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Washingtonas Nepripažįsta
Rusiškų 'Rinkimų Lietuvoj

KELEIVIS
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KUR STREIKUOJA PLIENO DARBININKAI

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Jungtinių Tautų Organizacija
Pateisina Anglijos Politiką

Jungtinių Tautų Organi
REIKALAUJA SLAPTAI
Nesenai
Washingtone’ Šiurpios nelaimės
zacija švaistė kelis tarptau
DARYTI BANDYMUS
lankėsi Amerikos Lietuvių'
tinius ginčus. Iranas iškėlė
SU A-BOMBOMIS
lietuvių
tarpe
Tarybos Įgaliotinis su tiks
skundą prieš Rusiją, kad ji
lu išaiškinti valdžios įstai-i
, . -------“ .
Šį pavasarį karo laivynas kišasi į Irano vidaus reika
trose kai kuriuos klausimus! HaverhilI lietuvis bunanavilaiys
bandymus su atomi lus, kursto ten sukilimą ir
ir pasiteirauti, kaip Kong čius užmušė žmogų; lietu
nėmis bombomis prieš karo neįleidžia Irano kariuome
viui Gumauskui mašina
reso sferose žiūrima į Lie
aivus. Į tuos bandymus val- nės į rusų okupuotą Irano
nutraukė ranką
tuvos klausimą. Svarbiau
žia žadėjo pakviesti stebė- dalį tvarką padaryti.
sias įgaliotinio tikslas buvo
HaverhilI, Mass. lietuvių
ojus
is kitų šalių. Dabar
pasiteirauti, kaip Amerikos tarpe įvyko dvi baisios ne
J. Tautų Organizacija I;ongiese kyla reikalavimas,
valdžia žiuri į rusų bolševi laimės. Lietuvis Walter Siginčą su Rusija iš
;ad tie bandymai butų slap- rano
kų dabar daromus “rinki mons-Simenavičius susiki
sprendė
supuvusio kompro
i, kad kitos valstybės neži
mus’’ Lietuvoje.
miso
budu:
ji paliko tą gin
virčijo su savo draugu Wm.
notų. kaip atominės bom
Teko patirti, kad Valsty Ambrozevičiu, tulu lenku,
čą
spręsti
Ivanui
su Rusija
bos
daužo
karo
laivus.
Kaip
W**» Virtinio, 2.186CC:
0t1awar*, 460,000
^•nntylvania,
29.S79.000
bės Departamentas tiems su kuriuo jis gyveno viena
Mittouri, 426.000
Calitent*. 1.941.000
Chio. 19497,000
apsispręs valdžia, dar neži “tiesioginėmis derybomis,’
Wathingten, 347,000
“rinkimams” Lietuvoje ne me bute ir praeitą ketviitaJ. Tautų Organizacija vė
Lrt.li, 1.233,000
i Klimo. 11,110,000
nia. bet kongreso nuomonė cliau
MattochuMtt*. 280,000
Colorodo. 1472.000
l.:;-ioK »,543.000
priduoda jokios svarbos. dienio naktį jį užmušė. Si
pasiteiraus, kaip tos
ConnnrtUut. 138 000
au vra paaiškėjusi. Kong
Kentticky. 1,196.000
New York, 4,250,000
Georgta, 194.000
Tie “rinkimai” yra tik Sovie monavičius suimtas. Policit'.innetota, 610.CC0
Morylond. 4.189,000
C klabama, 63,000
resas reikalauja visas ato “tiesioginės derybos” seka
;«x<n. 900.000
klabamo. 2,509,000
tų Rusijos agresijos tąsa iri
Rhode Island, 60,000
“Ijai jis aiškina, kad Ambrominės bombos paslaptis lai si.
Nr* J«ra«y, 463,000
Midiigan. 3,190,000
TtnneuM, 38,000
meko nepakeičia Amei ikos zevjjus jį nakčia užpuolęs
Ųnliraaticnal)
Virginia, Wi*<onun, N«w Hanipthir*, Montana, North Carolina cnd Arliantai tach 7,500 tom or lot.
kyti tiktai musų vyriausy
Del rusų iškelto skundo
valdžios nusistatyme
ir sunkiai sužeidęs su sunbės
žinioje.
prieš Angliją, kam ji laiko
Aptamsintos šito žemėlapio vietos parodo valstijas, kur dabar streikuo
Lietuvos.
T
kia lazda. Ambrozevičius
-----------------j
kariuomenę
Graikijoj, kilo
ja
plieno
darbininkai.
Tirščiausia
sukoncentruota
plieno
pramonė
yra
ketu

Amerikos Lietuvių la’V
daužęs Simonavičių, kol
riose valstijose, pažymėtose čia juoda spalva; tenai dirba 350,000 žmonių
ATOMU BOMBOS GALI karšti ginčai Rusilos atsioha įteiks musų valdžiai pa šis nepargriuvo be žado. Ta
1 vas, žinomas budelis Visinsgeležinėse.
Žemiau
seka
valstijų
surašąs
su
pažymėjimu,
kiek
kurioj
valstijoj
reiškimą de rusiškų “rinki da Ambrozevičius padėjo
PAKE1STI ORĄ
KIS, sakė. anglu kariuomepagamina
per
metus
tonų
plieno.
mų” Lietuvoje ir pareikš lazdą ir liovė mušęs. Atsi'
nė Graikijoj yra pavojus
protestą dėl Lietuvos oku- • gavęs Simonavičius pagrieApdovanotas Nobelio do- taikai. Višinskis sakė. angpantų sauvaliavimo Lietuvo-.
pačią lazdą ir keliais Streikai nesibaigia
KUNIGAS NUŽUDĖ
Kongresas svarsto vana amerikietis mokslinin- jaį palaiko Graikijos reakje. ITotestą, regis, įteikė smugiais } galvą užmušė
SAVO DUKTERJ
kas prof. Hess pranašauja, cininkus.
valdžia įsikišo
jau Lietuvos įgaliotas minis- Ambrozevičiu. Taip aiškina
streikų bilių
kad atomų bombų sprogi
teris Washingtone. pulk. r. žmogžudys. Policija aiškiGrand Rapids. Mich. ku-i
mas Pacifike. daužant kaJ tai griežtai atsakė Aug
Žadeikis. Į Lietuvoje daio- na, ar t^rai ta nelaimė taip
Didieji streikai Amerikos nigas Frank W. Siple prisi-Į Kongresas dabar svarsto io laivus šį pavasarį, gali Hjos užsienių reikalų minismU smurto
mų
SmUrtO “rinkimų
linkimų ’ netei
netei-“ į;,-vVr>
v^ko> kaip
lrair» SimnnaviėitK
gimonavičius pramonėj dar nesibaigia, pažino policijai, kad jis ' kelis įstatymo projektus de! pakeisti orą visame pašau- teris. socialistas Bevm. Jis
singumą valdžios dėmesį ^■'■aiškina. Simonavičius dabarJOabar dar streikuoja 1,300.- prieš sešius mehis nunuodi- kovos su streikais. Ypač vie lyje. Jis sako, kad Ameri- sakė, anglų kariuomenė
kreips ir kongresmonas D '! guli ligoninėj policijos prie- 000 darbininkų. Del plieno! jo savo dukterį Dorothy, 18 nas reakcingas bilius randa ka po tų bombų sprogimo Graikijoj yra todėl, kad
kongrese daug pritarimo.
pramonės streiko pradeda metų mergaitę.
J. Flood.
... 'žiūroje.
... gali susilaukti ištisu metų Graikijos vyriausybė prašė
A. L. larybos
Simonavičius
seniau buvo užsidaryti
.
_ Įgaliotinis
.
_______
_ „___________
.
daugelis dirbtuKunigo žmogžudystė tik i ą bilių į kongresą Įnese ’netingų, o kitose šalyse ga- ją ten laikyti. Anglų kariuoaiskino Valstybes ir Kaiolgana pasiturintis biznierius.j vių visoje šalyje, nes dirb- dabar iškilo aikštėn. Per še- atstovas Case. Tas bums
dėl tos pačios priežasties mene Graikijoj nesikiša į
lepartamentuose visą eilę jj? jaikė saliuną. Bet vė-’tuvėms trūksta plieno.
sius metus kunigas Siple ra- siūlo įvesti tarpininkavimo būti didelės sausros. Profe- Graikijos vidaus reikalus, o
klausimų dėl Lietuvos pabė Iiau jį ištiko nelaimė, jis j Vyriausybė tarpininkauja miai sau gyveno ir niekas biurus darbdavių ir darbi- s01qUS Juoda ilgus pasiaiš- kai Rusijos remiami komugėlių likimo, ypač dėl kai griūdamas susižeidė koją ir-tarp streikierių ir darbda- jo neįtarė dėl dukters mir- ninku ginčams spręsti, už- kjnimUs kodėl jis mano. nistai bandė Graikijoj įves
kurių jų pilietybės stovio. po to vaikščiojo ant kriu- • yhj. Is \\ ashingtono prane- ties. Bet šiais metais, per drausti pikietavimus, pada- į. (j
’
*
...
Pabėgėlių tarpe yra klaipė kių. Būdamas ligonis nebe-Į5^- kad dar šią savaitę vydiškių. kurie skaitomi Vo galėjo prižiūrėti bizni. Be, riausybė pasiūlys naują pla
kietijos piliečiai, nors jie y- to. įprato girtuokliauti ir
streikams baigtu Kai kura tikriausi lietuviai; yra pagaliau gyveno skursda rios pramonės šakose valžmonių, kurie seniau tarna mas ir girtuokliaudamas. džia siūlys pakelti uždar-isu geležine paipa. Seniūnas tarčių. Del to biliaus kong
rinkimai. Vien iš Amerikos
vo Sovietų kariuomenėj ir Su savo šeimyna Simonavi bius ir leis darbdaviams pa- pasiskundė policijai ir pri-resas gi
gavo
tūkstančius
tele

atvyks
apie 1.000 stebėtojų,
.
Pr:
yra žmonių, kuriuos vokie čius negyveno. Jis susidėjo kelti kainas ant savo išdir statė...
jai kunigo atsių.-tų jam gramų su protestais. Darbi GENERALINIS ARABŲ kurie prižiūrės, kad GraiKičiai buvo prievarta mobili gyventi su tokiu pat Ambro binių. Tokiu budu žadama Kalėdų “dovanų.” užnuody ninkų unijų vadai tą bilių STREIKAS PALESTINOJ jes rinkimai tikrai butų lais
zavę i savo kariuomenę ar zevičiu. Jie gyveno bendrai baigti General Motors ilgai tų saldainių. Policija pradė vadina šlykščiausiu pasikė
vi. Rusai irgi gali siųsti sakariškus darbus. A. L. Ta- ant 35 Varnum St. Ten ir užsitęsusį streiką, kur jau jo tyrinėti kunigo praeiti ii' sinimu prieš darbininkų tei
Palestinos arabai, kurie ’-o stebėtoius į Graikija, kad
iyba rengia eilę memoran įvyko ta baisi nelaimė. Vie trečias mėnuo streikuoja pagaliau jį suėmė. Klausinė sę streikuoti ir kovoti už
sudaro
du trečdaliu Palesti rinkimai ten butu laisvi ir
dumų musų valdžiai nei tų tos lietuviai sako, kad tik 175.000 darbininkų.
jamas kunigas prisipažino savo būvio pagerinimą.
nos gyventojų paskelbė ge- teisingi. Gra’kiios atstovas
žmonių padėties išaiškini rasis tos baisios nelaimės
\ yriausybė žada perimti ir savo dukterį nunuodijęs
į neralinį streiką prieš Ang- visiškai patvirtino Bevino
mo.
į savo rankas plieno dirb Jis sako, duktė buvo nesvei
kaltininkas yra šnapsas.
ANGLIJOS SPAUDA
Į lijos nutarimą įleisti į Pa žodžius.
tuves,
jei jos pasiūlytas pla ka ir jis nenorėjęs ją siųst1’
Praeitą savaitę, sausio 29
PALAIKO BEVINĄ
lestiną kas mėnuo po 1,500
PŪVA TURTAS UŽ 4
d. čia įvyko ir kita baisi ne nas nebus priimtas. Valdžia į sanatoriją. Po šešių metų
Angijos užsienių reikalų
žydų
imigrantų.
BILIONUS
laimė. Lietuvis Antanas Gu negali leisti, kari plieno buvo padalytas jo dukters
’ minisceris mete Rusijai kal
Visa Anglijos spauda la
mauskas. 47 metų amžiaus pramonė ilgai butu sustab lavono skrodimas ir jame bai karštai palaiko užsienių
tinimą, kad Maskvos propa
Kongreso viena komisija darbininkas, įkišo ranką į dyta. nes kai pradės trukti rasta nuodai. Kunigas da reikalų ministerio Bevino
ganda prieš anglų imperiją
EXTRA!
laukėsi Pacifiko salose, kur mašiną ir visa kairė ranka plieno, tai daugybė kitų bar laukia teismo.
griežtą
išstojimą
prieš
Ru

1
sudaro pavojų taikai. Bevimusu armija ir laivynas tu jam buvo nutraukta. Nuvež dirbtuvių sustos.ir po visą
sijos skundą J. Tautų Or
nas reikalavo, kad Jungti
ri didelius visokių daiktų tas į ligoninę Gumauskas. kraštą paplis nedarbas.
ARABAI PRIEŠ RUSIJA ganizacijoj dėl anglų ka
nių Tautų Organizacija aiš
PANIKA PARYŽIUJE
sandėlius. Komisija sako, pasikankinęs keliolika va
riuomenės
laikymo
Graikikiai pasisakytų, ar anglų
musų armija ir laivynas at landų, numirė.
UŽTENKA PASPAUSTI , k* Kairo. Egypte. prane
oj. Anglų spauda sako ru Paryžiaus radio vienas kariuomenės buvimas Grai
lieka puikų darbą gabenda
VIENĄ GUZIKĄ
A. Gumauskas (Gumasša, kad arabų valstybių są sai užsiima šantažu, meluomi kareivius namo. Bet ar kas) dirbo Haverhill-Bradjungą (astuonios šalys, pa- a. kraipo faktus, kursto, pranešėjas pasakojo žmo kijoj sudaro pavijų taikai,
mijos ir laivyno turtas pū ford Hat Corporation dirb
Columbus. Ohio aerodro įeiskė protesto dėl Rusijos kur tik gali. prieš Angliją ir nėms apie busimą atominį ar ne.
va Įvairiose Pacifiko salų tuvėj. Jis valė mašiną ir be me Amerikos armijos inži įeikalavimo užleisti jai bu /ėda prieš ją “nervų karą.” amžių ir apie atomų karą.
sandėliuose ir dėl jų parga sisukantis ratas pagavo jo nieriai išbandė orlaivį, kurs vusią Italijos koloniją Tri- Anglijos spauda sako, jau Kalbėtojas sakė, kad per J. T. Organizacija pareis
benimo ar pardavimo nieko rankove. Dirbtuvės viršinin lėkė be žmogaus. Orlaivyje politaniją. Arabų valstybes gana rusiškų agresijų ir pro Atlanto vandenyną Paiy- kė savo nusistatymą, kad
žiaus linkui atslenka baisi Anglijos kariuomenės buv1’
nedaroma. Armijos ir laivy kas sako, toki nelaimė jų yra įtaisyti įrankiai, kurie reikalauja, kad Tripolitani- pagandos!
mas Graikijoj visai nesuda
atominė vilnis...
no įvairaus turto Pacifiko dirbtuvėj yra pirmutinė.
kontroliuoja mašiną visą jai butų duota visiška laisro
pavojaus Pasaulio taikai
salose yra už 4 bilionus do
Velionis Gumauskas gy jos lėkimo laiką. Tuos įran yė gyventi nepriklausomai
Dar
pranešimas
nebuvo
T
:iin
pasisakė visi saugum/
JUGOSLAVIJA RESPU
leriu.
veno 146 River St. Jis pa kius galima iš anksto nusta be jokios msų ar kiti, per- BLIKA
SU DIKTATORIŲ baigtas, kaip mieste prasi tarybos nariai, išskvru- ru
laidotas Lietuvių Kapinėse, tyti pagal norą ir mašina galėtojų globos.
dėjo panika. Tūkstančiai sus. Tada rusai nareiskė
TRANSPORTO REpati pakyla į orą. pasiekia
Bradford Mass.
Jugoslavijos
vienpartinis
žmonių išbėgo į gatves lauk- kad saugumo tarybos pasi
KORDAS
nustatytą aukštumą, lekia VENGRIJA PASKELBTA
parlamentas išrinko Juozą darni svieto galo. Šeimynos sakymas tik tada tui i ver
ATVYKSTA DAUGIAU nustatytu keliu ir nusilei
Broz (Tito) ministerių nir- susėdę laukė paskutinės va- tes. kada visos didžiosios
RESPUBLIKA
Pasažierinis orlaivis tarp
džia pati. visai be žmogaus
KAREIVIŲ ŽMONŲ
mininku ir paskelbė Jugo landos. Keli žmonės nusižu valstybės, kurios turi veto
Los Angeles ir Ne\v Y orko
kontrolės. į jai paskirtą vie
dė. Daug moterų pagimdė .
.
atskrido į New Yorką į re Iš Anglijos su "Queen tą. Kontrolės įrankių išto Tarp dvejų pasaulinių ka slaviją respublika.
pirm
laik„
kūdikio-.
Kolieipasisakvme
d:<kordinį laiką. Jis lėkė tik 7 Maiy” laivu atvyksta į A- bulinimas žada lengvą atei rti Vengrija buvo karalystė Jugoslavijos parlamentas a turėjo saugoti radio sto- i.v'ama. Kadangi rusa; pa
su puse valandas. Orlaivis meriką dar 2,334 musų ka ti pilotams, kuriems bus be karaliaus, ją valdė “re yra bolševikų partijos gar ti nuo Įsiutusių klausytojų, tys save nenori pasmerkti,
lėkė be sustojimo. Trans reivių žmonų su daugeliu lengviau orlaivius kontro gentas“ admirolas Horty. siakalbis. Jis “išrinko” dik
Dabar naujai išrinktas Ven tatorių ministerių pirminin kurie norėjo ją išnešioti į tai J. T. Organizacija nieko
porto orlaivio rekordas bu vaikų. Tas žmonas vedė liuoti.
grijos parlamentas paskelbė* ku. o paskelbimas respubli dulkes už žmonių baidymą. negali nutarti. Taip tas piivo pasiektas su nauju orlai musų kareiviai būdami An
Vengriją respublika. Nau kos šalyje, kur viešpatauja Žodžiu.
žodžiu. Paryžius
Paivžius Įpuolė
Įpuo i jį mas gjnčas ir užkliuvo už
viu. kurs gali gabenti 51 glijoj. Pirmiau atvykusios
naudinga vra as vyriausybės galva Veng-! griežčiausia diktatūra, turi sumišimą. Policija ir radio
skėl ’i oje vra komunistas Ra- riek pat vertės, kaip Rusi- storis ilgai ramino svieto “veto teisės.” Koki išeitis
imus.
kcssy, kuri remia rusų oku-'joj garbinama “demokrati- pabaigos laukiančius žmo bus surasta tai painiavai iš
dar nežinia.
nes.
"Pręsti,
1
1 acinė kariuomenė.
ja.”

>
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NACIŲ TERORISTŲ BYLA NIURNBERGE

APŽVALGA
JALTOS PASLAPTYS
IŠEINA VIEŠUMON

i
Nepripažins

negu reikėjo, išpildydamas net
kiek didesnę kvotą, kokios bu
vo pareikalauta.
•'Bet persikėlimas i naująją
apdraudą tuo dar nesibaigia.
Nariai, vis keliasi, nes reikia
keltis. Pavyzdžiui, iki sausio
28 dienos j Centrą yra atsiųs
ta jau virš 3.450 persikėlimo
aplikacijų, kas reiškia, kad nuo
Naujų Metų (nepilnai per mė
nesį laiko) persikėlė dar apie
tūkstantis narių.”

rojau* '

Bolševikų vodžius kadai
se plėšė bankus, gi jo pa
kalikai apiplėšia net badau
jančius ir sergančius žmo
nes!
Jiems tinka barbaro ir
bestijos vardas.

