 30. ra- tinai kooperatyvų atliekamas. Kooperatyvai Lietuvoje kišką (i NxvKA torm No.
žiauri prievarta, policinis režimas ir žmogaus pavergi- išrinktame seime atstovų- sudėtis buvo:
,
mas. Ir Lietuvon, lygiai kaip Į kitus Pabaltijo kraštus. dlkąlų ūkininkų partija — 22, Socialdemokratų — lo. kontroliavo anglies ir benzino importą ir paskirstymą ir 1 ar International Kea
plėtė savo veiklą i daugeli kitų šakų. Lietuvoje kūrėsi Cross message).
bolševikinis socializmas buvo tankais atvežtas ir čekis- mažumų — 8, kitų — 10. — viso 85 atstocan..
Pirmą atvirlaiški
pasiungamybiniai
kooperatyvai, kurių nariai buvo jose ir dir.
.
tų kardais palaikomas taip, kaip Sovietuose. Ir dėl to . . Rinkimuose Į Steigiamąjį Seimą viso? rinkimuose
barnieji
darbininkai.
Dėka
kooperatyvų
Lietuva
turėjo
tP
5
.
"
L
S
zonoje
laikomiems
jo žymės po pirmosios okupacijos išnyko pas mus, kaip dalyvavusios partijos išimtinai ryškiai . akcentavo savo
pirmasai sniegas, o po antrosios, jei ji greit baigsis, pa demokratizmą ir beveik visos socialini radikalizmą. žymių ekonominių pasiekimų. Todėl dabar, kaip dau- i?yietintiems asmenims leiSteigiamasis Seimas priėmė demokratinę, francuzų pa gelis kitų Europos kraštų, jieško ekonominės, išeities pa- džiama rašyti po du Buslasiliks tik šiurpus atsiminimas, net pas tuos, kurie dėl sa vT
”7/'l'7m l/nr»p+i+n/n m iv nornnno
m i ftco n • rvzv I TlSŠlOSA
ro^AmoAcn L-nrio T iiitni-n m-otrzszlA nrinj į P1US kas sa\ aite. AbieiTl
vo socialinės padėties turėtų būti atkaklus socializmo ko
kryptim laiškai cenzuruojavotojai.
I
ne mi kariškos cenzūros.
Prievarta ir propaganda
*
Isvietintiems __ asmenims
Iš sudarytojo žemės fondo buvo sukulta apie 40.00O tolimesnių uždavinių.
Del ko? Del to, kad bolševizmas stengiasi žmogui naujų darbo ūkių, skiriant žemes žemės ūkio darbinin
Tokie klausimai, kaip visuomeniškai planingas ūkis., adrese paprastai turi būti
socializmą “Įvaryti,” nori jo kas, ar nenori. Teisybė, kams ir mažažemiams ūkininkams. Nežiūrint sunkios svarbiausių pramonės šakų nacionalizacija ir sukopera- pažymėta
bolševizmas savo idėjų propagandai, nesigaili jokių prie naštos, kurią Lietuvos respublikai dėjo kariuomenės iš tyvinimas, bankų nacionalizacija ir smulkaus kredito . kvietinto asmens vardas
monių ir pastangų. Spauda, radio, kinas, susirinkimai. laikymas, per visą seimų laikotarpi iki 1926 metų galo sukoperatyvinimas, socialinio draudimo išvystymas, koo: ir pavardė.
mokykla, darbo įmonė, — viskas yra pavartojama, kad ir n*et vėliau, Smetonos pusiau fašistinio režimo laikais peracijos išplėtimas i gamybinės veiklos sritį, visą eko- stovyklos pavadinimas,
Paštinio rajono No. (Pos
žmogų “pripildytų” bolševizmo dvasia ir entuziazmu., (nuo 17 glwdžio 1926 m.), jauna valstybė ypatingo dė- nomini gyvenimą paremti kooperacijos dvasia, pakelti
tai
Addressing District).
Bolševizmas veda propagandą pats vienas, nes sovieti-! mesio visą laiką skyrė žemės ūkio kultūrai‘kelti, nes ji gyvenimo standartą tiems, kuriems jis iki šiol buvo sun
Pašto
Įstaigos pavadini
nėj santvarkoj kam kitam neleidžiama nei spaudos, nei buvo žemės reformos pasekmė. Nepaprastai greitai išau- kiausias, — visi šitie klausimai randa atbalsį didžiulėj
organizacijos, nei susirinkimų, nei kitokios, kaip tik ko- go gyvulininkystė
- - - - - — bekonu, sviestu, visuomenės dalyje; pritariamą atbalsį. Ir tas duoda pa mas.
ir jos produktais
U. S. Zona. Vokietija ar
monistinės minties. Bet tas viskas patiekiama tokiu pa kiaušiniais — pradėjo priaugti ir lygintis Danijai. Tuos grindo tikėti, kad ir atstatymo darbe mes busime visu
