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Kanadoje Susektas Rus jos
Šnipų Tinklas

t«>n, Mass..

uinler the Act of March 3, 1»79.

ARMIJOS TRANSPORTAS STREIKO METU

Šnipai Veikia ir Amerikoje — FBI Dirba su Kanados
Policija — Šnipų Tardymas Eina ir Anglijoj

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

M»m

41 METAI

Didieji Streikai Amerikos
Pramonėje Jau Baigiasi
— v.

— Baigiasi ir Mažesnieji
— valdžia Žada Išvengt Infliacijos

Kaip tik prezidentas TruKanados valdžia paskel Bus pakelti uždar
Pagerbė Lietuvos
niAiias
išleido patvarkymą
bė, kad ii ved?. platų tyri
Nepriklausomybę
biai ir kainos
dėl kainų lubų pakėlimo,
nėjimą Sovietų .-įlipu, kurie
plieno kompanijos beregint
išgavo slaptas informaci
Pviin:
ylvauijcs
gubet
na-f
susikalbėjo
su darbininkais
Prezidentas Tiumanas iš
jas apie atominių bombų
imiii.s Martin išleido pro-! dėl uždarbių pakėlimo. Sugaminimą. Sovietų šnipų leido patvarkymą, kad darb
klamaciją Lietuvos nepri-1 sitarta pakelti uždarbius
daviai
gali
pakelti
kainas
tinklas Kanadoje yra labai
klaiisomybės pagerbimui ir . tiek, kiek prezidentas Trudidelis, Kanados policija savo išdirbiniams, jei jie
rcikalauja, kad teisingumo, man siūlė prieš didžiojo
jau išklausinėjo daugeli Įta pakelia darbininkams už
ir laisvės principai butų i-'streiko pradžią. Plieno pradarbius.
Ikišiol
visos
dery

riamų žmonių. <> valdžia sa
gyvendinti
pasaulyje. Gu- monės darbininkai gavo užko, kad tardomųjų tarpe v- bos tarp darbininkų ir darb
bernatorius
pažymi, kad darbių iiakėlimą po 18 su
ra svetimos valstybės agen davių vis užkliūdavo už
Pennsylvanijos ribose gyve-'puse centų valandai. Plieno
tų ir šiaip neatsargių žmo kainų “lubu.” darbdaviai
na daugiausiai lietuvių kil- dirbtuvėms leista pakeiti
nių, kurie išplepėjo jiems nesutiko kelti uždarbius, nes
mes Amerikos piliečių, ne-i kainą plienui $5 vienai to
patikėtas paslaptis. Tardo kainos buvo nustatytos pa
gu kuiioi nors kitoj Ameri-Inai.
Kai Philadelphijoj sustreikavo transporto darbininkai, sustabdydami vi
mųjų tarpe yra vyrų ir mo stovios.
kos valstijoj.
t
Plieno nramonės darbisus busus ir gatvekarius, tai armija paleido darban savo autobusus. Ši nuo
Pašalinus tą kliūti, lau
terų.
n
inkai
grįžta prie darbo.
trauka parodo publiką einant i kareiviu operuojamus busus.
Jau seniau buvo praneš kiama, kad didieji streikai
Illinois
gubernatorius
1).