Chicagos katalikų “Drau
gas” sausio 30 d. laidoje
“Trys didieji” Jaltoje,
pranešė:
“Nekurie Amerikos Liet.
prie Juodųjų marių, padarė
Tarybos veikėjai lankėsi sodaug slaptų susitarimų, bet
i etinėje, kur matėsi su kai
svietui užbovyti jie sakė,
1 kuriais State Departamento Jaltos “kiškio pyragas”
kad jokių slaptų sutarčių
ten nepadaryta. Vėliau pra
viršininkais ir kongreso naScripps - Howard laikraš
dėjo tos slaptos sutartys
riasi, surištais su užsienių čių kombinuotės žurnalistas
reikalų komisija, kurie visi David Lawrence kritikuoja
kilti aikštėn. Bet vis dar nė
ra galo toms slaptybėms.
pabrėžė, jog Pabalčio vals buvusį prezidentą Rooseveltybių padėtis nėra pasikei tą. Kritikuoja už tas nuo
Štai, šią savaitę, Amerikos
Toliau
SLA
organas
pa

tusi U. S. valdžios sluoks laidas, kokių jis darė Sta
Valstybės sekretorius pra
niuose ir, kiek jie žino, Lie lino diktatūros režimui.
nešė,* kad Jaltoje buvo su stebi, kad tūli “daug žinan
tuvos okupacija nebu* J. A.
sitarta padalyti japonų te tieji” žmonės stengiasi kon
Mat, dabar paaiškėjo,
ritorijas ir kartu, “dėl kom versiją trukdyti. Kai kurie
Valstybių pripažinta.”
Butų tikrai džiugu, jei kad Jaltos konferencijoje
panijos” taip sakant, buvo tai daro norėdami Susivieni
Vaizdelis
parodo
Niurnbergo
teismo
salę,
kur
dabar
yra
teisiami
nacių
te

padalytos ir sąjungininkės jimui pakenkti, o daugumas
taip ir butų! Lietuvos žmo Rooseveltas atidavė Staliroristai.
Ant
sienos
planas,
kuris
parodo
visą
nacių
saugumo
policijos
sistemą.
nės yra pavergti, jie laukia nuo ilgą salų grandinį šiau
Kinijos žemės. Jaltoje buvo delsia su persikėlimu į nau
Iš
to
plano
aliantų
teismas
mato.
kuriuos
nacių
erštus
kaltinti.
išlicituota ir sąjungininkė jus skyrius laukdami, gal
pagelbos. Ir daug priklau rės Pacifike, Kurilius. Jam
Lenkija, o Balkanų tautoms viskas pasikeis ir konversi
sys nuo to, kaip laikysis buvo prižadėtas ir pietų Sa
chalinas.
ten buvo uždėtas bolševi jos nereiks daryti. “Tėvy
Amerika.
Kurilų salas bolševikai
nė” betgi sako, kad konver
Bet ar ji bolševikų smur
kiškas jungas.
te tik nepripažins — pavyz jau okupavo, taip pat pietų
Dabar pasirodo, kad Jal sija yra neišvengiama ir ge
džiui, kaip japonų smurto Sachaliną.
toje trys didieji bičiuliai pa riau persikelti į naujus sky
O kalbėta, o prisaikauta,
Gerbiama ‘Keleivio” ad- Madžurijoj?
žadėjo Stalinui Sachalino rius tuoj pat ir nelaukti pa
kad nugalėtojai nenorės
ministracija:
salą (pietinę dalį) ir Kuri skutinės minutės.
svetimų teritorijų, kad ne
Sveikinu su Naujais Me Vcn, Browderį!
lų salas, kurios eina liga
Vasario 16-tai besiarti- vinę po pirmojo pasaulinio tais visą “Keleivio” štabą
Brooklyno lietuvių komu buvo ir nėra slaptų sutarčių
juosta nuo Kamčatkos iki
VEIKĖJŲ BALSAS’
nant, Amerikos lietuviai karo, jie Įkūrė savo valsty- ir prisiunčiu už prenumera nistų vijurkas Rokas Miza- bei pasižadėjimų...
Japonijos. Ten pat rusams
Rooseveltas buvo liberarengiasi, kaip ir kitais me- bę ir sugebėjo tvarkyti Ša tą tris dolerius ir pusę, pu
buvo pažadėta Dairen ir šeši Bostono lietuviai, pp. tais, iškilmingai paminėti vo ūkio ir kultūros reikalus sę dolerio už “Keleivio” ka ra “rašo:
Aną dieną New- Yorko las, geros širdies žmogus
Port Arthuro uostai “valdy J. Kasmauskas, adv. F. Ba- Letuvos Nepriklausomybės sėkmingiau, negu jos galin- lendorių ir vieną dolerį pre- apskrities komunistai savo Bet su liberalizmu yra ta
ti bendrai su Kinija” ir ru gočius, J. Gailius. Dr. A. paskelbimo sukaktuves. Tai gasis rytinis kaimynas,
zento Maikio Tėvui, kad jis suvažiavime vienbalsiai pa bėda: jis turi gerą širdį ir
sams buvo užleistas Man- Kapočius, A. Matjoška ir nebus džiaugsmo šventė.
Vakaru demokratijos, be neužmiršta manęs paraginti. reikalavo pašalinti iš komu- menką nugarkauli,
džurijos gelžkelis. Kinijos S. Kantautas, pasiuntė A. L.
Nors karai pasibaigė jau kurių pagelbos pati Rusija Su draugiška pagarba,
nilistų partijos Earl Browde-! “Prižadėsi, patiešysi”...
žemės buvo dalijamo Kini Tarybai “sveiko proto” laiš
K. Merkevičius, rį.
daugiau
kaip
pusė
metų.
^tų
žlugusi,
tik
paskutiniu
jos neatsiklausus, panašiai, ką. Tame laiške aukščiau
Skerdyklų darbininkai su
Pasak Roko, Browderis
Montreal, Canada.
PradeJ° tvirčiau pnekaip Lenkija buvo padaly minėtieji asmens siūlo A. L. bet Lietuva dar tebėra sve“suklupęs savo oportunisti- grįžo darban, kada musų
ta Lenkijos visai neatsi Tarybai remti Kelly-Willis timos ginkluotos jėgos oku- >Intis to agi esoi lauš siekiAukų “Keleivio” namui nėse teorijose” ir nebandąs vyriausybė paėmė savo ži
puota. Sis okupantas, pirmą ?a™s- Grumtynes su juo
klausus.
nion mėsos industriją. Ryrezoliucijas atstovų rūmuo
išpirkti gavome iš sekamų
“C. S. Monitor” dėl to se ir senate ir mano, kad kaną įsivertęs Lietuvon dai>ar eina visur - kiekvie- draugų: Andrew J. Pūras atsigriebti.
su tuo iškilo aišktėn
Gali būt, bet ne Rokui a-su
1940 metais, kada jisai dar !1“Je . tarptautinėje konfeslapto “dylo” sako:
tos rezoliucijos “sudaro vie turėjo draugingus santykius uncijoje. Jungtinių Tautų iš Sc. Bostono — SI; Sim. pie tai kalbėti. Jisai yrajvienas budingas faktas. Jis
iš Lachine Que. toks pat oportunistas, kaipjyra toks:
“Ikišiol buvo manoma, kad ną rimčiausių pastangų Lie su Vokietijos naciais, išPlė-,0,;g?niza^cs se,lme-,r !’,Klisevičius
IZ
tuvos
teisėms
apsaugoti.
”
Justicijos departamentas
Kinijos-Rusijos draugystės ir
šė dešimtis tūkstančių žmo- ,vain°se.,liar® me‘u okupuo- Kanadoje - ?1; J. Standus ir buvęs jo vadas.
ir
sąmatų biuras buvo suMizara padėjo organi
sąjungos sutartis, pasirašyta
Paliekant Kelly-Willis re nių iš ju namu ir išgabeno t?se teritorijose. Palaipsniui| ls Brooklyno - $1; S. Saucenzuravęs
Darbo sekreto
pernai rugpiučio 14 d., buvo zoliucijas nuošaly, krinta į gvvuliu vagonais i Sibirą demokraums pasaulis pra- kailis iš Woodhaven, L. I. zuoti pruseikinę “skloką” ir
rių
Schwelenbachą,
kuris
padaryta laisvai abiem šalim akis bostoniškių laiško gru- bei Turkestaną, Paskui kf i deda .suprasit savo buvusio- _ $1; J. Burka iš Bidde paskutinę valandą iš jos pa
svarstyti darbininkų
susitarus, abiem šalim laisvai kiic
įsiveržėlis.''Hitleris, iš- fe sąjungininko prigimtį bei ford, Me. — SI; Juozas Sa bėgo, keikdamas “draugą” pasiūlė
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vickas iŠ Waterbury, Conn. Pruseiką; jis aukojo dolerį
sutarus priimtinas sąlygas. Kodėl rašant laišką tie šeši vežė arba išvarė daugybę tusius
Nebus lengva ištraukti iš — 50c.; K. Merkevičius iš Smetonos “ginklų fondan,” streikininkai susilaukė val
Betgi dabar sekretorius Byr- vyrai nesurašė jo įprastu vyrų ir moteių Vokietijon,
agresoriaus
nagų tai, ką ji Montreal, Kanadoje — $1; o kada Lietuvą užplūdo džios grūmojimų.
nes pranešė, kad svarbiausie mandagumu, bet griebėsi ir šiandien lietuviai yra iš
Pasėkoje CIO unija buvo
ji kinų-rusų sutarties nuosta žeminimų? Jie sako:
blaškyti daugelyje Europos sai yra iki šiol pagrobęs J. Lipševičius iš Brooklyno j raudonieji šarančiai, Miza- nutarus
tęsti streiką. Situa
Bet
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A.
Buslevich
išira
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šaukė:
“
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tai, kiek jie liečia Port Artū
šalių. Karas Lietuvą nute“
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momentu
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išgelbėjo
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rą, Dairen ir Mandžurijos gelžriojo, abudu jos okupantai grobimų sankcijonuoti, jei-! Keccughton, Va. — 50c. .Smetona, von!”
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jsteigti
teisėtu

Tą pati jis sako ir Brow- majoro Kelly telefonas Wa„vo
Visiems aukavusiems ta
kelį, buvo priimti trijų didžių pasirodykit esą tikrais Ameri išgraibė jos turtą, o liku
deriui — von. drauge, von! shingtonui, kad reikia duot
jų šeši mėnesiai anksčiau, o kos lietuviu visuomenės va sius jos gyventojus dabar mu pagrįstą, pastovią taiką. riame širdingą ačiū.
Jos turi ginti tuos princi
Merkinės dzūkas šoka bent kokį pažadą, ir SchweKinijai buvo palikta j vykintą dais, o ne tik savo srovių ly kankina bolševikų komisa
deriai
:
pasisakykit
už
...
”
pus,
kurie
buvo
paskelbti
aukščiau savo oportunisti- lenbach pažiūra ėmė viršų.
faktą vėliau priimti.”
rai ir žvalgybininkai.
Angliakasiai
grįžo
Atlanto Čarteryje ir kituose
Darbininkai nutarė grižti
nės kupros.
Sunku tikėtis, kad šita tarptautiniuose
“Bent dabartiniu momen
darban.
“Didžiosios
Trejybės”
pareiški
santykiams įdomu yra tas, tu,” sako bostoniškiai. Iš to traginga padėtis urnai pa muose. Nuo to, kuo pasi Angliakasių unija, veda Kieno Palestina?
Kelly yra gudrus politisibaigtų.
Bet
neprivalome
išeina,
kad
Amerikos
Lietu

ma
J.
L.
Levvis,
grįžo
į
APalestina yra skaitoma kierius. Jis žino seną lietukad Amerikos Valstybės se
baigs šita kova su totalita
kretorius apie tą slaptą su vių Tarybos vadai niekada nusiminti ir nuleisti rankų. riniu agresorium, priklau merikos Darbo Federacijos žydų šventoji žemė. Žydai VIA
vio flAColzi
posakį, būtent:
tartį sužinojo tik dabar ir nebuvo “tikri” Amerikos Nenustoja vilties sulaukti sys ii- musų gimtoje krašto eiles. Mainierių unija turi sionistai pyksta ant Angli dėsi, patiešysi; neišpildysi
500,000 narių ir sako, kad jos, kad ši trukdanti atsta — negriešysi.”
tik dabar jis painformavo lietuvių visuomenės vadai, geresnio rytojaus ir Lietu likimas.
ves
žmonės.
bet
jie
gali
būti,
jei
jie
pa

arti
100,000 jos narių dar tymą nepriklausomos žydų “Paskudniausias šmeižtas”
prezidentą Trumaną apie
Musų, Amerikos lietuvių.
Nežiūrint visų nelaimių, visos pastangos privalo bu-!yra ginkluotose krašto pa valstybės. Drumsto vandens
tokios sutarties buvimą. Da sisakys už Kelly-Willis re
politikos čempionai komu Chicagos komunistų per
bar “niekas” nežino, ar ši- zoliucijas. Čia vienam iš pa kurios ištiko musų gimtąjį ti atkreiptos į tai, kad de- jėgose.
Angliakasių
unija
ir
jos
nistai
sako tą patį. Bet štai krikštas Pruseiką - Vabalas
ta slapta Jaltos sutartis yra sirašiusiųjų atsitiko mažas kraštą, jisai dar nėra pra mokratijų laimėjimas butų
pripotkas:
jis, kaip tas An- radęs savo tarptautiniu tei- pagreitintas. Mums rupf, Įvadas J. Levvis buvo pirmie- ką sako Chicagos žydų li labai supyko. Mat, vienas
jau paskutinė, ar gal ten'"
””'"*1
buvo kas nors ir daugiau sonijos miesto šerifas, pats siu. Reikia griežtai atmesti kad Lietuvos kančių laiko- j’ kūrėjai nepriklausomų beralų vadas, rabinas Louis katalikų laikraštis įdėjo žisave išplakė. Turiu galvoje tą vienur-kitur skleidžiamą tarpis greičiau praeitų; kadį CIO.unijų. 1935 metais mai- Mann:
jog raudonosios armijos
sutarta?
adv.
F.
Bagočių,
kurs
ilgą
kareiviai
gėdina Berlyno
posaki, kad Lietuva jau e- lietuvių tauta nebutu sunai- nieriai atsiskyrė nuo Darbo
“Palestina yra šventa že
Musų Valstybės sekreto
rius. sakosi nežinąs, ką A- laiką buvo A. L. Tarybos santi “palaidota” arba, kad kinta fiziškai; kad tūkstan Federacijos, o dabar jie vėl mė magometonams, žydams moteris ir mergaites.
merika gavo už perleidimą naiys, o dabar viešai prisi- ii “prarado savo nepriklau- čiai jos tremtinių išliktų gy- grįžta į senosios Federaci ir krikščionims... Du trečda Pruseiką sako, kad tai yRusijai Japonijos dalies ir pažįsta, kad jis niekada ne- somybę.” Didžiosios pašau- vi ir galėtų sugrįžti į savo jos eiles. Mainieriams grį liai žmonių Palestinoje yra ra paskudniausias šmeižtas.
Į lio demokratijos Lietuvos tėviškę.
žus, Darbo Federacija da ne žydai. Ką sionistai da Esą—
sąjungininko Kinijos žemių. buvo “tikras” vadas.
“Katalikų bažnyčios va
Todėl, minėdami Lietu bar turi apie 7,500.000 na rys su arabais?”
Jei Amerika nieko neišside Bostoniškių laiškas yra valstybę ir šiandien tebepridai
patys save prikalė prie
Sionistų riksmas dėl Pa
rėjo, tai Dėdė Šamas Jaltos dalis smetoninės “akcijos.” pažįsta. Šitą faktą dar ne vos Nepriklausomybės pa- rių. CIO unijos turi apie
gėdos
stulpo.”
biznyje butų pasirodęs ga Smetoniniai sušaukė į Wa- persenai pažymėjo oficia-1 skelbimo 2<S metų sukaktį, 5,500,000 narių ir įvairios lestinos neturi pagrindo.
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do rusams galybes žemių ir ir pagal savo išgales paken
Kad Lietuvoje tuojau bu lėse apie 2,000,000 nariu.
mainais nič nieko nebūtų kė A. Liet. Kongresui. Iš to nija.
Mann todėl sako, kad rei raštį. Faktas yra tas, kad
Tarptautinės teisės po tų sustabdytas bolševikų te
gavęs. Butų keista. Bet jei jų suvažiavimo gimė Kellvkia ne grynai žydiškos Pa tvirkavimo mar-.tone rau
Jei
visos
Amerikos
unidonoji armija stovi nimoi
žiūriu,
Lietuva
tebėra
ne

roras — areštai, suėmimai •
.
. . , A
gavo, tai ką gavo? O gal Willis rezoliuęjjos. Bet al
lestinos, bet tokios, kurioje vietoj.
ir
ištrėmimai
į
Ru.ijo,
giJ
“
\?™
Jungtų.
tai
butų
nulAmerikos vyriausybė tikrai ios praeis? Jie nežino. O priklausoma, todėl visi jos
žiniška pajėga ne tiktai e- “visi galėtų dirbti greta kits
Bet ko Leonui sielotis?
be jokio atlyginimo sumin todėl iie jau iš anksto įieš dabartinio okupanto veiks luiną;
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ko

mai
vra
sauvalės
ir
smurto
Ar
jam prisiminė rainiškos
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ir padėjo Rusijos diktatūrai zoliucijos nepraeitų, jie iau
grupėms.”
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vienybės
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toli.
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apiplėšti ir pavergti musų rengiasi kaltinti Amerikos tie “rinkimai” į Rusijos So ir žvalgyba;
Graudus verksmai
Jis sako tiesą!
vietą, kuriuos tenai dabar
Kad Lietuvoje butų at- toli atrodo sudarymas vie
šalies sąjungininkus?
Lietuvių Taiybą. Jiem nepa ruošia bolševikai ir jų agen steigta žodžio, spaudos, su ningos Darbo Partijos. Tie Apvogė Lietuvą
Vienas komunistų “Lais
siseks, bet “kalta” bus A. tai.
sa,
apie
tai
daug
kalbama,
vės
” pišorius graudžiai pra
sirinkimų ir organizacijų
Tarptautinė Šalpos Orga
SLA KONVERSIJA
Lietuvių Taryba. Toki yna
bet
kliūtys
vienybei
įgyvenvirko,
kad Anglijos Darbo
Lietuvos žmonės niekuo laisvė;
nizacija UNRRA siuntė
smetoninių jonvaikių ‘Igud- met nesutiko išsižadėti sa
;
dinti
atrodo
dar
didelės.
Kad Lietuvos žmonėms
Lietuvai už 80 milionų dol. Partija atsisakė priimti į
“Tėvynė” praneša, kad ri” politika. O bostoniškiai vo krašto nepriklausomybės, artimiausiu
butų su
maisto ir medikamentų. Da savo eiles komunistų partikonversija Susivienijime ei to “gudrumo” nepajėgia su ir iš visų žinių, kurios mus teikta proga laiku
laisvai išsirink
bar paaiški, kad to siunti
PAGELBA BELGIJOS
na gana sėkmingai. Ji ra prasti ir rašosi po jiems pa pasiekia, matyti, kad jie at
ti
savo
valdžią
ir
atstatyti
nio
Lietuva negavo. Orga Aišku, jis burnoja socia
LIETUVIAMS
šo:
kištu grubijonišku laišku... kakliai priešinasi despoto savo kraštą, kaipo Nepri
nizacijos atstovas Conti to- listus. Girdi, šitaip daryda
prievartai. Musų pareiga ši klausomą, Laisvą ir Demo Sausio 24 d. iš New Yor- £el sako, kad ateity UNR- mi Anglijos socialistai atsu
“Iki Naujų Metų SLA pilnai
nugaras “visiems darbi
toje kovoje paremti ir jiems kratinę Respubliką.
patenkino New Yorko valstijos
ko išplaukė norvegų laivas ?A daugiau nesiųs pašalpos ko
ninkams.
”
Redakcijos
Atsakymai.
kuo
tik
mes
galime
padėti.
Tegu šie iškilmingi Lie “S S Empire Pakeha’ su Lietuvai. Jei ką siųs, tai siųs
apdraudos departamentą, nes
Tai
ko
taip verkti? Apka
Kova dėl Lietuvos laisvės tuvos
suiki to laiko į naująją apdrau
, , x. Nepriklausomybės
.... ..
. , 5,000 svarų drabužių ir ba- tiesiog žmonėms, ne per bintų tuos “atstumtus” dar
M.
Ruselko, Taunton, nesustos, kol ji nebus laimė- kakties paminėjimai sustip- Įų siuntiniu Belgijoje esan- bolševikų rankas.
dą persikėlė apie 2,500 narių,
nors reikėjo persikelti apie Mas*. — Sutinkame,
kad ta. Lietuviai beveik per pus- nna visų Amerikos lietuvių tiems lietuviams.
Taigi, taigi — bolševikai bininkus ir turėtų viską.
2,200. Taa parodo, kad Susi-: Rasputinas tikrai yra “ka- antro šimto metų vilko ru- pasiryžimą tęsti kovą dėl
! apvogė Lietuvą. Jie prarijo
Matyt ir pats komunistu
vienijimas, su patriotingųjų put.” Taip ir “Keleivis” ra- sų jungą, bet jie neišsiža- Lietuvos laisvės, nesigaiB ALF komitetas Belgijoj Lietuvos žmonėms siųstą rasėjas žino, kad jis meluo
narių pagelba, apdraudos de- šė, tik jus neskaitėte iki ga- dėjo savo kalbos ir savo lint musų aukų ir darbo
pasirūpino drabužius išda- maistą! Jie sudorojo ir me ja.
partamentą patenkino geriau, lo.
1kultūrinių
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tradicijų.
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dikamentus.
St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Trečias puslapi*
KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