vidalu. kad jau po trečio tokio valgio šaukšto darosi produktus pažįsta Anglijos rinka, Į kurią musų ekspor- veidu atsikreipę i vakarus. Lietuva gali pravesti visas i
.
--- ------moz*
1AOO
bloga. Štampuotos minyts, štampuoti metodai ir žiaurus tas 1ouvo
reikalingas
reformas
savu
budu
tinkančiu
ioą
gyvenimo!
__^
k__Foreigri
^.tation.
pasieitęs iHdo-ilroo metais 45%, 0 importas Iš
reikalavimas, — priimti viską kaip gryną auksą, nors Anglijos tais pačiais metais 32%.
sąlygoms ir su visuotinu savo gyventojų daugumos pri-l^ew York, A. y.
iš propagandinės medžiagos kyšo. geriausiu atsitikimu,
Sparčiai išvystyta švietimo darbas, Įvedant visuoti- tarimu. Tekios reformos pakels krašto ekonominį ir kul
Britų zonoje laikomiems
perdėjimas,
dažniausiai
, -,
x.
. w melas. Gyvenimas
x. labai greitai : na, privalomą, nemokamą pradinį mokslą, kuriant gim- tūrini
----- = lygi ir Lietuvos darbininkas bei valstietis, tik tuo
pradeda agituoti prieš bolseuzmą bet ir jo klausytis; nazjjas p. aukštąsias mokyklas. 1939 metais Lietuva tu- budu. o n<
ne Maskvos šablonais ir prievarta. Įsilies tvirtai asmenims adresas atrodo
kiek kitaip —
nevalia: čekistas, G.P.L.-istas, o dabar N.KA.D.-istas, rgj0
universitetus, Kaune ir Vilniuje, žemės ūkio.; Į bendrą ž žmonijos progresą.
npęvsrnn
ininim
vardu
vadinamas
ir
šimtai
m
nadplPin
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•
•
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Išvietinto asmens vardas
nesvarbu, kuriuo vardu vadinamas, ir šimtai j° Padeje^ į veterinariją, meno akad^ų
prekybes. pedagogijos į
Ar mes sugebėsime tai atlikti? Mes tikime, kad lais^ovi užpakalyje kiekvieno, kaip seselis, ir stebi net yei- institutus, konservatoriją ir apie 40 gimnazijų, kuriose vai atsikūrusi Lietuva nebegrįš Į praeitį, kaip ji pas mus ir pavardė.
Stovyklos No.
do išraišką. Ir 01 man, jei jame bus pastebėtas abejoji-j mokinosi apie 34,000 mokinių. Inteligentijos prieauglis buvo. Musų tautos masėje pergyventi sovietų ir vokiečių
Assembly Center No.
1°°:, ypac nepritarimo sesėhs. Ne\alia abejoti, nes tik;c|avė galimumo aptarnauti visas valstybinio, visuomeni- okupacijos metai, pakeltos skaudžios aukos nepraėjo be
Control Unit No.
boisevizmas viską zmo, viską supranta ir gali pasauliui nį0- ūkiško ir kultūrinio gyvenimo sritis, žvmų jos nuo- gilios psichologinės Įtakos. Musų tauta savo struktūra
B. A. O. R.
skelbti tiesos žodį. Jokios diskusijos ar kritikos. Tik tas gjmų Įliejus Į žemės ūkį. Kurta krašto ukiui būtina pra
demokratiška,
daug
ko
pamokyta
vadistinio
režimo
meyra gera ir teisinga, ką pasakė, bent aprobavo tėvas ir mong Keita linu kultūra, sodininkystė, savojo cukraus
tais su sustiprintu įsitikinimu spiečiasi prie demokratijos j parcei post (iki 5 svarų),
mokytojas’ Stalinas, marksizmo auksciausias ir viemn- gamyba ir smulkios
-- žemės ūkio šakos.
vėliavos, kurios ji tikrumoje neišdavė ir sunkiausiais laiTa načia
pačia tvark
tvarka priimami
telis interpretatorius. Visa kita yra kontrevoliucinio vel
Krašto ūkio organizacijoj kreipta ypatingo dėmesio kais. Tiesa, musu klerikalinės srovės dar gyvena savo
ir gift parcels, kurie negali
nio pakužda ir rautina iš gyvenimo be pasigailėjimo. Ir i vartotojų ir gamybinių koperatyvų auginimą, ir. priei
raunama. Didiesiems bolševizmo procesams, po kurių nant 1940 metus, didieji Lietuvos kooperatyvai (Lietū romantikos laikus ir nori. kad visas žmogaus gyvenimas būt ilgesni 3’ -_> pėdų (6 pė