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..j Bet praeis kelios dienos, o
ta. kad Kanados valdžiai greit pasibaigs. Automobi
H. Green ta pačia pioga is-, j.aj j.ur jjo-e?nįs iaįka? pK;
pagavo vieną Sovietų šnipai lių darbininkų unijos vadas
cido pioklamaciią n sako, p]jeno pramonė vėl dirbs
ir tas šnipas išdavė ne ma-Į dėl šito prezidento parėdy Pasibaigė Jungtinių Bolševikai pagrobė Jlandžurijoj siaučia kad Lietuva buvo \iena is pj]nu tempu. Plieno streikas
žiau, kaip 1.700 Sovietų a- mo sako. jis galima buvo
pilietinis karas
antro pasaulinio kai o aukų tęcėgj 26 dienas. Per ta laiBortkevičienės
Tautu seimas
gentų Kanadoje ir Ameri-’ išleisti per 30 minučių ir
I
n- nors ji šiandien kenčia ka pHeno liejyklos butį Ra_
kūną
koje. Į Kanadą dabar išvy nebuvo reikalo laukti 30
l
Rusai nesitraukia iš Man- >o kariškos diktatūros Pagilėjusios pagaminti 962,000
Visuotinas Jungtinių Tau_____
ko keli FBI agentai, kurie; dienų.
bet tūkstanty
.
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» -.
,laidotuvių ,komitc- džurijos, o vietos komunis spauda,
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priešinasi
Ki-j
menkos
hetuvių
sirdys.
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tą, kūną slaptai išvežė
nijos
nacionalinei
armijai,
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uždarbių 80,009.009 dolekimą Amerikoje ir Kanado naują Kainų Administraci baigė. Liko išrinktos Įvai
priklausoma.
į
rjtJ q jej prįskaityti nuostokuri nori užimti Mandzurijos (OPA) viršininką P. A. rios komisijos ir tarybos,
Lietuvoje lapkričio mėne įos miestus. Amerikos karo
je.
. Vasario 16-tos proga pro- kus ’’ kitose dirbtuvėse. I:uSovietų šnipų_tinklas šie-į Porter ir Chester Bowles li- buvo paskirti svarbiausieji si mirė žymi valstiečių liau
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Kanados valdžios prašoma, Stabilizacijos administrato
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ištardė kai kuriuos Įtaria rių.
pelniusi Lietuvos spaudos ambasadorius Kinijoj, ge nėse žiniose.
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tas nenorėjęs gadinti santy
Valdžia skelbia, kari ne
Amerikos ambasadorius sutiko tą padaryti, bet nu .urną. Pašarvuctas Bortkevi monės ir neištraukia savo pradėjo juoktis, bet tas jau
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kad
jo
karas
tikrai
apdaugiasi išlaikyti kainu kontro
salės
buvo
N
’
KVD-istų
(po