PIKIETININKŲ SUMUŠTAS POLICMANAS
lionis paliko ir savo gimi- straipsni apie Lietuvą Vasapasibaigė, bet ji tuojaus pa- }
nėms po 500 ir po 250 do-iric 16 d. proga. Straipsnis
sibaigs, — te jums keturius
lerių. Jis paliko dvi seseris,i tilps vasario 18 d. vietos
dolerius: du ir pusė už “Keviena gana pasiturinčiai gy dienraštyje.
leivį,” doleris i “K.” namo
-oIi metinio kriaučių 54 skyr.
Pirmas šūvis išsišovė ne- fondą ir pusė dolerio už
vena. tai jai paliko $500, o
susirinkimo
blogai. Bet kaip antras ? Ne- “K.” kalendorių. Mums pri
“
Keleivio
”
skaitytojas ir
kita gyvena labai skurdžiai,
--------į toli nuo A. Sabaliaus gyve- minus, kad mes ir vakarie
tai jai paliko tik $5. Taip vietos veikėjas ineas AsbSausio 23 d. ALP Kliubo na kitas kadaise buvęs stam- nei tikietus pardavinėjame
{at savo tikram broliui, ku menskas sunkiai susirgo ir
name buvo kriaučių 54 skyr. bus biznierius, kada tai — nusipirko ir vieną tikieris irgi kur tai skursta, pa gvdcsi miesto ligoninėje.
Linkime jam greit pasveik
metinis susirinkimas. Susi- , skaitęs “Naująją Gadynę.” tą.
liko tik $5.
ti.
Ashmenskas yra veiklus
rinkime buvo „
gana daug na- Turi. kelius
namus,
žodžiu.
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nės
šneka,
kad
velio
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Pas S. SaukaitĮ mums
nio brolis ir viena sesuo ne musų kolonijos visuomenės
rių. Perskaityti užrašai ir pasiturintis; žmogus.Susto-, Biznis pavvko neblogiausiai I
žmogus Dar apart biznio, mus gc-I
finansinės sąskaitos per se- jome pas ji. Tiesa,
mbuvo tokių karštų religinių darbuotojas.
J. Krasinskas.
kretorius A. Žilinską ir L. jau apsenęs, bet vistiek ge- rai pavaišino Su Saukaičiu.1
pažiūrų, kaip pats velionis,!
Šerkšni. Tapo vienbalsiai rai atrodo,
;
todėl
jis
ir
savo
testamente
mes užbaigėme šios dienos
LAWRENCE, MASS.
priimtos.
I “Na, kaimyne (pavardę darbuotę. Kitą nedėldieni
į jucs kitaip pažiurėjo, kaip
Nupirkta šimtas bilietų neminėsim), gal užsirašysi belsimės po Woodhaveną. į
i kitus savo gimines ir vie
Lietuvos Nepriklausomybės
po doleri iš New Yorko Lie- ‘Keleivi’?”
nuolynus.
J. Buivydas.'
Dzūkelis.
minėjimas
tuviu Tarybos, kuri rengia' “Palaukit, eisiu paklausti
23 nietų Lietuvos ncpriklau- savo žmonos.” Nuėjo, galvą Iš LDD Centro posėdžio
somybės paminėjimą. Tikie- įkišo Į tarpduri: “Mama.
Įvyks sekmadienį, vasario
WATERBURY, CONN.
Sausio 19 d. drg. Spūdžių
tai pavesta delegatui išda-į tie vyrai nori, kad aš užsi bute Įvyko Lietuvių Darbi
10 d., 2:30 vai. po pietų.
| prenumeruočiau ‘Keleivi’!” ninkų Draugijos centro po
Lietuvos Nepriklausomybės Lietuvių Ukėsų Kliubo sve
imti po dirbtuves.
minėjimas
tainėje, 41 Berkeley Street,
Paaukota penki šimtai i O toji: “Kiek jis kainuoja?” sėdis. Dalyvavo beveik vi
Vėl išpalengvo atėjęs: si nariai. Valdybos nariai,
Lav/rence.
dolerių Dariaus ir Girėno
Kalbėtojai bus: Senator.
Lietuvos
Nepriklausomypaminklo statymui. Nupirk “Tai kiek jis kainuoja?”
pirmininkė B. Spudienė, se“
2.50
metams
!
”
atsako

ees 28 metų sukakties mi M. Flannagin, majoras J.
ta i kirpėjų lokalo leidžia
kretcrius P. Kriaučiukas ir
nėjimas
Įvyks sekmadieni, P. Meehan, aldermonai: L.
mą Journal apsigarsinimą me jam.
iždininkas F. Dovidaitis iš
Šlamu, šlamu ir vėl prie davė plačius raportus apie
vasario 17 d., šv. Juozapo Scanlcn, Andr. Donahue, J.
už 25.00. Mažiukų vaikų
Mokyklos Auditorijoj, 7 v. McArthy, J. Carney. Lietu
kelnaičių siuvikų lokalas durų: “Tie vyrai sako praeitų metų centro ir sky
2.50.
”
Pasigirdo
moteriškės
vakare. Kalbės miesto ma viškai kalbės adv. F. J. Ba
rengia 50 metų sukakties
rių veiklą. Plačiai pasitarta
paminėjimą. Paskirta 15.00 balsas: “Perbrangu! Nepir apie šių metų veikimą. Iš
Sustreikavus Hollyv.oodo filmų darbininkams, tarp joras John S. Monagan, gočius.
ksime!
”
dėl apsigarsinimo i jų lei
, J svarbesnių tarimų pažymė- pikietininkų ir policijos Įvyko muštynės, per kurias bu Marianapolio Kolegijos pro-, Gerb. vietiniai ir apielin“
Na,
džiamą Journal.
Jei£U, ^a-U ,tiePer^1i tina lankyti iš centro arti- vo sužeista 50 asmenų, čia yra parodytas sumuštas vie fescrius kun. J. Dambraus-J kiu lietuviai! Visi esate
•kas iš Thompson, Conn., A.1 kviečiami ateiti ant šios lieant
metų
Keleivio, tai pa-: mesnes kuopas, sujungti nas policininkas.
Išklausyti pranešimai iš!
L. Tarybos centro valdybos tuvių šventės — paminė j iJoint Boardo atstovų, J. sipirk _ tikietus i LSS 19; Cliffsidės, N. J. dvi kuopas
Pranckevičiaus ir F. Vaitu- kuopos bankietą.
Į (vyrų ir moterų) Į vieną ir NEW BRITAIN. CONN. lieuviškas atminimas iš J. narė Siena Devenienė ir.mo 28-nių metų sukakties
kaičio, kurie nurodinėjo,
Vėl tos pačios ceremoni- tartasi, kaip praktiškai vy
Skritulskio laikų pasiliko to adv. F. J. Bagočius iš Bos-• Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo. Kalbėtojai pasa
kad tuojaus bus pakėlimai; jos. Vėl per tas duris ir vėl kinti bendrame LSS ir LDD
je vietoje: viena gatvė ten tcy]°.
............
Mirė Jenas Skritulskis
.pavadinta “Biruta St.” DaĮrengimo komisiją įeina: kys daug naujo apie šių dieišmokėti, nes preisus baigia , klausimas, kiek tiedu tikie- centių posėdyje priimtus
sutarti. Taip pat priminė, tai kainuoja. Pasakėme, nutarimus dėl pagyvinimo
^-un- J- Vaian- nų padėti musų tėvynėj Lie
Čia mirė Joną Skrituls-ibar ant Birutės gatvės sto-! g.al.)es
'
tiejus,
adv.
C.
Balanda, J. tuvoje.
kad uždėti 7.00 asesmentų, kad du tikietai kainuoja pažangaus darbininkų judė kis, žinomas lietuvis biznie-' vi lenkų bažnyčia. Gatvei
Minėjimą rengia bendrai
Bernotas,
FJena
Devenienė,
kurie eis streikierių para-'penki doleriai, tai net pašo jimo lietuvių kolonijose.
rius, sulaukęs 85 metų amž.Lietuviškas vardas buvo duosherif A. Jokubauskas, J. L. Ukėsų Kliubas ir A. Liet.
mai ir pietinių valstijų dar- ko nuo grindų,
Buvo kalbėtasi apie LDD Velionis atsikėlė i Xew Bri- tas per J. Skritulskio
Kairys, T. Matas, A. Oran- Tarybos skyrius.
bininkų organizavimui. Iš; Na, pamanėme, išbandy suvažiavimą. Jis numatytas lttain gyventi prieš 51 metvs darbavimą.
Komitetas.
tas,
J. Trečiokas, adv. F. D.
tų septynių dolerių, vienas sim iki dugno. Neužsirašė šaukti rugpiučio (August) !}r iš£:veno čia versdamasis Nuo 1905 metų J. Skri
doleris eis i lokalų iždą. o “Keleivi.” nepirko tikietų— 31 d. Norime suvažiavimą bizniu,
tulskis buvo “Cremo Brew- Zailskas, M. Zailskienė ir
PAULSBORO, N. J.
siūlome
“
K.
”
kalendorių.
Ir
šeši viršminėtiems reika
saukti Bostone, bet dėl to Jenas Skritulskis sako bu- ing Co.” pirmininkas ir to komp. A. J. Aleksis.
Muzikalę
programą
išpil

vėl tos pačios ceremonijos: turėsime dar susitarti su VęS turtingiausias lietuvis je vietoje jis išbuvo iki 1941
lams.
M irė Adomas Jurgelis
Iš Joint Trade Boardo iš ėjimas prie durų, atsiklau- 21-mos kuopos draugais.
visoi Naujojoj Anglijoj?metu. kada dėl senatvės pa- dys šv. Juozapo para p. cho
Viena, ii Narių 189į „etaiTjii atsikėlė Ištraukė................................ .. ras, vedamas komp. A. J.
davė raportus Ch. Čerka ir simas savo žmonos, sugrįži
H
Po programui gros
Sausio 22 d. čia mirė se
P. Kyrius, nurodinėdami, mas atgal prie musų. pa,.
.. ? ,
iNew Britain ir atidarė čia' Velionis dirbo ir lietuvis-! Aleksio.
šaunus
orkestras
ir
bus
šo

nas
“Keleivio” skaitytojas,
Čia grjzo
grizo iš karo ^*arn
-----y-1
’ saliuną ant Main St. Pas- ; koše organizacijose.
...
,. ,bu
kad daugelis audinvčių jau klausimas kiek kainuoja ir
Jis
Adomas Jurgelis, ves sulau
^1 A n.ii'trc iv Iri' itį ilr Q kiai.
a ui gio
ne tik audžia materijas, bet; vėl demonstravimas pas saOICK ▼ K5, uaunv"" kui nusipirKo am nroao oi.
Brangus
lietuviai
ir
lietu

kęs 59 metų amžiaus. Velio
užsideda ir kriaučių biznius, vo “mamą" ir galų gale ga- tarnautojas. Jis tarnavo ar savo namą. Kitą namą toie buvo vietes kuopos iždinin
vaitės!
Šiuomi
nuoširdžiai
Tas žygis sudaro unijai rim-J vo nuc savo mamės leidimą mijoj vaistininku, turėjo pat gatvėje pats pasistatė ku. Jis buvo ir kitu organi- . . ,.
. -. T . x
... nis mirė staigiai West Jer,
zaciju narys
*
kviečiame į si Lietuvos Ne-'sey ligoninėj. Jis palaidotas
to galvosūkio. Raportai pri- ir nupirko nuo musų “K.” gelbėti sužeistus kareivius t ir ten laikė saliuna.
Jonas Skritulskis paliko1 priklausomybės
minėjimą sausio 27 d. šv. Juozapo kaimti.
kalendorių.
ir pasakoja daug prietikių’
J.
Skritulskis.
matydama:-,
Susirinkimą vedė naujas
Tai čėsai, sakau! Turėjo apie Japoniją, Okinawą ir
tris dukteris ir šešis anukus?
inSai atsilankyti, ga-; I inėse, Svvedesboro, N. J.
kad
lietuviai
New
Britain;*
musų pinn. J. Glaveskas. biznį, pasidarė turto, išauk- kitas Pacifiko tolybes. Ka
Trys velionies anūkai tar-kalbėtojų pasiklausyt1,' Tebūnie jam lengva Ame
Kr.
Jis neblogai veda susirinki- Įėjo šeimyną ir prarado au- riuomenėj J. Slaviui tekda neturi svetainės, o draugijų nauia ginkluotose krašto;
laisves bei lietuvių; rikos žemelė.
čia
pradėjo
kas
kart
vis
r
iiėjrnse
tremtinių
reikale
atatinka

mus, bet kliaučiai Įžiūrėjo, teritetą. Mama, mama — vo gabenti orlaiviais sužeis
mu rezoliucijų priėmimo! V. BACEVIČIAUS KURI
kad buk pirmu kartu vesda-jtai viskas. Net 50 centų iš- tus Okinawoje kareivius i daugiau rastis, pastatė sve
tainę toje pat vietoje. Nuo! Mirė Povilas Giedraitis
balsavime dalyvauti ir prie' NIAI BRIDGEPORTO
mas kriaučių susirinkimą— leisti, reikia “mamos” leidi- ligonines.
tada
visokie
pasilinksmini-'
smagios
muzikos savųjų'
PUBLIC LIBRARY
mą
gauti.
nervavosi. Bet tai tik toks
—o—
ia pačia proga noriu pa
mai
ir
sueigos
atsibuvo
.J.
tai-pe,
linksmai
sekmadienio!
Užsukome pas F. šalaĮspūdis.
B. Menderis, “Keleivio”
rašyti porą žodžių apie ne- ,
Skritulskio
Paties šalaviejaus skaitytojas ir pažangus žmo ^
KrituisKio svetainėje.
Vyt. Katilius. viejų.
Bridgeporto Public Librasenai mirusi seną lietuvį i
a praleisti.
Šį
Lietuvos
minėjimą
ren
nerandame namie, nes jis'gus, gavo iš Lietuvos liud- J. Skritulskis vertėsi ir.pcvilą Giedraitį. Jis mirė!
ry direktorius Mr. Julian A.
Waterburio
Lietuvių
Sohon atsiuntė V. Baceviir nedėldieny važiuoja Įj ną žinią, kad ten. Pastapo- laivakorčių pardavinėjimu, sulaukęs 75 metų amžiaus.,,gia
Musų maršrutas po
-p ,
dirbtuvę dirbti. Radome tik lio vienkiemy, Boguslaviš- Jis gausdavo pinigus i Lie- šioje šalyje išgyveno 55 me-' lar>'naJamaica, L. I.
Į čiui padėkos laišką už jo
Kore$p.L‘Six Preludes” ir “Four
Sausio 27 d. kaip pusė po p. Šalaviejienę ir jų dukre-Įkio parapijoje, mirė jo tė- tuvą. Kiek čia yra atvykt'.- tus. Velionis Giedraitis bu
Lithuanian Dances” albudevynių ryto, pasileidome ię Mildrą su drauge. Persi velis. B. Menderis buvo siu žmonių, tai vis daugiau- vo paprasto darbo žmogus,
su d. J. Glavesku Į Jamaicą. statėme su kokiu reikalu at N. Gadynė’s’ skaitytojas ir šiai per J. Skritulskio agen- į et buve labai taupus, o tomus,
kuriuos knygynui paWORCESTER, MAŠS.
vykome.
kad
užrašinėjame
rėmėjas.
Reiškiu
Pirmutinis kostumeris, tai
dovanojo p. A. Stanišausširdingos turos tarpininkavimą jie at- dėl mirdamas paliko apie
d. A. Sabalius. Jis turi gra “Keleivi,” parduodame LSS į užuojautos.
P. K. plaukė Į šią šalį.
Lietuvai Remti Draugijos’kas.
17.000 dolerių.
_____
P-no Markalonio pastan
žų nuosavą namą. Iš amato 19 kuopęs tikietus, tai pat)
Savo sukrautą turtelį ve AVorcesterio skyrius nutarė
J. Skritulskis seniau buvo
parduodame
ir
“
K.
”
kalen

gomis
Bacevičiaus kurinius
yra kriaučius.
F. Stankūnas operoje
nusipirkęs prie miesto mažą lionis išdalijo bažnyčioms, minėti Lietuvos nepriklauso
dorių.
Ponia
Šalaviejienė)
“Gerą rytą, d. Sabaliau!
Brooklyniškiams ir bosto- farmukę. Ten jis laikė no vienuolynams, kunigams ir mybę vasario 17 d., 5 vai. įsigijo Clevelando ir Du
Ar žinai, ko mes čia atvy aiškinosi, kad skaitą visus niškiams gerai žinomas dai rą arklių, su kuriais išve artimiesiems giminėms. Ve vakare su vakariene. Va Bois Public Library.
laikraščius, bet kol kas “K.” nininkas Francis Stanko- žiodavo alų. Dabar i< tos ik nis Giedraitis buvo labai karienė įvyks L. Ukėsų Kliu
New Yorko Public Libra
kome?”
neskaičiusi.
Liepė
užprenu

. “Nujaučiu, nujaučiu,” jis
Stankunas pasirašė sutarti farmukės neliko nė žymės, tikintis, todėl nestebėtina, bo svetainėje. Yra pakvies ry turi visus Vytauto Bace
meruoti. Nupirko 2 vakarie su Salmaggi Grand Opera ten keliai nutiesti ir vieta kad jis neužmiršo bažnyčios ta daug žymių amerikiečių vičiaus kurinius išleistus Aišlėto atsakė.
nės tikietus ir kalendorių.
“Ar skaitai ‘K’?’’
Co. Jis dainuos visoj eilėj apstatyta. Bet tam tikras savo turtą skirstydamas. Ve- dalyvauti Lietuvos paminė merikoj ir Europoj: Pary
“Taip.”
jime. Dalyvaus J. Dirvelio žiuje ir Vienoj.
Iš Šalaviejų užsukom pas operų. Pirmas jo pasirodyPasižiūrėjome mudu su ). Zinius. Jiems pardavėm mas operoje Įvyks vasario
vedamas “Aušrelės” choras. CLEVELANIM) LIETI V1Ų ŽINIAI
Glavesku vienas Į kitą ir ne du vakarienės tikietus.
16 d., G. Verdi operoje
Kviečiami ir kaimyninių koBiblijos Studentu paskaitos atsižinome, kas toliau tam mu
h nijų lietuviai atsilankyti. buna
Grįždami Į WoodhavenJ Kaukių Balius. F. Stankū
kas septintą dieną, pradedant
sų frantui sakyti. Bet po sustojom pas savo seną prie- j nas dainuos toj operoj Sa
—o—
lygiai nuo 5 vai. vakare, ant Peck
1446 East 82nd ir Wade Park
trumpos pauzos: “O, LSS elių W. Petrulį. Jį radome muelio rolę, kuri yra ilga ir
L. R. Draugijos Worces- Hali.
4 ve.. ( Uveland, Ohio. įėjimas 82nd
19 kuopos vakarienei tikie sergantį. Čia pardavėm du tęsiasi per visus veiksmus.
terio skyrius nutarė perves Street. Jurgis Vanagas kalbės dviem
“ftievo Karalystė Nebetoli
tų veikiausiai neturi?
Opera
statoma
Brooklyno
ti Draugijos centrui $300. temom:
vakarienei tikietus.
ir “Jėzus Kristus bus Karalius.“
“Tikietų. tai neturiu.”
Academy
of
Music
svetai

Iš tų pinigų $160 skiriama
Grįždami namo, sustojo
(8)
Tuojaus, persimetę po žo me pas Simą SaukaitĮ, seną nėje.
Kot.
maistui ir vaistams pirkti
di kitą, ir pardavėm du ti musų pažįstamą ir pažangų
lietuviams pabėgėliams. Iž
SKAITYKITE
Socialistų susirinkimas
kietus. Taip pat nupirko visuomenininką. Radome jį
de skyrius turėjo $859. Da
Informacijos Centro
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS bar lieka virš 400 dolerių.
“K.” kalendorių.
namie. Paklausėme, ar skai LSS 19-tos kuopos mėne
Leidinius!
Skyriaus valdybon šiais
to “K.”? Pasirodo, kad ne. sinis susirinkimas įvyks va
IR
BALADOS.
metais išrinkta: pirm. M.
Po ti-umpos kalbos, S. Sau- sario 8 d. (penktadienyje),
I.ITHUANIA’S FiGHT EOR
WORCESTER, MASS.
Kingą papoufta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų.
FREEDOM
Žemaitaitis,
vice-pirm.
—
J.
kaitis užsiprenumeravo me ALP Kliube, 280 Union
223
puslapiu
dvdžio,
apie
150
įvairių
eilių.
By—
tams “Keleivį,” nupirko du Avė. Pradžia 8 vai. vakare.
Donelienė,
L.
Jablonskis
ir
CHESTNEY’S
E. J. Harrison.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Kaina
50c.
Kiekvienas
narys
privalo
W. Endzelienė: sekr. — K.
vakarienei tikietus, dolerį
DARBO VALANDAS..
CANTEEN
paaukojo į “K.” namo fon šiame susirinkime dalyvauŽiurlis, fin. rast. — J. VieGHILI.EBERT DE I.ANNOY
r__........nusi..... ti, nes yra labai svarbių reiKNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
IN MED1EVAL LITHUAN1A
raiti®, ižd. — J. Dvareckas.
dą morgičiui _
išpirkti,
By—
VIETA MALONI IR ŠILTA pirko ir kalendorių. Apart' ^a^ aptarti. Tarp kitko reiTAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
Užkvietimų komisijon iš
P. Klimas.
to
dar
paima
8
tikietus
ant
.
aptarti
vakarienės
renKaina $1.00
TIKRAI
GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
rinkti
J.
Dvareckas
ir
A.
Visokių Gėrimų, Alaus,
pardavimo. Vot, toks tai &’™0 reikalas, “Keleivio”
Kriaučialis, o parengimų
Audimo apdarais SI.25.
LITHUANIA IN A TWIN
gardžiai pagamintų Val kostumeris!
I kalendoriaus platinimą ir
komisijon
A.
Kondrotas
ir
TEUTONIC
CLUTCH
Kiekvienai torMj papooiti i«»« knygyną minėta knyga.
gių ir Užkandžių
a collective »ork
O. Simanavičienė.
Mums bedarant biznį su
dalykai.
Kiekvienas nnsipirfcąa tą knygą pnsidiiaoga. Pinigus g erta u sis
Kaina $1.00
siąst “Monev Orderis.” Popierinius galima siųsti tie.-og paprn-s
-OSaukaičiu, atvyksta 30 meGlave»ka», »ekr.
Čia gaunama ir “Keleivis”
Jt.ue konverte, bet reikia eiJkiai užrašyti savo ir “Keltinio" a<1
Gauta tikrų žinių, kad I.ithuanian American Information
pavieniais numeriais
tų “K.” skaitytojas drg. J.'----------------------- ------- —
re#ą ir nepamirškit prilipyt ni t centus marką.
Clark universiteto profeso-1Broadwav Center
Užsisakykite didelį “Ke
New ’ York 7, N.
“KELEIVIS”
90 MILLBURY STREET Stančius. Tas nusidžiaugė
11US
Dr.
W.
Elmer
Ekblou
Užsakymus
siųskite:
rnus
pamatęs,
sako,
nors
leivio
”
kalendorių
1946
m.
WORCESTER, MASS.
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
parašęs
didelį
ir
puikų
i
turi
dar mano prenumerata ne- Kaina 50 centų.