palydėjo savo gyvybes seni, dar carų laikais išbandvti kis, Pienocentras. Sodyba, Maistas) absoliučiai domina orientuotųsi i bažnyčios bokštą. Bet jų diktatūriniai pa dų skaitant ilgi ir skersinį
socialistinės minties kovotojai, pagrindą davė minties vo krašto užsienio ir vidaus prekybą, šalindami iš jos linkimai turėjo tų pačių pamokų, kaip Austrijos ir Ba apjuosimą kartu). Draudi
“nukrypimas” nuo bolševistinio Mahometo paskelbtų parazitini tarpininką. Buvo tvarkomi socialiniai reika varijos katalikų. O naujas pamokas teikia francuzųRKP. mas ir Įvertinimas neprii
klero savumas yra tas, kad jis yra išimtinai išė mami.
tiesų. Kad tie, dešimtis metų Sibiro pakėlę žmonės pro- lai. Jau 1920 metais respublikoj Įvesta 8 vai. darbo die
iš ūkininko, o dažnai ir darbininko pastogės. Todėl
Siųsti galima: aprangą,
ceso eigoje buvo nudekoruoti liaudies priešais ir so- na, įgtatvmu sureguliotas žemės ūkio darbininku atly- jęs
socialinio
radikalizmo mes turime pagrindo tikėtis ir iš negendanti maista ir kitus
cialistinės tėvynės išdavikais, tai buvo padalyta tik tos» ginimas. 1926 metais įvestas draudimas ligoie ir nelai
pačios liaudies labui. Tokiu atėjo bolševizmas ir pas mus mingais atsitikimais, sukuriant ligonių kasas. Veikė kom-j musų katalikų judėjimo.
panašiu? reikmenis. Siunti
Net skaičiumi nedidelis visuomenės sluogsnis. pa nys gali būt aklinai užda
Lietuvon.
nensacijos Įstatymas neteisėtai atleidžiant iš darbo. Pa sekęs 17 gi-uodžio 1926 m. perversmą, karo Įvykių pa
Bolševizmas Lietuvoje
čiu pastaruoju laiku pradėta butų statyba darbininkams. veiktas dabar aiškiai persiorientuoja ir degina savo lai rytas.
Kiekvienas priimtas siun
Kas šitam palyginti trumpam laikotarpy buvo lie vus. Ryklių, žinoma, užsilieka, bet jų dantys išlūžę, o lie
Su mažu žmogumi Sovietų santvarkoje daroma daug
tinys
valdininko atžy
paprasčiau.—nereikia jokių procesų. Kuo nors Įtartas, tuvių tautai charakteringa, tai jos sugebėjimas orientuo kanos ištrunys nuo demokratinių Įvykių eigos. Sovietinis mimaspašto
“Parcel Mailed on...”.
jis po nakties išnyksta kaip durnas, ir artimųjų pastangos tis pasaulio ūkiškojo konjunktūroje ir labai sparčiai okupacijos režimas daug kam parovė privačios nuosa
Prie
siuntinio
susekti, kur dingo, dažniausiai tik būna ne tik bergž prisitaikinti rinkos reikalavimams. Tas ypač pažymėtina, vybės instinktą, o kova su okupantais išmokino solida turi būt kiekvieno
parištas
“
džios, bet ir pavojingos: kas rūpinasi santvarkos priešu, kad prieš tai gavome ilgus dešimtmečius gyventi cari rumo. vieningos veiklos, bendrų reikalų supratimo. Iš Declaraticn” ’FormCustoms
2966)
nės Rusijos sąlygose, ujamo krašto padėtyje.
tas pats yra jos priešas.
mokino ir to. kad tėvynės laisvei ginti reikalingos visos ir “Dispatch Note” (Forma
Lietuva, nežiūrint pasaulio ūkio sukrėtimų, visą lai pajėgos ir kad tėvynė butų lygiai visiems brangintina
Mes turėjome priimti bolševizmą jau subrendusi,
2972).
ii turi būti lygiai visiems ir gera. Pastarųjų metų sunkioj
kovoj visas kraštas buvo susiorientavę? vieningai i Yaka
į-ų Demokratijas. Tas susicrientavimas galės tik pasigi RAUDONŲJŲ KARININ
minties laisvės, per Sovietų
•1 žimas bandė auginti naują lietuvišką buržuaziją, nepa linti. savo siekimus laimėjus. Ir todėl atkurdami išlais
KŲ RŪMAI KAUNE
karto pasijutome dvasios ka
tnrpiA narislėDti ii siekęs žymesnių rezultatų. Lygiagrečiai'veikė profesinės vintą Lietuvą, tauta gaii ją kurti kaipo demokratišką
respubliką, jieškodama sektinų pavyzdžių Vakaruose.
New York (LAIC)—Bol
ševikų
lapkričio revoliucijos
Susidariusios
psichologinės
Įtakos
po
karo
ir
oku

