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41 METAI

Žada Pastatyt Per Du Metus
Tris Milionus Namų

Amerikos valdžia yra nu
šią savaitę Valstybės sek Nesutaria, ką daryt
Streikų padėtis
sistačiusi
pastatyti per arti
retorius J. F. Byrnes pa
su
pabėgėliais
miausius du metus 2,700,skelbė slaptą Jaltos sutartį
Didieji streikai Amerikos 000, o gal ir visus tris mi
tarp Amerikos ir Rusijos dėl
rramonėj vis dar nesibai- lionus gyvenamų namų. Tuo
Europoje yra pusantro
Kurilų šąlu ir dėl Kinijos
ria. Plieno streikas jau tę- tinsiu vyriausybė nrašo iš
padalijimo. Už Rusijos įsi milionc pabėgėlių, kurie ne
jiasi ketvirtą savaitę. Auto- k
sJįrtj ČOO.OOO,traukimą į karą prieš Japo gali grįžti į savo tėviškes.
.uobilių
streikas
jau
eina
000
%
oler
f
, .
niją Amerika pažadėjo ru Iš to pusantro miliono pa
-rys
menesiai.
General
Moh
•
siūlo
sams atiduooti pietinį Sa bėgėlių 800,000 yra lenkų,
.ors elektros prietaisų dirb-f patrigubinti
* : ' Vyriausybė
kurie
turės
gyventi
bena

statybos
darbi
chaliną, Kurilų salas (ilgą
,uvių darbininkai (25,000 ninkų skaičių, sustabdyti
mių
gyvenimą
po
demokra

salų juostą, 750 mylių ilgu
treikierių), susitarė grįžti į nereikalingą statybą ir mes
mo? nuo Kamčatkos iki Ja tijų laimėjimo, o kiti yra
darbą,
jie gavo uždarbių pa ti visas jėgas į gyvenamų
ponijos l ir Kinijos žemėse lietuviai, latviai jugoslavai
kėlimą po 18Ų> centu į va namų statybą.
DOROTHY JEAN CARTER
CAPT. VVALTER P. BRIGGS
HARRY N. ATIAS
“pripažino” nisams Dairen ir t.t.
landą.
Jungtinių Tautų Organi
ir Poit Artūro uostus. Be
šiomis dienomis VVycming valstijoj sudužo didelis c rlaivis, kuris skrido
New Yorko uosto vilkstiPagal vyriausybės planą
to. Amerika pripažino Ru zacija. kuri dabar posė
Nev Yorkan su 18 keleivių. Lėktuvas atsimušė j kalno viršūnę, kurios per
ninkų
(tugboats)
streikas
bus
statomi nedideli namai
sijai teisę į Mandžurijos džiauja Londone, svarstė tų
sniegą lakūnas, turbut, negalėjo pastebėti, čia parodyti 3 asmenys, prigulėję
sustabdė
visą
New
Yorko
nebrangesni,
kaip $6,000
gelžkelį ir sutiko pripažinti pabėgėlių klausimą. Klausi
prie orlaivio įgulos: kap. Briggs, Dorothy Carter ir Hariy Atlas. Žuvo visa
uosto veiklą, miestas atsidu-į vertės ir ne daugiau, kaip
Rusijai “laukutinę” Mongo mas buvo svarstomas eko
įgula ir keleiviai — 21 asmuo iš viso.
re be kuro ir pradeda truk-'$50 mėnesinės nuomcs. Dar
liją. Amerika pasižadėjo da nominėj ir socialinėj J. T.
ti maisto. New Yorke strei- šiais metais tokių namų bus
lyti spaudimą Į Kiniją, kad O-jos taryboj. Sovietų Ru
tiktai 3,500 vilksti- pradėta statyti 1,200,000, o
Rusai atsisako ap- Reikia gelbėt badau- kuoja
Amerikos karo
kinai atiduotų msams savo sija ir Rusijos pastatytos vy
ninku, bet 8 milionai New ateinančiais metais tokių
žemes ir Mandžurijos gelž riausybės Lenkijoj ir Ju
leisti
Mandzuriįą
įančią
Europą
laivynas
Vorko gyventojų dėl to ia- namų bus pastatvta pusantkelį. Vėliau sudalyta “drau goslavijoj, reikalavo, kad
bai
nukenčia.
ro miliono. Plačiai užsimogingumo” sutartis tarp Ki visi pabėgėliai butų grąžin
Prezidentas Truman įsa . Vyriausybė taiko streikie-i jus, per du metus galima
Amerikos karo laivynas Reikalauja kontroles ant
nijos ir Rusijos buvo sutar-1 ti prievarta namo. Rusai su taikos
kė
sulaikyti snapso ir alaus rius su darbdaviais. Laukia-! pastatyti net 3 milionus gyMandžurijos pramonės
metu susidės iš 319
ta Jaltoje, kinams nedaly tiko padalyti išimtį tiktai karo laivų,
gaminimą iš kviečių ir išlei ma, kad valdžia pakeis šalvenamu namu.
kiekvienu
vaujant, o kinai noroms ne ispanų lojalistams ir žy metu bus kurie
..
Jau tretį kaitą rusai ati do parėdymą, kad ameri- vo politiką dėl kainų “Iu-Į
stoti
norom* turėjo jiems primes dams. Tų tautybių pabėgė kraštą ginti.pasirengę
bų
”
ir
tuo
budu
darbdaviai;
Didelis
gyvenamų namų
Tie laivai tu deda laiką, kada jie apleis kiečiai vartotų truputį juotrukumas
verčia
vyriausybę
tas Jaltos sąlygas priimti, i liams rusai sutinka leisti rės 3,627 orlaivius.
Mandžuriją. Šį tretį kartą desnę duoną. Taip sutaupy- 'mlės atsigriebti aukštesnė
60
G
to
likti
pabėgėliais,
bet
visi
ki

Jau praeitą savaitę pa
rusai sauvališkai atsisakė ta duona bus pasiųsta į Eu- mis kainomis už pakeltus imtis plačios statymo pro
gramos. Vyriausybė kviečia
aiškėjo, kad Jaltoje buvo ti pabėgėliai turėtų būti laivyno, bus Pacifiko vande apleisti Mąndžuriją ir per-ropą. kur mifionai žmonių darbininkų uždarbius.
o 40'7 Atlanto vande
padaryta slapta sutartis prievarta grąžinti ) namu?, nyse,
AigtGYU
x X. iiiv į tos programos vykdymą
leisti
ią Kinij*ai. Kartu rusai badauja.
nyse.
arba
kitaip
pasakius,
turėtų
tarp Amerikos ir Rusijos*
Chase bilių apie streikus statybos imonininkus ii* dar
Virš to. Amerika laikys pareikalavo irKinijos. kad
140 milionų europiečių bet abejojama ar tas bilius bininkus. Programos įvyk
dėl Kniics išlicitavimo ir būti atiduoti rusams.
į
Demokratinės šalys su to atsargoje didelį karo laivy- kinai įsileistų rusus į Man—šiais
metais gauna tiktai a- praeis senate, kur daug se dymas pareikalaus įtemnti
dėl Kurilu salų perleidimo
ną.
kurs
greitu
laiku
galės
1
džunjos
pramonės
valdymą.
;
‘
p
ie
2t
noo kalorijų maisto, o
kiu
pabėgėlių
klausimo
“
iš

bet _
Amerika
gali tą
Rusijai. Šia savaitę ta sutar
natorių jam yra priešingų.!-jėgas,
,
..
,
būti
mobilizuojamas,
jei
Del
šito
rusų
reikalavimo
eikokg
100,000.000 žmonių Darbininkų
sprendimu
”
negalėjo
sutik
tis paskelbta. Rusai pasižauniios
veda!
P
ada
’
yti.
Dabartiniu
laiku
dėio už tą kainą suvaryti ti. Anglijos atstovai pakar tarptautinė padėtis ar iški- na deiybcs tarp nišų ir ki- Europoje turės tenkintis griežtą kovą prieš ta biliu.
Ameriką jaučiamas
1,500 kalorijomis per die__________ _
‘ ! didelis gyvenamų namų tru
peilį į Japonu nugarą. Kaip totinai priminė nisams, kad lę karo veiksmai to pareika- n iečių
Į fe Mandžurijos praneša.
tuo tarpU Amerikoi vi,
kūmas. Ypač daug varge
žinoma, rusai kariavo su ja Marksas ir Leninas naudo lautų.
šalia
stipraus
karo
laivypa
ten
kąs
dieną
gali
įskilbutiniai
žmonės suvartoja OLANDAI SIŪLO INDO- turi pakelti iš karo grįžę ve
josi
azylio
teise,
kada
jie
ponais tiktai dvi dienas, bet
pilietinis karas. Kinų ko per dieną 3.600 kalorijų
NEZIJAI LAISVĘ
.teranai, kurie negali suras
jie gavo pilną kainą ir dar turėjo apleisti savo šalis ir no Amerika laikys šimtus
visokių
pagelbinių
laivų,
!
P°
kanuome
gyventi
svetur.
Kodėl
da

maisto. Prezidento parėdy.-------| ti butų išnuomuoti. Jie pir
daugiau.
kurie
moderniškam
laivynui
n
čs
apsauga
esą
įsistiprinę
mag
truputi
pablogins
musų
bar
nišai
nenori
pripažinti
Olandijos
gubernatorius
miausiai ir bus aprūpint"
šias dienas atėio žinia,
savo
režimo
priešininkams
yra
būtinai
reikalingi.
Tai
kai
kuriose
Mandžurijos
vie<j
uona
.
bet
daugeliui
žmoIndonezijai,
J.
van
Mook,
naujais butais,
kad ir “vidutinė” Mongoli
visokie
transporto,
iškeir
gali
praduti
karo
n
j
u
j/
uroDG
i
tas
pa^os
gauti
tų
teisių,
kokiomis
naudojo

yra
pasiūlė Indonezijos vadams.j
ja “reikalauja” nepriklau
veiksmus.
si
Leninas?
J
tą
klausimą
kaip išspręsti Indonezijos' vyriausybės statybos proir
specialiniai
laibarnieji
labai
trūkstamo
maisto.
som vbės nuo Kinijos. Tas
rusai
nieko
neatsako,
bet
klausimą.
Olandija siūlo In- grama jau susilaukė dide
j.-j- 
vai.
Mandžurija
yra
turtin

reiškia, kad Kinijos licitaciPrezidentas
sakė,
kad
lio
pritarimo
krašte.
Kai
ku
reikalauja
išduoti
jiems
pa

giausia Kinijos dalis ir ru
donezijos gyventojams laja eina ir toliau, o rusai ne
jeigu
reikės
išgelbėti
15
mi

rie
įmonininkai,
kaip
Kaisutinka trauktis iš Mandžu- bėgėlius ir jau. Rusai sako, KOKIAS ALGAS GAUNA sai nenori to krašto atiduo lionų europiečių nuo bado bai plačią autonomiją, maž
daug kokią turi Angluos ser, vyriausj-bės programai
ti Kinijai: jie delsia pasi
rijos. Stalinas gavo užmo- kad palikus pabėgėlius ne
mirties,
amerikiečiai
sutiks
UNIJŲ VADAI
grąžintus
namo,
jų
tarpe
dominijos ir sako, kad po visiškai pritaria. Kiti abejo
traukimą iš ten. reikalauja
kesni. bet jis tuo nenori
vėl
grąžinti
racionavimo
veisis fašistai ir drums So
sau vis daugiau teisių, gink
kurio laiko Indonezijs gy ja, ar programa galima bus
tenkintis ir ima daugiau.
knygutes
ir
tuo
budu
taupy

CIO
unijos
paskelbė
pi

vietų “įtakos sferos” ramy
luoja vietinius komunistus
ventojai galės visai laisvai vykinti. Ypatingai vyriau
ti
maistą
badaujantiems.
niginę
atskaitą.
Iš
jos
ma

ipsispręsti, ar jie nori nu sybės programai pritaria
bę.
ir vargu ar Kinija galės at
AMERIKA PALAIKO
tyti,
kokias
algas
gauna
Jungtinių Tautų Organi
traukti visus ryšius su Olan tie, kurie dėl butų trukumo
gauti tą savo provinciją.
ANGLIJĄ LONDONE
ISPANIJOJ
BADAS,
aukštieji
unijų
vadai.
Aukš
zacija nieko ir nenutarė pa
dija, ar galės pasilikti su laugiausia kenčia.
SAKO FRANKO
čiausią algą moka plieno
bėgėlių
klausime.
Reikalas
a laisvoje sąjungoje.
Rusija apskundė Angliją
BAISUS SPROGIMAS
darbininkų unija savo pir
paliktas
socialiniam
ir
eko

Jungtinių Tautų Organiza
Olandija siūlo Indonezi
STALINAS LAIMĖJO
Ispanijos diktatorius, ge
mininkui P. Munay, jis gau- PARAKO DIRBTUVĖJ
cijai dėl anglų kariuomenės nominiam komitetui “svars na $20,000 per metus. Pas
ai nepalyginamai didesnę
SAVO “RINKIMUS”
nerolas
Franko,
kalbėjo
Šebuvimo Indonezijoj. Rusai tyti” ir jieškoti kokio nors kui seka kriaučių unijos,
aisvę,
kokią
turi
Ukraina,
Pennsauken, N. J. para ■rovijes mieste. Ten jis viereikalavo pasiųsti Į Indone sprendimo.
Praeitą sekmadieni Rusi
jos pirmininkas Hillman ko dirbtuvėj įvyko baisus ai pripažino, kad daugelis .urios atstovas iškėlė Jung
ziją J. T. O-jos komisiją, iš
inių
Tautų
Organizacijo
■monių
Ispanijoj
kenčia
ba
oj
atsibuvo “rinkimai.”
gauna $15,000 per metus. sprogimas. 3.000 svarų pa
tirti padėtį. Amerika tam W. CHURCHILL APLAN Tekstilės darbininkų uniia rako dėl nežinomos priežas lą. Bet už tą badą Franke ndonezijos “klausimą.” Uk- ^alsavo 110.000.000 žmonių
pasipriešino. Amerikos at
KĖ PREZ. TRUMANĄ
ir krautuvių tarnautojų uni- ties sprogo ir pridarė dide kaltino ne savo diktatūra aina yra rusų valdoma So- už valdžios pastatytus kanstovas sakė. kad padėtis In
:a savo pirmininkams moka lių nuostolių. Sprogimas į- :et “užsienių valstybes,” /ietijos dalis, tik iš varde ’idatus. Balsavimas buvo
donezijoj negręsia pasaulio
Praeito sekmadienio va oo $10.000. automobilių vyko šeštadienio nakčia, to urios trukdo Ispanijai at- i yra autonomiška. Ukrai jriverstinas.
Kiekvienam
taikai, o pasiuntimas komi kare Winston Churchill at darbininkų unija savo pir dėl žmonių auku nebuvo. tatyti krašto ūkį. Ispanijos nos atstovas J. T. O-jo , alsuotojui pasporte buve
sijos visai nepagreitint tai lėkė orlaiviu į Washingtoną mininkui moka $9,000 per Sprogimas buvo girdimas monės betgi žino. Kas su Manuilskis. yra Maskvon a/ymima, kad jis dalyve
kos ir ramumo atstatymo to aplankyti prezidentą Tru- metus. Kitos unijos moka 10 mylių atstume ir net to griovė Ispanijos ūkį ir del- valdininkas.
o balsavime. Kiekviena
je šalyje. Todėl Amerika maną ir pasitarti su juo dėl žemesnes algas.
balsuotojas gavo du lape
liau. Visi apylinkių gyven o žmonėms ten tenka taip
“užblokavo” rusų siūlymą tarptautinės padėties. Chur
SUNKIAI NUBAUDĖ
liūs su dviem kandidatais
tojai buvo prižadinti iš mie- skursti.
ir iš jo nieko neišėjo.
MERGINOS
UŽPUO

chill rengiasi greitu laiku
vienas kandidatas į Aukš
goSTALINAS SKELBIA
LIKUS
pasakyti svarbią kalbą, o
čiausią Tarybą, kitas į Tau
NUSIŽUDĖ DEL SLOGOS
REIKALAUJA MOKĖTI prezidentas Truman jį per NAUJĄ PIATILIETKĄ
tų Tarybą.
Balsuotojas
T.
ISPANIJA NEBUS J.
300 MILIONŲ DOLERIŲ statys publikai. Churchill
Trys jauni vyrai, kurie prie valdininkų akių, tuos
Vienas newyorkietis, Ja- pasigavo keliu einančią 15 lapelius metė į baksą.
Suktųjų “rinkimų” išva
O-JOS NARYS
dabar ilsisi Miami Fla.
---mes
Moran, 60 metų amž., metų mergaitę, įsitempė ją
karėse Stalinas paskelbė,
Vedant pasitarimus dėl
kad Rusiioi bus vykdoma J. Tautų Organizacijos pagavo šaltį prieš naujus į savo automobilių, prismau Jei kas reikalavo, galėjo
aikcs su Italija. Rusijos at
stovas iškėlė reikalavimą, SUĖMĖ KORĖJOS TE nauja piatilietka. arba pen seimas nusprendė U bal- metus ir niekaip negalėjo gė ir išgėdino, buvo nuteisti ir “slaptai” balsuoti. Jis
RORISTŲ GENGĘ
<ad Italija sumokėtų Rusi
kių metų planas. Pagal ta sais neįsileisti Ispanijos į jo atsikratyti. Sloga jam kalėiiman nuo 40 iki 50 me galėjo užlysti už uždangalo
planą numatoma Rusijoj Jungtinių Tautų Organiza- taip įkyrėjo, kad jis nutarė tų. Vienas jų vadinasi John ir ten įmesti korteles su
jai 100 milionų dolerių ka
Amerikiečių vadovauja žymiai pakelti plieno, čugu- ciją. kol toje šalyje vieš- nusižudyti ir- tuo budu tik- Blondin. 22 metų amžiaus! kandidatų pavarde.
Bet
ri nuostolių atlyginimo ir
pataus
generolo
Franko
dikrai
ir
galutinai
atsikratyti
ma
Korėjos
policija
suėmė
200 milionų dolerių Jugono. anglies ir kitu išdirbi
ir vedęs; antras, Ėlmer Me- (*.au^ tokių drąsuolių neatdavijai, Graikijai ir Alba teroristų gaują, kur’ ketino nių gamybą. Ypatingai Sta- tatura. Kai kurie J. T. O-jos nuo slogos. Praeitą šešta- lanson, 30 metų amžiaus, s!ra”°- *5° slėptis nuo šyienijai. Rusai reikalauja duo- si nužudyti vieną iš dešinių t linas žadėjo sustiprinti rau nariai siūlė visoms šalims'dienį policija rado Morali irgi vedęs; trečias. Rolland -jų valdžios akių, jei esi is;i jiems Italijos dirbtuves jų Korėjos vadų. Teroristai donąją armiią ir remti mo nutr aukti santykius su fran- ant suolo parke su persau- Morin. 27 metų, nevedęs. tikimas Stalino imperijos
už reparacijas. Ypač rusai buvę atvykę iš rusų okupuo kslininkų laberatoriias. kad kine Ispanija ir pripažinti ta galva. Mirdamas Moram
pibetis? Balsuok viešai ir
pasivvti ir Meksikoje įsikūrusiarespu- paliko laiška. kuriame aiš-' Visa tai atsitiko Pittsf’el- tylėk! Taio ir darė milionai
norėtų gauti gerai įrengtus tos Korėjos ir norėję paša Rusija galėtų
[talijos automobilių fabri linti jiems nepatinkamą de pralenkti visas kapitalisti- blikonišką Ispanijos
vai- kinąsavo saužudystėsnepa-do apylinkėj, Mass. valstirusų ir PusL'os
pavergtų
šiniųjų korėjiečių vedą.
nes šalis.
' džia.
prastą priežastį.
joj.
.
žmonių Baltijos šalyse.
kas.
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Antra* puslapis