sams
nepatiko
nutarimo
slaptas informacijas, kurias pasitraukė • iš savo vietos.
žvtas,
nes
jis
Įvažiavo
Į
mcRAKIETINIS
AUTOMO

lę ir nenori, kad kainos pra
litinės
policijos)
paimtas,
iPrezidentas Į jo vieta pa tekstas.
jis turėjo.
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IŠVAŽIAVO “SU UODE
Dabar kas mėnesi Į armi
1041 m. birželio mėnesi, da
vusi tos partijos vadą Ear)
GA TARP KOJŲ”
ją yra šaukiama po 35,000 eitame kare. kada vokiečiai bar nedaroma.
SUSIRINKO
Rusai slapčia suėmė keli- Brouder. Komunistai kalti ROMOJE
daužė Londoną. Greitu lai
vyrų.
Armijai
to
neužtenka,
VISI
KARDINOLAI
Argentinos
diktatorius reikėtų šaukti bent po 50.- ku i Ameriką atvyks dai
vokiečiu mokslininkus, ku na BrovvderĮ už nukrypimą
ATOMINIU ŠNIPU ME rie pasižymėjo atomų tyri nuo partijos linijos, už pa
pulkininkas .Juan Peron pa 000 vyrų. Balandžio mėne 140 naciu mokslininku.
Romoje pradėjo posėDŽIOKLĖ SMARKĖJA nėjime ir rakietinių bombų taikavimą kapitalizmui ir
skelbė spaudoje savo “kal siui armija reikalauja pa
Ižiauti
slaptoji kaidinolų
tinimus” prieš buvusi Ame šaukti 125.000 vyrų. kad
išradime. Tie mokslininkai \m< likos imperializmui.
kolwt'ija. Toje kolegijoj pir
RINKIMAI BELGIJOJ
Kanadoje keli šimtai Ru „gyveno amerikiečių okupuorikos ambasadorių Argenti užpildžius
pasidariusias
mą kartą dalyvauja visi
sijos agentų yra apklausinė toj zono Vokietijoj, bet jie
noj, Spmille Braden. kur? spragas. Dabar imami vyrai
naujai
paskirtieji kardino
GARSUS
PERKRIKŠTAI
Praeita sekmadieni Bel jami ir daug jau yra padėtų nuvyko į rusų okupuotą zo
dabar yra Valstybės sekre nuo 18 iki 26 metu.
lai. Viso naujų kardinolų
gijoj ivvko parlamento rin i kalėjimą. Čia Amerikoje ną aplankyti giminių ir netoriaus padėjėju. Jis sako S.
popiežius paskyrė 32 ir tik
Žinoma
rašytoja
Glan
kimai. Buvo išrinkta 202 at ilgi prasidės didelė Rusijos erižo. Apie juos nebėra jo
Braden buvęs “šnipinėjimo”
du
iš ių negalėjo atvykti i
Booth
J.uce.
republikonų
atstovai. Pagal partijas atsto 5nipų medžioklė. Sako. FBI kių žinių. Jų giminės ir
tinklo viršininkas visoj Pie PASAULIO SOSTINEI
VIETA PARINKTA
tų Amerikoj, o Amerikos
vai taip pasiskirsto: 90 ka turi ilgus šnipų sąrašus ir draugai sako. kad rusai tovė atstovų rūmuose nuo-posėdi. 'Vieną naują kardibrigados generolas John
taliku. kurie šiais metais kiekvieną dieną gali prasi juos suėmė ir išsivežė. Spė Connecticut valstijos, persi nolą. iš Vengrijos, rusai bu
Jungtiniu Tautų Organi persikrikštiio i “krikščio dėti jų gaudymas, jei tik A- iama. kad rusai tuos moks krikštijo Į kataliku tikybą. vo sulaikę, bet vėliau bol
Lang, karo atstovas Argen
tinoj. vedęs platų šnipinėji zacijos seimas nubalsavo nius socialistus” Gaimėjo merikos vuiausvbė duos i- li) inkus panaudos savo la- Ją perkrikštijo vyskupas ševikai davė jam leidimą
mą Argentinoj ir turėjo ap parinkti savo nuolatinę bu 17), Belgijos socialistų par-|sakvmą išardyti rusu mipi- boruiorijose. kaipo pagelbi- l ulton J. Sbeen. tas pats. vykti i Romą. o Amerikos
kurs peikiikštijo ir komu-1 kaiiuomenė davė iam kaleisti savo vietą dėl to. kadi veinę Westchester-Fairfield tiia gavo 68 atstovus (iai nejimo lizJus, Kanadoje y- njnku