SSHšk—ikų režimas —•bet
'eik,o?
pacijų. padės greitu tempu pravesti platesnes ekonomi sukakties proga. Kaune,
nes ir socialines reformas ir duos galimumo sukurti sti kaip praneša “Izviestija,”
... j'"“’k. prias darbininkų ir valstiečių organizacijas. Salia krašto buvo atidaryti raudonosios
kokius siekia iš savo piliečių gaminti sovetmė santvarka,
Sovietinis bolševizmas, perdarydamas Lietuvos ūkį atstatymo darbo, turės būti išplėstas pilietinis, koopera- armijos karininku rūmai su
tyvinis švietimas, kuris sukurs neįveikiamą demokratinę salėmis ir poilsio kamba
tvirtovę piliečių sąmonėje, pasiryžime, širdyje ir rea riais. Juose buvo Įrengta
liam gyvenime. Tokioje visuomenėje socialinės demok raudonosios armijos karių
ratijos Įgyvendinimas bus Įmanomas.
piešinių paroda, kurioj bu
Mes turime pagrindo pasitikėti savo numatymų rea vo išstatyta daugiau kain
lumu. nes LSDP yra seniausia musų visuomenėje, — ji penki šimtai eksponatu. Iš
šiais metais švęs savo 50 metų veiklos sukaktuves, — ir eksponatų gausumo galima
tarp H P leno voKieujos
_
.
.
spręsti ir anie raudonosios
si fabrikai, gavę ginklus, sukilo preš naujos santvarkos į ninkas. nepataisomas individualistas, pasijuto mirties pa pažįsta savo kraštą.
i
kariuomenės dalinių gausukūrė jus ir jų pasiryžimą pakurstė ne tik sunkėjusios gy- voiuie. kai sovietinis režimas pradėjo pas mus įuosti
' mą Lietuvoje.
venimo materialinės sąlygos, bet ir noras pasiliuosuoti kolchozinius ukius.
nuo “išlaisvintojų.” Tas momentas mums, socialdemo-'
Priminsim kitus Sovietams charakteringus dalykus,
OI R POI.K'Y
kratams buvo juo skaudesnis dėl to, kad bėgančiųjų Lietuvos okupacija buvo Įvykdyta nepridengto smurto
“The porpose of the
Bolševikų Rusijoj juo to
be lo h*lp proMrr»» th* Iduli ai»4
tarpe buvo, kad ir nedidelis musų draugų būrelis. Iš kar- budu. Jos įjungimas Į SSSR, neva remiantis pačios tau
tra4ltlon« oi onr conntry. the l'nltTi.
liau. tuo labiau yra perse
MEMBEH
to nuoširdžiai norėję dėtis Į gyvenimo pertvarkymo dar- tos valia, tebuvo grubus tos valios suklastojimas. Masi
State* o| Amertea. to revere it* law*
kiojami
žydai zionistai. Aau<l ln»|>ire ollter* to re»p»ct and obey
bą isiliedami Į sovietinį aparatą, daugumoje jie greitai niai Lietuvos gyventojų išvežimai Į Sibirą ir kitas tolimas
tbem. and In :i!I nar* to aid in matini?
merikos
zionistai repatenpasijuto bolševizmui svetimi; bet jų tiltai buvo sudegin- Rusijos šalis, Įvykdyti Maskvos Įsakymu ir jos aparatu,
thN ronntry <reater and better" ,
i
kinti.
ti Jie negalėjo ir rinktis—juos vežė prievarta.
skaudžia opa tebejaučiami visame kraš’e ir dabar: ant-