SKRAIDOMAS AUTOMOBILIS

Kas Savaite
Kai -Jungtinė kvailystė? ( “Nelabai reikalinga’
1•
11*
T•
1
* A
Juo toliau, tuo labiau aiš Vienas komunistų laikraš
kėja, kad Jungtinių Tautų tis praneša:
“Chinijos komunistų va
j Organizacija (UNO) eina
velionės Tautų Sąjungos ke das generolas Chu Teh pa
liu.
reiškė, kad Jungtinių Vals
Tautų Sąjungą palaidojo tijų karinė misija Chinijoj
Amerikos izoliacija; Jung nelabai reikalinga.”
tinių Tautų Organizaciją
Girdi, “tą misiją pasky
laidoja Rusijos sabotažas, rė prie generolo Čiang Kaištai pavyzdys:
šeko; jos vyriausias tikslas
Stalino klapčiukas ir bu buvo — organizuoti, lavinti
delis Višinskis vetavo Sau ir ginkluoti reakcijos armi
gumo Tarybos rezoliuciją. ją prieš Chinijos liaudį.”
Štai vėliausias išradimas — skraidomas automobilis. Juo galima va
Mat, Saugumo Taryba išteiTai iš piršto čiulptas me
žiuoti keliu ir galima skristi oru. Jeigu ant kelio pasidaro didelė kamšatis, j sino Angliją, kurią kaltino las. Misija buvo paskirta la
toks automobilis išskečia sparnus, atmeta i užpakalį uodegą ir pakyla oran.
tie patys Stalino klapčiukai. vinimui kinų armijos kovai
Čia šitokia mašina parodvta skrendant viršum Gari ando miestelio, Texas val
Reiškia: žingsnis pirmyn prieš japonus.
stijoj. Ji neša du pasažierius ir daro 125 mylias į valandą. Ją varo 125 ark
ir du atgal.
Komunistas butų ne ko
lio jėgų motoras, kuris yra vėdinamas oru. be vandens. Nuleistais sparnais
Toji veto teisė yra biau- munistas, jei jis nebūtų me
jis lengvai telpa į paprastą garažą.
riausias humbugas. Ji nelei lagis.
do, ji neleis jokį klausimą Amerikos lietuvių istorija
rimtai išspręsti.
Vienas chicagietis, E. J.
Jei taip, kiek naudos iš
Kubaitis,
nori parašyt Ame
tcs Jungtinių Tautų Organizacijos'f Ar ji nepavirs į rikos Lietuvių Istoriją. Rei
kėsią pusantrų metų laiko,
Jungtinę Kvailystę?
Gerbiami draugai!
kad ją paruošti spaudai.
Kadangi musų kuopa, ar Ir kitas pavyzdis
Ta diplomatija mano, kad il
Kubaitis prašo organiza
C. C. F. skyrius, kaip mes
gainiui tas sumažins rusų
Amerikon
buvo
atvykus
cijų
kooperacijos ir me
Nuo Lietuvos valstybės mą kartą vėl įsitraukė į pla- čia vadinamės, turėjo šokius
spaudimą į Balkanus, Iraną ir
speciali
komisija,
rasti
tin

džiagos.
galo lietuviai iš kelių kartų čią kovą už savo šalies ne “Keleivio” namo fondo nau
Turkiją.”
Tai ne vieno žmogaus
ėmėsi ginklų ir kruvinose priklausomybę ir socialines dai, tad dabar visą likusį kamiausią vietą Jungtinių
Tautų
Organizacijos
būsti

darbas.
“Sandara” teisingai
Stalinas, kaip ir Hitleris, kovose bandė atgauti savo reformas.
nuo šokių pelną ir siunčiu
nei.
Vienas
tos
komisijos
pastebi,
kad “nežinant viso
garsiai dejuoja ir skundžia salies nepriklausomybę. .
1905 metų revoliucija bu- Tamstos vardu.
si dėl jam daromų skriaudų.
To pelno susidarė viso narys buvo stalincas Sak- plano ir krypties, sunku y1794 metais, 1831 metais vo nuslopinta. Bet neilgam,
Skundžiasi ir vagia, dejuo ir 1863 metais Lietuva su 1918 metais, pasauliniam 20 dolerių, nors ir nedide sin. Jis patyrė, kad musų ra pasakyti apie vertę to bu
ja ir plėšia, meta kaltinimus ginklais kovėsi už savo lais- karuj įsisiūbavus ir einant lė suma, vienok dar ir ne valstijos teisėjas Swift kri simo veikalo.”
Bet gera Amerikos lietu
ir puola kaimynus, o Ame vę. Toms kovoms tada va- pj^e gajo lietuvių tauta ir paskutinė. Yra pasižadėju tikavo Rusiją ir—gvoltas!
vių
istorija butų reikalinga.
Užsispyrė, žmogelis, kad
rikos “filosofai” Stalino dovavo pažangioji bajorija, Vgj gavo progos paskelbti sių pavieniu draugų parem
Kodėl
prie to darbo nesu
skundus ima už gryną pini kuri kovas už nepriklauso^ pasauliui laisvės reikalavi- ti “Keleivį,” tad dar gausi Massachusetts valstijoj ne
gą ir pataikauja plėšikui
mybę jungė su vidujinėmis mą 1918 metų vasarįo 16 te ir daugiau, o gal ir neuž gali būt J. T. O. būstinė, traukti didesnį būrį žmonių
nes joje gyvena “fašistinis ir daugiau žinomų, negu
reformomis. Visose tose d .Lietuvos Taryba, socialis- ilgo.
1 sumanytojas?
Tuo tarpu priimkite sky bestija” Swift...
kruvinose
kovose
aktingai
t
ams
j
r
demokratams
pasiuAMERIKA LONDONE
Swift pasakė, kad Rusija1 Kvislingas grūmoja!
riaus vardu siunčiamus svei
dalyvavo ir Lietuvos valstie- ijus< priėmė nutarimą:
turj pren)jerą
čiai, kurie dėjosi į kovą
kinimus ir linkėjimus visad esanti bedieviška - koks'
Lietuvos
Taryba
savo
posėdy

čia
įžeidimas?
Ar
ant
Krem

Londone posėdžiauja J. prieš carų valdžią, kad iš je vasario 16 d.. 1918 metų, eiti tiesiu ir sąžiningu keliu,
kvislingą, Morawskį. Kalbė
su nepalaužiama energija ir liaus sienų jau neliko Šukio damas profesinių sąjungų
Tautų Organizacijos visuo kovojus sau laisvę nuo bau
vienu balsu nutarė kreiptis: į ryžtingumu. Jūsų prieteliai “religija, tai nuodas darbi
tinas susirinkimas. Kokią džiavos.
suvažiavime jis užakcenta
Po paskutinio kruvino su Rusijos, Vokietijos ir kitų val- ir draugai įvertindami kil ninkams”? Ir kurisXX JStalino
politiką ten atstovauja A________ >> vo, kad—
vyiMtusyoes šiuo pareis- nįus darbus, Visad bus nUO-,_popas spaviedoja
draugą
merika. galingiausia pasau kilimo, 1863 metais, Lietu styDių
“Musų tvarkos, musų pro
kimu:
širdųs
talkininkai
ir
rėmėŠaksiną?
lio demokratija, kuri, jei voje buvo užviešpatavusi Lietuvos Taryba, kaipo vie
niekas nepakeis.
Saksiniam ir Višinskiam gramos
norėtų, galėtų paimti į sa kapų tyla. Dešimts tūkstan nintelė lietuvių tautos atsto jai. Taigi, su šiuo kukliu
Kas
atsistos
mums skersai
vo rankas pasaulio vadova čių Lietuvos žmonių, bajo vybė, remdamos pripažinta sveikinimu, priimkite C. C. ne vieta padorių žmonių vi kelio; tas turės žūti. Musų
vimą ir parodyti visoms rų ir valstiečių, tada atsidū tautų apsisprendimo teise iri F. skyriaus dvidešimts do- suomenėje. Jie geriau vyktų yra 50,000 ir mes galėsime
Afrikon — “monkes mon- lengvai apsidirbti su prie
tautoms kelią iš pokarinės rė caro kalėjimuose ir ištrė lietuvių Vilniaus konferencijos
kinti.”
Su gilia pagarba.
suirutės į teisingą ir pasto mimuose. Šimtai vadų buvo nutarimu rugsėjo mėn. 18-23
šais.”
vią taiką? } tai atsako iškarstyti. Daugelis žuvo ko d.. 1917 metais, skelbia atsta
Melagis
apie
save
Kada banditas užpuola
O. Indrelienė,
vose. Keli tūkstančiai turė
“New Leader” sekamai:
beginklį
žmogų, jam lengva
CCF.
skyr.
iždin.
Brooklyno komunistų
jo bėgti į užsienius gelbėda- tanti nepriklausomą demokra
“
apsidirbti.
” Lenkų tauta
“Laisvėje” skaitome:
tiniais pamatais sutvarkyta
“Amerikiečiai turi pripažinti damies nuo caro budelių.
Gerbiami Draugai:
“Melas yra bene sunkiau irgi beginklė ir raudonųjų
Lietuvos valstybę su sostine
tą faktą, kad musų delegacija
Po
1863
metų
“
tylos
”
Lie

Priduodu
penkis
dolerius
sia profesija. Nerasi pasau okupantų nevalninkė — ta
Vilniumi ir tą valstybę atski
Londone vaidina toli gražu ne
tuvos atgimimas ėjo labai rianti nuo visų valstybinių ry į “Keleivio” namo fondą ir ly melagio, kuris anksčiau visi žino.
didvyrišką vaidmenį. Dabartį
iš lėto. I tą atgimimą iš pa- šių. kurie yra buvę su kitomis linkiu, kad laikraštis grei ar vėliau nebūtų sučiuptas
Iki šiol mes nežinojome
niu metu anglai, o ne rusai ir
vien
to, kad Lenkija turi
lengvo
įsitraukė
Lietuvos
tai
išbristų
iš
skolų
ir
gy

už liežuvio” (“Laisvė,” va
tautomis.
ne amerikiečiai paėmė morali
vos 50,000 komunistų — la
liaudis, paprasti žmonės.
Drauge Lietuvos Taryba pa vuotų ilgus metus savo nuo sario 4, 1946).
nį vadovavimą tautoms. Tai
Jų
pastangomis
atsirado
nesavame
name.
Su
draugiš

Pasakyta gryniausia tie šelį 27 milionų juroje. Bet
reiškia, kad Lietuvos valsty
yra liūdna tiesa, bet tai yra
legalė
spauda.
Jų
eilėse
kais
linkėjimais,
sa. Ir ją pasakė “Rojus” Mi- “draugas” Morawskis galė
bės pamatus ir jos santykius
tiesa. Ikišiol Amerikos delega
pradėjo rastis kovotojų, ku su kitomis valstybėmis priva
Povilas Monkus, zara, deja, apie save! Gal jo ir pameluoti. Pavyzdžiui,
cija pasirodė nepajėgi ar neno
rie
vėl
iškėlė
nepriklauso

pavyzdžių? prie trijų nulių jis galėjo
lo galutinai nustatyti kiek ga
Blackstone, Mass. Į Jums reikia
rinti atstovauti aiškią, gyvą ir
prisegti dar vieną.
mos Lietuvos reikalavimą.
štai—
lima greičiau sušauktas stei
liberališką politiką ir imti va
šiais metais sueina lygiai giamasis seimas, demokratiniu
Je, lenkiškame Stalino
dovavimą. Dėlto daugelis ma
Gerbiamas drauge redak “Jungtinių Valstijų para rojuje” mažai Adomų.
penkios dešimtys metų, kaip budu visų jos gyventojų iš
ma Argentinai peri karą...
toriau :
žųjų tautų delegacijų jaučia Lietuvos Nepriklausomybės
rinktas.
gilų nusivylimą.”
Atsiliepdamas į kvietimą Anglų armija Graikijoj tar “Kas auksą žemėj randa”
reikalavimas buvo pirmą
prisidėti į draugų talką, pa nauja fašistams... Ameriko- Carizmo laikais Lietuvoje
kartą
iškeltas
iš
pačios
Lie

Pirmo
pasaulinio
karo
už

Tai ne pirmas mažųjų
dėti atmokėti “Keleivio” na- na.
... Vokietijoj
.
, , -samdo m buvo populeri sekamTdai
tuvos
liaudies
eilių.
1896
baiga
leido
lietuvių
tautai
tautų nusivylimas didžiąja
mo skolą, maloniai sutinku
uo^a„ ^en*<us
nelė:
Amerikos demokratija, ar, metais, gegužės pirmą die atgauti savo nepriklausomy prisidėti ir čionai prisiun- fašistus...
fasistlls
“Kas auksą žemėj randa,
Tai yra gryniausias me “Kas iškasa anglis?
teisingiau pasakius, jos gud ną, Lietuvoje susikūrė Lie bę. Tos nepriklausomybės čiu tamstoms čekį vertės
las ir sakomas — toje pat
raujančiais advokatais, ku tuvos Socialdemokratų Par atgavimą mes šiandien ir 35 dolerių.
O kas tur lenkti sprandą,
tija,
kuri
į
savo
programai
minime,
kartu
minėdami
il

“
Laisvėje.
”
Nei
Amerikos
rie šiandien veda Amerikos
“Prieš tą, ką slegia jis?”
Viso gero velijantis,
gas ir baisiai sunkias kovas
valdžia peri karo, nei angužsienių politiką. Apie ką įrašė reikalavimą:
A. K. Neviackas, lų armija tarnauja Graiki-I la ^DalstroY” Ji^ndasUo“Lietuva turi būti nepri už tautinę laisvę ir demok
reikalas ėjo Londone, kada
Norwood, Mass. jes tasistams
fašistams —
- tą
U žino višiaurės Azijojaas^?
buvo svarstoma Graikijos klausoma, demokratinė res ratiją.
publika.
”
Nepriklausomybės ir dė
si, kurie nori bent ką žinoti. dirba politiniai kaliniai. Ju
klausimas? Nagi, apie Grai
Aukų “Keleivio” namui
Tas reikalavimas gimė me kratijos
reikalavimas
Taip, “Laisvės” melas tu
kijos nepriklausomybę. Jei
išpirkti
prisiuntė
šie
drau

Lietuvos
pažangiųjų
darbi

šiandien yra ypatingai svar
ri striukas kojas. Jį lengva maistas tik sausa duona; jų
Anglija ištrauktų iš Graiki
marškiniai — zuperinis maijos savo kariuomenę, Grai ninkų ir inteligentų eilėse. bus, kada Lietuvoje siaučia gai: Toronto, Kanadoje, C. pagauti ir už liežuvio ir už sas.^ Žmonės badauja ir
kijos nepriklausomybė butų Nepriklausomybės idėjos ša "usiškas okupantas su šlykš C. F. Lietuvių skyrius — uodegos.
miršta kasdami auksą.
palaidota. Pačioje Graikijo lininkai tada nebuvo gau čių totalitariniu režimu, $20; Pov. Monkus iš Black Žoliški inteligentai
Galimas daiktas, kad te
je greit įvyktų koks nors sus. Jų balsas, prieš 50 me kurs savo baisumu ir teroru stone, Mass. — $5; Andrius
nai
randasi ir lietuviu. De
Ceslow-Česlauskas
iš
Wood“Amerikos Lietuvis” pa
sukilimas, o sukilėliams į tų, netoli tesiekė. Bet idėja toli pralenkė pikčiausių Mu
ja,
jiems
nevalia dainuoti
talką paskubėtų sutraukta buvo mesta. Ta idėja gimė ravjovų korikų liūdnus lai haven, L. I., N. Y. — $10; skelbė tokią naujieną:
A. K. Neviackas iš No“Artinasi laikas, kada in ‘kas auksą žemėj randa.”
didelė jugoslavų-bulgarų-so- kartu su revoliuciniu dar kius.
rwood,
Mass.
—
$35;
W.
P.
teligentai galės tapti inteli- čekistai statytų prie sienos!
vietų armija ir Graikija bu bininkų judėjimu. Ta idėja
Stalino “rojus” baisesnis
Shalins iš Woodhaven, L. I., gentiškesni tiktai geriant
tų “apspręsta.” Tą žino A- iš pat savo gimimo jungė
už
biblijos pragarą.
AR ŽINOT, KAD N. Y. — $2; Mar. Kundro tam tikrų žolių arbatą... Tos
merikos vadai, bet jie deda socialinius darbininkų ir
tas iš Yonkers, N. Y. — $1; žolės vadinamos Centella Teroras Lenkijoje
si akli ir lopo “vienybę.” valstiečių reikalavimus su
Ant. Butler iš So. Bostono Aziatica... Indusų moksli Jungtinių Valstijų atsto
tautinės
laisvės
reikalavi

Tiesa, anglai palieka Grai
Olandų
kalba
yra
gimi

—
50c.; J. F. Kaytis iš New ninkai tvirtina, kad arbata, vybė įteikė protestą Lenki
mu.
Ta
idėja
buvo
demok

kijoj, bet už tai ačiū ang
Haven, Conn. — 50c., Ane padaryta iš sudžiovintų la jos k visi ingų valdžiai. Mat,
lams, o ne galingiausios ša ratiška ir revoliucinė. Ple ningiausia anglų kalbai.
lė
Liutkuvienė iš Bridgewa- pų, padalys genijus iš idio sužinota, kad Lenkijoj siau
čiantis
socialistiniam
judė

lies vadams.
Pirmąjį
instrumentą
že

ter,
Mass. — $2; Kaz. Kuc- tų.”
jimui, ta idėja vis labiau
čia baisus teroras. J čekistų
sklido ir pagaliau ji virto mės drebėjimams rekorduo- burskienė iš Bridgewater,
Fine! O kada brolis Ky rankas vėl pateko tarp 75Jungtinių Valstijų vyriau visos lietuviu tautos reika ti išrado kinas Chang Heng, Mass. — $1; Vikt. Šarkiu- bą užsisakys “centellos azia- 100 tūkstančių žmonių.
sybė daugiausiai pinigų lavimu. 1905 metais visą 132 metais po Kristaus.
nienė iš Bridgewater, Mass. ticos”? Butų tikrai įdomus
Pasaulis baisėjosi hitleri
— $1.
/
gauna iš taip vadinamų “in- Rusiją krėtė revoliucinis
eksperimentas ir Worceste- niais galvažudžiais. Kada
Jungtinių Valstijų prezi Visiems aukavusiems rio lietuviai gal liautųsi šai- nors jis taip pat baisėsis ir
come tax” ir mokesčių už drugis, o lietuvių tauta, po
svaigiuosius gėrimus, ypač 1863 metų kruvinu kovų ir dentūrą kasmet vizituoja a-’draugams tariame širdingą pytis, kad pas tą brolį “this staliniškais riezninkais.
vėlesnių persekiojimų, pir- pie milionas žmonių.
! ačiū.
and that” nekorektinga.
degtinę.
St. Strazdas,

rint susitaikinti su Rusija, |
Amerikos apyzinimo filoso
fai skaito reikalinga priimAmerika nutarė pripažin- ti rusus, kaipo lygius pan
ti Petru Groza vedamą dik- nerius i Japonijos valdymą,
tatorišką Rumunijos vyriau- o tada rusai nebesijaus užsybę. Per 11 mėnesiu Ame- gauti ir atleis savo grobuo
rika tos vyriausybės nepri nišką politiką Europoj ir
pažino ir žodžiais reikalavo Viduriniuose Rytuose. Ame
ją pakeisti demokratiškesne rikos apyzeriai tą politiką ir
vyriausybe. Dabar, po Mas vykdo. Jie į Rusijos agresi
kvos susitarimo, padalius ją Balkanuose. Lenkijoj ir
dėl svieto akių nieko nereiš Irane žiuri, kaip į rusų ne
kiančių neva pakeitimų to- pasitenkinimo pasireiškimą,
ie diktatoriškoje vyriausy tuo tarpu Anglija i tą rusų
bėje, Amerika duoda savo politiką žiuri, kaip į rusų
* alaiminimą dar vienai dik imperializmo agresiją ir no
tatūrai ir dar kartą nusigrę ri jai priešintis. Toliau J. C.
žia nuo vienos tautos sun Harsch sako:
kių pastangų išsivaduoti iš “Tas išaiškina ir Maskvos
diktatūros ir iškovoti sau konferenciją ir vėlesni Ameri
demokratines teises.
kos diplomatijos nenorą leisti
Amerikos pripažinimas, save įvelti i Irano ir Balkanų
pagal žinomo žurnalisto R. ginčus. Maskva buvo ta vieta,
H. Markham pranešimą kur Amerikos diplomatija ban
Rumunijoj sukėlė ne vieno dė susitaikyti su Rusija dei
kių atsiliepimų:
Japonijos, Korėjos ir Kinijos...
RUMUNUOS DIKTATŪ
RA PRIPAŽINTA

“Suprantama, kad pripažini
mas sukėlė daug džiaugsmo
vyriausybės eilėse ir tam tik
ro nusistebėjimo opozicijos ei
lėse. Tas nusistebėjimas yra
todėl toks didelis, kad Angli
jos užsienių reikalų ministeris
ką tiktai viešai skelbė visam
pasauliui, kad Rumunija turi
mažumos vyriausybę, kurią
Rumunijai prievarta užkorė
Rusijos užsienių reikalų vicekomisaras Andrėj Višinskis.
“Tas Bevino pareiškimas pa
sakė visišką teisybę. Tos nuo
monės laikosi ir visi Amerikos
pareigūnai Rumunijoj, neišski
riant nė specialinio tyrinėtojo
Mark Athridge.”