Kas Nauja Brooklyne

SIELOS
BALSAI

f

i

Ketvirtas puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 6, Vasario 6 dieną, 1946

NEPAPRASTA VIŠTA
pieryje atsilieka nuo gyve
nimo ir tikrenybės.
Sovietiškose dirbtuvėse,
fabrikuose ir įstaigose eina
nenuilstama kova su pavė
Pirmosios bolševikų okupacijos
lavimais į darbą. Nepapras
metais Lietuvoje
tos bausmės, tiesiog teroras i
naudojamas prieš tuos. ku-l
(Laiškas iš Europos)
lie pavėluoja ateiti į darbą.
Nepriklausomos
Lietuvos
Nepriklausomosios Lietu-tbų atsargas, be to, batų kal laikais šitokio reiškinio vi
vos laikais pragyvenimo są- nos butų buvusios tokios. sai nebuvo ir nieks dėl to
lygos ir lygis buvo nusisto kokios yra Sovietijoj, tai y- lermo nekeldavo. Dauguma:
vėjęs. darbo atlyginimai bu ra 200-300 rublių porai, tuo ateidavo laiku, o pavėlavu-j
vo pasiekę tam tikro aukš met ir Lietuvos darbininkai šieji nustatyta tvarka gau-*
čio. kainos būtiniems pra skurdo atžvilgiu butų susi davo pabaudą ir tiek. Kai
gyvenimo reikmenims išsi lyginę su visomis broliško tik atėjo Sovietai ir kiek ap
lyginusios ir pastovios, tuo mis, sąjunginėmis respubli sidairę. įvedė Lietuvoj savo
budu darbininkų medžiagi komis.
kovą su pavėlavimais ir pra
Tokia pat katastrofiška dėjo tuo reikalu kelti lernė padėtis turėjo aiškią pu
siausvirą. Kai atėjo bolševi- būklė buvo žemesniųjų val mą. grasinti ir bausti. Pavėkai, visi šitie pastovus da-istybės ir kt. įstaigų taraau- ’avimai. kaiu tyčia, pradėję
Tūla L. Reitman, kuri gyvena Los Angeles turi
lykai pradėjo galvotrūkčiais į tojų. Lietuvos laikais jie dažnėti ir kartotis. Darbi vištą, kuri deda nepaprastai didelius klausinius. Vaiz
keistis visiškai darbininkų gaudavo 150-170 litų mėne- ninkus ir tarnautojus apė- dely matosi jos padėtas kiaušinis šalia papiasto kiau
nenaudai. Darbininkai pir- siui. o msų laikais 220-260 nė siaubas. O tas siaubas. šinio.
mieii pajuto *bolševikų oku rublių mėn. Nemokšos pa Kurėk ir pakišo koją. eini
tentuoti komunistų agentai ‘r j avėluoii. Tuomet prasi
pacijos negerumus.
Oficialiais statistikos duo užimdavo vietas, apmoka deda priežasčių aiškinimai.
menimis nepriklausomybės mas po 900 rublių mėn. ir rimai, sprendimai ir viso
kito nedalydavo. kia kitokia velniava.
laikais paprasto darbo dar nieko
bininkas uždirbdavo vidų- kaip sekdavo savo neparti- Lietuvos laikais, uo dar
Nuo žemės plačiaveidžio
Biologinis karas
tiniai 5.98 litų už 8 valandų nius viršininkus bei padėjė bo. įstaigos ištuštėdavo ir
kaimyno grįžo radar . padarbo dieną, arba mėnesiui jus. Ir mitinguose, kaip po- už jų saugumą būdavo atŽmonės
dažnai
kalba
asiųsta
elektros banga ii
toks darbininkas gaudavo pugos. kartodavo kasdieni ’akinei sargai. Sovietų lai153 litus 31 centą. Pragy nes frazes ir liaupsindavo a;s kiekvienoj įstaigoj bu- Pie
ie. “biologinį karą.” Sako, parnešė keistą vaizdą: ka
usimas
karas bus kaliau- kius tai kablius, zigzagus u
davo nedarbo metu budėji-l busi
venimo minimumas tuo lai savo vadus.
jamas
ne
tiktai šaunamais kobinius. Is ta “radarinio
Tamstos, tur būt. nežino mai, tuos budėjimus atlik
ku sudarė 82 litus 51 centų
mėnesiui. Tuo budu įvai te, kad atsakingi postai ir davo tarnautoj ai iš eilės ginklais, atominėmis bom- paveikslo musų seno pažįsriems kitiems* reikalams vietos įstaigose, fabrikuose Budėjimai eidavo ir nakties bomis ir kitokiais žudymo tarno mėnulio pažinti nega(avalinei, rūbams, butui ir ir įmonėse turi būti užim metu. Kiekvieną menkniekį pabuklais, bet ir “biologi- Įima. Bet tai “mėnulis,” sa—Sveikas gyvas, tėve! xios. Todėl jis ir nenori. kt.) likdavo mėnesiui 70 li tos ir patikėtos tik komu budėtojas turėdavo įrašyti į niais ginklais.” Žmonės da- ko mokslininkai. Vadinasi,
nistų partijos ištikimiemiš knt-gą. Išeidamas ir perduo bar žino visokių ligų “sėk- “santykiai vžmegsti.” Da
Ko taip stovi nosį nuleidęs? į kad pasaulio tautų sostinė tų 80 centų.
—Kad blogos naujienos, butų Massachusetts valstiPo vienų bolševikų oku žmonėms, t. y., komunis damas budėjimą pasirašyti, las,” bacilas, bakterijas ir 1 ar su radaro pagelba vargMaike.
• j joj. Bimbai paaukota špyga pacijos metų tokio pat dar tams. Taigi tos vietos daž nurodant, kurią valandą ir kitaip vadinamus ligų pla-,šas mėnulis bus ištirtas iki
—O kas atsitiko?
nieko su tuo neturi.
bo darbininkas už 8 valan nai tenka užimti neraštin- kurią minutę išėjai. Budėto tintojus. Žmonės ištvrė ligų paslapciausių savo vietų,
Kelias diena? po mėnulio
—Da neatsitiko, ale gali i —Maike, aš su tavim ne dų darbo dienai uždirbda ęriems ir neprityrusiems jus tikrindavo telefonais priežastis, kad galėtų sekmingiau
su
ligomis
kovoti,
pagavimo
iš Australijos atatsitikti.
soglasnas. Jeigu Stalino vo po 8 rublius 54 kap., ar- žmonėms, bet įmonę ar iš bei asmeniškai tie, kuriems
—Kas?
Į šnipai pranešė jam, ką apie ba mėnesiui 218 rublių 72 taigą turi tvarkyti žinovas • tos pareigos priklausė. Ir Bet gali panaudoti ligų sėk- ėjo žinia, kad ten moksli—Amerikos konstitucija l ii kalbėjo tas Musuciužės kap. Pragyvenimo minimu ir specialistas. Išeitis suran ko bi’ojo sovietai? Visokių las ir priešui naikinti. Ko- ninkai vienoje laboratorijogali būt pakasavota.
į sudžia, tai jie turėjo rapor- mas sudarė 195 rublius 11 dama labai paprastai: spe-j šmėklų gaisru, sabotažų ir del neužleisti priešo šalį vi- je su radar pagelba “paga—Nesapnuok, tėve.
; tuoti jam ir apie tai, kad kap. Taigi visiems kitiems j cialistas skiriamas “atsa-jr
s fantazijos įsivaiz- sokiomis ligomis? KodeL yo” musų geradarę saulę. Į
—Ne, Maike. čia ne sau- viemas jo sluga Bimba ga reikalams likdavo 23 rubl. j kingo” vedėjo padėjėju. At-Į clavimų. Tiesiog manija. nepasėti priešo žemėje cho-, ją pasiųstieji radar spindunąs. Apie tai rašo ir gazie- vo didelę špygą Bostone. 61 kap. mėnesiui
sakingas padėjėjas faktinai; koks tai nervų sukrėtimas! lerą ar kitokią panašią; liai grįžo atgal. Saulė yra
smarkią ligą, kuri išpiau? 92,900,000 mylios nuo žetos. ir žmonės kalba. Sako. Apie patį Bimbą Stalinas
Nepriklausomos Lietuvos, už viską atsako ir už “at.....................
gal
nieko
nežino
ir
nekėrilaikais už porą batukų rei- sakingo” vedėjo kvailumą.!.. 10 budėjimai eina ir pa- priešo šalies gyventojus? mės, o mėnulis yra “tiktai”
Stalinas reikalauja, kad A♦x
i • - z* -« i-. ~ ..„J;:’ _ •_____ _ • iriri
T i et o i
merikos žmonėms butų už na, ale špvga vistiek yra kėdavo
mokėti 16-18 litų. nes vedėjas visuomet iš vi.Įcici Sovietijoj. J įstaigą neį Mokslininkai sako. jeg tas 240.000 mylių nuo žemės,
raugta kritikuot jo diktatu- š^vga. Ji išnevožija bolše- Taigi iš likusio mėnesinio sų bedu išsisuka ir išeina eisi neužsirašęs į knygą. Y- galima padaryti, o biblija Todėl radar pasiųsta elektA mnmL
’ZVki
vwra
n Stalinai
J
nralimo I*X1*X7ZX
Rangas Y natingai garhįncri ra ištaigų, pavyzdžiui, ko- sako, kad žydai senovėje ros vilnis į saulę eina ir
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sr.vo
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konstitucija duoda žmonėm tos vieros popiežius. Taigi pirkti keturias poras batu ištaigu bosai" be"tūkstanti-imisarų taiybos. komunistų jau kariavę “biologinį ka- grįžta ilgiau, negu į mėnužodžio laisvę, tai tokia kon-,aš rokuoju, kad ta špyga kų. Naujų rūbų eilutė (siu nių algų. gaudavo visai] partijos ofisai, į kuriuos ga rą” prieš Egypto faraonus... lį. Pagal tą, kaip greit ra
diologinis karas” gali- dar pagauna tolimų kūnų
stitucija turės būt arba pa irs daugiau įžeidus Stalino tas) Lietuvos laikais kašta šlautai po ICO rublių mene-kh pakliūti perėjęs penkis,
ma
vesti ne tik prieš priešo atmuštas elektros bangas,
šešis
koštuvus.
Turi
parody

naikinta, arba taip išcenzi. anaberiją. negu to Musu- vo 100-120 litų, taigi į me- sinio priedo pusryčiams ar
šalies
žmones, bet prieš gy- galima išmieructi. kaip toli
ruota, kad visiems butų už Tužės sudžios prakalba.
tus darbininkas galėjo įsi mekėti. Mat. tie “vedėjai” ti dokumentus, įsiregistrao—Kaip ten bebūtų, tėve, gyti bent šešias rūbų eiles. neturėdavo laiko papusrv- ti Įeidamas ir išeidamas, pa- vulius ar augalus. Pavyz- tie kūnai randasi. Taigi, dadarytos burnos. Vienu žo
'iauti ir juos čia pat istai- žtmint. kuria minutę išėjai. džiui, Amerikos karo depar- bar su radar pagelba pradžiu, turės būt padaryta isgi aš nematau, dėl ko čia
Bolševikų
laikais,
keliems
gose valdžios sąskaita pekomedija yra savo rū tamentas praneša, jog Ame- dedama tyrinėti ir dangaus
taip, kaiu Stalino karalys turėtu pi’VAr»«« Tungtinių
mėnesiams praslinkus nuc pėdavo arbata ir bulkutė- sies specifinio teroro pada rika per karą išrado labai kūnai, o ne vien tiktai natei. Jes, Maike, prastos nau- Valstru konstitucija.
stiprius augalų nuodus. Su cių karo mašinos pasiau
Maike: jų atėjimo, pora batukų mis, už kurias įstaiga sumo rinys.
ienos. Gal jau nei mudu1 —Veidiminut,
kaštavo
90-100
rublių,
o
tais nuodais Amerika gale- tys.
Darbininkus
ir
tarnauto

kėdavo papildomai 100 mnebegalėsim laisvai pasiro- Jeigu tu to nematai, tai aš,
----------------galiu tau išklumočyti. Jei- darbininkui į mėnesį likda- ’olių mėnesiui, t. y., pusę jus dažnai vargina įvairus jo išnuodyti visus ryžių lau-i
kuoti.
.
................................
......
vo
tik
23
rubliai
61
kapeisusirinkimai,
mitingai,
pra

kus
Japonijoj
ir
išmarinti
TREMTINIU
GYVENIMO
gu
Stalinas
atsisako
siųsti
sargo ar kurjerio algos.
—Netikėk tam, tėve. nes
ka.
Taigi,
nešimai,
rinkimai
ir
pana

ši
tos
mėnesinės
japonus
badu.
Amerika
to;
NUOTRUPOS
savo pasius į Bostoną dėl
tai yra nesąmonė.
Kitas darbininkų ir tar
-------—Nesakyk, Maike. kad :c, kad čia žmonės rali lais liekanos net poros batuku nautojų siaubas. tai Įvairios gus šposai. Tie susirinkimai, žiauraus ginklo per karą'
•paprastai,
vykdavo
po
darnegalima
buvo
nusipirkti
nepanaudojo,
bet
toks
gin-!
New
York
(LAIC)— Ka
ai
kalbėt,
tai
reiškia,
kad
tai nesąmonės. Argi tu ne
socialistinės rungtynės (soc’
o.
bet
užsitęsdavo
ištisas
tuo
tarpu
Lietuvos
laikais
klas
yra
išrastas.
Apie
che-,nau
stovykloje
gyvenantieji
skaitei gazietose, ka dabar tenai, kur bus atidarytas
lenktynės) ir stachanoviš•
a
1
a
n
d
as
.
Pra
nešėja
i
—
pariš
mėnesinės
liekanos
gali

.minius (nuodų) ir biologi-į lietuviai įsteigė pašto agenStalinas padarė su Bostonu? nasaluio tautų seimas, žo’rieji tempai darbe. Darbi
ma buvo net keturios poros ninkas prie šitokios siste-j ijos žmonės, profesinių są nius ginklus dabar daug: turą.
džio ’laisvė
—O ką?
* * turės
* ~ būt‘ paka
’
—Bostonas buvo pazno- •avota. O kaip gi tu ją pa- batukų pirktis. Rūbų eilutė nes virsta paprastu kuinu.1 ru-m (uniiu) pareigūnai, kalbama ir daug kas pra-| Pineberge gyvena 50 lieeytas kaiu pleisas, kur tu 'asavosi, jeigu Amerikos bolševikų laikais kaštavo <uri nuolatos ragina, ant' nuolatos turi ką tai svar- našauja. kad tie baisus gin-; tuvių privačiai, turi komirėtų būt pastatytas palocius onstitucijoj stovi juod’’ 700-800 rubliu! Ištisus me o'rio šūkauja ir botagu ibaus pranešti. Kalbos ir klai žmonijai gali būti tiek, tetą.
pasaulio tautems seimavoti nr balto parašyta, kad visi tus *dirbęs darbininkas iš pliauškina. Jei fabrike, koks):kalbr m vis apie tą pati. pat pavojingi, kaip ir nau-J Hannoverio veterinarijos
'akademijos rektorius pažaale Stalino paslas tam pasi- ali kalbėti ką nori ir kriti- metinės liekanos nebegalė- ners staehanovietis kokių 1 ir darbą baigęs žmogus ne joji atominė bomba.
----------------- _
, dėjo priimti lietuvius* sturiešino, ir Bostonas gavo roti ką nori? Jes, Maike o nei vienos rūbų eilutė*: nors gaminių pagamino dau turi ramios valandėlės, ne‘
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kurioj jis aštriai kritikavo 7 dol). J. Glodonis iš St. Jo’ olševikų diktatūrą Rusijoj, seph. Mieli.. V. Cilcius iš Rich- sevikų kalba kalbant, turė- rtu būti. Bet taip nėra: vis- dirba. koks jų pragyveni pasitikėjimą, tik tuomet ga-J —-----------------------______
trūksta, visko stinga. Ste mo minimumas ir kokios Įima bus išgirsti iš jų teisy-Į Nauioji Zelandija yra
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štai jam plojo, niekas neužBukaresto radio skelbia, kus. Na. ir “vijosi”, naivo o i šulervstė paslėpta? O noję visus tuos duomenis, nę. Einant oficialiuoju ke-1 kurioje kūdikių mirtim uI rotestavo. Bolševikų žval• 'bininkai visą tai pranešė kad Rumunijoj “fašistu li tinkčiais vijosi! Bet Sovie- '’deiystė tame. kad t ;s virš jie patvs galės spręsti apie liu Sovietuose teisybės ne-! mas jvra nukritęs iki mačiai užmušė rusu pulki-; t i jos lygio per tuos metu. Jane gamvbos yra niekas darbininkų būklę. Gal tuo rasi. Kad ją paslėpti nuo žiausio laipsnio.
Stalinui. Bet Stalinas Ame
-------rikos nepažįsta. Jam rodosi, ninką P. Nekrasievič. Tas1 dar nebuvo pasiekta. Už kita. kai” botagas, raginan met ir pas juos kils abejoji- užsieniečių akių, dirba spedėl to klestėjimo, apie cialus aparatas, kurs savo ..Pirmoji Amerikos kafetekad tik viena Massachusetts pulkininkas buvo vienas iš metų. kitų, kai Lietuvos tis darbininkus neatsilikti.
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i savo paskutines batų ir ru- je tie gamybos planai po-vikiškoji spauda.
1
J. Butautas, goję 1895 metais.
vizmui. o kitos jam palan rys.
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KARO SEKRETORIUS FILIPINUOSE
kalingus išvedžiojimus ir
gaišiname laiką.
Gerai vedamas susirinki
mas niekada negali būt nubodus. Bet susirinkimas, ku-'
Praeitą savaitę Ne\v Yor-i “vienybės” nuėjo per daug į
New Yorkas—Paryžius » Čili generalinis streikas
riame nėra vadovybės, yra
ke
mirė Harry Hopkins, toli. Jis sutepė gerą Ame-;
Tarp New Yorko ir Pary
Čili respublikoj darbi ir nubodus ir žmonės jame
vienas
iš artimiausių buvu rikes vardą žema išdavyste:!
žiaus atidarytas tiesioginis ninkai paskelbė vienos die- pradeda žiovauti ir žiūrėti,
sio
prezidento
F. D. Roose dėl vienybės sU Rusija, bu
oro susisiekimas. Kas savai nos generalini streiką po vi- kaip iš jo patylomis pabėgtė orlaiviai skris du kartu į są šalį. Streikas įvyko sau ti. Viskas priklauso nuo va velto bendradarbių. Mirė vo išduotas vienas iš ištik ivos sulaukęs 55 metų am i.*:iaus:ų sąjungininkų—Lenabu galu. Kelias į vieną ga sio 30 d. Streikas paskelb- dovavimo.
kija. Tas ir baigė Hopkinlą kainuoja $375, o kas le-jtas su tikslu paremti kasyMano supratimu, susirin žiaus.
H.
Hopkins
išgarsėjo
so
politinę karjerą. Po to
kia ten ir atgal gauna 10)% klų darbininkų kovą ir kai- kimas negali būti gerai prarooseveltinėj
eroj.
kaipo
jis
pasitraukė į privatų gy
nupiginimo. Ta pačia linija po protestas prie mainierių vestas, jei susirinkimo pir
veikliausias
“
naujosios
da

venimą.
skristi iš Bostono į Paryžių unijų uždarymą.
mininkas neturi aiškios pro
lybos
’
’
darbuotojas
ir
Įkvė