I
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Aatuntaa puslapis

Remia Lietuvos žmones

Nukrito 40 pėdų ir
nesiskundžia

Per BALF susirinkimą
praeitą penktadienį L. Pik
„
Draugijos svetainėj eilė naMaža mergaite 5 metų
riu pasimokėjo nario mo amz,\a,us’ Jaeęueline Hovle
_
kesni, o kai kurie atsilan- 1S worcesterio. iškrito iš

Bus gražus Lietuvos Nepriklausomybės
mineiunas

Nr. S, Sausio 30 dieną, 1946

metų amžiaus. Policija įieš
Policininkas skundžiasi,
ko, tyrinėja. Viena iš prakad jj žmona mušė
' žuvusių mergaičių jau susi
rado, bet kitos keturios dar
nėra atrastos. Susiradusi
38 metų policmonas Law- mergaitė, 16 metų studentė.
rence apskundė teismui

PICKVVICK

RTSMEfi

0AT SH0W

pažiūrėti BRANGMENŲ (Jev.elry) ir DOVANU

Lietuvai Remti Draugija?
kaip užsibrėžė savo pasku-1
tiniame seime, taip ir tęsia
Savanorių Rėmėju mobili
zaciją. P. J. Tuinila prane
ša. kari praeitą savaitę Lie
tuvos rėmimo reikalams au
kų sudėjo šie geri lietuviai:
V. Balukonis
$35, V.
Jankus — $10, J. Stukas—
$10 ir Ig- Mažutaitis jau iš
antro kaito aukavo $10.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį nedėldienį iš W0RL stoties,
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
mama,
ĮKntau
į
sniego
aruna
tą
poncmoną,
Kad
jis
koks
10:30 ryto. bus tokia:
$10, Miss J. Gudaitė — $5,
gražus artistas.
va.
Kada
motina
pasiteiradaugiau
žiurėjo
į
kitas
mo1—Muzika
X. N. — $5, L Pik Draugi
v°,
kaip
ji
įkrito
į
tą
sniego
teris,
kaip
į
ją.
Teismas
tu-i
(
2
—Dainininkė Kleo Ku
ja aukavo $7. J. JankausBostonas nebus pasaulio rilas iš So Bostono
Kas. Ig. Grubinskas, A ga_ krūvą, ji suprato, kad vai- ri galvosūkio.
sostinė
3—Pasaka apie Magdutę.
vickienė, D. Bučius ir A. kas nukrito nuo trečio aukš-;
Natkus imokėjo po 2 dole-! „ žemyn. Tėvas tuoj nu- Pražuvo penkios mergaitės, Jungtinių Tautų Organi Po programos parašykite
zacija greit turi pasirinkti savo įspūdžius ir nusiųskite
rius, po dalel i nario mokės- 1
mergaitę į ligoninę paviena susirado
j
tikrinti,
ar
ji
nėra
susižeidusavo nuolatinę buveinę kur šiuo adresu- VVORL Stačio ir po dolerį aukų.
Į si, bet pasirodė, kad vaikui
Praeitą savaitę Bostone nors lytinėj Jungtinių Vals- tion, Lithuanian Program,
i dingo kaž kur penkios jau- tybių dalyje Bostonas irgi Boston, Mass. S. Minkus.
Metinė Socialistų vakarienė nieko nepakenkė.