nistų dienraščio “Daily W ir , iška orlaivį, kad iis nepajam buvo įrodytas jo šnipi srityie. netoli nuo New Yor mėjo 4). Komunistų oartiia ra aukštu valdžios pareigū
ker’’ redaktorių Leo I'»u- vėluotu nuvykti laiku.
nėjimas. Gen. Lang ir ne ko. Laikinoji buveinė, kol pravedė 24 atstovus (laimė- nų Įmaišytu i rusu šnipinė
Pakalbink biznierius pa
Iš Romos praneša, kad
bandęs teisintis, sako Pero bus sutvarkyta pastovi vie ;.ic 15), liberalai — 18 at- jimą, vien :š Montrealio an siskelbti “Keleivyje.” p.,- • b nz. Vysk. E. J. Sheen ynas. iis “apleido Argentiną ta, bus New Yorko mieste stovu (pralaimėjo 15) ir! gliško universiteto Gu su garsinti savo bizni tarp lie ia paliaukę.. i Ra,.omu u'i- \<iidmeb,i aosvarstvs naunyčią ir daugiau žinomų jas taisykles, kaip rinkti polaikydamas savo uodegą ar artimiausiose to didmies- nauja demokratu partija imti šeši žmonės. Įtariami tuviu.
žmoniu.
1 piežių.
čioc apylinkėse.
pravedė 2 atstovus.
tarp kojų.’’
šnipinėjime.
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Kas Savaite
Maskvos diktatorius pra
ėjo visai tylomis pro Ame
rikos didelę pagelbą ru
“Keleivis” sausio 30 d. sams karo metu, juo labiau,
paskelbė Lietuvos Socialde kad Amerikos pagelba pa
mokratų Partijos pasisaky dėjo nulemti kruvinuosius
mą dėl Lietuvos ateities. mušius prie Stalingrado.
Lietuvos socialistai griežtai Stalinas nė vienu žodžiu ne
pasisako už Lietuvos nepri užsiminė liūdno šio karo iš
klausomybę ir reiškia gilaus dėlio, vadinamos Jungtinių
įsitikinimo ir net tikrumo, Tautų Organizacijos. Į ku
kad Lietuva, atsikračiusi rią musų šalies vadai sakosi
nuo svetimų okupantų, bus dedą tokias dideles viltis
demokratiška ir socialiniu taikos išlaikyme. Stalinas
žvilgsniu pažangi. Lietuvos skelbia Rusijos naują, mil
pusiau-fašistinis režimas y- žinišką ginklavimosi progra
ra tik liūdna praeitis ir Lie mą ir Stalinas neslepia, kad
tuvos žmonės nebeleis kraš jis ginkluojasi karui, o ne
tui grįžti į nelemtos atmin “bendradarbiavimui.” Stali
nas aiškina, kad kapitalis
ties “vadizmą.”
Lietuvos socialistai pasi tinio pasaulio priešingumai
sako taip pat, kaip ir Ame gimdo karus ir žada Rusiją
rikos lietuviai socialistai. taip apginkluoti, kad ji pra
Amerikos pažangiųjų lietu lenktų Ameriką. Stalinas ne
vių visuomenė šiandien tel slepia, kad Rusija tęs Įtari
kia savo jėgas padėti Lie nėjimų ir izoliavimosi po
tuvai atsikratyti nuo pikto litiką. Iš Stalino kalbos Ru
kaimyno okupacijos. Tai y- sijos žmonės turėjo supras
ra svarbiausias musų užda ti. kad Rusiia ir tiktai Ru
vinys. Mes čia, Amerikoje, sija laimėjo karą ir tuo Įro
mažiau kalbame apie Lietu dė. kad Sovietų sistema yra
vos vidaus režimą, apie bu aukštesnė ir geresnė.
Apvzieriai tokios kalbos
simas Lietuvos reformas,
nes mes tiesioginiai su tais nelaukė. Stalinas sumaišė
klausimais nesusiduriame. visą jų “filosofiją” ir jiems
Musų uždavinys yra padėti teks dabar surasti naują
Lietuvai atgauti savo lais pateisinimą jų nuolaidų ir
vę. kad plėšikas kaimynas kapituliacijos politikai...
jos nebemindžiotų, nebeplėštų ir “netemptų už plau
1,638,654 BALSAVO
kų” į savo vergijos tvarką.
PRIEŠ STALINĄ