Anglija irgi pripažino Vi
šinskio užkartą rumunams
vyriausybę, bet tą pripaži
nimą apstatė tam tikromis
sąlygomis dėl busimų rinki
mų laisvės. Žinoma, Višins
kio pastatytos lėlės pažadai
ne ką tesveria, bet visgi tai
yra šis tas. Tuo tarpu Ame
rika tęsia apyzinimo politi
ką ir eina nuolaidų keliu
daug toliau, negu kada ma
nė eiti amžinatilsi Chamberlain, užgerindamas Hitlerį.
APYZINIMO “FILOSOFUA

Amerikos nuolankavimas
Rusijos imperializmui ir
tupčiojimas prieš Stalino
diktatūrą turi savo “filoso
fiją,” arba paaiškinimą.
Prieš 4 mėnesius, kada Amerikos visuomenė buvo
draugingesnė rusams, Ame
rikos valdžia laikėsi griež
tesnio nusistatymo santy
kiuose su Rusija. Dabar Amerikos visuomenė jau ke
lia vis galingesnį protestą
prieš nuolaidų ir užgerinimo
politiką, o valdžia lyg tyčia
brenda vis giliau į tupčiojimo ir nuolaidų politiką.
“C. S. Monitor” duoda
labai įdomų aiškinimą šitai
politikai. To laikraščio Washingtone bendradarbis, J.
C. Harsch, sako, Valstybės
departamentas sukurė tam
tikrą “filosofiją” užgerini
mo politikai pateisinti. Ta
atsiprašant “filosofija” su
siveda štai prie ko:
Rusija yra jauna ir ga
linga šalis, labai jautri sve
timai kritikai ir susirūpinu
si išlaikyt savo vietą pasau
lio galybių pirmose eilėse.
Kai tik rusai pajunta, kad
kas nors nori juos nustum
ti į antraeilę vietą, jie tuoj
šiaušiasi ir agresingais veik
smais įrodo savo nepasiten
kinimą. Kaip tik karas su
Japonija pasibaigė, rusai
pajutę, kad juos norima ne
prileisti prie Japonijos val
dymo. Tuo užgauti rusai
“atsigriebė” Balkanuose ir
Viduriniuose Rytuose. No-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

TAS DUONOS NEPRAŠO

ČIA ŽUVO 21 GYVYBĖ

HARTFORD, CONN.

Kas Nauja Brooklyne
Apie kriaučių mitingą

Sausio 23 d. Brooklyno
kliaučiai laikė savo susirin
kimą. Nutarimai jau paskel
bti, todėl paminėsiu tik Įs
pūdžius.
Šiame susirinkime pirmą
kartą pirmininkavo drg. J.
Glaveskas, naujas unijos
lietuviško lokalo pirmininninkas. Drg. J. Glaveskas
yra veiklus žmogus, jis yra
LSS pirmininkas, A. Lietu
vių Tarybos narys, LSS 19
kuopos sekretorius, SLA 38
kuopos pirmininkas, dabar
išrinktas 54 lokalo pirmin.
ir, kaip kriaučių tarybos na
rys, jis turi dalyvauti kas
savaitę posėdžiuose. Gali
ma suprasti, kad tokios par
eigos reikalauja didelio jė
gų aikvojimo. Laimei, mu
sų Juozas yra drūtas ir aš
linkiu, kad jis ir toliau ne
pavargdamas tęstų savo
darbą visose organizacijose,
o mes turėtume imti iš drg.
J. Glavesko pavyzdi ir būti
visi veiklesni.

KAS SKAITO, RAŠO

Musų maršrutas po
Woodhaven, L. 1.

!

PHILADELPHIA, PA.

i Philadelphijos ir apylinHartfordo Liet. Tarybos
: kės lietuviai, bendrai visi. ‘ skyrius turėjo savo mėnesi’ iškilmingai švęs 28 metų nį susirinkimą sausio 17 d.,
Lietuvos Nepriklausomybės lietuvių parapijos mokyklos
sukakti. Lietuvių Muzikos’kambariuose. Kad ir nelasvetainėj, Allegheny Avė., bai skaitlingas susirinkimas
: prie Tilton gatvės, sekma buvo atstovais, vistiek buvo
; dieni, vasario 24 d. Prasidės apkalbėti skyriaus reikalai
i 2 vai. popiet.
ir buvo nutaria rengti Lie
Pasakyti kalbas yra už tuvos Nepriklausomybės pa
kviesta: Jonas Valaitis iš minėjimą, kurs Įvyks vasa
Brooklyno, prof. Alfred rio 17 d., lietuvių parapijos
Senn ir Dr. J. Sugintas, tik mokyklos svetainėj ant Cadabar grįžęs iš karo. Muzi pitol Avė. ir Broad St. kam
kos ir dainų programą at po, sekmadienį, 2:30 vai.
liks inž. W. Norkaus veda po pietų.
mas “Dainos’’ choras, šv.
Yra užkviesti kalbėtojai
Jurgio parap. mokyklos jau iš kitų kolonijų, dainuos šv.
nuoliai perstatys keletą gra- Cicilijos choras, bus solistu
zių vaizdelių, bus gražių dainininkų, muzikos ir kiti
solo dainų ir kitų pamargi- margumynai. Programa bus
nimu.
i turininga ir Įdcmi. Lietuvių
Visų Philadelphijos ir a-: Tarybos skyrius kviečia vipylinkės lietuviu bendrom sus Hartfordo ir apylinkės
'3:ė<rom bus padarytas pa-1 lietuvius atsilankyti i ši pa
reiškimas už Lietuvos lais-i rengimą, pasiklausyti gerų
vę ir nepriklausomybę. Šios J kalbų, pasiklausvti muzikos
šventės proga norime pasi-Į ir dainų, taipgi susikaupti
...._,
.
rodyti gausiomis aukomis, visiems lietuviams kartu ir
ziui ų y eikmiui. Buvo rimto; ribėti lietuvius varguose ir atsiminti savo vargstančius
budo ir draugiškas. Visuo-’^trgmįme
brolius lietuvius Europoje.
met rėmė lietuvybę ir pri-1 Labai prašomi visi, kas Apmąstyti jų šiandienini
Klausė prie lietuvių Dariaus^į^ gajį įr kas tik lietuviui vargingą gyvenimą ir jų
Girėno American Legion1 Jaučiasi pribūti į šį paren-! kančias, ką jie dabar turi
lošt No. 271, nuo pat jo gimą, parodyti savo vienin- pergyventi. Lietuvos Nepri
susiorganizavimo. Už tai yumą ir lietuviškumą, už klausomybės dienoje visi tu
Posto nariai jam išpildė pa- žmonių teises, už Lietuvos rėtume pagalvoti, kaip ir
garbos apeigas su šaulių laisvę ir Nepriklausomybę. kuo galėtume pagelbėti sa
kamanda. Kad jis turėjo
Prašo visus be skirtumo: vo broliams varge esantiem.
daug draugų parodo faktas,
Raudonojo Kryž., Karo
Užtat visi nepamirškite
jogei skaitlingas būrys žmo
Pergalės
Kom.,
BALF
skyr.
vasario
17 d., sekmadienį,
nių palydėjo jį į tą neišven
ir
Liet.
Muzikos
Salės
B-vės
atsilankykit į Liet. Mokyki,
giamą paskutinę poilsio vie
svetainę, 2:30 vai. popiet.
tą — Lietuvių Tautiškas ka Komitetas.
-opines. čia Praną ir paliko
Teko patirti, kad Hart
Lietuvių skyr., Raud. Kr.
me lengvoj naujos tėvynės
ir BAI F metiniam susirin fordo pašalpos skyrius jau
žemelėje.
kime
atsilankė ką tik grįžęs atliko labai gražų darbą
P. M.
iš Vokietijos karys Domi rinkime panešiotų drabužių
ninkas Eraminas, laidotu- dėl nuvargusių žmonių EuBRIDGEPORT, CONN.
viu
Hivektnriiic.
it urna
vai-’ —
rnnnip.
laikui «riau
J—J— Iki šiam
----- --------▼
rvisj, iIkJvUI
IllATVk
Dėdės Šamo kariuomenė :e surinko net 7,000 svarų ir
Amerikos Liet. Tarybos Medical Corps virš trijų pasiuntė Į centrą.
Bridgeporto skyrius rengia metu. D. Eraminas daug palabai gražų paminėjimą Lie pasakoio anie
lietuvius Brangus lietuviai ir lietu
tuvos Nepriklausomybės pa-'; tremtinius Vokietijoi. nes vaitės, tie kurie dar turite
skelbimo 28 metų sukak-Į iam teko\lauę matyti' Lie J atliekamų drabužių ir jų

Vasario 3, kaip pusė PO
devynių iš ryto, mudu su
d. J. Glavesku leidomės vėl
su maršrutu po Woodhaven.
Tai stambi lietuvių koloni
ja!
Vykdami Į Woodhaveną
sustojom pirmiausia pas sa
vo senus pažystamus ir pa
žangaus judėjimo rėmėjus,
draugus Jakščius. Ona Jakš
tienė nesijaučia geroje svei
katoje, sako šaltis ją kan
kina. Frankis Jakštis atro
do gerai. Tai yra seni “Ke
leivio” skaitytojai, jie skai
to ir kitus laikraščius.
Ona Jakštienė yra gavusi
net kelius laiškus iš Lie
tuvos. Tie laiškai nedžiugi
na jos, nes trumpi ir nieko
nepasako. Jos brolis yra iš
vežtas, bet kur — laiškai
nepasako. Visos tos žinios
smarkiai paveikusios ant kas metą parduoda po ke- jau neskundžia daugiau
Onos Jakštienės. Pradėjus lis LSS 19 kp. rengiamos Musų duktė Florence, irgi
kalbėti apie namiškius Lie vakarienės tikietus. Mes pa ‘ mums padeda. Ji yra baigu
tuvoje, tuojaus ji ašaras siūlome ir šįmet jam tą pa si kolegiją, kur prie musų
daryti. Pasiima penkis tikie tokio biznio labai reikalin
braukia...
tus
pardavimui. Paklausė ga. Vienu žodžiu, jau da
Užvedus kalbą apie “Ke
Kriaučių mitingai dabar
me,
ar skaito “K.” Sužino bar tik reikėtų sveikatos, o
atsibūva ramiai, be triukš leivio” perėjimą Į LSS or me, kad skaito, bet nuo būt galima gražiai gyventi.
mo. Seniau būdavo madoje ganizacijos rankas, apie nu standų. Paprašėme užsirašy Pervedus akimis per sie
baubimas, rėkavimai, viso pirkimą namo nuo drg. Mi ti. Jis užsirašė metams ir nas, Joseph Bany Shalins
kios pastabos ne vietoj. Da chelsono, jie labai tam vis nusipirko “K.” kalendorių. diplomas iš Training School
bar kas kita. Susirinkimai kam nuoširdžiai pritarė ir
Pas J. Mačius radome ir for Embalmers kabo ant
eina tvarkingai, visi reika gėrėjosi iš d. Michelsonų. A Sukacką. Pasiūlėme ir sienos. Dukters Florence
lai aptariami ramiai, be kad jie “turbut ar nebus jam užsirašyti “Keleivi.” taip pat diplomas iš kolegikarščiavimosi ir be triukš pirmi lietuviai, kurie savo Jis sako, kad senai stengia-j jos. Puiku, kad musų lietu
mo. Kodėl taip? Rodos, tie Įstaigą pervedė visuome si taip padaryti, bet nepri-Įviai išmokslina savo vaikus!
patys nariai susirenka, o se nei?” Po gražaus pašneke sirengia, tai dabar “užrašy-į XT
.. .. .
niau jie visai kitaip laiky sio, musų prieteliai Jakščiai kitę”! Mes tuojaus jam ir Nuo Sh®llns ’?5>kom« nadavosi susirinkimuose. Man paskolino “K.” namui mor užrašėm “Keleivį.”
1 >?0.' ,nes buY°
Pus? P°
r., . .. T * ..
. Į dviejų po pietų. Tai taip ir
matosi, kad išaiškinimas v- gičiui išmokėti 50 dol. ant
Eidami iš J. Macio uzsu- užbaigėm šios dienos savo
ra paprastas. Seniau lokale vienų metų be nuošimčių.
Bravo
musų
draugai
Jakš

Lrz\.«»n
i trirm
kome
pas jo brolį, kuris gy- Į maršrutą
c iv nuva.
xvuiiiuiii3ixzi visučiai.
vena
skersai
gatvę. Iš ama
J. Buivydas.
kiais suktais budais stengė
Iš
Jakščių,
tiesiai
drožėto
kriaučius.
Čia
pataikėme
si lokale Įsigalėti ir drums
CHICAGO, ILL.
ti ir drumstė, kiek tik ga me Į Woodhaven pas A. ant kieto akmens. Kokių pa
Ceslow-česlauską. Tai se žiūrų jis yra, mes ir šian
lėjo. Jiems svarbu buvo at nas
“Keleivio” skaitytojas dien nežinome, bet barti tai Praną Babilių palaidojus
baidyti narius nuo susirin ir pažangus
judėji gavome. Barė mus nežinia
kimų, todėl jie baubdavo mo rėmėjas. lietuvių
pusėtinai už ką. Žinoma, čia ir biz Sausio 17 d., 7 vai. vak.
ir rėkdavo, kaip laukiniai šaltas. O mesOras
jieškome
po nio nepadarėm, pasitenki mirė Pranas Babilius. Jisai
žvėreliai. Dabar Įvyko per painias Woodhaveno gat
kilęs iš Tauragės apsk..
silaužimas. Komunistų vi ves, kur gyvena A. česlaus- nome tuo, kad mus išvadi buvo
visokiais dyvnais var Eržvilko parap., Balandžių Popiet, 3 vai. šv. Jurgio pa- niŲ gyvenimas yra labai Į
tuos, kuriems tai
sos pastangos nuėjo niekais, kas. Na ir surandame. Gy no
Jaunas
atvyko
į
šią
kaimo.
dais...
rap.
svetainėj,
443
Park'
vargingas, jiems būtinaipa^ai reikalinga. Mes esame
tai jie nebemato prasmės vena gana gražiai. Jam peršalį
geresnės
ateities
jieškoVažiuodami
Jamaica
Avė.
sve.,
bus
labai
svarbios
prareikalinga amerikiečiu pa.,Jmatę daug Europos žmonių
triukšmauti, o gausiai atsi statėme dalyką, kad užraši sustojom pas savo seną prie- damas. dar prieš pirmąjį
žinome, kokis jų gyveni
lankantieji kriaučiai nebe- nėjame “K.”, parduodame telių, p. W. P. Shalins. Šal pasaulinį karą. Karui užė kalbos Lietuvos reikalais, ,-ama ir pagelba. D. Erami ir
mas:
jiems labai trūksta
pakęstų kačių koncertų mi LŠS 19 kp. vakarienės ti- tame ore graboriai netari jus, kaip visus jaunus vy Kalbą pasakys adv. F. J.į nas pasidžiaugė musu phi- drabužių
ir maisto šiuo lai
tinguose. Todėl viskas atsi kietus, imame “K.” namui daug laiko, telefonas ne rus, taip ir velionį Praną pa Bagočius iš So. Bostono.i ladelphiečiu geru šalpos;
buvo ramiai ir tvarkingai. morgičiui išmokėti pasko duoda ramumo, šaukia ir šaukė Dėdė Šamas naujos Kadangi tokį kalbėtoją į | darbu ir pats istoio i musųiku- Šiandieninis jų gyvenimusų koloniją gana sunku, eiles ir tapo išrinktas prielmas tal tlkrai 7ra aPv®rktl"
las. Jeigu kas duoda—ima šaukia. Perstatome jam, su tėvynės ginti.
dažnai
gauti, tai kiekvienas komiteto direktorium Rei-!nas’ ir musu visų yra svenMusų pramonės šakoje me ir aukas.
kokiu reikalu čia atvykom,
Nors Pranas Babilius su Bridgeporto ir apielinkės kalinga mums daugiau to ta pareiga jiems pagelbėti
visur dar jaučiamas darbi
Viską išklausęs A. Čes- tuojaus p. Shalins numetė grįžo iš karo nesužeistas,
kuo kas gali.
ninkų trukumas. Ypač dar lauskas ir sako: “Esu senas dešimkę ir sako: “Penkinė bet jo sveikata buvo užgau lietuvis turėtų dalyvauti ir kiu jaunuoliu!
• A. Sabeika.
J. V. G.
trūksta patyrusių darbinin “K.” skaitytojas. Tai puikus už du vakarienės tikietus, ta. Ir mirė jis vos tik sulau išgirsti tą kalbėtoją, kuris
kų, kurie mokėtų gerai laikraštis! Kas rašinėja du ir pusė už “K.” prenu kęs puses amžiaus. Velionis kalbės apie dabartinius Lie
PRANEŠIMAS F. K. MASAICIUI
dirbti rankomis ir ant ma Brooklyno žinias, tai puikų meratą, 50c. už kalendorių, buvo senas “Keleivio" skai tuvos reikalus.
SPRINGFIELD, MASS.
šinų. Dirbtuvėse dabar pri darbą atlieka! Maikio ir du dol. Į “K.” namo fondą tytojas ir labai mėgo Mai Visi atminkite vasario 17
Pranešu, kad pas mane randasi
tamstos paveikslas, ponas F. K. Maimami ir jauni darbininkai, Tėvo pasikalbėjimas “all- morgičiui išpirkti.”
d.,
3
vai.
popiet.
kio su Tėvu pasikalbėjimus
Pasimirė ilgametė “Kelei- saiti. Prašau jį atsiimti, arba žinankurie nori amato išsimokyti. right.” Pats turinys “K.”
A.
čiųjų apie jį prašau man pranešti
vio skaitytoja
Tai pasakęs užkvietė mu skaityti. Nors pastaruoju
jo adresų, už kų besiu labai dėkin
Uždarbių klausimas pas rimtas ir geras. Bet pasko mis Į viršų. Perstatė žmonai laiku mažai dalyvavo veiki
ga.
kriaučius išsisprendė, unija linti šiuom kartu neskolin kas mes tokie ir pats išbėgo me, bet jaunesnis būdamas
Remkit biznierius, kurie
A. a. Veronika Kazlaus.1. SHEPUT,
išsiderėjo uždarbius ir dar siu, duodu auką $10, toliąu su reikalais. Mes praleido daug pritarė socialistų pa- skelbiasi “Keleivyje.
kienė-Kazakaitė, po sunkios 261 Park Avė., Weehawken, N. J.
bininkai šiuo tarpu yra pa gal ir paskolą duosiu. Taip me gana gerą valandžiukę
operacijos, sausio 4 d. per
tenkinti.
J. J. pat paimu 10 vakarienės ti su p. Shalinskiene pasišne
siskyrė su šiuo pasauliu pa CLEVELANDO LIETUVIŲ ŽINIAI
kietų platinti!
kučiuodami. Ji nusiskundė:
likdama dideliam nubudime Biblijos Studentų paskaitos atsiF. Stankūno dainavimas
Paspaudę A. česlauskui
Girdi, kodėl yra toks užvyrą Juozą Kazlauska, du buna kas septinta dienų, pradedant
nuo 5 vai. vakare, ant Peck
Praeitą savaitę pranešiau, dešinę ir palinkėjome jam vydas tarpe musų lietuvių?
su nus — Vincentą ir Justi lygiai
Hali. 1416 East 82nd ir Wade Park
kad dainininkas F. Stankū ko geriausios ateities. Ponia Kiek mus skundė valdžiai,
ną, dukterį Zosę Kazunie- Avė., Cleveland, Ohio. įėjimas S2nd
.Jurgis Vanagas kalbės dviem
nas dainuos Verdi operoje Česlauskienė atnešė nuo kad mes neteisėtai biznį ve- j
nę, žentą E. Kazuną, anūką Street.
temom: “Dievo Karalystė Nebetoli“
“Kaukių Balius.” Dabar su šaknų ir mes, išmetę po vie dame, kad mes laisnių netu-'
E. Kazuną ir brolį Kazimie ir “Jėzus Kristus bus Karalius.”
žinojau, kad opera bus sta ną, išėjome pas A. Stasiūną, rime. O mes ir laisnius tu
(8)
rą Kazakauską, taipgi kele
toma šeštadienį, vasario 23 A. česlausko kaimyną.
tą tolimesnių giminiu. Sau
rėjome ir biznį legališkai
d., 8:30 vai. vakare, Brook
A. Stasiūnas, tai senas vedėme. Bet ką tu padaly
šio 7 d. tapo palaidota šv.
SKAITYKITE
lyno Academy of Music sve Brooklyno gyventojas. Turi si, vot yra pavyduolių, ku
Mykolo kapinėse, SpringInformacijos Centro
GRAŽIOS EILES, DAINOS fielde.
tainėje.
Kor. gražų nuosavą namą ir yra rie nepakenčia kito tokio,
Leidinius!
našlys. Iš amato kriaučius. kaip jis pats...
Velionė Kazlauskienė bu
IR R AL Al) O S.
Po pirmutinio pasaulinio ka Mes, suprantama, pasmer
vo malonaus budo ir mokė I.ITHIJAJOA’S FiCHT FOR
WORCESTER, MASS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų.
ro buvo parvykęs i Lietuvą, kėme tokius žmones, kurie
jo su visais gražiai sugyven FKEEDOM
By—
223 puslapiu dydžio, apie 130 įvairių eilių.
E. J. Harrison.
CHESTNEY’S
bet Lietuvos gyvenimas ne skundžia bereikalingai kitus
ti ir įsigijo daug draugų.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS nuo
Kaina
50c.
Giminės
ir
draugai
sudėjo
patiko, atvyko atgal Į Ame žmones,
kad
pakenkus
DARBO VALANDAS.
CANTEEN
riką. Antanas Stasiūnas, jiems.
nepaprastai daug gvvų gė GHILLEBERT DE I.ANNOY
IN MEDIEVAL LITHUANIA
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
lių vainikų ir didelis būrys
žmonai mirus, gyvena su sa Bet dabar jau kas kita—
By—
VIETA MALONI IR ŠILTA vo sunumi. Tai, kaip vienuo sako p. Shalinskiene,—mu
TAUTIŠKOS, 6EIMYMSKOS IK DARBININKIŠKOS
palydėjo į kapines, atiduoti
P. KU
Kaina $1.00
TIKRAI
GRAŽI
IR
TURTINGA
EILIŲ
KNYGA.
jai
paskutinį
patarnavimą.
liai.
du
vyriškiai
gyvena
di

sų
sūnūs
Joseph
B.
ShalinsVisokių Gėrimų, Alaus,
Velionė Kazlauskienė bu LITHUANIA IN A TWIN
Audinio apdarais $1.23.
gardžiai pagamintų Val deliuose kambariuose. Pa šulinskas parėjo iš kariuo
vo
gimus Lietuvoje, Raudo TEUTONIC CLUTCH
siūlėme užsirašyti “K.” Jis menės. Mums bus puiki paKMkvietia« turėtų papooėtl •*’<> knygynų minėta knyM»
gių ir Užkandžių
a collective work
nės dvare. Stakių parapijoj,
nieko neatsakė ir tuojaus gelba prie graborystės, nes
K tek vie«a« nusipirkę* U
pmddiiaMgn. Pinigas* gerii.n.'U
Kaina $1.00
»iwt
“
Monrr
Orderio
"
Popierinius
galima
aiųati
papm*
čia gaunama ir “Keleivis”
Kauno rėdyboj. Į šią šalį
užsirašė metams.
tėvui vienam yra sunku, pa
uune konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Kekrva,” ari
atvažiavo 1912 metais.
Lithuanian American Information
pavieniais numeriais
Iš A. Stasiūno nuvykome šaukimų patarnauti prie mi
reaų Ir nepnmirėkfc prilipyt u*3 eentua markę.
Lai
būna
jai
lengva
ilsėBro.dw*y,C nJV'York ?. n. y.
90 MILLBURY STREET pas J. Macys. Tai senas mu-Irusiųjų turime pakankamai,'
-KELEIVIS”
tis šios šalies žemelėj.
j
Ufeakymas aHakite:
sų prietelius ir SLA 38 kuo- o jų galime turėti ir dau-1
WORCESTER, MASS.
636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Draugė. ---------------------------------------pos iždininkas. J. Macys giau, nes tie, kurie skundė,1