Vasario 10 d. Bostono ir Lietuvai Remti Draugijos
padėka gaspadinėms
apylinkių lietuviai iškilmin
gai minės Lietuvos Nepri-j
Penkių metu sukakties.
klausomybės
sukaktuves.
Bus gražus koncertas, dai- seimo delegatųi ir svečių prinuos Mrs. Barbora Darlys ėmimo bankiete. gerai pair Miss Marijona Kižiutė,'gamino kalakutus musų dardvi plačiai žinomos ir ge-.buotojos: Brazaitienė. Ja
ros dainininkės- Dainų pro-' nulienė. Strimaitienė. Bal
Cambridge Lietuvių So
takiais bus trumpos pra- čiunienė, buvusi worcestekalbos. Kalbės svečias kai- rietė Gaidimavičienė ir Mrs. cialistų Sąjungos 71 kuopa
rengia metinę socialistų va
bėtoias iš New Yorko. kun. Thomienė.
Balkunas, ir vietiniai kalbė- Prie stalų maloniai patar karienę. kovo 3 d., Cam
to jaj
navo Januliutė. Tumavičiu- bridge Liet. Pil. Kliubo pa
Lietuvos nepriklausomv- tė, Jakštienė. Hoffmanienė talpose. 823 Main St., Cam
bridge. Vakarienė žada su
bės minėjimas atsibus MuniLusienė.
traukti
pažangius žmones ne
cipal Building svetainėje.; Ųž ,tai reng?Įų komisija
tik iš Cambridge. So. Bosto
sekmadienį, vasario 10 d..taria joms nuoširdų ačiū.
Vakarienės Komisija. no ir Dorchesterio, bet ir iš
2 valandą po pietų. Įžanga
artimesnių musų miesto avisiems nemokama.
Grįžo
Gedaminskų
sūnūs
pylinkių. Tai bus metinė
Lietuvos Nepriklausomy
Benis
draugų sueiga. Vakarienės'
bės minėjimą rengia specia
lus komitetas, i kurį įeina So. Bostono gyventojai, pradžia 5 valandą.
keliosdešimtis vietos veikė Feliksas ir Aglė Gedaminsjų nuo įvairių organizacijų kai pereitą savaitę susilau
Grižo Leonas Silkinis
ir visu sroviu. Bostono ir kė brangaus svečio. Iš ar
apylinkių lietuviai gausiai mijos grižo jų sūnūs, sarSausio 22 d. grįžo iš ar
lankysis musų tautinės šven žentas Benis Gedaminskas. mijos po 42 mėnesių karo
Grįžo garbingai paleistas iš tarnybos korporalas Leo
tės minėjime.
Dėdės Šamo tarnybos.
Silkinis, cambridgiečio Sil
Lankėsi redakcijoj
Jaunasis
Gedaminskas kinio sūnūs.
Jaunasis Leonas dar tik
--------buvo Europos karo frontuoPraeitą savaitę musu re-;s«>. -Jam teko dalyvauti visoj 20 metų amžiaus, bet jis
dakcijoj lankėsi drg. Jurgis e lėj didelių mušiu.
jau nešė sunkią ir ilgą ka
Skinzera iš Bristol, Conn.
su
T
-,__
•
?,buvusia
.
levai džiaugiasi sulaukė ro tarnybą. 26 mėnesius jis
savo
jauna
žmona,
t
<
y” •
-j
y bLindiib.
Bet jiem n liuclna, tarnavo Pacifike, kovėsi
Mrs.
Anna
Kanisauskas.
J.
„
Saipan salos mūšiuose, bu
Skinzera sakosi daręs me- "" i?
s sūnūs Jo-{ vo ten sužeistas ir atžymė
Tiktai
nas,
jis
yra
žuvęs
kovose
daus mėnesio kelionę į mu- osu vokiečiais.
Rep. tas Purple Heart dovana.
TOBULA KONTROLE
su krašta.
Dabar jaunasis Silkinis grį
Drg. J. Skinzera papasa
žo visai pasiliuosavęs iš kar» x i r- CI ICIDIM^IMn
taiTivbfis
R.
kojo apie Silnkią Bf ištolo iis* DrtLr
O UOininmiTiv
ir SUDERINIMAS
darbininku kova prieš Ge
neral Motors. Bristoly Ge-1 Praeitą penktadieni BA- Trūksta vietų mokyklose
gali pataikyt i tris punktus’
veteranams
neral Motors dirbtuvės jau L F 17 skyrius laikė savo
streikuoja nuo lapkričio 21 narių susirinkimą. Dalyvaarba padaryti tokį
d. Daugelis darbininku jau vo apie šimtą narių. Iš valVyriausybė duoda pagelgera alų kaip