į Aliejaus ofensyva
Washingtone kilo skan
Vokietijoje — anglų ir
'amerikoną okupuotose zo- dalas. Rezignavo vidaus rei
j nose — šiandien gyvena kalų sekretorius Harold Icvirš 100,000 lietuvių. Visi kes; rezignavo dėl to, kad
yra nacizmo - bolševizmo laivyno sekretoriaus pageltremtiniai. Poetas Faustas bininko vietai prez. Truman
Į Kirša šitaip pavaizduoja jų paskyrė Edwiną Pauley,
būklę:
stambų aliejaus interesų šu
lą.
Ne kartą pakritai, lietuvi,—
Ickes reiškia baimės, kad
Sunki našta audru kely
gali
pasikartoti kitas Teapot
Sureiškė ašaras ir kraują.
Dome
skandalas. Jis kriti
Bet tu kentėt ir mirt gali...
kuoja prez. Trumaną.
Ištremtieji musų broliai

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ BALSAS

Praeisim mes—jau daug praė-.
Užgeso degę žiburiai.
[jo.— ’
^kes
paskutinis Roosevelto
administracijos
mo
Bet bus apaštalu stebuklai,
hikanas,
kuris
pasitraukė
iš
Liks kartos, liks tėvų keliai

save vietos.
Šios eilutės paimtos is., Išrodo, kad prez. Trumatremtinių savaitraščio “Ži- nas suka pavėjun, nusilenLunai, kuris yra leidžia- bja šautų demokratams,
mas Augsburge.
Į jeį taip — 1948 metais iš
Jungtinių Valstijų armijos technikams vadovaujant, 50 parinkti} iš Ka
Pasirodo, kad trėmime'demokratų partijos gali likgyvena ir tam pat savait- ti vieni šipuliai.
nados armijos vyrų leidž iasi 3,100 mylių kelionei i tolimą šiaurę. Jie keliaus
raščiui bendradarbiauja ki
tokiomis vietomis, kur šaltis siekia 60 laipsnių žemiau zero. Šitoj kelionėj bus
tas
poetas, Juozas Krumi- Jie ir vėl ubagaus
bandomi nauji sniego automobiliai, nauji karo pabūklai ir nauji drabužiai,
nas ir jo žmona. Ten gyve
Komunistų bendrakelei
pritaikyti labai dideliems šalčiams.
vis Dr. J. J. Kaškiaučius
na visa eilė kitų.
Džiugu, kad bolševikiš savo kamarotams paskelbė
vietai. Jis sako, kad Pauley,
kaip laivyno sekretorius, tu- kiems ir naciškiems barba tokj Šukį:
“Įrengkime Vilniuje Sveiės reikalų su aliejaus už- rams nepavyko visą Lietu
inteligentiją
išgaudyti
•
katos
Institutą!”
vos
j pirkimu ir su aliejaus klau
1 Daktaras mano, kad StaVasario mėnesi Amerika grindas ir tarp stambiųjų simų tvarkymu, o būdamas ir sušaudyti.
mini dvejų garsių žmonių plantacijų valstijų pietuose, pats aliejaus stambus biz Anrcrikos dovana Europai ’ lino “saulės” garbintojai
gali ir privalo sudėt “bent
gimtadienius: vasario 12 d. kur vergų darbas buvo vv- nierius, jis vargu tinka tai
Karo metu veikė vadina 30,000 dolerių.”
prezidento Linkolno ir va- raujančio dvarininkų luo- vietai. Be to, H. L. Ickes mas “lend-lease” Įstatymas.
Komunistų spauda jau šū
sario 22 d. — generolo Wa- mo “gerbūvio” pagrindas, sako, Pauley seniau į jį Washingtonas dabar prane
kauja:
“Draugai, pradėkim
shingtono.
Linkolnui esant prezidentu. kreipėsi su pasiulymu sukel ša, kad musų talkininkai yAbejų tų garsių vyrų var- priešingumai tarp pietų ir ti demokratų partijos rinki ra gavę už 46 bilionus dole tą dideli darbą!”
Aišku, po lietuvių butus