SIELOS
BALSAI

I

t

Ketvirta* puslapi*

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Nr. 7, Va*ario 13 d., 1946

KELEIVIS, SO. BOSTON

Unijos ir Soc. Draudimas
----------------------------

Bolševikų Okupacijos Laikais Lietuvoje

trauktas ilgiau kaip 1 mė
nuo, nors ir vienai dienai,
darbo stažas žūsta ir būna
skaitomas nuo tos dienos,
kada darbininkas vėl pradė
jo dirbt toj pačioj ar kitoj
įmonėje. Pražudyti darbo

NAUJAS BRAZILIJOS PREZIDENTAS

maisto ir kitokiems reikme- tai. o darbininkams lieka
y ..
..
. ,. ,
litas klausimu. Tęsdamas lik pritarti ir delnais pa- ;tazų “«?”>»•
kg
tą patį klausimą. t. y., dar-,pliatiškinti.
itos, gudlTOS “^nikos. t.,
bininkų būklė? klausimą
Bet daug kam kils klauar
Sovietijo.i. šį kartą paliesiu amas, kodėl Sovietijoj taipu ° “niJ"?
'1
darbininkų profesinio judė- daug darbininkų priklauso ..eiįaį:nf ’ i... (la'uJ:au į'
jimo, profesinių sąjungų unijoms? Reikalas labai pa- reikalm^a- (iai daugiau pa
(unijų) ir socialinio apru-; prastas. Unijų viršūnės turi šalpos, o čia priešingai
pinimo būklę ir reikalus.
1 ryšių su socialiniu ap’rupiniLiečiant pati socialinį
Vakarų Europoje ir Ame-, mu. Jos duoda parašą ant draudimą, tenka pažymėti.
rikoje darbininkų profesi- susirgusio darbininko ligos kad Sovietinis draudimas
nes sąjungos (unijos) yra lapelio, tikrina sergančiuo- vaistų neapmoka. Tuo budu
j ačiū darbininku sukurtos.: sius, pasako savo žodį ar sergantysis juos turi pirktis
sukurtos laisvu noru ir jų vertas darbininkas pasiųsti iš tos pašalpos, kurią gauna.
pačių išrinktų organų ir pa- pasigydyti i sanatoriją ar Čia ir aiškėja, kaip smar
statytų atsakomingų asme- poilsio namus, žodžiu, ši- kiai į sergančius darbinin
nų tvarkomos. Profesinės tuo atžvilgiu unijos turi kus ir tarnautojus atsiliepia
sąjungos gina darbininkų reikšmės.
darbo stažas ir nebuvimas
ekcnominius reikalus ir. reiBet svarbiausias dalykas unijos nariu. Lietuvos Ilgi
kalvi esant, jei laisvu noru' gludi tame. kad pašelpos li- nių kasos šiuo atveju buvo
del atlyginimų už darbą goję uniju nariams yra dvi- kur kas -palankesnės ligo
Generolas Enrico Gaspar Dutra, kuris nesenai
fcei darbo dienos ilgumo gubai didesnės. Štai šitas niams ir jų šeimos nariams
buvo
išrinktas Brazilijos prezidentu, skaito savo pa
nesusitariama, darbininkų dalykas ir verčia darbinin- nes už vaistus nereikėdavo
reiškimą.
pasižadėdamas tarnauti savo krašto gero
vnij’os skelbia streiką ir ei- kus stoti į profesines sąjun- mokėti. Kai sovietai Lietu
vei.
na i atvirą kovą su kapita- gas. būti jų nariais, nes iš voje įvedė savo tvarką, dar
lu. Laisva ir profesinė špau- to ligos atveju kiekvienas bininkai iškaito tuos skir
da. visai nesivaržydama ir turi neabejotiną medžiagi- tumus pamatė, nes vaistų
niekeno nekliudoma, apta- nę naudą.
pirkimas iš savo kišeniaus
ria visus reikalus, išaiškina
Socialinis gi draudimas. sudaro sunkiai pakeliama
išlaidą.
- —Tegul bus pagarbintas
Mirties atveju sovietinės Tolimas miestas keliasi i j ragyvenimas yra labai
Zvlaike!
pašalpos
buvo 40 rublių,
Toli, toli Kanados šiaurė- branįus. Prasti mediniai na—-O kaip tėvui klo
-Nežinių ir pats. Malke. I -Maike. aš svkj girdėjau T1?"1’ darbininkų unijos yra
kad visos inasus moka tuo tarpu vien kaistas (gra je. 800 mylių už labai šal- rnu-^1 5,cn ^ainjoja ,.a,00U.
kaip čia rasakyt. Iš vienos vieną komunistu barabanšir jų darbdaves bet pašalpos vi- bas , kaštuodavo dvigubai to ir tolimo Edmonion mies- PaP,asciausi pietus ne ma
daugiau. Nedarbingumo ir to, prie didelio Slave ežero, ziau vieno d c leno ir atipnpusės butų nesiektai, ba pa
senatvės pensijos neviršijo išauge iš nieko gana dido- ^ama\ jaugus yra visas
vasaris jau ateina; a!e ver
30 rublių mėnesiui. Iš to, kas miestukas, vadinamas P’a^!enir:‘as' Let nezmnnt
tus' antraip, tai markatna
kas jums žinoma apie dar Yellowknife.
P
Dabar tasito: ^’^as auga kaip ant
darosi ant dusios, kad pa- rosi. Sako, su lektrika muži- ir m aiškinti netenka.
žesnės.
Kaip
rodo
žemiau
bininkų
atlyginimus,
apie
miestas
turi
3,100
gvvento-! mi.T
VJ .^ien?s ten
kajaus nėra ant svieto.
i kai bulves skuta, su lektriNieko panašaus negalima dedama lentelė, tos pą- maisto produktų ir prekių jų, o prieš kelis metus to Pabuvo virs dviejų tukstan—Turbut tėvas negana ka kiaules šeria ir su lekt- pasakvti apie Sovietijos pro- šalpos, be to, surištos su kainas, bus aišku, kad tos
icteriauii?
rika uteles muša. Vienu žo- fesines sąjungas. Jos taip laiku, kiek ilgai darbinin- pensijos yra nepaprastai ir miesto visai ir žymės nebu cių naujų gyvenotjų ir kas
dieną vis pribūva aukso my
—Kaip gi nepoteriausi! dzin. lektrikas, lektrikas ir sudarytos ir taip prižiūri- kas fabrike ar Įstaigoj dir- juokingai mažos.
vo.
Kasdien
1938 metais Slave ežero lėtojų.
... atlunu ... rožančių,
TZ . lektrikas.
.. ,,
,
...
, mos. kad negali ginti pačiu to. štai toji lentelė:
Lietuvos ligonių kasos
ae nieAO nemaeija. Kaip
Ne.-.lau»v
pagrindiniu darbininku rei- išdirbę
vnijistams »umjst.
pakrantėse buvo surastai Senovė* Lietuvos pinigai
.....
^uve velniava, taip u .ra. nle-a ^omumstų ignoramas.
jcg netur; iaįsvo balso iki 2 metų 50% dien. užd. 25%^- leisdavo savo ligoninis pa daug aukso. Tuoj i to ežero: e .
sirinkti tokius ūdytojus, pam
tvtb
Seniausieji
Lietuvos
piancfv
uaunvij
•
,
«
.. . pnuIr gali brt. Mai£e, naci to- į
atlyginimų nustatyme, ne-a£ SS
S. SS & kokius nori. Sovietuose ser
buv» kaFO3i nulietus
liau DuS -z tirasčiao, ta ga .,emo..e o nei D..iepro upės į, r-agjgakvti dėl darbo die- v‘rs^ metų 100%.<1. užd.
<lož. gantieji turėdavo eiti į am- laimės jieškotojai iš visu
J
Užėjęs
dab
Tuos Pmi2lls beda. .
zietos rašo, kad Stalinas p2- už tvenkti eteh.ro> energijai nog iigumo. Anie streiku? Lentelę reikia štai kaip bilantorijas ir stoti eilėn Kanados užkampių.
karas aukso ištroškusių kė1 rose foi mose iva:prie atitinkamo gydytojo limasi
i šiaure sulaikė, bet'! ‘
Z1°.’ aP«is galima
durų, kur ligonis kartais įš limąsi į šiaurę sulaikė, bet buvo kapoti, smulkinti. Iš
tik karo šūviai nutilo,
aukdavo visą laiką ir prie kai
i
tolimą
šiaurę vėl patrau to. sako. paeina ir jų vardas.
gydyt*»jo tą pačią dieną ne
Jokių rašytų užrašų apie
,
..
, ,
............. . ša. uz tomas mintis pareis- aienos uzaaroio. gi nena- prieidavo. Už sugaištą die kė būriai žmonių jieškoti ir tvos pinirus nėra.
. L- ,,....................... . ,
—Maike. tu turbut .neži
.. .J'a -ta.ini,.- ua bar 11 sutnus-; >^-:as nežjnja ^ur atsiduriu.' riai tik 25 Vt dienos uždar- tą darbininkas gaudavo iš kasti auksą.
..
,, . ! Kaltiniai pinigai Lietuvona i. Zakristiicnas skaitei.mo utenę — usKiUzmi. n^- f) padėtis vra tokia.
tokia, kad bio. Visur, kaip matote, ne- skaitymą iš algos ir turėda
Is o tūkstančių . euow-j ie pasirodė tiktai 14-tame
man iš rarietv. ks d Ftah-jrejau pasakyt, atomą ^uplo-Į darbininkams. jei tik ne- nariai gauna tik pusę to, vo gaišti sekančią dieną, kmfe oyentoją 2.0110 yra ir 15.tame amžiu;)SC
,ki
nas atomą suplojo. Sako, Į jo...
'ręstu kruvina pirtis, strei-i kas duodama unijų nariams. ei nedarbo metu gydytojo rrospektony.
ar aukso Zigmanto Aueurto laiku 1,.,.
dabar -is galės padaryti ge
ieškotojų
ir
kasėjų.
lyrine-. Vp kalami tik’ai sirlahriniai
mte mediciniško patarimo
resne bomba, ne m Ameri
tojai
sako,
kad
apie
2,000; pinigai. c vėliau atsirado ir
nepavykdavo gauti.
kos. Tada visi turėsim prieš
ketvirtainių
mylių
ploto
a-; aatt5iniu -nj.n,
Toks, maždaug, yra So
ii nrrilenkti.
gargiau apie tai ir kalbėti.; bendroji būklė žiauri. Prof- dar geriau, daugiau susi- netų socialinis aprupini- pie leliaknife vra turtmVvtavto Didžio,, laikai
—Tai vra tuščias Mask
buv„ yjnonii r
draudimo fonduose nas. Iš draudimų įmokėji- jos auksu kol <rts auksą
vos nasigvrimas, tėve.
Bet ir čia įvestas 'ui draudimo fonduose su en kasa tiktai 100 ketvir-į «|iai. 10 pini„ž|iv hi]v„
—Kodėl tuščias? Ar tu ______
vj
skatikui.
______ ___ ____ „_____ ___ antras darbinindarydavo kolosalės sumos laimu mylių olote. Betvn-.,
rokuoii, kad Stalinas nega- nnienai buvo pastatę antį valst’’fcė-darbdaris visomis kų skriaudimo ir lėšų tau- inigų. bet tomis sumomis nejant pasirodė kad v:sas| Y - d
. .
Ii atona su- •loti9
Dniepro upės, rusų armra! keturi0mį5 ž-iuiri- kad nieks pymo būdas. Darbo stažas pasinaudodavo pirmoj eilėj as namas miestas sto’osi ycje> ,
telama Zis, a —? e tėve. ne jam tąsi bėgdama nuo vokiečių su-: neprieštarautu.
Profesines tik tuomet skaitomas, jei rtimi komunistų partijai tok,o, vietoi,
vietoi. kur yra
August0 kijkaif;
• adarvti.
!-^rogde. ir dabar ji nevei-1 nirngas valstybė-riarbdavis darbininkas be pertrauko* menės.
stachanoviečiai. aukso. Kain kasti auksa Lietuvoje buvo kalami ska
—Fet aš girdėjau. Maik*».!ki
-adarė savo ^adėiėiu iv '»rbc įmonėje nustatytą lai- oclenkt niautojai.
darbo mieste?
trečiokai (tr\> skati^aike.
i
—
Na.
tai
denki
kad ii- t*’ri
galva. Iš
Yellouknife gvve ntojai tikai.
taip jas suėmė Į save sauia. ką. Jei darbas buvo per- spartuoliai” ir visi kiti rekai),
ketvii tokai (1 skatiOSSS re tirtn? -rsi“?? b?Tl- ’-ad tu man tam gražiai šiirrui naudingi gaivalai. klausimą išsprendė labai pa 1 ai), šeštokai (šeši skatibizni išvirozi’ai. Jeigu
ki^rius.* al° ir inžinierius reRAUDONASIS KRYŽIUS RUOŠIASI VAJU!
110 budu sanatorijomis, po- rastai. .Jie nutarė visą sa ■ai), taleriai arka puškada
1
ar
koks
bvlšis
oradės
rrertas. Kri vninrs
’sio namais ir kitomis pir- vo miestą perkelti į naują piai (30 skatikų) Tie vis?
gv.... . ,.yz .
’t^lė5 ’'7n'-p?o io i-a’-^o-'e- valbėti ayie Pusimg lektrimiy bėmis naudodavosi pa vietą. Miestas buvo iškeltas pinigai buvo iš sidabro, is
aiTV’*. ta jis K’^do to- ’ o t*5i as :am i aki? nasakyrimi žmonės, nes sveika u‘visais pastatais i kitą vie aukso buvo kalami auksi
siu:
“
Šarap,
ju
iajer:
is tikrinimo komisijose jie tą, o senojoj vietoj auksa nai. arba dukatai, kartais
1 y -n
• • y^idovei
’
• •
Ii
nr a
a ka-o. ’e’
■ rodavo rimtus pečius, ei- kasiai jieško geltono meta dar
vadinami ir “raudonai
tai ptpISą
C1 jjn f«ą
’vd eidavo į antrąją vie- lo.
siais.
Auksino vertė pra
MERGINAS
. ...riša ':O vaisrt’i .....
ęnSd^-i'S
Yellovvknife miestas yra
1
Toliau,
gydymosi
ir
podžioje buvo lygi 30 skatikų,
UŽ rLZŠiKAVIuĄ
4c rn r* -y-) SriP
o 1'r» '• c
'-p Pol
rio įstaigomis naudodavo- taip toli, kad jį tik žiemą nors vėliau už tą auksiną
”7'priė''o ceu (itrc+'i’a ragdali
i komunistinis jaunimas, u rogėmis galima pasiekti. mokėjo 60 skatikų.
Šiomis dienomis Bostone
ir Tasi’-ad’'nr) maršriy, k??
'airi socialinio draudimo » apvalius metus jis via pa
buvo suimtos 3 jaunos mer
Vėlesniais laikais atsira
o? nevisada būdavo su- lekiamas tiktai orlaiviais.
ginos
ir
vienas
vaikėzas,
-- 7s
^rudojamos taip. kaip rei- Orlaiviai tam miestui galė do ir naujais pavadinimais
........................
kad
+U- v isi kaltinami plėšikavimu
ia.
ja viską ir maistą,
ir darbo. lietuvišku pinigų, nors aukir
įsilaužimu.
Viena
suim

visus"kitus'i
eik- sinas.,r atikas pasiliko vi'j’f'nip’J r<r'> orr\1
Jei socialinis draudimas raukius ir
tųjų merginų yra iš South
visų jo reikalų tvarky nenis. Žiemes metu. kada ‘ są laiką Lietuvos pinigų pa
, -Tpl-plo
jj- -Ink Bostono; ji vadinasi Kora
mas imtų pavestas tvarkyti *alima važiuoti rogėmis vadinimuose. Senais laikais
idarderosian, 21 metų am
i VG1^e oa^nai keisdar draustiesiems, t. y., jei kirkliai pristato sunkiąsias
žiaus.
yosi.
Tuo nat vardu pinigas,
n
ty*
*V»
ę
sciabnis draudimas butų irekes, o šiaip viskas kita
išleistas'
ivairiu kunigaikš
aremtas demokratinės sa- ra atvežama orlaiviais.
čių,
turėjo
kitokia vestę. Iki
ar
f ik vi<*r>q NUSKENDO 53 ŽMONIŲ
i va Idos dėsniais, jis nebu- Tame tolimame mieste
kf
nat Lietuvos valstvbės galo,
-n ę-nl&v, nastatrii
n taip išsigimęs, kaip dadininkams
reikšmės.
Bet
toi^i
eJuva ^čio savo atskirus
an’-5+oi i^v'-st’-Aji AngliNilo upėje, Egypte, vie
ar kad atrodo. Patys ap/'<
mVo pn'npioo-n f-'-'
pinigai kartais
nas laivas perpildytas kelei
į-ajstieji išsirinktų visus nėra. Pritaikinti tikros de-|’1 _?us4«.,
o. vių apsivertė vandenyie. 50
ocialinio draudimo vykdo- m.ekratiios dėsnius unijų i» | tarėjo tuos norius navadinib’ 1 ^nkiios nini"ur sius organus, patikėti 'ocialinio draudimo organi- rr|1’s.
r
inkri atsilikusią šąli, Žmonių prigėrė. Kiti kelei
••op
~ !
nius ir prižiūrėtojus, tuo :aeijoms tik tuomet bus ga- ga, bet jų vertė buvo skirtin
viai natys išplaukė i kran
met .ir sovietiškasai draudi ima, kai pati Sovietų vy ga.
_Ar tai Stalinu karalys- tą arba buvo išgelbėti.
mas turėtų daug didesnės riausybė pasirems demokra-j
fpi
p5r^?
• • ir
• šaly
- i-------------------- ---ne-1’ ‘'Keleivis
ra
neviešpataus
išeivis'”’ Visada yra gera
reikšmės.
_pini-trn«!
vra.
tėve.
b°t
, . . .
, ...
“Keleivyje” naudinga yra
Tais pačiais pagrindais permaldaujama diktatūra ir dovana draugams ir pažjslanppp to
ruonis I
bv+v o7)K»r»a atomus skridv- daryti visokius biznio skelKovo mėnesy visoj šaly daroma rinkliava Ame- ; turėtų būti tvarkomos iri biurokratizmas. Nuo tos sjsprofesinės sąjungos, tuomet temos kenčia visi Sovietijos m,en,s- 1 įsakykit j; savo ariii
ikos
Raudonajam Kryžiui. Norima sukelti šimtą
t! Pauliau. a*oma suskal- bimu,- ir pajieškojimu..
’
šios
dvi dirbančiųjų organi- žmonės.
miesiems!
milionų
dolerių.
Po
visą
šalį
bus
išlipyti
tokie
pla

*’’ti da neužtenka, teve.
zacijos turėtų didelės dar
J. Butautas.
--------katai, kaip šitas.
Reikia da žinoti, kaip pa-,-----------------------------------

Įdomus Dalykai
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Penktas puslapis

IR JIS PROTESTUOJA PRIEŠ UNO SOSTINE

Lenkijoj oktava

!