issėmė savo išteklius ir tu- c . bos pranešimų paaiškėjo, bą veteranams, kurie grįžę
ri skursti. Bet ūpas geras, k
rinkliava maisto ir dra- iš karo nori tęsti savo mo
darbininkai nemano nusi 1. ižių tęsiama. Šias dienas kslą mokyklose. Bet Bosto
leisti ir tęsia kovą, kol jų : .siųsta Į centro sandėlį 15 ne apie 40r< norinčių pa-1
teisingi reikalavimai bus dėžių drabužių, avalinės ir stoti į aukštąsias miesto !
patenkinti.
r.aisto, viso virš 1.000 sva mokyklas nesuranda vietos, i
mokyklos čia
ri. Tiesioginiai per didme- Aukštosios'
//
Massachusett* sveikatos r. .j biznierius užpirkta mai- perpildytos. Gubernatorius •
ALE that is ALE //
stovis
s. o už 450 dolerių ir užpir Tobin pažadėjo dėti visų į
kta drabužių už virš 100 do- pastangų, kad visi norintie-j
BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Bo.t.n, Mat*., BREWERS SINCE 1S7O
■(«•((
Massachusetts sveikatos
„
. k rių .Užpirktas maistas ir ji mokytis veteranai rastų
departamentas praneša apie c abužiai tiesiai siunčiami vietos mokyklose.
musų valstijos gyventoji] į centro sandėlį. Iš paimtų
sveikatos stovį pereitais me- į centro 50 svarų vilnų jau
tais. Pau?e-Ju žvilgsniu Per‘,r. i mėgsta gana daug visokių
znvI-vzn’ii w«Ak«n
‘ 9
eitieji metai buvo aveniu- r ezginių: sveterių.
pn-stiSILVER CAFE, Ine.
/fe* fenfan/
šieji.” Užkrečiamomis ligo- r?u šaliku ir k- Mezgimo
mis ligonių skaičius pernai faįbas dar tęsiamas.
S. Zavadskas, sav.
metais siekė 81,000, o 1944'
324 W. BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
metais tokiu ligoniu musui . Kad padidinus BALJ pavalstijoj buvo 97,000.
ma? kovo 24 d. nutarta
TELEFONAS: ŠOU 5104
Plaučiu uždegimu pernai; s?lengt1 'ukanenę ėa^a"
Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus
sirgo 2.136 žmonės: drugiu usne įvyks Liet. Pil. Dr-jos
b.2—thru IOT-=
—1,031: vaikų paralyžium i6 ‘ etaineJeRep.
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai
sirgo 534 žmonės: džiova—:
—BOSTON—
REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS
2,678: lytinėmis ligomis j Statys operetę “Išeivis”
Opcn daily 1 to 11 p.m.
pernai sirgo maždaug tieki
--------Ail the o!d favorites
pat, kaip ir užpernai. Susir-j šių metų balandžio 7 die
plūs
gimų sifiliu buvo 4.378. go-;pą, Stasiui Paurai vadovaupew features
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra
AOMISSION:
norea — 5,487. Difteritu jant, Gabijos choras ruošiaMalis SI M CtKldr?n 5Cį piui;«
sergancių buvo 199; vėja- si statyti scenoje Šimkaus
SOUTH BOSTON CAFE
raudėmis fchicken pox) patriotinę trijų veiksmu o
MECHANICS
BUILDING
pernai sirgo 10,401. o už j eretę “Išeivis.” Vaidini
Vincas Balukonis, Savininkas
* . Dinction CRMPBEU.-FftfRBRNKS EKPOSITIOMS tKC. >
pelnai tokių susirgimų buvo mui yra paimta So. Bostono
net 19.489. Rauplėmis ir municipalinė salė.
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
siutiniu pernai čia niekas
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
nesirgo. Iš kitų ligų pažy
kai patarnauja.
(11-24)
mėtina kokliušas (krioklis,
angliškai \vhooping cor.gh),
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
ta liga pernai sirgo 7,440;
KVIEČIAME!
žmonės, tuo tarpu užpernai
ta liga sirgo tiktai 4.051.
Kai turėsite progos, užeikit pas mu<
Savanorių talka