dai ankštai rišasi su musų šiaurės valstijų virto atviru mų reikalams kelis šimtus riu “lend-lease” pagelbos.
vėl
landys komunistiški ko
šalies isterija. Washingto- karu. Tai nebuvo “pilietinis tūkstančių dolerių mainais Tik Rusija yra gavusi:
lektoriai ir kolektorkos. Jie
nas buvo “nepriklausomy karas,” bet karas taip vals už federalinės valdžios at
Vieno bolševike nuomonė
14,795 karo lėktuvus. 7,- prašys dolerių “dėl Lietu
“Naujienos” dėl Rusijos bės
tėvas,” išsilaisvinimo tijų. Karas kilo ne tiek dėl sisakymą reikalauti per tei 056 tankus, 51,503 “džvDel Lietuvos Socialdemo ‘rinkimų” sako:
vos.”
karo vadas ir pirmas šalies, vergijos klausimo, kiek dėl smus pripažinti federalinei
kratų Partijos pasisakymo “Associated Press praneša iš prezidentas.
pus,
”
8,070
trakterių,
375,-1
Duokite jiems gerą lietuvaldžiai nuosavybės teisę į
Linkolnas
bupietinių
valstijų
noro
atsibandė nisčiai prabilti bol Maskvos, kad Sąjungos Sovie vo “vergu išlaisvintojas” ir skirti nuo Unijos, sudaryti, aliejaus atsargas po vande- 883 trokus.
viską “dūlią”!
Čia nepriskaitomas mais Sauliikos naujienos
ševikas, L. Pruseika. Išėjo to ‘rinkimuose’ pereitą sekma vienas iš tų kovotojų, kurie savo atskirą valstybę ir ves- niu, Pacifiko pakraščiuose.
ne tiek rustus, kiek nešva dieni 1,638,654 žmonės balsa Ameriką pasuko Į demokra- ti savarankią ūkio politiką. E. W. Pauley užsigynė tą tas ir kitkas. Bendrai imant,
Mahanojaus “Saulė” paRusija yra gavus iki 25%
rus pasisakymas. Kadangi vo ‘prieš Komunistų partijos ir tijos kelią.
Karo
eigoje
vergijos
klausidaręs,
o
prezidentas
Truvisų “lend-lease” medžiagų. skelbė tokią naujieną:
L. Pruseika ir tarpe bolševi nepartinio bloko kandidatus.
Wąshingtonas buvo rvš- mas iškilo į pirmą vietą ir man spaudos atstovams pa
“Taikos
-- * * v Knnforonniia
X x.v— At_
kų turi vardą žmogaus be “Balsuotojai neturėjo pasirin klausias jaunos Amerikos Linkolnas, proklamuodamas sakė, kad H. Liekės galėVienas komunistų “Lais sikrausto
Ant
Rubežiaus
moralinio nugarkaulio, tai kimo. nes kiekvienoje apygar “kolonialinės” buržuazijos vergų išlaisvinimą, 1863 m. jo suklysti...
vės” plunksnalaužis tačiau Taip New York ir Cbnnecjam tenka savo abejotiną doje buvo viso tiktai po vieną atstovas. Jis pats buvo Vir sausio 1 d.. Sugebėjo paša-1
sako, kad tai buvus tik “ma
ištikimybę Maskvos popie kandidatą. Bet jie, girdi, metę ginijos aristokratų kilmės, linti užsienių Įsikišimą į A-į Kadangi prezidentas pa ža dalis to, kiek reikalavo tieut; Ten Gyvenanti Žmo
,
...
.... nės Pasiprieszino”...
žiui atpirkti griežtais žo tuščias korteles (rizikuodami stambus dvarininkas, vergų merikos valstijų savitarpi abejojo dėl H. L. Ickes pa-t
rėdymu
teisingumo,
vidaus
raudonoji
armija
ir
milzinorėta kalbė
džiais prieš bolševikų prie patekti į žvalgybos nagus!). savininkas, jau pasižymėjęs karą. Vergų išlaisvinimas
J ‘
mskas Sovietų Sąjungos ti Supraskite,
sekretorius
nutarė
pasitrau