S. D.
kainuos 366 dol.
gramos ar darbų tvarkos.
pėjas.
Nuo
1933
metų
iki
Brazilija po rinkimų
Turėdamas programą pira
Siamas taikysis
Brazilijos naujas prezi- mininkas turėtų programos karo Hopkins visą laiką bu
Tiesioginės
Siamas nesenai padarė dentas, generolas Dutra, pa- laikytis. Pirmininkas turėtų vo vienas iš artimiausių
Derybos”
taikos sutartį su Anglija. žadėjo saugoti Brazilijos priminti
įsismaginusiems Roosevelto patarėjų, prave
dant
įvairias
vidaus
refor

tarp
Dabar Siamas pradeda tai-! tradicijas ir minties
kalbėtojams kalbėti tik amas.
Užėjus
karui
H.
Hop

kos derybas su Franciia. Dutra seniau buvo francuzų pie tą klausimą, kurs yra
VILKO IR ĖRIUKO
Prancūzai reikalauja, kad kulturoos gerbėjas, vėliau svarstomas. Kaip tik klausi kins daugiausiai prisidėjo
Siamas grąžintų Francijai jis garbino Hitlerį, o dabar mas yra aptartas, pinninin- prie sulipdymo galingos
Jungtinių Tautų Organi
Prasidėjus Amerikos kareivių subruzdimams Fili
koalicijos. zacija svarstė Irano skundą
keturias Inčlo-Kinijos sritis, sakosi esąs susižavėjęs A- kas turėtų mokėti klausimą priešhitlerinės
pinuose,
tenai nuvyko padėtį ištirti Karo Departamen
kūnas Siamas pasisavino i« merikos galia ir kultūra
užbaigti, priimti kokį noi^ ' Kaip tik vokiečiai užpuolė prieš Rusiją. Iranas sakė: to sekretorius Patterson, kuris yra parodytas šitoj nuo
nusilpusios Francijos karo
nutarimą ir eiti prie sekan Rusiją, H. Hopkins vyko Į nišai laiko okupavę šiauri traukoj (dešinėj).
metu.
Kinijoj laisvė
čio klausimo. Taip vedamas Rusiją susipažinti su padė- nę Irano dalį; rusai neįlei
Kinijos prezidentas ge susirinkimas nebūtų nubo , tįmi Stalino karalystė). Iš džia Į jų okupuotą svetimą
KAS MUMS RAŠOMA
Nepriklausoma Transjor- neralisimo čankaišekas pa dus. jis eitų greitai ir kur Stalino Hopkin- gavo užtik žemę Irano kariuomenės ir
rinimą,
kad
Rusija
kariaus
skelbė. kad Kinijoj atstato- dabar praleidžiame valan
danija
policijos; rusai padarė jų
Anglai
pasiūlė.
kad m a organizacijų laisvė, Vi- dą kitą. galėtume susirinki-1 iki galo. Stalinas Įtikino H. okupuotame Irane “sukili
Motina* ir vaikai
' Dabar rusai plečiasi, grojali mus atlikti per pusvalandį- Hopkinsą, kad i.usra gali mą.” sušaukė ten “sukilėlių”
Transjordanija butų paskel-'isos politinės partijos gali
-------bia svetimas žemes, paverilgai kariauti. Stalinas pa- parlamentą ir faktiškai at Kožna motina
bta nepriklausoma. Žydai laisvai organizuotis ir veik- ai valandą,
gina
savo
gia
silpnesnes tautas, o mužmonės~ ..._
mėgsta
__ ______
neturi __
laikyti
r______
parti, Kartais ______
o__ ' siūlė
, .. Hcpkinsui vykti. kur plėšė nuo Irano šiaurinę jos vaikus, o vaikai gina savo sų bolševikai visame kame
sionistai tam priešinasi. Jie ti, bet
sako. Transjordanija yra nių gnkluotų burių. Organi- pakalbėti. Atėjus į susirin- tik jis nori Rusijoj, ir tik provinciją—Azerbeidžaną motiną tėvynę. Šiandien jiems turavoja, kiekvieną
Palestinos dalis ir ies ne-izacijų laisvė atstatoma pa- kimą kai kas nori parody- Į*inĮi Rusijos karo pramonę Toks buvo Irano skundas. betgi daugelis musų brolių Stalino vagystę jie užgiria
galima atskirti nuo Palesti-i sėkmėje derybų dėl Kinijos ti. kad jis moka pasakyti iv j°s militarinę gamybą,
Jungtinių Tautų Organiza lietuvių džiaugiasi, kai sve- ir teisina. Kaip tokius žmones., Transjordanijoj gyve suvienijimo.
spvčių. Tas viskas gerai., iš Maskvos Hopkins par cija ilgai svai-stė tą skundą. timieji gaivalai mindo ir nes vadinti, jei ne Maskvos
Bet jeigu spyčius šauna pro vežė įsitikinimą, kad Rusi Svarstė, švaistė, net visas ardo Lietuvą, terioja jos ša- kvislingais?
nę tiktai arabai, žydų ten
J. T. O. sekretorius
visai nėra.
-alį, jei kalbama ne apie tą ja nesusmuks per kelias su keturias valandas ir paskui lį, persekioja ir tremia jos
J P T.
Jungtinių Tautų Organi- klausimą, kurs yra darbo- raitės, kaip daug kas spė- nutarė išnešti labai gudrų vaikus, žudo lietuvių tautą.
Woodburv Heights, N. J.
zacija Londone vienbalsiai tvarkėj, tada gaunasi jova- liejo. Todėl, dėka Hopkin- sprendimą: Tegu Iranas išRinkimai Japonijoj
Tiesa, kožna tauta turi
savo sekretorių išrinko Nor- las. Kartais susirinkimų 5O, Amerika ir Anglija nu-j sprendžia savo ginčą su Ru- savo išgamų, bet mes lietu
Kovo 31 d. Japonijoj
MAISTĄ LIETUVOJE
vyks parlamento rinkimai, vegijos užsienių reikalų mi- pirmininkai patys nebesusi- tarė remti Rusija kare. kad ' siia tiesioginėmis derybo viai, rodos, jų turime dau
GAUNA TIK SU
Bus
išstatyta
nemažiau: nisterį Tregvie Lie. buvusį vaiko, apie ką kalbama ir maskoliškas milžinas rnena- mis.” Vadinasi, mažiukas giausiai. Skaičiau “Laisvėj”
KORTELĖM
1,000 kandidatų. Rinkimuo J ministerių Norvegijos vy- dėl ko kalbama,
rankas.
į Iranas turi susikalbėti su sausio 12 d., kad Francijos
se dalyvaus vyrai ir mote- riausybėje ištrėmime karo
■»*
— dažnai
j-x_.± tenka matyt.
Man
Per visą karo laiką Hop-! dideliu plėšiku dėl ginčo Lavalis ir Petenas buvę Hit New York (YAIC) —Ne
rys. Tai bus pirmi visuotini metu. Tregvie Lie yra se-įkaip žmonės susirinkime kins lopė priešhitlerinę koa-l “išsprendimo.” Teisinga da- lerio agentai, Anglijos W. žmoniškai kieta bolševikų
rinkimai sumuštoj Japoni- nas socialistų veikėjas, ad- į pradeda
nerimti,’’ nebe- liciją. Jis buvo veiklus da- ma, kuri vadinasi Jungtinių Joyce arba “lordas Haw- cenzūra nepraleidžia nei
joj. Moterys dalyvaus pir- vokatas, dirbęs darbininkų klauso ką kalbėtojai sako ir lyvis įvairių pasitarimų ir Tautų Organizacija, išnešė Haw” buvo Anglijos išda vienos
nekontroliuojamos
m a karta rinkimuose.
unijose.
pradeda laižytis. Teks atsi-' konferencijų. Kaire. Kasa tokį sprendimą pirmame vikas. Sako, išdavikų-kvis-' žinutės iš Lietuvos. Jokiam
, lankiusiųjų laikymasis yra blankoje, Teherane. Jaltoje ginče, kurs iškilo prieš ją. lingu turėjo Olandija, Bei- bešališkam užsienio koresdidžiausia kritika susirinki- ir kituose sąjungininkų pa JsiVaizdinkim sau tokį at gija, Lenkija. Tas pats laik- pondentui neleidžiama lanĮ mo pirmininkui. Musų pir sitarimuose Harry Hopkins sitikimą : Stipins ir gerai raštis sako, Kinijos vadas kytis Lietuvoje. Tačiau, iš
mininkai gerai padalytų, aktingai dalyvavo ir lipdė ginkluotas plėšikas užpuola Čankaišekas esąs fašistas ir kitų šaltinių' žinome, kad
kad išmoktų vesti susirinki-! vienybę,
ant kelio pakeleivį. Tas pa- t.t.
net kaimo mitybai i vestos
i“ UIU LCVIU
1 tiolz fn tai i, _ nakpnpinma.
____________
Aš sakau, kuomi, gi ski kortelės.
------------ mus _greitai, “bizniškai” ir.' . Paskutinis H. Hopkinso | keleivis atbėga uždusęs į
! Paimu “L.” Čia jau ina-! žinoma, mandagiai. Tuomet pasitamavirras aliantų vie-'i teismą ir sako:
riasi “Laisvės” redaktoriai
nvbei
buvo
jau
po
prezider.1
—
šviesusis
teisėjau,
gel

nuo Hitlerio agentų? Hitle
Brangus draugai. kurie! nau bus kas kita. taip laik- susirinkimai butų Įdomus,
skaitote laikraščius ir kar- ( rastis geras, aiški spauda, klausytojai nenubostų, o to Roosevelto mirties, kada bėk mane! Didelis plėšikas riniai agentai tarnavo Vo P AJ IEŠKOJIM AI
tu palaikote lietuvišką spau- trumpi straipsniai, daug
dau ži- mėgstantieji kalbėti žinotų,) Roosevelto vietininkas. H. užpuolė mane, koneveikia kietijai, o “Laisvės” redak
toriai tarnauja Rusijai. Al Paiieškau pusbrolio Antano Pranedą, tai atliekate kultūros nių iš visų apylinkių, turi
---- kad pirmininkas
. , „ . . juos gali Truman, pasiuntė H. Hop mane. plėšia!
keviėiaus, anksčiau gyvenusi© Clekinsą
į
Maskvą
susikalbėti
•
darbą, ką kiekvienas lietu- daug teisvbės. bet nemažai pakviestikalbėti
tik apie
Teisėjas.
išklausęs to ne jie šneka apie tai, kad velande.
Turiu svarbų reikalą ir pra
vis privalėtų daryti ir ne- ir melo. Bet kaipo dienraš-.ta klausimą,kurs yra svars- su Stalinu dėl Lenkijos. H. skundo, išneša tokį spren raudonoji armija Lietuvą šau jį atsiliepti, arba kas jį žino,
pranešti man šiuo adresu:
Hopkins ir šį kartą “vieny- dimą:
“vaduoja.” nors ta armija malones
reikėtu keltf klausimą, kaip tis, tai turi rašyti ką nors.tomas.
STASYS PRANCKEVIČIUS,
—Žmogau, aš suprantu ir rusų žandarai jau virš 456 E. 3rd St., So. Boston, Mass.
butu be laikraščių. Draugui Bet ir čia dvokia koks tai Kažin ar mano rašymas • bę” išgelbėjo, bet už tą vieV. M. draugas J. Žemaitis neskanus kvapas. - Rusiška padės ką, ar ne. Bet galinybę jis atidavė Lenkijos1 tavo bėdą. Bet jei nori tu metų Lietuvą mindo ir plė Pajieškau pusbrolio .Jurgio Vai
pilnai tiesą atsakė ir orimi- mandiera. Reikėtų išvėdinti ni?ko nepakenks, jei laik- nepriklausomybę ir Lenki rėti ramumą, tai susikalbėk šia. Karas jau senai pasi čiūno ir pusseserės Pranės Vaičiū
naitės. kilusių iš Ukmergės apskri
nė. kad galime pakritikuoti tą neskanų kvapą, gal nė rastis įdėtų mano pastabas. jos demokratų laisvę.
su tuo plėšiku “tiesioginė baigė, o rusų kariuomenė čio,
Kaplyčių parapijos, Kanciškių
Z-is,
S.
Dėka
Hopkinso
pasidar

mis derybomis.” Atsisėsk ir žandarai ir nemano Lietu kaimo. Jiedu 1928 metais išvažiavo
priešų tiek nesirastų ir kar
už trukumus.
Baltimore, Md. bavimui dėl “vienybės,” <u juo ramioj vietoj ir susi vos apleisti. Ką jie ten da Argentinon ir nežinau, kur randasi.
Taip ir aš tes nuomonės tu susilauktų garbingesnio
Ir pajieškau draugų Prano Pakal
Lenkija buvo atiduota Ru tark dėl jųdviejų ginčo iš bar “vaduoja”?
esu ir pilnai pritariu lietu vardo.
niškio ir Onos Pakalniškaitės. kilu
sijai, o Lenkijos apgaulin sprendimo. Buk geras, susi Tie patys “Laisvės” re sių iš Pavytinio kaimo. Gelvonių valvių spaudai, nes be jos bu Na. tiek to, imu “Kelei
’ikoS s^’aus- Ukmergės apskričio. Jie patų nubodu ir atsidurtume vį.” čiau jau jaučiuosi bis- “Keleivis” visada yra gera gai areštuotieji ir .Maskvo kalbėk su juo ir prašau ne daktoriai vra ir Amei
• tys, ar kas apie juos žino, malonės
karčiamos bedugnėj, ir ma kį kitaip, o gal kaip senas dovana draugams ir pažįsta je teisiamieji demokratai varginti mane su tokiais išdavikai .JlP pasakoja apie! atsiliepti šiuo adri-ni:
JONAS F. VAIČIŪNAS.
Rusijos galybę, apie raudo
no supratimu, kožnas laik pažįstamas, tai maloniau. miems. Vžsakykit jį savo arti buvo palikti Stalino bude menkniekiais.
>53
Moffat St., Pcmbroke, Ont.
miesiems!
liškam “teisingumui" žudy
Maždaug toki sprendimą nąją armiją. Bet jie visai
Canada.
raštis skaityti yra naudin Aš čia jo negirsiu, nes jis
ti. Tada daugelis amerikie Iranc-Rusijos ginče išnešė neužsimena, kad Amerika
gas. Bet kur tau! Kaip aš savo darbais yra save įver
Kazimieras Bieliauskas, pajieščiu manė. kad Hopkins de! Jungtinių Tautų Organiza savo krauju ir prakaitu iš auAš,savo
turiu rankose “Darbininką.” tinęs tai-pe skaitytojų, bet
kaimynų: Antano ir Jono
cija. Ji paliko ginčą išspręs gelbėjo Rusiją iš Hitlerio i Kašiubų. ir Juozo. Kazimiero ir Jurtai aš geras žmogus, net ir ir čia kai kada atsiduoda
Kunauskų; visi Pakuonio para
PiKIETAI NEPRALEIDŽIA AUTOMOBILIŲ
ti “tiesioginėmis derybo nagų. Musų duona, musu ’ gio
klebonas
mane pagiria. kokia tai neapykanta, kad
pijos, Dvilikių kaimo, ir visi gyvena
mis.” Vadinasi, plėšikas su ginklai, orlaiviai, tankai, Pittston, Pa., ar jo apylinkėse. Pra
Kaip tik paimu “Laisvę” į net pavardėmis kitų laik
šau apie juos žinančiųjų. arba jų
plėšiamuoju atsisės pakam kanuolės ir mašinos išgel pačių,
save rankas, jau aš ne tas. raščių rašytojus mini. Ne
pranešti man jų adresus, už
pyje išspręs ginčą, o Jun bėjo Stalino kailį, kurs be ką busiu labai dėkingas.
(8)
>i bedievis, bolševikas ir manau. kad tas duoda ko-1
KAZIMIERAS BIELIAUSKAS.
gtinių Tautų Organizacija musų pagelbos butų paka
kios naudos. Kadangi “Ke
niekam nevertas.
:ausis rami ir jos atsipra bintas ant sausos šakos džio- 19390 Cliff Avė.. De.troit 12. Mich.
Bet vienai partijai simpa leivis” yra daugiau žmonių
vintis. Bet apie Amerikos Pajieškau I’etnr Valantukevičiaus.
šant “sąžinė” bus rami.
tizuoti butų silpnybė, bet ką įvertintas, kaipo rimtesnis
jį gyvenant apie Norwood.
Kari neapkalbėjus gar kraują ir aukas “Laisvės” Girdėjau
daryti? Pagalvojęs atida laikraštis, todėl ir aš su juo
Mass. Prašau j) atsiliepti, arba ži
bingos leidės. taip vadina redaktoriai neužsimena. Jie nančiųjų apie ji man pranešti, nes
riau duris ir užprašiau ke nemanau skirtis.
svarbių žinių iš Lietuvos jam
mos -Jungtinių Tautų Orga- dargi sako, kad vokiečiai a- turiu
Gal su nekurtais laikraš-,
turis laikraščius pas save vi
pranešti.
(7)
I nizacijcs, reikia pridurti, merikiečiams “atidarė fron
V. CILCIUS,
sokių pažiūrų. Na. ir jie ma čiais reikės ir skirtis, bet
kad ji “pasilieka sau teisę” tą,” o tik prieš rusus siun 95-42 ll’.th St., Richmond Hill. N. Y
ne gerbia, visados mane ap tai bus ne mano kaltė, juk
sužinoti, kaip eina “tiesio tė savo kariuomenę muštis. Pajieškau moteries nuo 125 iki
ių dvokiantis skonis gali Hi
lanko.
170 svarų svorio. Rašyt galit ang
ginės flerybos” tarp plėšiko Ar tai ne begėdžiai?
le
žmogui
apetitą
sugadinBet kartais jie man pada
liškai ar lietuviškai. Norėčiau, kad
ir plėšiamojo. Kada rusai
ro dvokiantį era. Vieną va i ti.
ir fotografija prisiustumėt.
(7)
J. B. L..
Senas Juozas.
išspaus iš Irano visą alie AR Jl’SV PLAUKAI ŽYLA?
karą grįžęs iš darbo radau
26 Maujer St., Brooklyn. N. Y.
jų, tada Jungtinių Tautų
Springfield. Mass.
visą krūvą mano svečių ant
Organizacija pasakys “a- Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, Paji» šl;jui savo pusbrolio Viktoro
štilio. Paėmęs “A. L.” var
Jei taip, tai tuojau šitas Petrašiui-o. Jis pats. ar kas apie n
men” ir džiaugsis, kad vie negyvi?
tau. kaip tą ruską rubli, nie
žymes pašalink, vartodamas musu žino. malonės pranešti man jo ad
Musų susirinkimai
nas ginčas mažiau bevargi- naują, sanitarinį gaivintoją, kuris resą.
(0)
ko sau laikraštis, niekam
duos ž.vilgunčia jaunystę, plaukai
KDOMAS
1
’
LTRAšnNAS,
na
jos
jautria
sąžinę.
neprieštarauja, tik biskutį
liks natūralus ir gražus. Musų gai
Nežinau, kaip yra kitur,
3635 N. E. Columftia Blvd.,
J. D. vintojas yra nepavaduo jamas Juo
dvokia pasenusia smetona bet mano kolonijoj mes lie
Portland. Oregon.
diems, Vidutiniai Šviesiems, Tam
nemalonus skonis namuose, tuviai gaišiname labai daug
siems ir Geltoniems plaukams. Prisiųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
bet ka daiysi? O gal ap laiko musų susirinkimuose.
DĖL
Z1PSIVEDIVAI
to saugaus, greitai veikiančio vais'o
linkybės taip verčia?
Įvyksta kokios nors draugi
MARVO ENTERPRISE.
(16)
114 Grand St,, Brooklyn, N. Y.
Pajieškau sau draugo, kinis nusi
Pasiimu “I).” Mat. ir aš jos susirinkimas, kokios val
manytų
: pie bizni ir turėtų bent
darbininkas. Nieko sau laik dybos posėdis, ai- šiaip koks
j kiek savo pinigu. Gab būt nuo 40 iki
SKAUSMŲ
PIGIAI PARDUODI NAMĄ
ĮoO metų amžiaus, bet kad nevartotu
raštis. kartais labai gražiai asitarimas, tai sugaišinam
12 j svaigalų perdaug. A turiu anie 4<>
Namas
stovi
ant
dvieju
lotų.
’
aiko
tiek
ir
tiek.
Sugaiši

GAUK
aj rašo naujienas, su trum
kambarių, antras nuo kampo, tinka metų amžiaus, šviesiaplaukė ir ge
pais straipsniais ir aiškia name visai be reikalo.
mas bizniui, netoli nuo Wilkes-Bar- rai atrodau. Nesenai pardaviau biz
re. Pa. Parduosiu pigiai, tik už nį ir gavau gražia sumą pinigų. Da
Aš nekalbu prieš susirinspauda ir Ispanijos Franko
$2.800. O jei kas norėtų žemės far- bar norėčiau važiuoti i Florida • ir
valdžią išgiria. kuri taip imus. Susirinkimai yra rei
mai. aš galiu parduoti kiek kas nori tenai nusipirkti ar na'istatyti hote
nuo 1867 mefu ...
I
akru. Žemė gera. prie gero kelio, lį; tuo tikslu ir jieškau sau draugo,
uoliai rėmė Alijantus karo kalingi ir aš visiems patariu
palikimas šeimos tepalas Inetoli fabrikų, čia pat elektra. !>au- kuris nusimano apie biznio reikalus.
Streikuojančių darbininkų pastatyti sargai prie
metu
(suprask, Hitlerio iuos lankyti. Bet susirinki
-iau žinių suteiksiu per laišką. ,6' Prašau rašyt man šitokiu adresu:
MRS. B. C, N..
(6i
CI1. KA1.VITES.
aliantus). Bet ir čia atsi muose mes perdaug kalba Carnegie-Illincis plieno dirbtuvės, Gary, Ind.. neįlei
P.n.advv ay. Ro. Bo -ton 27, Ma-s.
f: D. L B-'K *4, Freocbtotvn, N. J.
I
ithiuuiun
me,
leidžiamės
i
visai
nereidžia
flirbtuvėn
automobiliu.
duoda perdaug kodylu. Na,
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JAU KURIA MADAS SAULĖTOMS DIENOMS

Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

KAIP SUDEGINO ANT LAUŽO
AGOTĄ JURĖNAITĘ

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAI
TVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUSKEVICiAUS
DAINOSE.
Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- Į
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai

kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
'kelias dienas visų veislių gyvūnus,
! kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
kamuolį* Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kui* ėmėsi tiek vandens, kaa visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų
gų. Iš jos sužinosi. kad vyrai turėjo
daug pačių, o žniunus į.*j kelia vyrus
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 5<>c