Skaldys vokiečių dvarus

Rusų
kontroliuojama1 Amerikos kariška vyriauLenkijos bolševikiška val-!sybė siūlo vokiečiams pra
džia padare milžinišką len-'vesti amerikiečių okupuotoj
kų medžioklę po visą kraš-J Vokietijos dalyje žemės re
tą. Suimta nuo 75 tnkstan-, formą ir išdalinti stambiuo
ju iki 100 tūkstančių len-įsius bažnyčios, vienuolynų,
kų, kurie esą neištikimi mokyklų ir įviarių instituciMaskvos lėlių valdžiai. Taip jų dvarus tarp bežemių ir
Amerikos pripažinta Lenki mažažemių ūkininkų. Kata
jos diktatūra ruošia krašte likų bažnyčia Bavarijoje
tam siūlymui yra priešinga.
“laisvus” rinkimus.
Anglija racionuoj.

i

Korejo. globėjai

.

Anglijos vyriausybė skelAmerikiečiai n rusai subia jvesianti duonos korte- sltare Padėti Korėjai suįa"
les gyventojams,
ovvenlniams. kad
kad dau
dau- jštl
Kol ėjos vyriausy ę.
les
Toks
susitarimas
pasiektas
giau duonos galima butu
A ..
.x .
, . ,
pasiusti badaujančiai Euro- P° tn« aavalcl,'i sunknl de’
pai. ’ Duonos racionavimo'
, ba‘ smulkmenos dar
Anglijoj nebuvo per visus' »epa?kelbtcs .Rusai ir amekaro metus. Bet dabar Eu-'nkl.ecla,„su^.‘a!,tares\ka,P
ropai yra pats sunkiausias ?enau padetl neprltyl’u
siems korėjiečiams.
laikas su maistu.
Saudi Arabijos bazės

Amerika neslepia

Jaltoje viešai buvo
mums vra labai reikalinga.
Pradžiai, mums ypatingai tuotas sąjungininkas Lenki
ja. Jos teritorija buvo ap
svarbu gauti:
1. Visų Amerikos lietuvių karpyta, o “trys didieji”
draugijų, susivienijimų, pa draugai jai užkorė Maskvos
rapijų, organizacijų, įstai kvislingų valdžią.
gų, t. k. metraščių, jubilie įdomu, kad parvažiavę iš
jinių leidinių, istorijų, ir tt. Jaltos musų vadai sakė,
2. Vardų (titulų) visų og ten nepadaryta jokių
knygų — nežiūrint kokioje slaptų sutarčių. Vėliau, kai
kalboje spausdintų — kurio iškilo biznis su trimis bal
se Amerikos lietuviai yra dais, Stetinius, tuometinis
minimi ar aprašomi, nežiū Valstybės sekretorius, už
rint kaip netikslii ar neob- tikrino Amerikos žmones,
jektyviška paduota informa- kad tas biznis buvo “vie
nintelis slaptas susitarimas.”
' eija butų.
3. Pavienių asmenų prisi Taigi, geras “vienintelis”,
minimų apie lietuvių veiki kada dabar išlenda viešu
mą, kūrimąsi, organizavi mon Kinijos licitacija, Manmą, apie lietuvių vadus ir džurijes gelžkelio pažadai
veikėjus visose lietuviško ir Kurilų salų dovanos. Da
bar musų vadai jau nebesa
veikimo srityse.
Iš anksto, tariame nuošir ko, kad Jaltoje nebebuvo
dų lietuvišką ačiū už mora daugiau slaptų susitarimų.
linę paramą šiam darbui, Mat. nepatogu sakyti, gali
kurios tikimės iš Amerikos uk ir dar koki nors Krimo
dovana išlvsti viešumon.
lietuvių visuomenės.
SI.
Meldžiame adresuoti laiš
kus ir medžiagą autoriui
šiuo antrašu:

čia yra parodytas Gene Tunney, buvęs kumšti ninkas. kuris dabar turi
pasistatęs didelius rumus Connecticut valstijoj, būtent toj vietoj, kurią Jung
tinių Tautų komisija pasirinko pasaulio sostinei statyti. Kadangi tokios sos
tinės vieta turi būt išskirta iš Jungtinių Valstijų teritorijos, tai visi tenai esa
mieji gyventojai turi būt iškraustyti, jų tarpe ir Tunney su savo rūmais, ku
rie matosi šioj nuotraukoj. Jis karštai prieš tai protestuoja. Protestuoja ir ki
ti gyventojai.

Edward J. Kubaitis.

Amerikos armija ką tik
8800 S. Archer Avė.,
Šį pavasari Amerika da rabaigė statyti dideli aero
Willow Springs. III.
rys didelius bandymus su dromą Saudi Arabijoj ir lai
atominėmis bombomis prieš kys tą aerodromą Amerikos
karo laivus. Į tuos bandy kariuomenės žinioje bent
Slaptos sutartys
liepia, jie turi ir su barzduo
mus bus pakviesti iš viso tris metus. Aerodromas pa
KAS MUMS RAŠOMA
Geriausia dovana yra
tais popais bučiuotis. Todėl
slaptai sudarytos
pasaulio žurnalistai juos; statytas netoli nuo Persiios
ta, kuri visuomet nau
--------------iš jų dabar išėjo tikri minstebėti ir aprašyti. Kongre-; įlankos, jis yra labai didė
ja ir draugo vertina
jo reikalavimą daryti ban-jiis įr gaiį aptarnauti pačius Kaip jie mane pravardžios? mus.” Kam save varžyti, ties nevalninkai. Bet kiti.l Per pirmą pasaulini karą
ma.
Iš jaunystės buvau skai- kam savo protą ir dvasią kurie vis dar skaito minties Amerikos prezidentas Woodymus slaptai, vyriausybė į didžiausius orlaivius.
mn
maorpiu vnjirirurai
! drow Wilson paskelbė rei
ypatingaisnkaustvti
sukaustyti kokiais
kokiaistenten iz-iz-laisve
laisvęhranebu
brangiudalvku.
dalyku,kokotymo
mėgėja
Tokia dovana yra tik
atmetė.
Į
------------laikraščius.
1
mais.
kada
taip
gerai
gyvendėl
jiems
nepajudėti?
skaitydavau
viena—geras laikraš
kalavimą, kad valstybės su
Kruvina Palestina
Senas Laisvamanis, j dalytų tarp savęs tiktai
Transjordanijos likimas
Ginkluoti žydai užpuolė Skaičiau visokius, kokie tik. ti be jų. Kaltais ir visokie
tis. Ji visuomet nauja.
Turkų radio skelbia, kad vieną anglų karišką stovyk- po ranka pakliuvo. Būdavo inteligentai ima ir pasiūlo
“viešas sutartis viešai su
Užrašyk savo draugui
ransinrdaniia padarė
nadarė sužmonių, kaip šluoti lauk tuos izmus ir gygy Amerikos lietuvių tartas.” Tais laikais ir iš
Transjordanija
su- la
lą Palestinoi.
Palestinoj. Ivvko
įvyko susisusi klausydavau zmomų,
“Keleivį.” Tegul jis
naujai gimusios Sovietų Ru
tartį su arabų valstybe Ira- šaudymas, laike kurio žuvo jie vieni kitus pravardžio- venti taip, kaip tie inteligen
lanko jį per 52 savai
istorijos reikalu
sijos ėjo šauksmas: “šalin £ tes
ku prisidėti prie Irako tuoj 5 žmones ir keli liko sun- ja: ot tas ar ta skaito “Ke tai mums siūlo.
į metus.
Bet kaip butų be tų izmų,
slaptą diplomatiją.”
pat, kaip tik Transjordani- kiai sužeisti. Du anglu ka- leivį.” “Naujienas.” tai ciDabar pasikeitė laikai.
Kas savaitę "Keleivis’
jai bus suteikta nepriklau- riai buvo užmušti ir vienas cilikai, šiokie ir tokie; o tas aš visgi nežinau. Kada auk Per daugelį metų jaučia
jam teiks naujų žinių
somvbė. Irake ir Transjor- sužeistas, o kitos aukos bu- ir ta skaito “Draugą,” tai šti patarėjai siūlo mesti lauk ma didelė spraga informa Dabar viešpatauja pasauly
‘ '
' vo iš
— žydų
- - tarpo.
| šventakupriai. 0 kiti vėl “izmus,” jie paprastai siūlo cinėj literatūroj anglų kal je slaptos sutartys slaptai
ir primins aukotoją.
danijej gyvena arabai.
skaito “Vilnį,’’ tai raudoni tiktai tuos iššluoti, kurie ba apie Amerikos lietuvius. I sudarytos. Slaptų sutarčių
“Keleivis” kainuoja
i bolševikai, biaurybės...
jiems nepatinka. Vienas siū Tokios informacinės knygos Į gausumu Jaltos gailioji
tik $2.50 metams.
Dabar taip pasitaikė, kad lo atsikratyti nuo komuniz anglų kalboje ypatingai pa “trijų didžiųjų” konferenci
gavau penktinukių. Užsira- mo ir socializmo, bet neuž sigenda Amerikos lietuvis ja sulupo visas kitas konfe
“KELEIVIS”
. šiau visus įtariamus dienraš- simena apie patriotizmą ir arba lietuviškai nemokąs rencijas. Štai kas buvo su
636 Broadway.
! čius: “Naujienas” skaičiau katalįkizma. Kitas siūlo pa- čiagimis lietuvis. Todėl daž tarta Jaltoje, visiškai slap
So. Boston 27, Mass.
tuvos Nepriklausomybės mi iš seniau, užsirašiau dar smerkti darvinizmą, bet vie nai jam prisieina tenkintis tai, ir paskui buvo slepiama
HARRISBURG. ILL.
nėjimą vasario 17 d.
“Keleivį.” “Draugą.” “Vil toj te perša fundamentaliz kitataučių trumpai paduo nuo pasaulio akių:
Rengėjai.
dažnai ne Amerika pažadėjo Rusi ajlo. 5JUJJL2J15JC,9JU
Mirė Enriką* Kwiada*
nį” ir “Sandarą.” Dabar lau mą. Kitas, tikriausias jezui- tomis —. ir. labai
.
kiu. kokį man piktvardį tizmo vaikas, siūlo pasmerklnĮ?L’maAc11A°.n!lsJa“ jai įleisti į Jungtinių Tautų
pie
musų
tautą. Akivaizdo Organizaciją Ukrainą ir
Čia sausio 24 d. mirė se
žmonės duos. Bet kažkaip ti internacionalizmą. Kitas
AR JUSV PLAUKAI ŽYLA?
nas “Keleivio” skaitytojas.: lSOfiOO svarų drabu sulaukti negaliu. Lyg ir nu smerkia tarptautimus iz-j je esamo reikalo, mes jau Baltarusiją. Tokiu budu Ru
“
bina
amerikoniž-i
pradėjome
ruošti
pirrraitinę,
sija
gavo
J.
T.
O-jos
visuo

Enrikas K\viadas, sulaukęsjaučiu.
kad
žmonės
mane
mus” ir gar
žių lietuviams
Ar jie dryžuoti, nublukę, nušašę,
68 metų amžiaus. Velionis į
nori pavadinti “kreizė ta ir mą. Kitam patinka naciona pilną, bendrą Amerikos ke- tiname susirinkime tris bal negyvi ? Jei taip, tai tuojau šitas
pašalink, vartodamas musų
Vokietijoje
paėjo iš Lietuvos Vilniaus
tiek.” Bet kaiu ten žmonės lizmas. bet ir toks pasisako tuvių istoriją anglų kalbo sus. Tas slaptas biznis vė žymes
naują, sanitarinį gaivintoją, kuris
je. Tas veikalas apims išim liau iškilo viešumon ir pasi duos žvilgančią jaunystę, plaukai
rėdybos, Nemunaičių para
Nevadintų mane, aš jaučiuos prieš “izmą.”
tinai
Amerikos lietuvių gy rodė. jog Rusija pažadėjo liks natūralus ir gražus. Musų gai
pijos. Dusnonių kaimo. Pa Sausio mėnesio pabaigoje iaisva...
yra nepa vaduojamas Juo
Atrodo,
kad
visi
tie,
ku

venimo
ir veikimo istoriją, remti Amerikos reikalavi vintojas
Ona Bavis,
BALF sandėlio. 101
liko liūdinčia moterį Agodiems, Vidutiniai šviesiems, Tam
siems ir Gel oniems plaukams. PriChicago, III. rie smerkia “izmus.” smer (is pilnai ir objektyviškai mą turėti tame susirinkime siųsk
tą. po tėvais Norkunaitę (iš Grand St., Brooklyne, išga$1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
kia
tik
tuos.
kurių
jie
ne

apims
visas
lietuviškas
sro

irgi
tris
balsus.
Bet
Ameri

Šventežerio parapijos ir kai- benta 180,634 svarų drabuto saugaus, greitai veikiančio vaisto.
mėgsta ir perša savuosius, ves ir ideologines grupes kos visuomenė tą reikalavi
MARVO ENTERPRISE,
(16l
Šalin visus “izmus”
mo kilimo). Su savo žmona žiu ir batų siuntinys, skirTadangi ruošiamos knygos mą su panieka atmetė. Išė 114 Grand St., B.ooklyn, N. Y.
Žmonės kartai siūlo 1S- kurie jiems yra meilus.
velionis labai puikiai sugy- tas nuo karo nukentėjuPetras Kovei is. autorius neturi jokių preten jo taip, kad Rusija gavo tris
veno. ją mylėjo ir gerbė. ‘ siems lietuviams Vokietijo- mesti i šiukšlyną visus IZ-1
zijų prie istoriko titulo, jis balsus J. T. O-joj, o Ameri P AJIEŠKOJIMAI
Šis yra
vra didžiausias ----------------------------Taip pat paliko dideliame je. Sis
tenkinsis vien objektyviš- ka negavo nieko.
nubudime dvi dukteris, tris BALF’o siuntinys ir suside
Aš noriu susirasti savo gimines.
POLEMIKA
IR
KRITIKA
kais faktais. Minimas veikaKitas slaptas Jaltos biz Špokauskus
anūkus ir dvi seseris. Anta da iš šių drabužių ir kitų
Julių ir Marijoną (po
’as bus tikrenybėje informa nis buvo prezidento Roose- tėvais Tauckytęl,
ir Babrauskus Juo
niną Bokas ir Eleną Bart reikmenų: vyriškų drabužių
zą ir Apolioniją (po tėvais Kastancinė
enciklopedija
apie
Avelto
pažadas
arabams,
kad
649
ryšuliai
—
51,767
sva

kus.
Kur dingo laisvamaniai? ri musų laisvamanių veiki
Jie gyveno, o gal dar
rrerikos lietuvius kronologi- Amerika nepritars jokiam tanavičiutęl.
Velionis per ilgus metus rai. moteriškų drabužių 1.ir tebegyvena Wilkes-Barre apylin
mą trukdo?
susitarimui dėl Palestinos, kėj. Prašau juos atsišaukti, arba abuvo “Keleivio” uolus skai 044 ryšuliai — 81,631 sv.,
Butų gerai, kad kas nors nės istorijos formoje.
pie juos žinančiųjų pranešti šiuo ad
tytojas, laikraštį mėgo ir vaikams drabužių 284 ry Amerikoje lietuvių tarpe iš seniau veikusių laisvama Knyga bus maždaug 500 kurs “galėtų būti nedrau resu:
(8)
W. GAVĖNAS,
iki pat mirties su juo nesi šuliai — 20,668 sv., pata ne taip senai veikė laisva nių pasiskelbtų, kodėl jie )usl. didumo. Veikalas bus gingas arabų tautai.” Ame
St.. Toronto. Ont.,
skyrė. Tebūnie iam lengva lynės 82 ryšuliai — 4,051 maniai. Turėjo jie savo or- dabar nieko nebedaro. Man paduotas i spaustuvę už a- rikos prezidentas Trumanas 232 BethurstCanada.
sv.,
maišytu drabužiu:
naujos tėvynės žemė.
......
.... mar. ‘ tranizaciją. leido knygučių. I rodosi, kail laisvamaniai ir ie pusantrų metų, o gal ir <artą pasisakė, kad reikėtų
.kinelių,
megstinių
kepuraijudėjo. Dabar viskas apn-jdabar turėtu daU!! ka veik- įeičiau. Atitinkama sutar delsti i Palestiną 100,000 Pajieškau brolio Antano Rupeikos.
K. S.
čių, nosinių, pirštinių, pan- mo. Kur tie laisvamaniai ti. Jei jie pradėtų judėti, aš us knygos paruošimui ir iš- žydų. Arabai tuoj pakišo Girdėjau jj gyvenant Connecticut
Prašau jį patį arba žinančiakų ir kitų 31 ryšulys — pasidėjo? Jie. rodos, dar ne irgi gal dar prisidėčiau. Ir eidimui yra jau pasirašy am slaptą prezidento Roo- valstijoj.
čiųjų pranešti man jo adresą. Mano
DETROIT, MICH.
sevelto pažadą. Tai kur da- adresas toks:
2,546 sv.; 1,872 poros vy visi išmirė. Kai.kuriuos ma dabar juk butų galima išleis ta.
HIPOLITE RUPEIKA
?ar Amerika stovi su slap
Kaip
pilna
ta
istorija
bus,
riškų batų, 10.260 poni mo- tau dar neikus ir gyvus. į ti vieną kitą knygutę viso
1328
Nectar
Avė.. E. St. Louis, III.
Minės Lietuvos Nepri
tenskų batų, 800 porų batu bažnyčią irgi ne visi sugu- kiais laisvamanvbės klausi ri klausys nuo Amerikos ais pažadais ir sutartimis
klausomybę
vaikams. 590 porų kaliošų. zeje. Bet laisvamaniško
visuomenės. Šalia Plėstinos klausime?
Galima butų ir musų lietuvių
Pajieškau Jono Šimėno, kilusio iš
Trečias slaptas susitari Papilių
3 dėžės guzikų, sagų. virba darbo jie jau nebedirba. mais
visų
autoritetingų
šaltinių,
kaimo. Subačiaus valsčiaus.
laikraščiuose
paskelbti
gry

Detroite Lietuvių Organi lų, siūlų ir kitų smulkme- Kartais vieną kitą prisieina nai laisvamaniškų straips kurių bus mums galima su mas Jaltoje lietė Kurilų sa Pirmiau jis gyveno Chicagoj. Jis
ar kas apie jj žino, malonės
zacijų
/.nviju Centras
v^«iv.«»o rengia
.-v..®— Lie—~ į nų; 500 moteriškų rankinu- pakalbinti, paklausti, ką jie nių, iškelti visokius Liurdų rasti ir naudotis, pasiliks las. Ten tos salos buvo do pats,
pranešti man jo adresą.
(8)
tuvos Nepriklausomybės mi- kų (handbags). Bendra šio veikia. Atsakymas visada,jr kitokius bažny- ’aug informacinių spragų, vanotos Rusijai. Tuo dar
K. ' ŽIBIKAS.
nėjimą vasario 17 d., 4 vai. krovinio vertybė vra per yra tas pats, jie “nieko ne
kurias užpildyti prašome A- kaitą buvo sulaužytas At 658 E. 6th St.. So. Boston, .Mass.
tinius
prajovus,
kurie
žmo

po pietų, buvusioj Lietuvių -5180,000.
lietuvių visuome lanto Čarteris. O ką Ame-į
veikia.”
nėms akis mulkina ir kil merikos
Kazimieras Bieliauskas, pajiešnės
vadų
ir veikėjų nuo- rika už tai gavo? Nieko ne-1! kauAš.savo
Svetainėj, ant 25-tos gatvės
Visas krovinys pakrautas
kaimynų: Antano >r Jono
nius
krato.
irdžios talkos. Tiktai tokiu gavo.
[ Kašiubų, ir Juozo, Kazimiero ir Jur
ir W. Vernon Highuay.
i laivą “S S Rosvcell Victo- Kodėl toks sustingimas, i
i bus galima nupiešti
gio Kunauskų; risi Pakuonio para
Ketyiitas Jaltos slaptas pijos,
” New Yorko uoste. Lai-į aš nesuprantu, Aš irgi esu Laisvamaniams gal sun ūmiu
Ilvilikių kaimo, ir visi gyvena
Minėjime kalbės lt. Ant. ry
vas išplaukė tuojau po pa-i senas laisvamanis, bet as ku veikti, kad jų yra visose sos musu tautos gyvenimo susitarimas lietė Kinijos že Pittston. Pa., ar jo apylinkėse. Pra
Vaivada iš Chicagos. kun. krovimo.
apie juos žinančiųjų. arba jų
niekada nebuvau laisvama- kairiosiose srovėse. Politi- ir veikimo šioj šalv bendra mes. Amerika slaptai paža- šau
pačių, pranešti man jų adresus, už
I. F. Boreišis. pulk. F. N
lėjo
Rusijai
savo
sąjungi