anie
Jungtinių
Tautu Or
šus. Todėl kalbėdamas ir Pasirodo, kad tokių tuščių kor karininkas anglų karaliaus karo eigoje patraukė i Uni
frontas.”
kti
ir
atvirame
laiške
prezi

ganizaciją
ir
jos
būstinę
Aapie Lietuvos socialdemok telių buvo daugiau kaip pus tarnyboje. Amerikos nepri jos pusę visą tuometinį pa
Bet kur šiandien butų merikoie.
dentui
išdėstė
pasitraukimo
ratus, L. Pruseika prisiplu- antro mijiono! Aukščiau pami klausomybės kovose maišė žangųjį pasauli ir užsienių
priežastis. Prezidentas atsi Stalino “rojus,” jei ne Ame
“Saulė” iš to gavo “tai
do, kiek tik galėjo. “Vilny nėtoji žinia sako:
si pervien laisvės idėjos, ei valstybių kišimąsi i “vergų statydinimą priėmė ir nuo rikos pagelba? — Hitlerio kos konferenciją” ir jos
je” jis prirankiojo nešvan “ ‘Didžiausias nuošimtis bal
daugiausiai iš Fran išlaisvinimo karą” pasidarė vasario 15 d. paskyrė O. L. saujoje!
“atsikraustvmą.”
kių žodžių ir padarė “kriti sų, nepažymėtų už komunistus nančios
ci.jos, ir Amerikos bekylan nebeįmanomas.
Perlų
Uostas
ir
Jalta
Chapman
eiti
vidaus
sekre

“Ta avelė bet avelė, pra
ką.” Ten užtinkame tokių arba nepartinius kandidatus, čios buržuazijos noras šei
Linkolno kilmė iš darbo toriaus pareigas.
dėkim
ir vėl iš galo.”
pruseikinių gražybių:
Bostono dienraštis “Glo
buvo Baltijos respublikose.’
mininkauti plačiame konti liaudies, jo vadovavimas
Toki yra H. L. Ickes pa bė” padarė tokią charakte Ką pasakė Rooseveltas
“Jeigu pati sovietų valdžia nente be Anglijos karaliaus kruvįnam karui dėl vergu
“subankrutavusios parti
sitraukimo
istorija. Bet tai ringą pastabą:
išlaisvinimo ir jo tragiška
jos halsas... tuzinas kitas in- pripažĮsta. kad toks didelis agentų kišimosi.
Žurnalisto Clapper našlė
nėra
visa
istorija.
Šiais me “Labai gaila, kad musų išleido
mirtis
iš
žmogžudžio
Wilkes
teligentpalaikfų ... smetoninio skaičius žmonių drįso pareikš
savo žuvusio vyro
Skaitydami Amerikos re
režimo batlaižiai ... sustingę! ti jai savo pasipriešinimą, tai voliucijos istoriją vienaip Booth rankos, 1865 m. ba tais Įvyksta kongreso rinki tyrinėtojai užimti vien Per parašytą knygą, “Washingdogmatikai... politiniai bank-' galima numanyti, jogei opozi vien užtinkame garsius o- landžio 14 d., visa prisidė mai. Visi kongresmonai ir lų Uosto tyrimu. Jei ne tas ton Tapestry.” Clapper mi
rūtai... gali bambėti ir pliurp cija yra labai stipri. Juk kiek balsius už laisvę ir ryškius jo prie Linkolno atminties trečdalis senatorių bus per faktas, jie turėtų progos tir ni vieną budingą incidentą.
ti ... ”
vienas žmogus, kuris nedavė faktus, kurie liudija apie tų Įamžinimo Amerikos tauto renkami. 1948 metais ivvks- ti ir kitą prieplauką, Jaltą.” Kartą žurnalistai teiravosi
savo balso už valdžios kandi laikų turtingųjų sluoksnių je. kaipo vieno iš jos neuž- Ja prezidento rinkimai ir poPasakyta trumpai ir aiš apie Pabalčio valstybes, ir
Kritikas, kurs su tokiomis datą. statė i pavojų savo lais norą laisvai pelnytis, laisvai mirštamų vadų, kaipo pre- litikieriai jau telkia jėgas kiai. Musų laivyno ir armi Rooseveltas jiems pasakęs:
rinkimų kovai. Beprasidekanuolėmis išvažiuoja į laik vę ir gyvastį.
gaspadoriauti
neištirtose zidento-kankinio ir prezi dančicj rinkimu kovoj H. L. jos vyrų nebudrumas japo
“Na, joms lemta virsti
raščio puslapius, pats sau “Milionas ir šeši šimtai tūks platybėse, laisvai varyti biz dente - išlaisvintojo. Ameri
nams davė progos užpulti rusiškomis.
Aišku, aš neka
Ickes
pasitraukimas
ir
pa