Gerbiamoji! Kunigy teismas JurėnaiKOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
.1
Skyriaus
redakcija
!
į
tę
tuojau
suėmė
ir
pradėjo
GARBINO
SENOVĖJE?
Moterų
Panašios
knygos,
lietuvių kalboje
Jurėnaitė prisipi
ii •*senai • aš ii skaičiauss i ją *•tardyti.
Nelabai
_
1_
-i!
__
iki
šiol
da
nebuvo.
Čia
aprašyta ko
pažino katino kojas prie.
“Keleivy’* apie
1 kius dievus garbino senovės indai bei
arijunai, egiptėnai, chaidai, asyrai.
deginimą Lietuvoje. Taigi, Žardeckio arklydės užkasu-'
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
si,
bet
ne
tuo
tikslu,
kad
ar negalėtumėt man paaiš
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
Kaina .................................... 28c. kius jie santikius su žmonėmis ture
kinti apie Agotos Jurėnai Žardeckiui arklydės sude
/o. Knyga staml i ir labai užimanti.
tės sudeginimą. Atsimenu, gintų, o tam, kad prisivilio
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- Tai yra tikra tikėjimų istorija. $i.U0
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
mano motina dažnai apie tų sau Žardeckio arklydiI.abai įdomus senovės filosofų da- MATERIALISTIŠKAS
tai kalbėdavo, nes ji buvo ninką Igną Bielani. Ji buvo
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių patašė Iksas. Antra ISTORIJOS SUPRATIMAS.
kilusi (taip bent ji manydo-j smarkiai Bielani Įsimylėjus,
knygutės dalis yra; “Išvirkščias mo
ši knygelė aiškina proletariatu fivo) iš tų pačių Jurėnų gi-į bet tas nekreipęs Į ją dėmekslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” lizofijos
mokslų. Jei nori žinoti, kar
Parašė
Z.
Aleksa.
S1O.
minės.
40 pusi........................................... 10c. gimdo pasaulyje įvairiausius nuorikius, tai perskaityk šitų knygelę.
“Kel.” Skaitytoja 1 - Meilės kankinama, ji nu
Kalba labai lengva. Knyga protau
TABAKAS.
į
ėjusi pas kažkokią Lukšie
jantiems darbininkams neapkaiKaip
jis
žmonėms
kenkia.
Liau

Atsakymas:
Turimomis ne klausti patarimo, kaip
nuojama. Kaina ........................ 26c.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
musų archyve informacijo atkreipti i save mylimojo
daugelį iš gyveninio patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. SOCIALIZMO TEORIJA.
mis, Agota Jurėnaitė buvo dėmėsi. Lukšienė patarusi'
1009 m., pusi. 63.......................... 28c.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais
kunigų nuteista sudeginti ir jai užmušti juodą katiną.!
faktais parodo, kaip iki šiol keitės!
buvo sudeginta Ukmergės nupjauti jo visas keturias į
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
draugijos formos, ir kodėl turės būti
Vieno akto vaizdelis ir monolo pakeistas kapitalizmas Kaina
mieste 1587 metais. Ji bu kojas ir užkasti jas prie my
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
vo jauna mergina ir tokia limojo asmens gyvenamo
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
nelaimė ją ištiko dėl to, kad namo durų. Užkasant kati
GERT IR VALGYT?
burtais norėjo pritraukti no kojas reikia ištarti tokį
NIHILISTAI
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
Tragedija trijuose aktuose. Vei
sau vaikiną.
•‘užkeikimą”: “Kaip to ka
atšaus nepagalvojęs žmogus
Madų kūrėjai jau rūpinasi apie ateinančią vasarą. Šiame vaizdelyje yra
kalas perstato nužudymų caro Alek- t norisi,
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
Musų turimomis informa tino kojos nešiojo ji pas pa
sandro
II.
Labai
puikus
ir
nesun

parodyti jau nauji maudymosi kostiumai sekančiam maudymosi sezonui.
Žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš stas
cijomis apie tai štai ką sa teles, taip ir tu, Ignai, buk
daugiau spėkų, kita.- ma
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. I žiau?duoda
u
Dėlko žmogui reikia cukraus,
ko:
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
lengvas ateiti pas mane.”
siau: ar prisipažįsti, kad Ji labai mėgo damas ir skai- DORCHESTERIO MOTE AR ROMOS POPIEŽIUS YRA dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
Agota Jurėnaitė buvo ap
Jurėnaitė
taip
ir
pada

mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
susidėjai su nelabuoju ir tymą. “Keleivį” netiktai pa RŲ KLIUBO VEIKLA KRISTAUS VIETININKAS? Parašė
kaltinta “raganavimu,” “pa
D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
riusi.
Bet
kadangi
jos
myli

jam tarnauji? ‘Ne,’ sako. ti mėgo skaityti, bet ir kilaikymu santykių su vel
Parašė
kun.
M.
Valadka.
Knyga
Dorchesterio Liet. Mote drąsiai kritikuoja Romos Katalikų KURGI VISA TAI NYKSTA?
niais ir piktomis dvasiomis,” mas neturėjo savo namo, o ‘nuimkit virves ii- paleiskit tus nuolatos ragino. Ne vienakvodavo
savo
pono
Žarautoritetą ir faktais paro
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
mane — aš nemoku jokių nas jų yra gavęs “Keleivio” rų Kliubas turėjo šių metų bažnyčios
o už toki “nusikaltimą” tam
do, kad jis nėra joks Kristaus vie žmonės kuria per amžius? 3i iutrt
deckio
arklydėse,
tai
ji
į
r
j
k
ei
-ėjį
m
ų
ir
su
piktom
dvaprenumeratą,
kaipo
dovaną
sausio
9
d.
susirinkimą,
Iš tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 guojantį politiškai-ekonomiškų kiao
siais bažnyčios viešpatavi
simų aiškina garsuis Vokietijos s«.
ra 
mo laikais Lietuvoje būda pakasusi katino kojas pne, sjom neturiu nieko bendra’.” nuo jos. Draugų ji turėjo valdybos ir komisijų rapor
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta
arklydės
durų.
tų
paaiškėjo,
kad
pernai
vo skiriama mirties bausmė,
Kadangi geruoju išgauti daug ir jų visų buvo myli
ky. Kaina .................................. io»
Išgirdęs tokį kaltinamo iš Jurėnaitės prisipažinimą ma. kas buvo galima paste kliubietės gerai darbavosi
sudeginant ant laužo.
j BIBLIJA SATYROJE
Agotos Jurėnaitės “nusi sios paaiškinimą, teismas negalėje, tai kunigų teismas bėti jos laidotuvėse. Juodei- ir kad kliubas gerai stovi
liepė
surasti
ir
atvesti
Luk

Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą toa
pinigiškai.
Todėl
susirinki

kaltimas,” pagal užrašus
nutarė imtis kitokių priemo kio erdvi koplyčia kas va
knygos neįsileidžia. Labai juokinga *>u
šienę.
Bet
Lukšienės
nesu

379 puikiais paveiksiais, perstata nnių. O tos priemonės anais karas buvo pilnutėlė žmo- mas nutarė paaukoti ir paUkmergės dvasiškojo teis
jčiais įvairius nuotikius nuo prieš su
mo protokoluose, buvo “iš rado; ji buvo kažkur iš Uk laikais būdavo labai pa- nlų. Buvo daugybė Įvairiau- aukavo $25 Bendram Lietu
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knygų niekas nesiv»,
”
, vių Šalpos Fondui. Tai yra
aiškintas” šiuo budu: vie mergės pasišalinusi. Tada prastos” — kankinti žmo sių gėlių.
lės. 382 puslapiai. Kaina
$1.00
kunigų
teismas,
kad
nusta

Palaidota prie Įspūdingų pagirtinas darbas,
gų tol. kcl jis, neiškentęs,
ną 1587 metų naktį sudegė
Šis kliubas gyvuoja jau
BROŠIŪRA SU PEKLOS
dėl nežinomos priežasties tytų. ar teisybę Jurėnaitė prisipažins, kad ir nekaltas apeigų Lietuvių Tautiškose
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, n«kapinėse, Ivdint ašie 50 au- šeštus metus. Jame veikia
Ukmergės dvarininko žar sako, nutarė padaryti ban- UUUailiaC
ŽEMĖLAPIU IK KI
gu
Amerikoj munšaino. Šioje knygo
dvma
su
vandeniu.
Nelaigimusios
jauTAIS PAVEIKSLAIS.
deckio arklvdė. Žardeckis
Taip buvo pasielgta ir su tomobilių. Išlydint iš kop- ir kelios čia
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humorivėmė aiškinti gaisro priežas mingąją surišo virvėmis ir Jurėnaite. Kaip teismo tar lyčios ir prie kapo dainavo! sos moterys. Viena jų yra
Parašė
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
Įmetė
i
upę.
p.
Kedzienė
(AkunevičiuSofijos
Barčus
dainininkės'
dymo protokole sakoma:
tis. Kai nieko nepavyko iš
pagerinta laida. Kaina .............. 26c
A.
M.
METELIONIS.
Tų
laikų
kunigų
teismo
aiškinti, jis ėmė galvoti, ar
“Žardeckis liepė budeliui ir Algirdas Brazis. Paskuti tė), šiemet užėmusi pirmi
buvo
nustatyta
tokia
taisyk

PAPARČIO ŽIEDAS.
ją vesti ir kankinti adato ni atsisveikinimo žodi gra ninkės vietą. Kita čia gimu
tik nebus čia Kokios ant j^
lė:
jei
surištas
žmogus
iš
Kunigai
gąsdina
tamsuo

Ir keturios kitos apyaakoo: tl » ?»•
si
ir
augusi
jauna
moteris
žiai
pasakė
Povilas
šaltimis.
Įvarius
raganai
po
na

supykusios “raganos” dar
užsitikintia Vyras, |2j Žydinti Giria.
karto,
kaip
akmuo,
grimz

lius
amžina
pekloa
ugni

yra
p.
O
’
HalIaran
(Kazlaus

gais tris kaulines adatas, ji mieras. Nors diena buvo ir
bas. Apklausinėjo visus sa
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose r. u-u
mi ir uz pinigus, aps,nnu»
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
vo tarnus ir baudžiaunin davo i dugną, tai reikšdavo, gynėsi ir šaukė: ‘Nekankin- labai šalta, visi draugai ly kaitė), kuri eina kliubo raš
Rink viena išgelbėt nuo
kius prietarus, burtus ir tt......... i£<
kus, ir baudžiauninkas Ma- kad jis nekaltas, bet jei nors kit, už mano kančias atsa dėjo i kapus ir gailėjosi tininkės pareigas. Ji surašo
amžinų kančių pragaro
tiepanuMs. net sio»» kny
lašius parodė, kad jis ma truputį pasispardydavo, tai kysite prieš Dievą!’ Bet kai Elenutės. Bet labiausia jos kliubo protokolus gražia
ALKOHOLIS IR KLIMKIai
jau
reikšdavo,
kad
to
žmo

gos
autorius parodo, kad
lietuvių
kalba.
Arba kaip tėvų vartoj h m i evaigt
tęs, kaip prieš pora savai
budelis prikišo jai prie ko-' gailėsis sugrįžęs sūnelis Be
visa tai yra melas ir ap
namieji gėrimai atsiliepia jų -o
Mes, ateivės, jau senes
čių Ukmergės žydo Mejerio gaus kaltė aiškiai Įrodyta. jų padų Įkaitintą geleži, ra nediktas, kuris dar nežino,
karna. Kas yra arba tikisi kana iwo
gavystė,
paklos al
Bet gyvas žmogus, nors ir gana sušuko: ‘Taip, aš tą kad jis liko našlaitis. Jam nio amžiaus moterys, turi
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
tarnaitė, Agota Jurėnaitė,
są) nėra. Jisai parodu,
surištas,
Įmestas
Į
vandenį,
oerakaityti šitų knygutę. Kama lOc
me
džiaugtis,
kad
čia
gimu

kad toj vietoj, kur Bibli
Žardecki užkerėjau ir sude sugrįžus jau nebepasitiks jo
kažką užkasusi ties sudegu
kad ir nenoromis, darydavo ginau !”
ja sako buvus kitusyk
motinėlė. Negirdės daugiau sios musų sesutės veikia
sios arklvdės durimis.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
pastangas gelbėtis, ir judė
pekla, dabar kopnntal sa
Dvasiškajam “teismui” to jos malonaus balselio. Jis kartu su mumis ir nesisaršioj knygoj telpa 23 e-ražios eile*
ga. Ir pridėtas “peklos”
Pasirausus nurodytoj vie davo visu kunu. Taip buvo tik ir tereikėjo. Su džiaugs ras tik supiltą šaltą jos ka matina pasisakyti, kad jos
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
žemėlapi* uavMi
toj, tikrai buvo rastos pa ir su Jurėnaite: ji ne iš kar mu jis padarė nutarimą “ra peli. Nelemta mirtis nelei yra lietuvės.
Puikiai iliustruota. Kaina .. 2fic
na
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
kasto neg;Hai žemėje ketu to nuskendo. Ir kunigams ganą” ir “su velniu susidė do jai sulaukti sunaus.
Kama
25
centai.
Tenka pastebėti, kad mu
Labai įdomi Knygutė š;tuo svarbiu
buvo
aišku,
kad
Jurėnaitės
rios katės ar katino kojos.
sų tarpe yra tokių, kurios
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiekjusią” Agotą Jurėnaitę su
Knyga
paanama
Ilsėkis,
brangioji
drauge,
' nas katalikas ir socialistas. Parašė
Gavęs tokius “kaltės Įrody kaltė Įrodyta. Teismo tar deginti gyvą ant laužo.
sako, kad moterų klubas
.o” Knygyną.
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
šaltoje Amerikos žemelėje! nėra reikalingas. Užtenka
mus,” Žardeckis tuojau ap dyme protokolas sako:
Kaina ......................................... .. 10c
Ir šita mergina buvo su Tavo likusiai šeimai reiškiu
4 drenas: “KELKIVIS”
“Ištraukta iš vandens su rišta ir gyva sudeginta ant
skundė Jurėnaitę dvasiška
vyrų kliubų, kuriuose gali
KODĖL AS NETIXIU
db HKOAI>WAY.
jam kunigų teismui. Savo rištomis rankomis ir kojo- laužo viešai. Ukmergės aikš :o giliausią užuojautą.
ma smagiai vakarus praleis
80.
BOSTON.
MASS.
|
DIEVĄ?
skunde dar pridėjo, kad mis ‘raganą’ aš. gurguolinis, tėję.
B. Gurskienė. ti. Tokie klysta. Supranta
Laisvamanis čia pasako. Kooel ji>
nuo to laiko, kai buvo pa- ’ kartu su ponu Žardeckiu ir
I aipgi ir paa
ma. moterys savo kliube
negali tikėti. Pilna argumentų kurtų
nesu muš joks jėzuitas. Kama ton
kastos katino kojos, jis ėmęs! visais prie bandymo dalyA. M METELIONI
karčiamos
nesteigs,
bet
jos
knygutės ....................................
vo7747 Navy Amaną.
jausti kūne kažkokį silpnu- i vavusiais žmonėmis, kelis CHICACOJ MIRĖ ELENA UŽ LAISVĘ JIE KOVOS gali atlikti daug prakilnių
Oetroit, Mich
MONOLOGAI IR
mą ir negerumą.
i kartus iš eilės geruoju klauKAZLAUSKIENĖ
ir naudingų darbų.
DEKLAMACIJOS.
Užtemo padangė
Tęsdamas
savo
veiklą,
WASHINGTONO GRAŽUOLĖS
Senoj mus tėvynėj.
Po labai trumpo? ligos,
kliubas nutarė kovo 3 d., 6
Visi josios sūnus
sausio 7 d. Chicagoje mirė
vai. vakare, surengti Užga
darbininkiškos,
re v oi i uciunieriškos
Liūdi nusiminę...
“Keleivio” ilgametė skaity
geso kovos ugnis ir karas tautiškom,
humoriatiškos ir laisvama
vėnių
bankietą.
Tam
tiks

niškos. Visos skambios, visos arerns
toja, Elena Kazlauskienė,
lui jau yra paimta ir užsa užbaigtas. Jauni kareiviai Tinka visokiems apvaikščiojimama
palikdama didžiausiam nu Ar sulauks jie laisvė.
koncertams ir tt. Antra pa
kyta šio karo veteranų or grįžta pas savuosius. Di baliams,
gerinta laida. Kaina .................. 2JU
Ar išauš aušra?
liūdime vyrą Kazimierą, sū
džiuma
jų
sveiki
ir
gražus
kestrą, kuri palinksmins
Gal Lietuva liksis
nų Benediktą (armijoj), dvi
vyrai. Gyvenimo ratas vėl KUNIGŲ CELIBATAS
jaunus ir senus.
Amžiams pavergta?.,.
seseris ir dvi marčias. Viepradeda normaliai suktis ir ši knygelė parodo, kodėl Romo*
> nas sūnūs. Jonas, kokie ašDabar, karui pasibaigus, karo baisenybes teks tik popiežiaus kunigai n-sipačiuoja čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija
| tuoni metai atgal žuvo ele
Už laisvę kovojo
žmonės linksmesni ir geriau retkarčiais prisiminti.
jos pasekmės ir doriškas rfvasiškijos
nupuolimas, šių knyga turėtu per
vatoriaus nelaimėj, palikda
Lietuvių vaikai.
jaučiasi. Dar visai nesenai,
Suprantama, kurių sūne skaityti
vyras, tėvas b
mas jauną žmoną ir nauja
Bet kenčia vergijoj
kai tik susitikdavo moterys, liai nesugrįš, tos pamiršti jaunikaitis,kiekvienas
kurie geidžia, kad jų mo.
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
gimį sūneli.
Jų seni tėvai.
tuoj viena kitos ir klausi negalės. Gaila jų... Bet joms pultų
j tokių kunigu globą Parašė
Graudu ir skaudu matant
nėdavo:
bus kur kas lengviau ir ra kun. Geo. Townsend Fov. D D. ,n
Ferdinand de Samogitia
kaip miršta viens po kito
“Tai
kur dabar tavo su- miau, jei jos prisidės prie lietuvino
Būriai kazokų
Kama ......................................
O
M
musų seni draugai, ir kaip
Lietuvon traukia,
nūs?
moterų draugijų bei kliubų.
Į retėja ir nyksta ateivija. KiLiūdnas likimas
“Jisai buvo karo fronte. kuriuose darbuojantis ir LYTIŠKOS LIGOS.
1 ti, rodos, neseni ir dar ga
Mus brolių laukia.
Dabar jau jokios žinios ne veikiant, nebus tiek liuoso Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM
D-ras F. Matulaitis. Antra, perziurė
lėtų pagyventi, bet, žiūrėk,
gaunu. Gal jau ir gyvo nė laiko prisiminti nemalonią to
ir papildyta laida. Kama .. 26c
ir jų iau nebėra. Taip buvo
ra...”
Ar teks Lietuvą
praeiti ir save kankinti.
ir su Elenute Kazlauskiene:
Tuoj pradėdavo verkti.
Vėl laisvą matyti.
Kliubietė B. KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
buvo dar jauna ir energin
Verkė viena, kartu verkė ir
Ar sudiev reikės
sako, kad pirmutiniai imo
ga moteris, kaip staiga su
skundėsi kita. Visos abejo PERNAI BUVO DAUGIAU nėsBiblija
Laisvei pasakyti?...
gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo
sirgo ir, nuvežta ligoninėn,
visai atmeta. Mokslas mano, kad
ja. ar teks matyti gyvus sū
VEDYBŲ
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
pc trijų dienų mirė. Tokia
nūs, ar ne. Daugelis motinų
Bet lietuviai kantrus.
knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
staigi ir netikėta mirtis bai
besirūpindamos ir sveika
Pernai dideliuose Ameri skaitymas.
Vilties nenustos,
Kaina ...................... 26c
siai sukrėtė jos šeimą ir
tą prarado. Bet laikas grei kos miestuose buvo daugiau
Kol neatgaus laisvės,
daugybę draugų.
tai bėga ir visas žaizdas gy susituokimų, kaip 1944 m.
Tolei jie kovos!
Broad
Velionė
Elena
buvo
labai
do, bei skausmą sušvelni 1945 m. vedybų buvo 11% “Keleivių,”
Šitos dvi mergaitės buvo išrinktos Washingtone
Vargo Duktė. na. Praūžus perkūnijai, už- buvo daugiau, negu 1944 m.
! draugiška ir rimta moteris.
kaip 1946 metų gražuolės Amerikos sostinėj.
So«th Boston, Mae*.
tįsimas:
Klausimas