siūlėsi būti “pasaulio sosti
ne/’ bet, kiek matyti iš pir
mųjų pranešimų, J. T. Or
ganizacijoje Bostonas nebus
parinktas.

(gifts). grožio specialistų parinktų.
Nuo sausio 15 iki vasario 15. 191b m.,

yra NUPIGINTAS PERMANENT WAWE:

$15.00 už $10M

CASPER’S BEAUTY SALON and GIFT SHOP
738-740 E. Broadway, South Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Gerai įrengta Įtekame ir krautu
vėlė prie jos. Yra visos mašinos, jrankiai ir pečiai duonoms, pyragamir keikams kepti. Biznis išdirbtas
per 20 metų ir eina gerai. Renda
nebrangi. Kreiptis šiuo adresu: (5)
G. ŠVEI.NYS,
163 I St., So. Boston, Mass.

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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

I)R. D. PILKA
!

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

50S BROADWAT

;
SO. BOSTON. MASS.
J Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge $330

Dr. John Repshis
.
(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir ft-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SU, arto Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 diena
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVEt,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonnealth 4570

Tel. SOL 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo ;» ryto iki 7 vakare
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadwny
SO. BOSTON, MASS.

UR. G. L. KILLORY

INC0ME TAXŲ RAPORTAI

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

Mass. Taxų Raportas nevėliau March 1, 1946.
Fedcral Taxų Raportas nevėliau March 15. 1946

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

Prašau visų mano klientų, kurie reikalauja mano pa
tarnavimo taxų reikaluose, būti pas mane kaip greit gali
ma. Atėjus paskutinėm dienom, negalima suteikti tinkamo
patarnavimo ir reikalingų apskaitliavimų.
(10)
ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway.
So. Boston. Mass.
#
Phone: ŠOU 2613

R

j

PEKAKNĖ ANT REMKIS

>

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)

Perkraustom
Čia pat ir į to-1
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinar
326 BROADM AY, '
so. boston, Mas;
Tel. SOUth Boston 4618