Ši Amerikos pagelba nuo nybės platintojas. Man už-1 niai skirtumai laisvamanius, vaizdą,
ka busiu labai dėkingas.
(8)
bohn. teisėjas J. P T’vick. karo nukentėjusiems lietu tekdavo ir dabar užtenka, turbut, ir •askatino pasi-i Kokios tad talkos prašo ninko Kinijos žemę; du di
KAZIMIERAS BIELIAUSKAS.
12. Mich.
adv. A. Ccnrad. E. Paura viams Vokietijoje turėtu kad aš pats neinu i bažnv-i traukti “art poilsio. ’ Nega me iš Amerikos lietuviu vi delius uostus ir Mandžuri- 19390 Cliff Avė.. Detroit
_________
e
«
.
e
a
*
,
•
t
•
•
žienė ir kiti.
, ...
luos pasiekti apie vasario čia ir netikiu visokiems ti lėdami susikalbėti (lel poli-' suomenės? Sugestijų, pata- jos gelžkelį. Remiantis kuo7! t> - •.
Minėiima pamargins dai mėnesio pabaigą.
kybiniams prietarams. Bet trinių klaidinu, laisvamaniai rimų. mums galbūt nezmo- iNeZinia. vardan ko. Irgi | Girdėjau ji pyverant apie Norarood.
nomis Mariiona
Galinienė.
Ka Amerika už tai nanciujŲPra4au ■>'ji *man pranešti,
arba adi-kiti
, ,
.
, T , Šis siuntinys sudaro m-, .».« tokie smarkus laisva-'atidėjo į šalį -ir visą savo;mu informacijos šaltinių, nežinia.
o v i
nes
. onas v a Jukas, Agatna Jo. .; desnę ^jj drabužių surink- maniai, kurie neį ėjo laisvą darbą. Aš manau. kad prisiminimų ir kokios tik gavo? Nieko negavo.
turiu
žinių iš Lietuvos jam
(7>
Lietuvių Kadio Choras.
Bendrojo Amerikos Lie- mintį platinti, jie kažin ko- vargu visi isvanianiai ga-j spausdintos ar ranka rašy- Jaltoje buvo sutarta, kiek
V. CILCIUS,
U3th St.. Riehmond llill, N. Y
Po programo bus pasi- tuvių Šalpos Fondo vajaus del dabar aprimo. Man ne- lėtų sutilpti į viena organi-itos medžiagos turima, kuri kuris pergalėtojas gaus re
paracijų
iš
Vokietijos.
Tas!
----—
butu
naudinga
ir
reikalinga
linksminimasabejose sve- metu. pereitą rudenį. Kiek-, aišku, ar jie irgi “paseno.” zaciją
zaciją arb
arba dirbti
dirbti išvien,
Pajieškau moteries nuo 125 iki
tainėse. Bus gera orkestrą vienas BALF skyrius, para- kaip skundžiasi dabar dau- Yra laisvamanių, kurie eina mosiant minėtą veikalą. į susitarimas turėjo būti slap- 170 svarų svorio. Rašyt galit ang
ar lietuviškai. Norėčiau, kad
šokiams.
J'ijos ir kitos kooperuojan- gelis Amerikos lietuvių, ku- su komunistais. Tie žmonės Kas tiktai liečia Amerikos' tas. nes jei vokiečiai butu irliškai
fotografija prisiųstumėt.
(7)
galėtų
būt
suapie
tai
išgirdę,
jie
butų
Visi lietuviai širdingai čios draugijos yra prie to tie nebenori pajudėti, ar gal savo minties laisve atidavė lietuvius ir
J. P.. L..
kviečiami atsilankvti i Lie- vajaus prisidėjusios.
(yra koki kita priežastis, ku- Maskvai it > Maskva jiems naudojama šioje knygoje, gal baudę dar ilgiau muštis. 26 .Mouji r Si., Rrnoklyn. N. Y,
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"Keleivio” Knygos

Moterų Skyrius

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENE

Koks tu žmonių ištvirkimas

I

[

LIETUVIU ŠEIMYNOS ISTORUA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.
Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- Į

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai j
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i1
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į 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.
Kaina ............................................ 26c.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

_______
Skaičiau “moterų skyrių- tės su kedelaičiais (sijone-[
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
je,” kad dabar jaunimas vi- liais), lyg kad jumprovos
GARBINO SENOVĖJE?
sai ištvirko. Daužosi nakti-' (panelės) pasirodyti jau nePanašios knygos lietuvių kalboje
mis, girtuokliauja, eina šok- sigėdi. Taip lietuvninkai saiki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei
ti; mergaitės laksto paskui vo viežlybumą (kuklumą);
arijonai, egiptėnai, c ha Ida i, ašy rai,
kareivius, o kareiviai vaiko- pražaidė."
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
si mergaites; kartais tie jau- Negana to. , Apsirėdę,
kius jie santikius su žmonėmis turė
ni šelmiai net ir bučiuojasi kaip “ponaičiai” tų laikų
to. Knyga stamti ir labai užimanti.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
arba, pasislėpę nuo svieto jaunikliai norėjo gardžiai
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
akių, dar kažin ką daro. To- pavalgyti ir tingėjo dirbti.
Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemes išvaizdą. Pagal MATERIALISTIŠKAS
Virk
įon užėjo Koiciic
‘J lt QklinH7.iji.ąi
skundžiasi•:
kie jau
baisus loiboi
laikai, Duonelaitis
daugelį autorių parašė Iksas. Antra ISTORIJOS SUPRATIMAS.
' knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo‘‘Bet ir mus valgius, lietu-j
kad jaunimas ištvirko.
Si knygelė aiškina proletariato fi1 kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
Girdint
tokius senųjų viškai padarytus, tuls išdy-j
i Parašė Z. Aleksa.
40 pusi........................................... 10c. gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
žmonių nusiskundimus, aš kelis nenauds išpeikt nesi
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
prisimenu mano jaunystę. bijo.” O prie darbo jaunieji,
Nuotraukos vidury paduotas pavyzdis, kaip garai pritaikyta bliuze pa
TABAKAS.
jantiems darbininkams neapkaiKaip
jis
žmonėms
kenkia.
Liau

40-50 metų atgal. Neatsime kurie gyveno prieš 200 me
gražina visą kostiumą. Is šono matosi du smagus bliuzių pavyzdžiai.
nuojama. Kaina ........................ 26c.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
nu ar mes tada buvome iš tų. buvo tokie pat tinginiai,
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. SOCIALIZMO TEORIJA.
tvirkę, bet gerai atsimenu, kaip ir dabar. Tų laikų ber prieš moterų ir mergų išt v ir- audinių (materijos) gabalų.
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
kad senieji žmonės ir tada nai, skaniai prisivalgę ir' Kimą ir rūsčiai klausia:
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
iš
kurių
butu
galima
pasiuŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
draugijos formos, ir kodėl turės būti
skundėsi dėl jaunimo ištvir prisigėrę, išėję i lauką, tv-i “O jus vyrai, kam-gi ne- ti drapanukių, prašome iri
Vieno akto vaizdelis ir monolo pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
kodavo
pamiegoti
kur
vė

kimo.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
naudelių
moteriškių
ir
išdvtą
paaukoti.
Yra
geros
širtuvaitė. So. Boston, Mass.
Po praeito pasaulinio ka siame šešėlyje ir visai ne kėlių mergų raspustą (iš- dies moterų, kuries pasiųs Paleisiu dainužę
1914 m„, pusi. 23...................... 10c. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
siskubino
darbo
baigti,
o
ro žmonės baisiai skundėsi
GERT IR VALGYT?
tvirkimą) nedraudžiat?”
ir atiduos komitetui, kuris Šilkinę, auksinę,
NIHILISTAI
dėl “visiško” jaunimo ištvir vargšas Duonelaitis tada
Kaimiečių
sueigose,
kaip
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
tuoj
įssiųs.
Te skamba, te ūžia.
Tragedija trijuose aktuose. Vei
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus
kimo. Po šio karo kartojasi šaukė:
kalas
pers
ta
to
nužudymą
caro
Alek

Kas nori, gali ir pinigais Te saldin krutinę.
“Kas bus iš mus, kad taip jas aprašo Duonelaitis, se
sandro II. Labai puikus ir nesun Bet dėl ko gi norisi? l?ėl ko be valgio
tas pats. Jaunimas per karą
nieji
lietuviai
prieš
200
metų
duoti,
kurie
bus
pridėti
prie
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Žmogus silpsta? Ir dėlko vienas m ai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
visai pasileido ir jau. Bet gyvent nesiliausim?”
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
elgėsi ne ką geriau, kaip jie tų $100, kuriuos paskyrė Nulėki, dainele
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
So.
Boston,
1913,
pusi.
61
..........
25c.
Ar
šiandieną
geri
žmonės
tie, kurie dabar skundžiasi,
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
Per
kalnus,
giružes.
elgiasi
dabar
visokiose
pa!
Lietuvai
Remti
Draugija
nu
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
yra tie patys žmonės, kurie nešaukia, kad darbininkai rėse ir karčiamose. Jie taip! pirkimui naujų drapanėlių, Pasveikink mergelę.
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
po pereito karo buvo jauni tinginiauja, streikuoja, nori pat bliužnydavo, taip patį ir kartu už visus bus nupirk- Palinksmink širdužę.
gerai
paėsti
ir
mažai
dirbti?
Parašė
kun.
M.
Valadka.
Knyga
ir “visiškai išvtirkę.”
pasilakdavo, viens kitą iš- ta.
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų KURGI VISA TAI NYKSTA?
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
Atrodo, kad kaip pasau Duonelaitis su liūdesiu dūsa juckdavo, kartais ir apsi-’ Moterys, kurios gyvena! Tik greitai skubėki,
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
do, kad jis nėra joks Kristaus vie žmonės kuria per amžius? Sį intri
lis yra pasauliu, seni žmo vo: “Ak, kur dingo Prūsuo stumdydavo. Ir šiandien, i toliau nuo Bostono ir nega-l Sparneliais nulėki,
tininkas.
224
pusL
Kaina
..
>1.25
guojantį politiškai-ekonomiška kisti
nės visada skundžiasi dėl se barzdota gadynė, kaip kaip prieš 200 metų, gali-’lės šurum-burum parengime: Nes mano širdelė
simą aiškina garsuis Vokietijos so
služauninks
dar
už
menką
cialdemokratų teoretikas Kari Kautaruronkvti Dnnnpjaunųjų “ištvirkimo,” o jau pinigą klausė!” O šiandieną ma drąsiai pasakyti
Duone-i dalyvauti, toinm
taipgi yra kvie- Jau laukt nebegali...
ky.
Kaina .................................. lOe
nieji dėl tų skundų tik pe musų dienų “geri” žmonės laičio žodžiais: “Rods iiičiamos prisidėti ir sušelpti
čiais trauko. Taip darėm
BIBLIJA SATYROJR
lietuvninku tuls randa- nelaimės prispaustų tėvų Jos meilės taip tyras
kur dingo tie lai tarp
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos
Balselis,
it
lyros.
si
kiaulė.
”
*
*
’
"
mes, kada buvom jauni ir dūsauja,
vaikelius. Jos gali prisiųsti
knygos neįsileidžia. Labai juokinga
kai,
kada
nei
unijų,
nei
to
Man
sieloj
aidė
ja
Duonelaitis buvo seno- aukų ar drapanėlių i “Keklausėm senuių skundų, taip kių didelių streikų nebuvo.
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairins nuotikins nuo prieš su
daro ir šių dienų jaunimas,
sies kartos atstovas. Jam at- ‘ leivic” redakciją. Viskas Ir kančios didėja...
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigsi.
kada girdi mus aimanuo Duonelaitis aprašo, kaip rodė. kad jaunimas jo lai- bus tuoj perduota komitelės. 382 puslapiai. Kaina
$1.00
jo
laikais
jauni
piemenukai
J. Steponaitis.
kais buvo ištvirkęs. Jei tu i, kuris viską supakuos ir
jant. Tain darys ir šiandie
niniu
ištvirkėliu
” vaikai, ir tie pasidarė nebesukalba Duonelaitis prisikeltų da- tuoj išsiųs.
DžIAN BAMBOS SPYčIAl.
----- _ “-guriai ITBA SII PEKLOS
mi.
Kits
piemuo,
vos
kiau

Ir kit> s fonės. Daugiau juokų, na
bar, jis pilnai pritartų PlunDaug naudingų ir nepraskada jie girdės kada nors
ŽEMĖLAPIU IR KI
gu
Amerikoj munšaino. Sieję knygo
APIE VALGIUS
susenusius
šiandieninius les penkias gali paganyti, giškės Žemaitės, ar Pak’uo-;tų drapanėlių galima pasiuje telpa net 72 “Džian Bambos spyTAIS PAVEIKSLAIS.
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisjauniklius skundžiantis dėl “o štai ir toks utėlius dole jiškės Aukštaitės skundams j ti* iš senų. jau iš mados ištiški straipsniukai ir juokai. Antra
Parašė
rių
tyko,
”
sako
su
pasipik

Pyragaičiai
del šių dienų jaunimo iš- ‘ ėjusių drapanų, jas išvalius,
pagerinta laida. Kaina .............. 25e
busimų kartų ištvirkimo.
k
A. M. METELIONIS.
tinimu gerasis Duonelaitis. tvirkime. Tik Duonelaičiui; Moterys, kuries turi tokių
(Cocoanut
cookies)
Prieš 200 metų Mažojoj Jaunimas prieš 200 metų
PAPARČIO ŽIEDAS.
Lietuvoje gyveno garsus ku mėgdavo šokti ir girtuok nereikėtų daug stebėtis, jis [drapanų ir liuoso laiko, gaIr keturios kitos apysakos: (1) Na
šių dienų iaunuo-. lėtų tai lengvai padaryti,
Kunigai gąsdina tamsuo
užsitikintis Vyras; (2j žydinti Giria,
nigas, Kristijonas Duonelai liauti. Jaunikliai tada vaikė pamatytų
Prie
dviejų
gerai
išplak

lius amžina peklos ugni
sius tokius pat “ištvirku-j Tų vaikučių tėvai paliko
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
tis. Jis aprašė savo laikų si mergaites lygiai taip pat, sius. kokie tie jaunuoliai namus, drabužius ir ka tik tų kiaušinių, smarkiai pla
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
mi ir už pinigus apsiima
kios prietarus, burtus ir tt..........18c
kiekvieną išgelbėt nuo
žmonių gyvenimą ir baisiai kaip ir dabar. Ištvirkę tada buvo prieš 200 metų ir ko- turėjo, ir bėgo, kad tik iš- kant povaliai supilk puodu
amžinų
kančių
pragaro
skundėsi dėl svieto ištvirki buvo ne tiktai “ponaičiai,” kie mes patys buvome, kai gelbėjus savo gyvybę. Sun- ką cukraus. Kaip bus gerai
ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI.
liepsnose. Bet šios kny
mo. Duonelaičio laikais jau kurie “ant Česnių (puotų) su dar buvome jauni ir galėjo- ku aprašyti, ką tokios sei išplakta. Įmaišyk vieną puo
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
gos autorius parodo, kad
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
nieji žmonės buvo tokie pat jumprovoms
visa tai yra melas ir ap
(panelėmis) me būti “ištvirkę. ' Lengva mos pergyveno. Jos dar ir duką rūgščios Smetonos,
Kama. Kas yra arba tikisi kada nors
gavystė, naa paklos vt“ištvirkę,” kaip ir šiandien. durnai šokinėja,” bet ir kai barti jaunųjų “ištvirkimą.” šiandien' nežino, koks liki- vieną šaukštuką vanilės ir
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
aal nėra. Jiaai parodo,
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10«
Jauni bernai reikalavo iš miečiai tame ištvirkime nuo kada esi pasenęs ir jokios mas jų laukia. Žiaurus meš du puodukus sauso tarkuo
kad toj vietoj, kur Bibli
to
“
cocoanut.
”
Dabar
persi-'
būrų (ūkininkų) daugiau tų ponaičių neatsilikdavo ir pagundos nebedrumsčia do kinas reikalauja jų sugrąži
ja sako buvus kitąsyk
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
pinigų, jie norėjo gardžiai “aklai prisisiurbdavo’’ viso rybės. Jaunieji i tokią pri nime. Jis nori jų kraujo. jok porą kartų tris puodu
pekla, dabar kapastal aaŠioj knygoj telpa 23 gražios eile».
<a. U pridėtas “peklos”
valgyti ir mažai dirbti. Jau kių svaigalų
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
verstiną dorybę žiuri kitaip Jam vis daugiau aukų rei- kus miltų, tris šaukštukus
čcmelapia
Uitai
patvirti

Puikiai iliustruota Kainu
26c
“baking powder.” pusę
nos mergaitės irgi buvo paMergaitės ir moterys, mu- ir kas juos gali smerkti?
na.
kia.
SOCIALIZMAS
IR
RELIGIJA.
šaukštuko “baking soda” ir:
Kaina 25 centaL
sileidusios. Apie tų laikų sų tolimos mamos, prieš 200
D. S is.
Labai įdomi Knygutė š;tuo svarbiu
Visa tų nelaimingų musų šaukštuką druskos. Viską
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
jaunimą Duonelaitis sakė: j metų visai nebuvo geresnės.
brolių ir sesučių viltis yra sumaišyk ir gerai išplak. į
Kayga
nas katalikas ir socialistas. Parašė
“Klapai
(baudžiaunin-. negu šių dienų mergaitės
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
VAIKUČIŲ PAŠALPAI
■v” Knygyne,
mumyse,
amerikiečiuose. Paimk tam tikrą skardą,
Kaina ........................................... 10c.
kai), kaip ponaičiai, su pui-Į Gerasis Duonelaitis, netekęs
RENGIAMAS
Jie laukia musų pagelbos, gerai ištepk riebalais ir priAdraaaa: “KELEIVIS”
kiais sopagaičiais (čeba- kantrybės vienoje vietoje
KODĖL AS NETIKIU
ŠURUM-BURUM
užtekančios saulutės.
‘\aiP uzieKancios
saulutes.
tešlos, kaip mažyčių
«M BROADWAY.
tais), o nenaudėlės mergai- stačiai šaukia vyrus Į karą
I DIEVĄ?
Neapvilkim jų. Istieskim blynų, paliekant du colius
SO. BOSTON. MASS.
Laisvamanis čia pasako, «-<dsi |i«
Lietuvai Remti Draugijos ųems pagelbos ranką. Su- tarpo, kad nesusilietų, ir
negali tikėti. Pilna argumentų kųr»»
Taipgi ir paa
JŲ MOTINA ŽUVO LIEPSNOSE
Moterų Komitetas praneša, selpkim jų vaikučius, ati- kepk karštame pečiuje 15
nesumuš joks jėzuitas. Kaine be
A_ M. METELIONJ
knygutės ....................................
kad 23 d. vasario, 7:30 vai. duodami ir paremdami Mo- ar 20 minutų.
774? Navy Avanaa,
vakare. Lietuvių Svetainėj. terų Komiteto ruošiamąjį ( Vietoje “cocoanut,” gali
MONOLOGAI IR
Detroit. Micb.
So. Bostone, yra ruošiamas šul-um-burum. Ateikime i ma vartoti riešutus arba ra
OEKLAMACIJOS.
šurum - burum, pabėgėlių “Baby Shovver,” atneškime zinkas.
Šioje knygoje telpa daugybė na o
{
jų,
labai gražių ir juokingų monolo
vaikučių naudai. Tai bus savo ir iš kitų surinktų dra
l rų ir deklamacijų. Visokio- temos:
darbininkiškos.
revoliucionieriškoa.
tokia pramoga, kurioj už panėlių, kiek tik galime. j
VALGO IR MIRŠTA BADU
tautiškos, hnmoristiškos ir laisvama
tikrinama laikas linksmai Padarykime vaikučių dra- i
niškos. Visos skambios, visos geros
Tinka visokiems apvaikščiojimams.
praleisti visiems. Senes panelių pirmą rinkliavą tik-!
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
niems, kurie mėgsta whist. rai pasekmingą. Tiesa, bu
gerinta laida. Kaina .................. 28c
bus proga palošti ir gražių vo renkami drabužiai nuo i
KUNIGŲ CELIBATAS.
dovanų laimėti. Jaunesniem. karo nukentėjusiems Lietu
Si knygelė parodo, kodėl Romos
kurie mėgsta pašokti, yra vos žmonėms, bet vaiku
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
užsakyta gera orkestrą, jie čiams visai mažai tegauta,
jos pasekmės ir doriška- dvasiškiuos
galės šokti iki vidurnakčio. o drapanėlių jiems labai
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Žodžiu, bus Baby Shovver. reikia. Todėl ir buvo suma
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
Whist ir šokiai. Taipgi bus nyta atskirai pasidarbuoti
terį*, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė
skanių gėrimų ir užkandžių. vien tik vaikučių naudai.
kun. Geo. Tovmsend Fov, D. D., su
lietuvino ^erdinand de Samogitie
Taigi prašome visų prie
Taigi, dar kartą prašom
Kaina .......................................... 28e
šito darbo kuo nors prisidė visų prisidėti, už ką vaiku
ti. Moterų prašome, kad jos čių ir Lietuvai Remti Drau-1
LYTIŠKOS LIGOS.
pasiutų arba nupirktų ko gijos vardu iškalno tariame;
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. PeraM
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiurė
kių nors drapanėlių kūdi širdingą ačiū.
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c
kiams iki 5 metų, ir atneštų
M. Michelsonienė.
KUR MUSU BOČIAI
ateidamos į Baby Shower,
GYVENO?
arba, jei pačios ateiti nega
PASVEIKO
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
lės, kad per kitus priduotų.
Nesenai “Keleivy” buvo
nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Vartotos drananėlės yra rašyta, kad New Mexico
visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ii
taip pat pageidaujamos ir valstijoj 12 metų amžiaus
knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
Philadelphijoj andai užsidegė Hallowell’ų namas. bus priimamos. Pageidauja- mergaitė, susidėjusi su 15
skaitymas. Kaina ...................... 25c
Ugnis kilo iš apačios ir išeit nebuvo galima, motina ma čeverykučiai, patalinė, metų berniuku, pagimdė kuŠtai 11 metų amžiaus vaikas, Bates Plomandon, iš
suvyniojo šituos vaikučius į vilnonius blanketus ir iš palutės ir viskas, kas tik ku- dikį. Žinios sako, kad ta! Floridos, kuris suvalgo už du ir miršta badu, nes mais
Broadvraą,
nešė ant piazos. Jie išliko gyvi. Bet motina ir tėvas dikiams yra reikalinga. Jei jauna motina jau pasveiko! tas pas jj neina Į kraują. Šitokia liga pas jį išsivystė ‘TCekivią,”
kas turi kokių atliekamų ir jos kūdikis auga.
žuvo liepsnose.
,
nesenai ir daktarai nežino ką daryti.
Boston, Matą.