Pekla
dm
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Septintas puslapis

tė, gimus Liepojuje, gyvenus New
' YorUe.
Šapoka Adomas, iš Utenos, gyv.
New Yorke.
______________
I Sarka-Jarmalavičius Ignas, sūnūs
I
1
'Jurgio, iš Bardiskių-Siesikų ir gyveNikantas
Jonas,
sūnūs
Jono,
Rad•
liškių
km.,
Jeveravo
vai.,
Mariampo; nęs Bostone,
“Tėvelis išvyko darban’* giai ir basi. Tik savo .eraviliškio vai., gyv. New Y’orke.
j lės apsk., gyv. New Yorke.
_ Į Sčegauskas ar šč;agauska> KostanNorbutas Mateušas, iš Gylių-ViRaugale Jonas, iš Pamalaišio, Svė- tas, Levakalnių km., Šiluvos vaL,
“Keleivio” skaitytojas A.'mybosdrufaužhls Pasi('a,'°>
Rasenių apskr.
dasų vai., Rokiškio apskr.
duklės, gyv. Uambridge, Mass.
Paeevičius iš Stoughton.l veTa "aud21ašeškus Juozas. sūnūs Juozo, kilęs
Razgaitis Kazys, sūnūs Igno, is
Norušas Vincas, gyv. Shenandoah.
Brangioji sesut, pareiškiu
Norvilai, Smilgių km., Gargždų v. Rečgalių km., Pakruojaus vai., Šiau- iš Pilviškių vai., \ ilkaviskio apskr.,
Mass. gavo laišką iš Lietu
Į gyv. Brooklyne.
i Novickaitė Ona, duktė Viktoro, gi liu apskr., gyv. Chicagoj.
vos nuo savo giminaičio iš jums liūdną naujieną. Grį
Remeikos, Edmundas ir Vladas, su- j šimkcvičius Pranas, gyv. Belden,
musi ir gyvenusi Chicagoje.
žęs
iš
karo
neberadau
bran

1 Pačėsas Adomas, sūnūs Edvardo, nųs Justo, iš Šiaulėnų vai., Šiaulių 111.
Telšių. Laiške rašo:
I Šimkevičiutė Liuda, duktė MykoBirštono vai., Alytaus apskr., gyv. apskr., gyv. Chicagoje.
giosios mamos. Mama mirė
Ribickas Povilas, sūnūs Jurgio, iš j lo, Rietavo vai., Telšių apskr., gyv.
Mielas dėde:
New
Yorke.
1944 metų birželio mėnesį.
Padvaiskiai, Jonas ir Pranas, Sa- Pravockų km., Taujėnų vai., Ukmer- '.Chicagoje.
Dėkojame už laišką, kurį Taipgi grįžus iš karo labai
hališkio-Ignalino, gyv. Chicagoj bei ges apskr., gyv. Chicagos apylinkėj. 1 Šipelytė Marė, duktė Jono, kilusi
Rinka Kazys, dirbęs Lietuvos R. iš Panevėžio, gyv. Chicagoj.
gavome gegužės mėn. pa daug neberadau draugų ir
Kanadoj.
Kryž.
valdyboje Kaune, Amerikon j Šležas Povilas ar Sies Paul. PumPaciulevičienė
Kelmelytė
Morta,
baigoje. Vieną laišką jau iš pažįstamų. O žydelių nei
pėnų miesteelio, gyv. New Yorke.
Juktė Jokūbo, Mikališkės km., Kap grįžęs 1940 metais.
rašė jums mamytė, antrą vieno, vokiečiai išžudė vi
Rinkevičiūtė Marė, duktė Juozo, iš
Šonta Jonas, atvykęs 1030 m.
čiamiesčio vai., Seinų apskr.
štaitokiutė Veronika, duktė And
Pakalniškaitė Marė, duktė Jurgio, Aleksandravos kaim., Kidulių vai.,
rašau aš. Gyvenimas musu sus, senus ir mažus vaikus
riaus, Būdviečių km., Linkuvos vai..
Juodupės km., Veviržėnų vai., Kre Šakių apskr.
nepergeriausias, nes labai durtuvais badė, rankas lau
Rudokas Jonas, Laižuvos vaisė., Mariampolės apsk., gyv. New Yorke.
tingos apskr., gyv. Chicagoje.
1 Štaras Juozas, Naujabakianių km.,
Pakut Jonas ir Kasparavičiūtė Bro gyv. Chicagoje.
nukentėjom nuo karo. Tu žė ir draskė, kaip žvėrys.
" Ru.škys Antanas ir jo dviejų mi- Serviliškio vai., Kėdainių apskr., gy
nė,
ir
jų
vaikai:
Balys,
Bronė
ir
rime vieną karvę, arklį, po
rusių brolių šeimos nariai.
venęs Melrose Park, 111.
Labų dienų visiems pažįs
Apolonija.
Subačiai, Pranas ir Steponas, gyŠukaitienė - Labanauskaitė Monika,
rą aviu ir žemės 5 ha Aš tamiems ir Julijai. Sudieu...
Palubinskienė-Ramoškaitė Agnieš
venę Tocoma, Wash.
duktė Vinco, Alėjų kaimo, Raseinių
ka
ir
jos
sūnūs
Edvardas,
iš
Padėvi

pats dirbu apskrities kelių
•Jūsų brolis,
Sagurskis Pranas, sūnūs Jono, gi- apskrities,
mo km., Liudvinavos vai., Mariammęs ir gyvenęs New Yorke.
j Šukys Antanas, iš Debeikių, Utetechniko pareigose. Mamy
polės apskr.
Jonas Gudonis.
Samanas Povilas, gyv. Samanų k., nos apskr., gyv. Chicagoje.
Parikienė-Veršelytė Sofija, kilusi iš
tė ir sesuo Elena dirba ūky
Troškūnų vai.
Į Šulskis Edvardas, Slaveinų kaimo,
Rokiškio apskr., gyv. Brooklyne.
je. Sesuo .Janina mokosi aSamuolienė-Gustaitytė Marė, dūk- į Anykščių vai., Utenos apskr., gyv.
Paškauskas Simas, Kumečių km.,
Lankeliškių vai., Vilkaviškio apskr. tė Kosto, Blioviškių km., Griškabu- , Brooklyne.
matų mokykloje. Jauniau
Šuntaitė Ieva. iš Lietuvos išvykuPaulius Antanas, sūnūs Florijono, džio vai., gyv. Rochester, N. Y.
sioji sesuo Irena, jai dabar
Shaulis Grace ir du jos sūnus Char-I‘ si 1932 m. ir 1939 m., gyv. KalifcrSkiručių km., Šiluvos vai., gyvenęs
les ir Joseph, kurie lankėsi Lietuvo- n i jos valstijoj.
U'aterburv, Conn.
10 metų, lanko pradžios mo Prezidentas patiekė kon
je 1933 ar 1939 metų vasarų.
1 Šuntaitė Stasė, išvykus iš I.ietuPetrauskas
Povilas,
sūnūs
Simagresui
plačią
įstatimdavvskyklą. Tėvelis išvykęs dar
Seniunas Jonas, sūnūs Jono, iš vos 1929 m.
no, iš A Panemunės, gyv. Binghamtės programą. Tarp daugy
Čia matosi Amerikos Radijo Artistų Federacijos ton ar panašiai.
Šveinickas ar švunuckas Juozas,
Kuru km., Lekėčių vai., Šakių apsk.,
ban. Tuo tarpu tiek.
sūnūs Adomo. Varnupių km., Pakuo
gyv. Pennsylvanijos valstijoj.
Petryla Antanas.
bės visokių pasiūlymų, pre darbuotojos, kurios įsteigė New Yorke sandėli drapa
Severinas Mykolas, gyv. Roches nio v., gyv. Chicagoj ar New Yorke.
Parašykit daugiau apie zidentas prašo kongresą pa noms rinkti Europos pavargėliams.
Pilibaitė Petronėlė, iš Gudelių,
Švilpa Juozas, Bairiškelių km.,
ter,
N. Y.
Plungės
apskr.
save...
likti nuolatiniam veikimui
Silimavičius Dovydas, sūnūs Ado Panevėžio apskr.
Plečkaitis Pijus, sūnūs Vinco, iš
Taiandis Jonas, gyv. Chicagoj.
Bučiuoju? Jus,
Badavičių km., Keturvalakių vaisė., mo, Raižių km., Alytaus apskr.
“Fair Employment Practices
Tamašauskas
Jonas, iš Telšių, gy
Simaitienė-Marauskaitė
Veronika,
Vilkaviškio
apskr.
Kazys. Commission,” arba komisi
Pocius Vincas, sūnūs Petro, kilęs Skiturių km., Simno vai., Gyvenusi venęs Chicagoj.
Tamošaitis Adomas, Smilgių par.,
iš Bambalų-Kruopių, gyv. Pittsbugh. Brooklyne.
ją kovai prieš diskriminaci
Simanavičius Antanas, Kybartų Naurašilių km., gyv. Chicagoj.
Poškaitė Morta, Alksnupių kaim.,
“Tarybinis karys raudono
Tamulionienė-Aržuolaitytis Jevanė,
ją
vai., Vilkaviškio apskr., gyv. Saint
Šeduvos vai., Panevėžio apskr.
sios armijos pergali ir
gyvenusi Scrantone.
Apie išnykimą Vokiečių Povilaičiai, Antanas ir Vincas, iš Louis, Mo.
Sovietų Rusija yra keista
Kaip tik kongresas pra
Tiesevičius Stasys, sūnūs Kazio, iš
Simanavičius Kazimieras, Pyplių
bažnytkaimio, šakių apsk.
pergyvena viską”
dėjo tą reikalą svarstyti, šalis. Ten įvyksta dalykai, respublikos prie Volgos bu Pajautulės
Rozalimo vai., gyv. Chicagoj.
Povilaitis Pilypas, Gruzdžių vai., km., Zapyškio vai., Kauno apskr.
Tilienė-Burčikaitė Adelė, duktė ESinkevičienė - Paulukauskaitė Ona,
“Kel.” skaitytoja Mrs. M tuoj kai kurie pietinių vals kurie kur nors kitur butų vo spaudoje pranešta 1941 Šakių apskr.
lenos Markunaitės ir Antano Burčiduktė
Adomo,
iš
Virbalio,
gyvenus
Povilonis
Petras,
arba
jo
šeimos
metų
gale.
Vokiečių
Respu

Grisko iš Minneapolis, Min tijų atstovai pradėjo “fili- visiškai negalimi.
kų, gyv. Philadelphijoj.
kilęs iš Žaliavarnių km., Kry. Worcester, Mass.
Sovietų Rusija turi gar blika buvo panaikinta, o tos nariai,
Trakimienė-Juodeikaitė Elena, iš
Skarpušis Antanas, sūnūs Jeroni
nesota gavo laišką nuo sa busteriauti.” Tai reiškią,
klinių vai., Panevėžio apskr., gyv.
Pašakių km., Baisogalos vai., Kėdai
mo,
kilęs
nuo
Subačiaus,
gyv.
Bos

Brooklyne
ir
gal
Bostone.
respublikos
gyventojai
buvo
siąją
“
Stalino
konstituciją.
”
kad
atstovai
nepatinkamą
vo brolio, kurs tarnavo per
nių apskr.
Pukenis Justinas, Liudinškių km., tone.
visą karą raudonojoj armi įstatymą bando užmušti il Tai yra toks popieriaus ga išvežti į Sibirą ir ten iš- Anykščių
Tauklonienė - Subatytė Pranciška,
Skrebulis Kazys, iš Skriaudžių ir
vai., Utenos apskr., gyv.
gyvenus Tocoma, Wash.
gyvenęs Chicagaįe.
Chicagoje.
joj, grįžo be sveikatos na gomis kalbomis, jie kalba, balas, kurį visi Rusijoj gar-i sklaidyti
Tvarijonai, Zigmas ir Adomas, sū
Skvarčinskas Antanas, ščiurų km.,
Genė, gimus ir au
bet
nič
niekas Kitos keturios “sovietiš gusPupkevičiutė
mo ir dabar vargsta, bet tą kalba, kol pagaliau visiems bina,
nūs Prano, Pašakių km., Baisogalos
Imbrodo vai., gyv. New Yorke.
Chicagoje.
Kėdainių apskr.
vargą pridengia pergalėtojo įgrįsta tas reikalas ir įsta nesilaiko. Labiausiai to do kos respublikos” išnyko pa Puodžiūnas Jonas, Vėriškių km., Sobutis Simočius, iš Mažeikių, gy vai.,
Tverega-Suslavičiutė Malvina, duk
venęs
Chicago
Heights
(Chicagoj).
Šeduvos
vai.,
Panevėžio
apskr.
tylomis.
Jos
buvo
panaikin

pasididžiavimu. Laiške ra tymas palieka kokiame norskumento nesilaiko pati soStanaitis Jonas, Obirutų km., Vil tė Vinco, Trakų apskr., gyvenusi
Purvėnas Juozas, sūnūs mato, iš
New Y’orke.
j stalčiuje dulkėms perėti.
vietų valdžia. Jai tikrai tos už neištikimybę Mask Dvarionių, Anykšičų apskr., gyve kaviškiu apskr., gyv. Brooklyne.
šo:
Tumasonis Aleksas, Noragėlių km.,
Stankevičiūtė
Adelė,
duktė
Vinco,
nęs
Brooklyne.
vos
valdžiai.
Totorių
respu

konstitucija
nerašyta.
”
Komisija
prieš
diskrimi

Brangioji sesute:
Nemajūnų km., Birštono vai., Aly Seiriju vai., Alytaus apskr., gyvenęs
Pusčiutė
Elena,
arba
Pusčius
HeTaigi, “Stalino konstitu blika Krime buvo likviduo len. gyv. Brooklyne.
Kanadoje.
Aš .Jonas Gudonis, jūsų naciją turi tikslo kovoti
taus apskr., gyv. New Yorke.
Tumelis Juozas, iš Alksnėnų, gy
Staugaitis J., gyv. 1445 S. 50th
Marė, gyv. Brooklyne.
brolis, sveikinu ir bučiuoju prieš neteisingą elgimąsi su cija” numato, kad Rusija ta ir visi totoriai iš Krimo Račinskaitė
venęs Newark. N. J.
Avė.,
Cicero,
III.
Račinskas
ar
Raschinskas
Juozas,
jūsų suvargusį ir išbalusį įvairiomis Amerikos mažu yra padalyta į tam tikrą buvo išsiųsti į naujas apsi gyv. Scrantone ir Brooklyne.
Tumelytė-Grimalauskienė Ona, ki
Staniula Leonas, iš Žeimių vai.
iš Alksnėnų, gyv. Newark, N. J.
veidą, taipogi ir tavo vai momis: su negrais, su ka skaičių “sovietiškų respub- gyvenimo vietas ir i darbo Ragaišis Antanas, sūnūs Antano, Stočkus Jokūbas, iš Telšių, gyv. lusTyla
Jonas ar Juozas, iš Anykščių,
Balti
more.
Liūdiškių
km.,
Anykšičų
vai.,
Ute

kelius Bronį ir Vladą ir talikais, ar žydais. Jei kur likų.” Ta pati šiaudine stovyklas, kur jų laukia tik- nos apskr., gyv. Brooklyne.
Strolia Alfonsas, sūnūs Vlado, iš gyv. Chicagoje.
Tylienė - Vasiliauskaitė Domicėlė,
brangiąją šeimą. Brangioji negras ar kitos mažumos konstitucija” numatė, kad,ra mirtis. Panašiai pasielg- Rakiuza Leonas, Ukmergės apskr., Pienagalio-T roškunų.
gyv. Chicagoje.
Stuksienė-Onušaitytė
Ona,
kilus
iš
gyv.
Brooklyne.
ta
su
kitų
panaikintu
res
atskiros
respublikos
turi
sa

sesut, pareiškiu jums, kad žmogus negauna darbą, ar
Urbšytė Marė, Raudonės vai., Ra
Ramanauskaitės ar Romanowski, Plokščių ir gyv. Milwaukee, Wis.
aš grįžau iš kariuomenės 19 neturi lygių biznio progų vo kariuomenę ir karo ko publikų gyventojais. Kadai. eSTK lhSZ
Stulginskienė-Poškaitė Agota, ki- seinių apskr., gyv. Chicagoje.
-- - A 1Uq1
Vaicekauskaitė Julė. Viliosiu km .
liepos pas savo šeimą, gy- tik dėl to, kad jis yra kito misarus. Bet apie jokias gi tų tautinių mažumų gy Ramanauskas Jonas iš Viekšnių,
p-v -“•> —
Šiaulėnų vai., gyv. Kingston (?>.
—
•
Panevėžio
apskr.
Vainauskai, sūnus Jono, gyvenusio
vas, tik be sveikatos. Bu kios spalvos, arba priklau “tautines” kariuomenes Ru ventojai pasirodė neištiki gyv. Rochester, N, Y.
Svirskis Julius, gyv. New Yorke.
Rasiukevičius Kazys, sūnūs Jono,
Šacauskas Aleksas, sūnūs Juozo, i iduklėj, Raseinių apskr.
tai
Maskvos
vau tris sykius sužeistas ir so prie kurios nors tikybi sijoj niekas ir neužsimena. mi, Maskvai,
...
., .
•
Pažosų km., Joniškėlio vai., Biržų Vizbarų km., Vainuto vai., gyvenęs į
du sykius kontužytas nuo nės mažumos, tokiame atsi Lietuviai varomi tarnauti į valdžia ne tik panaikino JUi apskr., gyv. New Yorke.
Chicagoje.
Į Jieškomieji ar apie juos žinantiešaliganienė - Shaligan - Grakaus- ■ j* maloniai prašomi atsiliepti:
kraugerių vokiečių. Tarna tikime nuskriaustas žmogus raudonąją armiją ir siunčia- respublikas, bet visus tų| Raštutienė Marė, iš Gėgždų, TilConsulate General of I.ithuanii
apyl.
kienė, po tėvais čemevskaitė, Apo
vau kariuomenėj nuo pra gali kreiptis į tą komisiją nii atlikti karo pareigas į to respublikų gyventojus, įg_ žėsRaudoniai,
Vincas ir Jonas, šaka- 1 Jonijos ir Romualdo černevskų dūk- 41 W. 32nd St., New \ ork 24, N. Y.

Laiškai iš Lietuvos

RENKA DRAPANAS EŪROPAI

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

Prieš diskriminaciją

Dingo Penkios Respublikos

džios iki karo pabaigos, per- ir ji tyrinėja visą reikalą,
gyvenaus istorišką gyveni Kartais komisija tyrinėja
mą, teko pergyventi daug į- padėtį atskirose pramonės
vairių nuotykių, šalčio ir šakose, unijose, ar atskiro
skausmo. Bet tarybinis ka se vietose, kur mažumoms
rys raudonosios armijos per yra daromos skriaudos. Ko
gali ir pergyvena viską. Grį misija daug pasitarnavo ne
žęs iš karo atradau savo teisingumams pašalinti.
Bet ji daug kam nepatin
brangiąją šeimą sveiką ir
gyvą. susitikau su didžiau ka. Amerikoje yra daug
siu džiaugsmu. Tik paskiau, žmonių, ypač pietinėse val
kaip papasakojo žmona, stijose, kurie nenori rasi
kad ji ir daug pergyveno nėms ar tikybinėms mažu
vargo, bado ir baimės nuo moms pripažinti lygių tei
vokiečių. Žmona buvo daug sių. Tie tai žmortės ir truklaiko kalėjime ir vežama į do išleisti įstatymus, kurie
mišką ant sušaudymo. Tik kovotų prieš diskriminaciją.
dėka artimiems prieteliams Tokie žmonės yra demok
ir kaimynams, jie išgelbėjo ratijos ir pažangos priešai.
Ks.
mano brangiąją žmoną. Kai
grįžo iš kalėjimo, tai nieko
neberado, nei gyvulių, nei į “Keleivyje” naudinga yra
drabužių, nei indų.—viską daryti visokius biznio skelkonfiskavo. Dabar pusnuo- bimus ir pa j ieškojimus.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
daktarą ar traukiniu važiuojant.
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway,

f

So. Boston 27, Mass.

limiausius kraštus, o į Lie- skyrus ten gyvenančius im
tuvą “tvarkai palaikyti’’ at- sus, išsiuntė į kitas Rusijos
siunčiami kiti “broliškų” vietas. Sako. kad Rusijoj
tautų žandarai ir kariai.
per pereitus metus 5 ar 6
Dabar Stalinas visoj Ru- milionai tautinių mažumų
sijoj daro šiaudinius rinki- gyventojų buvo išvaryti iš
mus. Viena partija stato savo gyvenamų vietų i plakandidatus, o valstybiniai Č1OS Rusijos užkampius ir i
,
agitatoriai “iš kailio neria prievartos darbus.
Rusijos
propaganda
gi

si” žmones ragindami bal
suoti už vienos vienintelės riasi, kad Sovietų valdžia
partijos kandidatus. J tokius išsprendė “tautų sugyveni
“rinkimus” galima, žinoma, mo” klausimą. Bet tikreny
tik ranka pamoti, nes ko bėje Rusija “sprendžia”
verti “rinkimai.” jei nėra tautinių mažumų klausimą
pasirinkimo? Tie “rinki tų mažumų išnaikinimu.
mai” yra įdomus tik tuo, Krime nebėra totorių, kur
kad jie parodė vieną įstabų jie gyveno 700 metui Kal
dalyką: Rusijoj per karą ir mukų krašte nebėra kalmu
tuoj po karo kaž kur išnyko kų, kur jie gyveno nuo ne
penkios “respublikos.” ' Iš atmenamų amžių! .Jie iš
nyko. kaip kamparas. Kur siųsti kur tai į Aziją. Kau
kazo tautos, čečencai ir injos dingo?
Pasirodo. kad jos patylo- ?Hsai įvaryti iš jų nuo am
inis buvo panaikintos. Jų
gyvenamų kraštų į >1vardai ištrinti. Kas dar isįsBalkarų krašte (Karačejevskaja
oblast) nebė
tabiau, tai tas, kad ir tų
ra
balkarų
tautinės
mažu
respublikų gyventojai liko
mos,
ji
išnaikinta,
išsklaidyti po plačios Rusi
Rusijoj vyksta negirdėtas
jos užkampius. “Stalino
tautinių
mažumų naikini
konstitucija” nustato tvar
mas.
Kiek
tas tautinių gru
ką, kaip atskilų respublikų
sienos nustatomos, kaip kei pių naikinimas slepia savy
čiama tų respublikų tvarka je ašarų, negirdėto skurdo
ir t.t. Bet tos išnykusios ir tragedijos, kas tą supras
respublikos buvo nušluotos ir kas už naikinamus žmo
nuo žemės paviršiaus visai nes užsistos?
J. D.
neprisilaikant “Stalino kon
stitucijos.” Stalinas ranka
mostelėjo ir penkios “auto
administracijos
nominės” respublikos išny
PRAŠYMAS
ko, kaip sapnas.
Prašome “Keleivio” drau
Išnykusios Sovietijos res
publikos yra sekančios: Pa- gų, kurie užsisako kalendcvolgės Vokiečių Autonomi r*U ar knygų, nesiųsti už
nė Sovietų Respublika, Kri mokesčio didelėmis pašto
mo Totorių Autonominė So stampomis. Mes dažnai gau
vietų Respublika, Kalmukų nam pašto ženklu po 10c„
Autonominė Sovietų Respu po 25c. ir net po 50c, To
blika, čečencų-lngušų Au kie mums neparankus. Jei!
tonominė Sovietų Respub kas siunčia ženklelius, pra
lika ir Karačejevo Autono šome siųsti po 1 arba po 3
minė Tautinė Sritis (ob- centus.
last).
,
“Kel.” Administracija,