Pekla
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PER 7 VALANDAS 3,000 MYLIU

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

Du Laiškai

Naumiesčio

ir

gyvenęs

, Philadelphijoj.

Kinčinas Pranas, Mažeikių apskr.,
gyvenęs Philadelphijoj.
Kitrušienė Petronėle, Saukų km.,
Jurbarko vai., Raseinių apskr.

___ t__________
__________ _ _________
Klevinskaitė - Paškau.-K.eiie Ona,
Aleknavičius Mikas, gyv. Kanado• pavardė nežinoma.
Sidabriškių km.,
bet spėjama, kad persikėlė į J. Vabalninku vai., Biržų apskr?, gyv. duktė Juozo ir Agotos, Laučkaimio
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS nėjome. Tuomet prasidėjo
km., Kybartų vai., Vilkaviškio apsk.
Chicagoje.
A merikos Valstijas.
Klimas Jurgis, gyv. 112 Sunbury
Gudačauskas
George,
gyvenęs
Aleksandravičius
Baltrus,
iš
Babra-------gaudymas į darbus ir vežiSt., Minersville, Pa.
ninkų km., Simno vai., Alytaus apsk. Beacon (?) St., Scrantone.
Tevas ir sesuo Anelė su mas į Vokietiją.
Kodis Pianas, gyv. Bostone.
Gulbinas Domininkas, Meironskių
Ambrazevičius, Kaugonių kaimo,
Kondrotienė-Girdzijauskaitė \ erokm., Krakių vai., Kėdainių apskr.
jaunesniuoju sunu Jonu
(Žaslių vai., Trakų apskr.
1944 m. vasarą antru
Guptis Jonas, gyv. S. Halsted St., nika, duktė Antano, Kalupio kaimo,
Atkacy Anthony, arba Antanas Atnegyvena’
kartu rusai Įsiveržė Į Lietu
Vadžgirio par., Šimkaičių vai.
kcčius, gimęs Brooklyne, bet kuri Chicagoj.
Kriaučiuno-Kay Kazio šeimos na
Ivanauskienė Adolfą ar Adolfina,
laikų su motina gyvenęs Lietuvoje,
vą. Vokiečiai, traukdamie
riai ar įpėdiniai.
“Keleivio” skaitytojas d. si, stengėsi nieko nepalikti
iš kur grįžęs nusikėlė į Kaliforniją. gyv. Grass St., Philadelphijoj.
Kriščiūnai, Kazys ir Domininkas,
Babinskaitė-Daukšienė-Matusevičie.
Jablonskienė Stefanija, gyv. 1431
F. Vareikis iš Lavvrence, rusams. Sprogdino gražiau
|Trivalakio km., gyv. Chicagoje.
So. Morris St., Philadelphijoj.
nė Ona, gyv. Philadelphijoj.
Krivinskas Jonas, apie 65 m. amz.,
Mass. gavo laišką iš Lietu sius musų pastatus ir tiltus.'
Jančiuvienė-Serbentaitė Magdale
Bačius Pranas, Paškanių km.. Žel
lekėčių
vai., Šakių apskr., gyvenęs
na,
duktė
Simo
ir
Marijonos,
Petkevos
vai.,
Ukmergės
apsk.,
Amerikoj
vos, nuo Jonavos. Laiškas SS daliniai gaudė vvrus ir
liškių km., Veiverių vai., Mariampo- Hartford. Conn.
gyvenantis nuo 1926 m.
labai trumpučiukas, kokių vežė i Vokietiją. Visą jie
Kudrevičius Stasys.
lės apskr.
Balaika Jonas.
Kungys Jonas, Šiialės vai., Taura
Jančys,
iš
Skapiškio,
Amerikoj
gy

Baltrušaitis
Donatas,
gyv.
Grand
dabar daug ateina iš Lietu darė labai griežtai, taip
gės apskr.
venantis jau per 30 metų.
Rapids, Micfa.
vos. Laiške rašo:
Kunevičius Stasys, Ruseinių km.,
Jankūnas Kazys, Amerikoje žino
Banienė-Navickaitė Teofilė, kilusi
kad išsisukti nebuvo galima.
mas kaip Charles Yunkun, Vindei- Jusvainių vai., Kėdainių apskr.
iš Šunskų bažnytkaimio.
Aš brolis taip ir mano Aš dirbau prie apkasų kasi
Baranas Kostantas ir jo sūnūs kių km., Ukmergės apskr., gyvenęs I Labanauskas, Pilviškių km., Ali
žmona su musų vaikučiais mo. Mums bedirbant musų
zavos parapijos.
Aloizas, gyv. Chicagoje, o vėliau Cambridge, Mass.
Laurinaitis Juozas, gyv. Chicagoj.
•Janonis Motiejus, Lemonių kaimo,
sveikinam visi vienu žodžiu tėviškę užėmė rusai. Grįžti
Rochester, N. Y.
Linartas Juozas, sūnūs Vinco. PaBeitnerienė-Gervaitė, iš Veiverių Kaišedorių vai., Trakų apskr.
ir linkim jums visa gero ir atgal nebuvo galimybės.
Januškevičius Jurgis, gyv. Phila javonio vai., gyv. Vv’aterbury, Conn.
apylinkės.
Linkevičiai, Juozas ir Monika Prilaimingo gyvenimo.
Bernotas
Kazys,
Amerikoj
žinomas
delphijoj.
Juo labiau, kad visi lietu
kockaitė, gyv. Philadelphijoj.
Jasaitis
Jurgis,
gyv.
Philadelphijoj.
kaip
Charles
Bannet,
anksčiau
gy

Tėvas ir sesuo Anelė su viai bėgo nuo rusų, kaip
Mačianskis Juozas, gyv. Chicagoj.
Jasaitis Povilas, Degučių kaimo,
venęs Elizabeth, N. J.
Mačiulienė-Burbaitė, iš Skapiškio,
jaunesniuoju sunu Jonu ne nuo maro. Taip teko apleis
Bražauskienė-Viktaravičiutė Zofija, Naumiesčio vai.. Tauragės apskr.
Rokiškio
vai.
Jaseliunienė-Morkunaitė
Salomėja,
gyvenusi
Brooklyne.
gyvena.
Čia yra parodyti komercinio lėktuvo “Constellati namus, palikti vieną žilą
Maliukevičius Jurgis.
Brusokas Stasys, iki 1939 m. gy Kurklių km., Šeduvos vai., Panevė
Gavom nuo jūsų laišką ir motinėlę, nežinant iš viso ar
Marcinkevičius Kazimieras, Sabution” lakūnai, kurie be sustojimo atskrido su 42 ke venęs New Yorke.
žio apskr.
liškių km., Alizavos parap.
Jeseliunas,
Lietuvoj
gyvenęs
KloBubelis,
ar
Bubele
Jeronimas,
sū

rnes pasiuntėme.
leiviais iš Californijos į New Yorką, padarydami nūs Adomo ir Marijonos, kilęs iš vonio miestely.
dar ji yra gyva.
Markevičius-Morkus Feliksas, ir jo
Dabar nesulaukdami siun
arti 3,000 mylių per 7 valandas. Jų aeroplanas yra Telšių apskr., gyv. Brooklyne.
.Jokantienė Antanina, gyvenus 1934 žmona, prieš ištekant Lukoševičiutė,
Brolį Joną 1945 m. per
gyv. Brooklyne.
Buikus Juozas, spėjama, kad gy So. Rockuell St., Chicagoj.
čiame antrą. Liekam sveiki, Velykas mačiau Vokietijoj,
varomas keturiais motorais.
Mastauskas Liudvikas, AmbrožiuJuknevičiai, Adolfas ir Cirilė, iš
vena
New
Yorke.
laukiam nuo jusu laiško.
nų km., Krakių vai., Kėdainių apsk.
taip pat prie darbų. Apie
Chimes-Chmieliauskas Albinas-Ju- Šiaulių apskrities.
Mašauskas Antanas ir šeima, iš
Juozelskis Pranas, šventerečiaus
Romualdas visus kitus neturiu jokios
lijonas, sūnūs Vinco, gyvenęs New
km., Vyžuonių vai., Utenos apskr. Druskių kni., Šimonių vai., Panevė
Yorko apylinkėje.
žio apskr., gyv. Rochester. N. Y.
žinios. Grįžti į tėvynę, kol
Cibulienė-Bujauskaitė Magdalena,
Jurgaitis Antanas, sūnūs Kazio,
Matusa Juozas, Dapšionių kaimo,
LAIŠKAS IŠ FRANCUOS ten šeimininkauja rusai, ne
Zariškių km., Skriaudžių parap., Maiš Šikstonių. Joniškėlio vai., gyve Smilgių vai.. Panevėžio aoskr.
riampolės apskr.
Europos
socialistai
renkad
socialistai
žada
atgainęs Chicagoj.
Mažionis Steponas, gyv. Niekei St.
Stasys.
“Keleivio”
skaitytojas galiu. Geriau pačiam nusi giasi atgaivinti Socialistinį'vinti savo Internaconalą, Černeckas
Jurkienė-Papliauckaitė Stasė, gi (?), New Jersey valst.
Česniutė Magdalena, Žirniškių km.,
žudyti,
negu
Sibire
būti
už
ir gyvenanti Brooklyne.
Petras Sweede iš New Yor
Meiskauskai, Jonas ir Marė (Ba
Darbininkų Internacionalą. ’ komunistų spauda visose ša- Igliškėlių vai., Mariampolės apskr. mus
Juška Leonardas, sūnūs Vinco, a- ranauskaitė), 1939 m. gyvenę Brook
vergą.
Dailidėnas
Petras,
gyvenęs
Brook

ko mieste, gavo laišką nuo
reikalu balandžio mė-' lyse pradėjo šaukti, kad so- lyne.
pie 25 m. amžiaus, manoma, kad lyne.
Dabar gyvenu Francijoj. Tuo
savo giminiačio Francijoj,
Mičiulis Juozas, iš Keturvalakių,
nesį
Anglijoj
įvyks
tarptaucialistai
“
nori
karo
”
prieš
Daukšienė-Matusevičienė-Babinskai- tarnauja Amerikos kariuomenėj.
• —
• i• j • •
. • • « f’* • , Tk • * « •
*
Vilkaviškiu
apskr., gyv. New Yorke.
tė
Ona,
gyv.
Philadelphijoj.
iš Strasburgo miesto. Laiš Dirbu, kaip paprastas dar jtinė
socialistinių partijų Sovietų Rusiją. Žinoma, tai Dekeraitis, Marija ir Viktorija, ku Juškaitė Natalija, duktė Vinco, a- Mikelkevičienė
Antanina, Cirkų
bininkas.
Galėčiau
toliau
30 metų, Mažiškės km., Griška km., Veliuonos vai.,
ke rašo:
konferencija, kun priims yra gryna nesąmonė. Bet rių po vyrais pavardės nežinomos, pie
Kauno apskr.,
būdžio
vai.,
Šakiu
apskr.
studijuoti, bet neturiu lėšų. laikiną statutą ir paskirs komunistai, kada jie nori gyvenusios Brooklyne.
Brooklyne.
Mylimas dėde:
Juškevičius Tadas. Girkalnio vai., gyv.
Mikelioniai. Jonas ir Antanina,
Dičkauskai, Kazys ir Adelė Liepi- Raseinių apskr.
Jau daug laiko praslinko Trūksta dvejų metų ir bu laiką tarptautiniam socia apjuodinti socialistus, ne r.aitytė,
gyvenę Bostone.
ir
jų
sūnūs
Viktoras,
gyv.
Kačergis
Jonas
ir
io
žmona
prieš
Mikuckienė-Masalskytė Mariia, iš
ir vis neprisirengiau para čiau gydytoju. Nenusimenu. listų kongresui. Manoma, vengia skelbti didžiausias Brooklyne.
ištekant Jakubauskaitė.
Baukių
km.. Čekiškės vai.. Kauno
Esu
sveikas.
Moku
gerai
Dominaitė-Duff
ar
Wdoff
(WdoKačinskas Kazimieras.
šyti jums laišką. Tiesą pa
kad socialistų tarptautinis nesąmones.
witschenko) ir jos vyras Povilas,
Kainauskaitė Ona, Vokiškėlio km., apskr., gyv. 60 Morgan St., Chica
staliaus
amatą,
nors
ikišiol,
sakius, neturėjau tikslaus
goje.
kongresas įvyks 1947 m.
Socialistas. duktė Lidija ir sūnus: Jurgis ir Vilkaviškio apskr.
Mineikis Petras. Kulšėnų km., Ma
kaip
stalius,
čia
darbo
ne

Eugenijus,
kurie
gyveno,
gal
ir
te

Karazija Justinas, sūnūs Kajeto.- žeikių
savo adreso. Trankiausi iš
apskr., gyv. Brooklyne ar
Socialistų
Internaciona

begyvena
Chicagoj.
Motina
gal
jau
no, Margeliškių km., Kupiškio vai.,
miesto į miestą. Dabar ap gaunu. Moku susikalbėti vo las turi ilgą istoriją. Jis bu
New Yorke.
esanti mirusi, bet kiti šeimos nariai, Panevėžio apskr.
kiškai, rusiškai ir francuMisevičius Petras, Čelkių kaimo.
spėjama, tebegyvena Chicagoj.
sistojau Strasburge...
Karveliai. Vincas ir Kazys.
vo
įkurtas
1864
metais.
Vė
Baisogalos
vai., Kėdainių apskrities,
Dronseika
Juozas,
gyv.
Brooklyne.
Kasperavičius Kazys, kilęs nuo
Aš žinau, jus, dėde, no- ziškai. Dabar vakarais mo liau jis suiro ir buvo atgai
Dumša Ignas, gyvenęs New Ha- Simno, gyvenęs Bostone, ar apylin gyv. Baltimore. Md.
Norkunaitė Katryna. Kurklių km.,
ven, Conn.
rėjoto sužinoti, kaip aš iš kausi anglų kalbos.
kėje.
vintas 1889 metais. Pirmas
T.
Šeduvos
vai., Panevėžio apskr.
Durienė Ona, iš Panevėžio apskr.
Aš
vieno
jūsų,
dėde,
pra
Enrikas, gi
tėvynės atsidūriau Franci, - ,
, ~ pasaulinis karas IntemacioM.vkolovai, Antanas ir Anelė KaPer sausi° mėnesį BALF Erminas Antanas, Slėdų km., Al męsKatkus-Katkevičius
1920 m. Babtuose, Kauno apsk., zokaitytė.
Chicagoj, o vėliau
joj. Mėginsiu jums aprašy- ^ciai^r~
nalą suardė, bet po karo jis: centro sandėlis gavo iš įvai- sėdžių vai., Telšių apskr., gyvenęs 1937 m. išvykęs pas motiną į Ame Pennsylvaniagyv.valstijoj.
ką.
Man
visai
nesvarbu,
bet manoma, kad persi riką.
ti visą tiesą, nors nemanau,
rių 'lietuvių kolonijų nema Argentinoj,
Nainys Juozas, iš Gruzdžių, 1935
vėl buvo atsistatęs ir veikė.....
Kazlauskas Tamošius.
kėlė į U. S. A.
kaip
jus
galvojat.
Gal
jus
Šiauliuose baigęs amatų mokyk
kad jus patikėsite man.
žai drabužių, maisto ir kny Gabaliauskas Stasys. Letenių km., Kazlauskas Stasys, Amerikoj žino m.
dar
ir
antro
pasaulinio
ka

lą. Amerikon išvyko 1936 m.
galvojat,
kaip
ir
kai
kurie
mas
dar
kaip
Stanley
Kazio.
Mes gyvenome Lietuvoje
gų pabėgėliams šelpti. Cen Mažeikių vai., gyv. Chicagoj.
ro eigoje.
Namonis Zofija, gyv. Clevelande.
Gaižauskas Talėsvaras, Skruzdžių
Navardauskienė-Jasaitvtė Emilija,
iki 1940 m. pavasario... Aš kiti Amerikos lietuviai, kad
Kazlauskienė-Bendžiutė Monika, ir
tro sandėlis prašo visus, ku km.,
Socialistų
įtaka
po
antro
Betygalos
vai.,
Raseinių
apskr.
Jonas, dar 1938 m. gyve- Degučiu km., Naumiesčio vai., Tau
Gabaliauskas Aleksandras, sūnūs jos ‘Rvyras
tikrai manau, kad jus, dė mes patys blogiausieji žmo pasaulinio lfarn CUOLI
cncf įnrSm rie siunčia maistą, gerai ii
ynzdrlyne
tnr£»in stavn no. ragės apskr.
ĮJl
\jj\j
Vakulskaitė Morta, Pagraušių k.,
de, netikėsite, kaip mes lai nės, kurie negrįžtame na visose Europos šalyse. Ang supakuoti, kad jis~nesusi- Aleksandro. Biškių km., Tryškių vai., mus.
apskr., gyv. New Yorke.
Kay-Kriaučiuno Kazio šeimos na Anykščių vai., Utenos apskr., gyv.
mingai gyvenome iki karo mo... Norėčiau su jumis su lijoje ir Norvegijoje socia maltų dėžėse. Ypač reikia Telšių
Brooklyne.
Gilienė ar Gylienė Ona, gyvenusi riai ar įpėdiniai.
laikų. Kiekvienas, nors ir sirašinėti. Pagelbos jokios listai paėmė valdžią.
Manchester, Naujojoj Anglijoj,
valdžią,
švediapsaugoti
maistą
siunčiamą
Kemežiai. Kazys ir Baltrus.
Švedi

Jieškomieji ar apie juos žinantie.
Jonas ir Povilas, suKereluk-Utkaitė Bronė, gyvenusi
neturtingas, galėjo mokytis. neprašau — nepražūsiu, čia ją ir Daniją valdo socialis popierinėse dėžėse ir stiklijj nųsGirdzijauskai,
ji maloniai prašomi atsiliepti:
Petro, Vadžgirio par., Kalupio Cambridge, Mass.
kiekvienas
lietuvis
padeda
1940 metais rusai okupa
Consulate General of Lithuania.
| km., Šimkaičių vai.
tai. Francijoj, Italijoj ir ki niuose induose.
Kiaupa Kazys, sūnūs Antano ir
vienas
kitam.
Musų
čia
yra
Grigaliunaitė
Magdalena,
po
vyru
Rozalijos
Šveikauskaitės,
išvykęs
iš
W. 82nd St., New \ork 24, N. Y.
vo Lietuvą. Baisesnių die
tose laisvose šalyse socia Per sausio mėnesį atėjo iš

Atgimsta Darbininkų Internacionalas

Kas kiek šelpia
lietuvius

nų, tur būt, niekada neiš daug. Todėl gyventi kaip
gyvensiu... prasidėjo depor nors galima. Geriausiai gy
tacija į Sibirą. 1941 metų vena tie, kurie dirba pas
birželio mėnesį nė vienas amerikiečius. Mėginsiu ir aš
mes negalėjome namie nak prisisukti. Sunkiausiai, kad
voti. Kiekvienas slėpėmės, nemoku angliškai.
Uždirbu čia 4,000 fran
kur galėjome. Net ir mano
sena mamytė ir ta nakvo kų, bet vieni pietus kainuo
davo miške. Už ką? Kodėl? ja 60 frankų, kilogramas
Vežė visus. Pirmiausiai ve mėsos (virš dvejų svarų)
žė kareivius ir karininkus, kainuoja 200 frankų. Tai
visus tuos, kurie nebalsavo gi, darbininko gyvenimas
už Rusiją. Tokių buvo'tūks čia nėra lengvas.
Su nekantrumu lauksiu
tančiai.
Prasidėjo karas. Visi ti jūsų laiško.
Benjaminas.
kėjo, kad vokiečiai gali pa
dėti. Tiesa, vokiečiai rusus
Karvės pieną sudaro se
išvijo, bet patys pasirodė
nė kiek negeresni. Jau ant- kamos medžiagos: 3 ir 3
raišiais jų okupacijos me-1. dešimtadaliai procento pro
tais uždarė musų universi- teinai, 4 proc. riebalų, 5
tetą, kuriame aš mokiausi proc. cukraus, viena septinir visus studentus pašaukė ta dalis procento kitų miį kariuomenę. Mes. lietuviai, neralų ir 87G vandens.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
Šis vankvedėlis 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,

So. Boston 27, Mass.

listų įtaka yra labai padi įvairių kolonijų drabužių,
dėjusi ir daugelis Europos maisto ir knygų svarais:
Svaru
šalių vykdo socialistines re Miestas
formas. Rusų valdomose Eu Pittsburgh, Pa. .. 29.050
ropos šalyse socialistai ne Schenectady, N. Y. 2,983
turi galimybės veikti. Len Worcester, Mass..... 2,275
2.100
kijoje, Balkanų šalyse ir Kenosha, Wis. .
1,515
Pabaltijo valstybėse ponau Rochester. N. Y.
ja rusų durtuvas ir komu Boston, Mass. ...
1,036
nistų partijos. Bet ir ten so Cambridge. Mass.
985
cialistinis darbininkų judė Binghamton. N. Y
910
jimas yra gyvas. Jei atsista- Brockton, Mass.
820
tys Socialistinis Darbininkų Bayonne, N. J. ..
689
Internacionalas, darbininkų Waterbury. Conn.
686
judėjimas visose šalyse su Haverhill, Mass.
646
stiprės ir jis aiškiau atsiri Gary, Ind............... 637
bos nuo bolševikų totalita Northampton, Mass. 625
rizmo.
Cleveland. Ohio
600
Socialistinis Darbininkų
Kitos kolonijos prisiuntė
Internacionalas visada sta po mažiau. Viso per sausio
tė sau tikslu jungti įvairių mėnesį atsiliepė su pagelba
šalių socialistinį darbininkų apie ĮOO lietuviškų koloni
judėjimą, išdirbti vieningą jų. Daug ir atskirų asmenų
socalistinių partijų ūkišką, atsiuntė maisto pakirtus,
ir politinę programą ir va-, Maistą, drabužius ir kny
dovauti visų kraštų darbi gas prašome ir toliau siųsti
ninkų kovai už taiką ir de tokiu adresu:
mokratiją. Toks tikslas bus United Lithuanian Relief
ir naujai žadamo atstatyti
Fund of America.
Socialistinio Internacionalo.
101 Grand Street,
Brooklyn 11. N. Y.
Ta proga įdomu pastebė
ti. koks likimas ištiko vieną
CflPl\l
I letl'n in irti
ocialistinio
internacionalo
atskilusią šaką. taip vadina
mą “Tretįjį” arba Komunis
tini Internacionalą. Jis su T. J. Kučinskui, Chicago,
sikūrė 1919 metais ir greit HL — “Aš esu tavo Vieš
pasidarė Sovietų Rusijos pats Dievas Stalinas” gavo
užsienių politikos agentūra. me, bet laikraščiui jis per
Antro pasaulinio karo eigo- ilgas dėti. Padarome, kaip
ie Stalinas tą Internaciona liepiate — grąžiname jį at
lą “uždarė,” bet uždarė tik gal.
tai dėl svieto akių. Tikreny K. Skala vėjui, Montrose,
bėje visos komunistinės par Pa. — Jūsų pasisakymas ytijos ir dabar yra vadovau ra arba sutikimas su vienu
jamos iš Maskvos ir visos kitu, arba nesutikimas, bet
veikia pagal Rusijos užsie plačiau draugas nepasako
nių politikos reikalą. Bet dėl te, kodėl jums viena mintis
svieto akių Maskvos Inter patinka, o kita ne. Todėl
nacionalas yra “miręs” ir nedėsime į laikrašti. Dr. D.
apie jį niekas nieko negir Pilkos raštas apie sveikatą
di.
yra įdėtas i musų šių metų
Kaip tik pasigirdo žinia. kalendorių.

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei- j
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, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai ?
Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta
jaunosios šlėbė? Jaunosios Sydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vy ‘Medau® Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištetėjimą kad nepadaryti klai
dos?
Kokio
geriausia tekėti ir
vesti ?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Si
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
labai svarbus, ne» nuo jo priklauso
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
visi slepia, tą atvirai pasakų "T eu. il
gas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų ? Tai
opiausia kiekvienos seimyno> klausi
mas. ir “Teisingas Balai ėjas " čia
patiekia (domių informacijų.

Redakcijos Atsakymai.

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 įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud >ti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio Istorija,” Jordano "a-voliucijos Pagrin
dai,’’ McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “Žmogaus uivo
Liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybe kitų. lai kariu mo
kykla ir papuošimai ruimuose, karna $1.60 Užsisakykit “leismg*

Patarėją.“

KELEIVIS
636 BROADWAY

f

s
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Ar galima nustatyt busimo kūdikio
lytis iš kalno? D-raa Reeder saka.
kad galima, ir “Teisinga® Patarėja.®”
paduoda jo nurodymu®, kaip tai pa
damma.
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
kad ir labai nori? “Teisingas i*atarėjas” ir šitą klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas’’ pasakys jums vl»ką.
Kas reikia žinoti, kad vaikai batų
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nescia moteris’? Kaip reikia au
ginti kudik) ?
Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už
drausta kalbėt apie šeimynišku* rei
kalus 1
J visus šiuos klausimus “Teisinga»
Patarėja.-.’’ atsako aiškiai ir nieko
neslėpdamas.
Knyga graži, su paveikslam, 2ZS
puslapių, stipriais audimo aįntara.a

I

SOUTH BOSTON, MASS.

Aitunta» puųląpių
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VIS, SO. BOSTON

ti pusę tų fondo pinigų, va
FlčšiicAų g&vo su buteliu
Maistas tremtiniams
Lietuvai Remti Draugijos
dinas. $15.000.000, ir išda
Per galvą
susirinkimas
linti tarp Mass. miestų ir
Lietuvai Remti D-ja jau
miestelių.
Ne visuomet ir plėšikams pasiuntė maisto, — 11 sva
Įvyks šeštadienį, vasario
Automobilistai
tuomet pavyksta. Ant Boylston gat- rų pakietus, lietuviams trem 16 d., 8 vai. vakare, Sandabutų apkrauti naujais gazo
likierių krautuvę Įėjo tiniams Francijoj, Švedijoj ros salėje, 124 F St., South
lino mokesčiais, kad patuš plėsikas ir pradėjo gaspado- ir Šveicarijoj. Tai yra pir Bostone. Visi nariai malo
tintą kelių fondą vėl pripil- mauti po kasą. Tarnautojas mas siuntimas maisto, ad- nėkite dalyvauti, nes yra la' lan yra susodinti nacizmol (Įvtf §į panedėli( vasario E. Broe paleido i plėšiką) resuotas atskiriems tremti-! bai svarbių reikalų aptarti,
Tūkstantine minia už
Lietuvos Nepriklausomybę i vadai, kurie plėšė ir
11, State House rūmuose, pilną snapso butelį. To už-}niams. Iš priežasties streikui Bus išduotas raportas iš pra
-------• silpnesnes tautas.
buvo sušauktas didelis pro teko. Plėšikas pradėjo bėg- maisto gamyboje, nėra ga- eito seimo. Taipgi bus pa
Praeitą sekmadieni So.
Bet mes apgailestaujam. testo mitingas dėl šito poli ti, tarnautojas vvtis. kilo Įima gauti tiek ir ko reikia.!darytas pranešimas apie
Bostone lietuviai iškilmin- kad lygiagrečiai su naciz- tikierių “skymo.”
termas. Tame sumišime plė- bet visgi padaryta graži;maisto siuntimą lietuviams
gai ir dideliu susikaupimu' mo vadais nėra patraukti
šikas pabėgo, bet su didele pradžia.
tremtiniams.
minėjo Lietuvos nepuikiau-, atsakomybėn
ii- rusiški
Lankėsi redakcijoj
gėda.
LRD Globos Komit. i
Valdyba.
somybės sukaktuves. Prisi-' smurtininkai —tokie pat
rinko pilnutėlė didelė Mu- karo kriminalistai, tokie pat
Musų redakcijoj lankėsi
nicipal Building svetainė, silpnųjų tautų užpuolikai ir svečias is Toronto, drg. A.
cfuti iv
bpainkliii žmonių
ymnnin žudikai.
žmonės stovėjo stati
ir npt
net beginklių
žudikai, Kavoliunas. Atvežė dovanų
ir linkėjimų iš torontiškių
nebetilpo i svetainę ir bal-i kaip ir rudieji barbarai,
diaugų.
Bostone drg. Kavokoną.
*
, Bešališkas
teisingumas
liunas
lankė
gimines ir paMinėjimo proga žmonės į reikalauja bausti ne tiktai
išklausė gražų koncertą.! Hitlerio gestapininkus, bet uv ; kelias dienas: antraDainininkės, Barbora Dar-jir Stalino smurtininkus, ku-! dieni jis išvyko atgal i To
lis ir Marijona Kižiutė su-irie jau antru kartu turi o-’rnto.
žavėjo klausytojus jaus-Į kūpavę musų tėvų kraštą. į-----------------mingomis dainomis. Jų pui-į kurie keliasdešimts tuks- Ncrv/ocde 17 vasario bus
kus duetai ir solo dainos; tančių nekaltu žmonių vra] prakalbos ir koncertas
atskleidė klausytojams lie-j ištrėmė žiauriai mirčiai i į Ateinanti sekmadienį, va
tuviškos dainos gražumą, o Sibirą, o kitus tūkstančiu sario 17 d.. Nonvoodc bus
jų sudainuota gilaus jaus yra išžudė vietoje.
Mes reikalaujam, kad didelės prakalbos ir kon
mo daina “Tėvynės meilė
Bus apvaikščiojama
nemari” daugeliui klausyto kaip vieni, tain ir kiti jų certas.
Lietuvos
Nepriklausomybės
jų išspaudė ašaras. Daini butu nubausti dėl savo nu
ninkėms akompanavo gabus sikaltimu tarptautinei teisei šventę.
Kalbės S. Michelsonas.
ir jau pasižymėjęs jaunas ir žmoniškumui.
A.
Namaksy: vietiniai Nelietuvis pianistas Tadas Šid
Lietuvis daktaras paskirtas viackas ir Kručas. Gabijos
lauskas.
dainininkai iš So. Bostono,
valstijos pareigoms
Lietuvos minėjime trum
Paurai vadovaujant, duos
pas kalbas pasakė Lietuvos
garbės konsulas adv. Shall- Massachusetts gubernato koncertą. Dainuos Julė Bar
na. adv. K. Kalinauskas ir rius M. J. Tobin nesenai tusevičiūtė. Frances Rut
J. Januškis. Plačiau kalbė paskyrė lietuvį daktarą Fr. kauskienė ir kitos.
Visa tai Įvyks Lietuvių
jo svečias kalbėtojas iš A. Reynolds Woreesterio
Svetainėj.
1*3 St. George
Nevv Yorko, kun. J. Balku- apskričio sveikatos tikrinto
jo padėjėju. Tai jau antras Avė.. Norvvoode. Pradžia—
nas.
Masiniam mitingui vado lietuvis musų gubernato- ' valandą popiet.
Kas supranta skirtumą, tas
Visus Nonvoodo ir apy
vavo adv. Young-Jankaus- liaus paskirtas i atsakingą
vietą valstijos tarnyboje. linkės lietuvius kviečia Akas ir K. Razvadauskas.
ima gerus daiktus ...tai rodo
Renkant aukas Amerikos Seniau buvo paskirtas lie- merikos Lietuvių Piliečių
Bendrovė.
Įžanga
nemoka

Lietuvių Tarybos veikimui j tuvis Vytautas J. Mikelevipalaikvti klausytojai sudėjo!čia iš Hardvvick. Mass. Į že- ma. Prašome ateiti paskir
kodėl taip garsus yra
virš LOGO dolerių. Aukų a-jmės ūkio departamento pa- tu laiku.
pyskaita
bus
paskelbta!tariamąją tarybą,
Bostono majoro byla
spaudoje.
B. Dr. F. A. Reynolds gimė
Washingtone
ir užaugo So. Bostone. Jis
Šį pirmadienį WashingtoMasinio lietuvių mitingo lankė So. Bcstono aukštąją
mokyklą, vėliau Tufts me ne teismas vėl svarstė musų
rezoliucijos už Nepri
dicinos mokyklą ir studija miesto majoro bylą. Kaip
klausomą Lietuvą
vo kuri laiką Maryland uni žincma. vienas teismas mu
Tarptautinio teisingumo versitete. Jis yra vedęs Pau- su majorą rado kaltu už
žvilgsniu žiūrint. Lietuva y-i
Abračinskaitę iš Brock- piktnaudo.iimą pašto apgara nepriklausoma valstybė.. ton. Mass. Dr. Reynold s j vystės tikslams. Majoras byTRAOEMARK REdSTERED
Kaip buvęs prezidentas F. praktikavo mediciną Athol.) ją perkėlė i aukštesnį teis
WtEWED BY HAFFENREEEER * CO . Ine. Boston. Mm,.. MEWERS SINCE 1B70
D. Rooseveltas yra pasakęs, Mass. ir ten buvo veiklus į- mą. Sprendimas bus padavairiose
visuomeninėse
or

rytas po kelių dienų.
ji tik laikinai neteko savo
ganizacijose.
Jo
lietuviška
laisvės. Bet ji laisvės savo
Ar streikuos trokų vežikai?
valia neišsižadėjo. Todėl ką pavardė yra Ringaila.
tenai dabar daro bolševikai Gubernatorius Tobin dak
VIEŠAS PRANEŠIMAS
okupantai, tai vis ne lietu taro Reynolds asmenyje pa Bostonui gali pritrukti
SiLVER CAFE, Ine.
vių tautos darbas, bet sve rinko visais žvilgsniais tin maisto, jei sunkvežimių ve Visiems, kuriems reiks mokėti
žikai, nesusitaikys su vėrautimo okupanto smurtas.
S. Zauadskas, sav.
kamą valstijos tarnautoją, o zių savininkais dėl atlygini
taksas už 1945 metus
Todėl, minėdami šiandien lietuviai gali tik pasidžiaug mo. Gubernatorius Tobin
324 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Iki March-Kovo 15. 1946. InLietuvos Nepriklausomybės ti tuo parinkimu.
TELEFONAS: ŠOU 5104
siūlo ginčą išspręsti trečių come Taksai nuo uždarbių, pri
paskelbimo 28 metų sukak
J. G. jų teismu, bet darbininkai vatinių nuosavybių ir biznių tu
Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus
tį. mes. Bostono lietuviai,
nesusitaria su darbdaviais ri būti užmokėti Massachusetts
kartu su Amerikos Lietuvių Politikieriai galanda danti dėl to trečiųjų teismo sąsta ir Federaliai valdžiai. Kas tik
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai
Taryba reikalaujam:
į vieškelių fondą
REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS
to.
dirba, turi bizni bei privatinę
Kad Lietuvoje tuojau bu
nuosavybę, turi pildyti INCOME
tų sustabdytas bolševikų te Massachusetts automobi Plėšikai apiplėšė 7 leidęs TAX BLANKAS. Jei kas nega
roras — areštai, suėmimai listų draugija pakėlė dideli
jų išpildyti, mes jums padė
Keturi ginkluoti plėšikai lisime.
ir ištrėmimai Į Rusijos gi protestą prieš politikierius,
Ateikit vakarais ir subaGeriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra
lumą ;
kurie nori paimti $15,000.- ši pirmadieni vakare atėjo tovnis, mes padėsime jums.
Winthrcpe Į Mre. R. J. MitKad butų pašalinta iš 000 iš vieškelių fondo.
B. F. KUBILIUS,
SOUTH BOSTON CAFE
Lietuvos raudonoji armija
Tas fondas yra sudalytas tel namus ir rado ten septy 575 MR.
E.
Broadwav.
So.
Boston.
nias
moteris
bekortuojant.
ir žvalgyba:
vieškeliams taisyt. Jis susi
Vincas Balukonis, Savininkas
Kad Lietuvoje butų at- deda iš tų taksų, kuriuos au Plėšikai jas apiplėšė, pavo
steigta žodžio, spaudos, su tomobilistai moka pirkdami gė $842 ir išėjo sau. Mrs. Parsiduoda Namu Rakandai
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
Mittel namas randasi 170
sirinkimų ir organizacijų gazoliną.
riausi alų. vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
Labai pigiai, kam jų reikia:
laisvė:
Dabar tame fonde yra 30 Shcre St.
kai
patarnauja.
(11-24)
stalai, krėslai ir taip toliau. At
Kad Lietuvos žmonėms milionų dolerių, nes karo
Kovo 3 d. susirinksime
eikite pas Mr. B. F. Kubilių va
artimiausiu laiku butu su metu' vieškeliai nebuvo tai
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
karais ir pamatysise. 575 E.
teikta proga laisvai išsirink somi. Dabar jie iširę ir jau
Bostono, Cambridge ir a- Broadway. So. Boston.
(8)
ti savo valdžia ir atstatyti laikas butų juos taisyt, arba pylinkių pažangias žmones
savo kraštą, kaipo Nepri- visai naujus tiesti. Ir kaip susitiks kovo 3 d.. 5 vai. pa
klausoma. Laisva ir Demo-ięik šituo laiku Mass. legis- vakarėj metinėj socialistų
kratinę Respubliką.
_ i laturej pasirodė įstatymo vakarienėj, kuri Įvyks CamŠalin is musu tėvų žemėslsumanvmas (House Bill bridge Liet. Piliečių Kliube
KVIEČIAME!
visi okupantai! Lai gyvuo- 858). kuriuo siūloma paini- 823 Main St.
ia nepriklausoma demokra
tinė Lietuvos Respublika!
Kai turėsite progos, užeikit pas mus

mrifufirv
rlbAVYllm
"ALE that is ALE"

Bausti visus karo krimi
nalistus

Bostono lietuviu masinis
mitingas, susirinkęs 1946
metu vasario 10 d. paminė
ti Lietuvos nepriklausomy
bės naskelbimo 28 metu su
kakti. ir atsižvelgdamas i
tai. kad Vokietiios mieste
Niurnberge dabar vyksta
karo kriminalistų byla. pa
reiškia :
Mes visiškai pritariam
tam. kad kaltinamųjų <U(»-

INCOME TAXŲ RAPORTAI
Mass. Taxų Raportas nevėliau March 1, 1946.
Federal Taxų Raportas nevėliau March 15, 1946
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.
(JO)

ADV. F. J. BAGOČ1US,
302 W. Broadway.
So. Boston, Mass
Pilone: ŠOU 2613

pažiūrėti BRANGMENŲ (Jevvelry) ir DOVANŲ

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį nedėldienį iš W0RL stoties,
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
10:30 ryto. bus tokia:
1— Muzika.
2— Daininkė Dr. Emilija
Rudokiutė iš So. Bostono.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite
<avo įspūdžius ir nusiųskite
šiuo adresu- W0RL Sta
čiom Lithuanian Program,
Boston. Mass.
S. Minkua.
“Keleivis” visada yra gera
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems!
PARSIDUODA ŠAKALINIAI
KAILINIAI
Išvažiuodamas į šiltą Californiją. savininkas nori parduoti
gerus rusiškus sabalinius vyriš
kus kailinius. Juos matyti gali
ma nuo 8 ryto iki 7 vakaro,
siuvėjo Aiduko krautuvėj. 322
Broaduay, So. Bostone.
‘ (7)

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

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxburv, Mu*.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nuo 2 ild 4
ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kam p. Inman SL, arto Central S<j.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVEL.
BOSTON, MASS.
Tel. Common»eslth 4370
—>,

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

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

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DU. G. L. KILLORY
60 SCOLI.AY SQUARE. Room 27
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vųk. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

(gifts). grožio specialistų parinktų.

Nuo sausio 15 iki vasario 15. 1946 m.,

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insureil
Movcrs)

yra NUPIGINTAS PERMANENT WAVE:

S/5.00

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

už $10.00

Pcrkraustom
čia pat ir į to-|
Ii mas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston ICUi

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

i