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, k u
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimų, kunuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ka reiškia meili ir ii kur ji pa
reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmoaioa naktie* tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai ?
Ka reiškia šliubinis žiedas? Raita
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
kia?
Kokio ami.au* geriausia tekėti ir
vesti ?
K»- reikia žinoti pirmą naktj ? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
bažnyčia, nei mokykla, (j klausimas
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
gyvenimo laimė ar nelaime. Bet ką
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisi ngas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
opiausia kiekvienos senu yno.- klausi
mas. Ir “lentinga* Patarėjas' eta
patiekia (domių itdoroiacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
kad galima, ir “Teisinga* Patarėja*”
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
kad Ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šita klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neorivalo tekėti? “Tei
singa.^ Patarėjas” pa-asys jums vis
ką.
Kas reikia žinoti, kad vaikai batų
sveiki ir gražus? Kaip turi uzaiiau.
kyli nescia moteris? Kaip reikia au
ginti kudikj?
Aloteries anatomija tr fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uldrauaia karbet apie seicuyuisaus rei
kalus ?
j visus šiuos klausimus “Teisingas
Patareja.i” atsako aiškiai ir nieku
neaiepdama,.
Knyga graži, su paveikslais, 221
puslapių, stipriais audinio apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas’’ pasakys Jums trumpai ir aiškiai;
Kaip prasidėjo pasaulis .'—Is kur ir kaip atsirado žeme ?—Kaip atsi
rado žmogus aut žemes .'—Ir daug-daug kilų {domių dalykų.
“Teisingo Patarėjo’’ parašymui buvo sunaud 'U tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeilso "Uasaulio istorija,” Jordano “zšvuiiucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Galės “Sexual Thruths” ir daugybe kitų. Tai kariu mo
kykla ir papuošimai oamuose. Kama |1.5O Užsisakykit “TeismyPatarėją.”
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KELĘIV1S, SO- BOSTON

Aštuntai puslapis

5 metų amžiaus. Rengėjos
tikisi, kad Bostono lietuvės
vagių gengę
; maloniai atsilieps Į šį praL. R. D-jos centro valdy F. B. I. agentai susekė šymą ir musų parengimo
ba laikė savo posėdi vasa Bostone didelę gerai orga-' proga parems skurstančių
rio 3 d. \Vorcesteryje. Nu nizuotą automobilių vagių pabėgėlių ir tremtinių vai
tarta vykinti praėjusio sei gengę. Vagys vogdavo au- kučius įvairiose Europos ša
•
Komitetas.
mo nutarimą dėl šelpimo tomobilius ir juos gabenda- lyse.
lietuvių pabėgėlių. Seimas ' vo parduoti Į kitas valstijas,
Ateinantį sekmadienį minėsime
RADIJO PROGRAMA
tam reikalui skyrė apie 500 kur biski permaliavoti ir
dolerių. Dabar Worcesterio “pataisyti” automobiliai bu Lietuvių Radijo Korpora
Lietuvos Nepriklausomybę
skyrius pervedė centrui tam vo parduodami. Policija ža cijos programa ateinantį nereikalui $300. o Bostono da daug pavogtų automobi dėldienį iš W0RL stoties,
Dideliame gaisre žuvo du
skyrius pažadėjo $200 Vi lių grąžinti savininkams, o 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
Bus gražus koncertas
so L. R. Draugija gali išleis vagys bus padėti Į šaltąją. 10:30 ryto, bus tokia:
Ateinanti sekmadieni. 2 gaisrininkai, rfeli sužeisti
1— Muzika
ti šelpimui apie $1,000. Už
valandą po pietų. So. Bos
2
— Birutės radio choras,
pirkimas ir pasiuntimas
Ruošiasi vakarienei
tono ir apielinkių lietuviai Sekmadienio lytą kilo
vad. Valentinai Minkienei
maisto bus daromas Bosto
gausiai susirinks i Munici- gaisras airišių kliube. 386
3— Dain. Emilija Burbune. globos komiteto priežiu- Kovo 3 d. įvyks metinė
pal Building svetaine. So \V. Broadtvay. Suvažiavus
lienė
ir Ona Savichunienė
Bostone paklausyti gražaus gaisrininkams gesinti ir suroję. į kuri įeina Tumavi- j socialistų vakarienė. Rengia
koncerto ir paminėti Lietu- ėjus i vidų ugnį užpilti, na
čienė. Paplauskienė (Haver- 'Cambridge LSS 71 kuopa, 4— Pasaka apie Magdutę.
hill)
vos Nepriklausomybę.
'mo stogas Įgriuvo. Du gaisuan Michelsonienė, rDone‘—'' 1 Vakarienė įvyks Cambridge PARSIDUODA SABALINIAI
Kcncerte dainuos dvi ge- rininkai buvo vietoje užiienė (VVorcester) ir Smi- A. L. Piliečių kliube. 823
KAILINIAI
thienė.
ros dainininkės operos dai- mušti, keli kiti buvo sunkiai;
Main St. Kiek teko girdėti, Išvažiuodamas į šiltą Californininkė Barbora Darlis iri sužeisti, o keliolika gaisriYpatingai dėmesio centro į metinę vakarienę rengiasi niją, savininkas nori parduoti
ailistė Marijona Kižiutė. a- ninku tik per vargą issigel
valdybos posėdis skyrė lėšų pribūti draugų ne tik iš gerus rusiškus sabalinius vyriš
sukėlimui. Nusistatyta dėti Bostono ir priemiesčių, bet kus kailinius. Juos matyti gali
bi iš Ne\v Yorko. Jos padai- bėjo iš degančių gnvėsių.
los pa
paskvrium
ir bendrai t žmušti buvo musų miesto
visas pastangas, kad kaip ir iš tolimesnių apylinkių. ma nuo 8 ryto iki 7 vakaro,
nuos
„
daug gražių dainelių. Pro-; gaisrininkai kap. S. F. Gunn
greit lėšos yra išleidžiamos, Bus smagus draugų susitiki siuvėjo Aiduko krautuvėj, 322
Žinoma lietuvių dainininkė, dainuos kanu su operos butų jos ir sukeliamos, kad mas.
tarpiais tarp dainų pakiau-įir gaisrininkas E. J. Barret;
Broadway, So. Bostone.
(7)
sysime kalbėtojų: kun. Bal-į sužeisti F. O Brien. D. Mc- dainininke. Barbora Darlis, lietuvių tautinėj šventėj, So. šalpos darbas galėtų eiti be
kuno iš New Yorko ir vie-' Donough. R. Kennedy, W . Bostone, vasario 10 d., 2 vai. po pietų, Municipal Buil pertrūkio. į tą darbą yra Bus daugiau marškinių
BORIS BEVERAGECO
tinių kalbėtojų, adv. Kali- Weston, Įeit. Ch. Lcng ir J. ding svetainėje, tarp G ir H gatvių.
kviečiami visi geros valios Bostone negalima gauti
220 E Street, South Boston
lietuviai.
nausko- ir J. Januškio. Kal T. Donlan nugabenti į ligo
nusipirkti
marškinių.
Visos
Pristato toniką, vyną ir viso
J. Tuinila, vice-pirm.
bės ir Lietuves garbės kon ninę. Kai kurie gaisrininkai gas dideliam apskričio pik-, nizacijas grįžtų visi. žmokrautuvės,
kaip
iššluotos.
labai skaudžiai apdegė.
sulas adv. Shalna.
nikui.
įnės, kurie save laiko sociaTas pats, sako, yra ir po vi kios rūšies alų baliams, vestu
Užgesinus
gaisrą
namas
Todėl visi Bostono ir a-i
I apskričio valdybą 1946 • listais, bet kurie prie kuo- Rusai nemyli musų Bostono są Ameriką. Marškinių tru vėms į namus ir sales.
(-)
pielinkių lietuviai kviečia-; Buvo apžiūrėtas. Tai senas metams išrinkti šie draugai: pų nesideda, noi
----’s ;ir........
yra
Savininkai:
privertė
OPA
pakeis

kumas
Rusai yra priešingi, kad
mi į koncertą-minėjimą. Su-į pastatas, šimtametis laužas, pirm. J. Jankauskas, sekr. musų pažiurti.
Jonas Arlauskas ir
ti marškinių kainų “lubas,”
sirinkime prisiminti Lietu- Sako, namas buvo pavojm- P. Kručas, ižd. — J. Kai
3) Kada kuopos darys re- Jungtinių Tautų Organiza kad fabrikantai galėtų iš
Juozas
Skendalis.
vos Nepriklausomvbe ir pagyventi ir be gaisro, o raitis, fin. rašt. — N. Jonuš- guliarinius susirinkimus ir cija parinktų savo nuolatinę leisti į rinką daugiau marš
Telef.:
ŠOU 3141.
reikšti musų balsą dėl Lie- kal
JI pagavo jis ir su- ka ir St. Strazdas su J. An- sutrauks į organizacijas mu buveinę Bostone ar kur nors kinių. Kai brangiau už mar
valstijoje.
tuvos laisvės atstatymo. Kas S griuvo.
sų pažiūrų draugus, tada Massachusetts
rews valdvbos nariais.
Kaipo
priežastį,
kodėl
Bos škinius mokėsime, atsiras į A. J. NAMAKSY
gyvas, visi į koncertą-minė-'
’
jos turi imtis traukti į LSS
tonas yra “negera vieta” kuo nugarą pridengti.
jimą ateinantį sekmadienį, SLA 71 kp. susirinkimas SOC. KONFERENCIJOS naujus narius.
REAL ESTATE & INSURANCE
vasario 19 d. So. Bostone
---- ----REZOLIUCIJOS
4) Veikimas LSS kuopo rusai sako, kad Bostone ne
Liūdna žinia visiems
414 V/. Broadway
Municipal Building, 2 vai.
Cambridge SLA 71 kuo-^
se socialistams yra pirmoji senai įvykęs “didelis mitin
SOUTn
BOSTON, MASS
girtuokliams
po pietų. Įžanga nemokama, pos susirinkimas įvyks penk,
Office Tel. So. Boston 0948
pareiga. Socialistas, kurs gas” ir jame vienas kalbė
Del veikimo lietuviškoj
šventąją
----------------- itadieni. vasario 8 d., 7:30;
„ .. . kritikavęs
_ _ _
. .
Prieš karą Amerika visadirba kitose organizacijose tojas
visuomenėj
Res. 37 ORIOLE STREET
vai. vakare. ALP Kliube. į
Mest Roxbury, Mass.
ii’ užleidžia darbą LSS kuo rtusiją n J. T. Organizaciją.Ida turėdavo snapso atsargų
Tel. Parkway 1233-W
Pagerbė Balukonius
Tiesa,
kada
čia
lankėsi
495
milionus
galionų,
o
da823 Main St.. Cambridge.
LSS 6-to apskričio kon pose, neatlieka savo parei
J. T. O-jos komisija vietas bar praneša, kad atsargos
Atkreipiame narių dėme ferencija pritaria LSS at- gos.
Praeitą sekmadienį virš sį, kad kuopos mėnesiniai
5) Vietose, kur yra neor apžiūrėti, čia tikrai Įvyko siekia tiktai 255 milionų ga
dalyvavimui A. Liet.
200 žmonių šaunioj parėj susirinkimai liko atkelti iš stbvų
DR. D. PILKA Į
ir ragina visus ganizuotų socialistų, bet mitingas viename viešbuty lionų. Vadinasi, gali pri
pagerbė Vincą Balukonį ir antro sekmadienio į antrą Taryboje
je.
Tai
buvo
Columbus
Vy

trukti girdžiu linksminto- . Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
draugus gyvai remti Ameri nėra LSS kuopų, pavedama
jo žmoną. Daug draugų ir penktadienį.
čių pietus ir per tuos pietus jos.
kos Lietuviu Taiybos veik- 6-to apskričio valdybai ban
ir nuo 7 iki 8
biznierių linkėjo BalukoNariai kviečiami būtinai lą. dalyvauti visur Lietuvos dyti suburti musų paskirtis vienas kalbėtojas, teisėjas
506 BROADWAY
niams ilgiausių metų. Balu- dalyvauti šiame susirinkime nepriklausomybės minėjime, draugus į LSS kuopas.
J. E. Swift pasakė keletą
R. D-jos Moterų
koniai išaugino gražią šei ir pasimokėti savo narines
SO. BOSTON, MASS.
pastabų apie J. T.
Komitetas
dėtis į Bendrą Ame
6) Visi LSS nariai turi kritiškų
mynėlę ir savo visuomeniš duokles, kad nebūtų kuopoj veikliai
Telefonas: SOUth Boston 1320
Organizaciją
ir
apie
Rusijos
rikos Lietuvių Fondą šelpti pagyvinti savo darbą musų
ku darbu ir duosnumu užsi užsilikusių narių.
politiką. Rusams to užteko,
Nutarė sumošti Baby
lietuvius,
patekusius
į
dide

spaudos
platinime.
pelnė bestoniškių pagarbos.
kad siūlytų Bostoną atmes Shower ir Whist parę trem Tel. TRObridge 6330
Valdyba. li vargą dėl karo veiksmų ir
Užtat ir susirinko gražus
ti.
tinių ir pabėgėlių vaiku
būrys svečių Pil. Draugijos! Socialistų 6-to apskričio okupantų siautimo Lietuvo
Daug darbo įdėjo i
Rusai mano. jog visas čiams paremti. Parengimas Dr. John Repshis
je
svetainėj juos pagerbti iri
“Išeivį’’
Bostonas turi ųžsidaryt bur- Įvyks vasario 23 d. L. Pilie
konferencija
Konferencija kreipia vi
(REPŠYS)
palinkėti jiems daug laimės.'
nas.
kada čia lankosi galin čių Draugijos svetainėje. 8
sų
draugų
dėmesį
į
būtiną
LIETUVIS GYDYTOJAS
Gabijos choras jau daug gojo Stalino atstovas. Ru- vai. vakare,
Sv.
Praeitą sekmadienį South reikalą traukti į bendrą lie darbo
Valandos: 2-4 ir 6-8
į pasiruošimą sai dar nesuprato, kad žo- Visos geraširdės moterys
Nedėliomis ir šventadieniais:
Bcstone, “Keleivio” patal- tuvišką veikimą įvairias pa- statyti Įdėjo
St. Šimkaus operetę
nuo 10 iki 12 ryto
LSS 60 kp. susirinkimas Į pose įvyko LSS 6-to apskri šelpines ir klubines organi “Išeivis.” Operetės pastaty džio laisvė yra viena iš pa-i yra kviečiamos prisidėti
278 HARVARD STREET
čio konferencija. Dalvvavo zacijas. ypač šiuo metu, ka mas reikalauja ne tiktai ge- grindinių Amerikos laisvių: prie to labdaringo darbo kamp.
Inman SU arto Central S<j.
šį penktadienį, vasario 8 23 delegatai iš kelių veik da yra milžiniškas reikalas įų dainininkų, solistų ir cho ir amerikiečiai dėl ilgų Sta-i atnešti i parengimą drapaCAMBRIDGE, MASS.
<1. įvyksta So. Bostono LSS lesnių socialistų kuopų Mas- kelti lėšas Lietuvos gelbėji ro, bet ir didelio darbo, iki lino ūsų nesutiks taip leng-nėlių ir kitokių daiktų reivai tos laisvės išsižadėti. kalingų vaikams nuo 1 iki
60-tos kuopos narių susirin sachusetts valstijoj ir daly mui ir lietuvių šelpimui.
visi
dainininkai
savo
roles
Dr. Leo J. Podder
kimas. Susirinkimo pradžia vavo visa eiė paskirų drau
Konferencija užgiria drau išsimokina ir vaidina lais
Iš Leningrado.
7 vai. vak. Vieta — “Kelei gų. kurie nepriklauso į kuo gų veiklą L. Remti Draugi vai. Choras. S. Pauros
Specializuoja Vyriškų organų nu
vio” patalpose. Visi nariai pas. Buvo draugų iš Black- joj ir kviečia visus ir toliau vedamas, daug drba, kari i
silpnėjime. Gyvenimo permainų
SILVER CAFE, Ine.
moterų. Moterų ir Vyrų figas
į rašomi būtinai dalyvauti. stone, Bedford, Norvvood, veikliai dirbti toje organi pastatymas “Išeivio” tikrai;
Kraujo ir Odos Ligas.
Valdvba. Latvrence. So. Boston. Cam zacijoje ir traukti į ją juo butų geras. Operetė “Išei-j
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
S.
Žavusis
kas,
sav.
bridge ir kitų Bostono prie daugiau aktingų rėmėjų.
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
vis” bus statoma balandžio į 324 W. BROADWAY,
SO.
BOSTON,
MASS.
miesčių, kaip Dorchester,
180 HUNTINGTON A VĖL,
7
7 d. Municipal Building sve-i
PRANO ADOMAIČIO
Del LSS kuopų veikimo
BOSTON, MASS.
Arlington. Somerville ir
TELEFONAS: ŠOU 5104
Tel. Commonwealth 4570
ATMINČIAI
LSS 6-to apskričio konfe tainėj, So. Bostone.
Rosendale.
Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus
Konferencijai pirmininka rencija aptarusi socialistų
Nutarė pirkti nuosavą
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai
vo V. Anesta. o sekretoria kuopų veikimą nutarė:
Tel. SOL’ 2805
namą
1) Raginti visas kuopas
vo drg. t P. Kručas. Konfe
REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS
DAKTARAS
Dorchesterio Liet. Piliečių
rencijos darbų tvarkoj, be būtinai laikyti reguliarinius
einamų valdybos raportų ir narių susirinkimus kas mė Kliubas vasario 1 d. nutarė
J. L. Pasa karais
apyskaitų, plačiau buvo ap nesi. geriausiai kad paskirtų pirkti nuosavą namą. Vasa
OPTOMETRISTAS
tarta socialistinių prakalbų kurią vieną dieną kas mė rio 2 d. namo užpirkimas
Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra
Ofiso valandos:
surengimas Mass. valstijos nesį. kad kuopų nariai ir jau padarytas. Pinigų sukė
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
kolonijose ir, vėliau, vasa kitos organizacijos žinotų, limo tikslu kliubas kovo 19
SOUTH
BOSTON
CAFE
Seredomis:
ros veikimas. Prakalbas ma kurią dieną socialistai laiko d. rengia vakarienę South
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
Bostono Liet. Pil. Draugijos
noma surengti didesnėse ko savo susirinkimus.
Vincą* Balukoni*, Savininkas
447 Broadway
2) LSS kuopos turi dėti svetainėje.
lonijose dar šią žiema, o vaSO.
BOSTON, MASS.
Kliubo Koresp.
sarai numatyta sutelkti jė- visas pastangas, kad Į orgaPagamiua gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
DII. G. L. KILLORY
kai patarnauja.
(11-24)
DAINININKĖ MARIJONA KIŽIUTĖ

L. R. Draugijos centro
tarimai

Fagavo automobilių

Vietines Žinios

KVIEČIAME!
Franas Adomaitis buvo
21 metų amžiaus, nevedęs,
ir tarnavo Amerikos kariuo-j
menėj kaip First Class Private. 1945 metų vasario 9
d. jisai žuvo Pacifiko salo
se. netoli nuo Japonijos, ko
vodamas už Amerikos lais
vę. M vi imas musų sūnūs,
lai būna jam amžina ramv-j
bė!
J
Pamaldos jo atminčiai įvyks kataliku koplvčicj, va
sario 9 d., 6 valandą ryto,
Cambridge. Mass.

IX(OME TAXŲ RAPORTAI

60 SCOLLAY' SQUARE. Room 27
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikriniai*
Valandos:
Nuo 0 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Kai turėsite progos, užeikit pas mu?
pažiūrėti BRANGMENŲ (Jetvelry) ir DOVANŲ

(gifts), grožio specialistų parinktų.
Nuo sausio 15 iki vasario 15. 1946 m.,

vra NUPIGINTAS PERMANENT VVAVE:

$15.00 už $101H)

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

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

Nubudus

l

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)

Pcrkraustom
ėia pat ir į to-|
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADH’AY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 1<’>18