išduoda dvasinio skurdo liu tančių šitokių pasiryžusių žmo ni su užsieniais, laisvai kur kos demokratija Linkolno
Perlų Uostą; Amerikai pri riausiu dėl Pabalčio
valsty
dijimą. Jis tik dvasinius nių sudarytų didelę politinę ti pramonę ir laisvai nemo asmenyje turi savo ryškų sitraukimo aplinkybės spro daryta daug nuostolių.
bių
”
...
go,
kaip
atominė
bomba.
skurdžius ir tegali įtikinti. jėgą bet kurioje šalyje. Bet kėti Anglijos parlamento simbolį, lygiai kaip WaBet musų diplomatų, visų
Rocseveltas tačiau prašęs,
Lietuvos socialistai, paly sovietų valdžia neduoda teisės uždėtų mokesčių.
shingtono asmenyje ji turi Klausimas kyla, kokiu keliu
mano eiti demokratų parti- pirma prez. Roosevelto, nuo kad žurnalistai šito neskelb
ginus su Maskvos popiežiaus jiems viešai susiorganizuoti ir
i “nepriklausomybės tėvą."
ję.g
lja.
kas liko iš “naujosios laidos bolševikams padarė tųGeorge
Washington
buvo
šalininkais čia Amerikoje, veikti.
Į
dalybos,
” kas ims viršų to didelę gėdą Amerikai. Eu
Iš to, ką Rooseveltas pa
turi vieną neginčijamą pir “Tai rodo, kad Stalino dikta tipingas tos kylančios Ame
ropos
žmonės
nusivylę.
darė
Jaltoje — iš to nesun
je
partijoje,
pažangus
libe

rikos
buržuazijos
atstovas.
menybę: jie gyveno Stalino tūra laikosi tiktai smurtu ir
ku
daryt
kad jis
ralai,
ar
aliejaus
“
interesai
”
Jis
nesišvaistė
garsiais
žo

diktatūros režime ištisus priespauda.“
Aišku, Roosevelto dekla galėjo taip išvadą,
H.
L.
Ickes
sakyti.
ir pietinių valstijų demokra racijos, jo gražus pažadai
džiais, bet buvo gudrus dimetus. Jie tą režimą stebė
tiški
reakcininkai?
Bet Rooseveltas tai ne
j
plcmatas,
geras
karo
vadas
jo iš arti. Jie savo akimis ir
buvo tik vėju kaustyti.
Amerika
; jis mirė, bet 'Air
nepalaužiamas
savo
sie

Pasitraukė
Republikonų partija tri
savo kailiu matė ir jautė to NYLONO NETRŪKSTA,
“
Rojuje
”
nailonai
kalinių
merikos demokratija dar
kimų vykintojas.
na rankas. Ji tikisi rinki
IR VISGI NĖRA
režimo begalinį žiaurumą,
^yva
— pasitikėkime ja.
muose paimti krašto valdy New York “Times” re
veidmainystę ir tuštumą.
Abraomas Linkolnas, 16
Vidaus
sekretorius,
Ha

mą, Ickes pasitraukimas daktorius Edwin James sa Staliniški “rinkimai**
Todėl jų balsas turi ypatin Dabar sunku gauti nylo- musų šalies prezidentas, gy
rold
L.
Ickes,
pasitraukė
iš
duos
nemažai vandens re- ko, kad Stalino “rojus” tu
no
kojines.
Fabrikai
jų
ga

go svorio. Pruseikų užsaky
veno kitame laikotarpyje.
Vasario 10 d. Rusijoje ir
savo
vietos.
H.
L.
Ickes
bu

oublikoniškam rinkimų ma ri aštuonis milionus kaliniu.
tas nepasitenkinimas Lietu mina daug, bet kaip tik ny- Jo laikais skaudžiausias Ajos diktatūros pavergtose
Esą—
vos socialistų balso nepa lono kojinės pasirodo krau merikos klausimas bfivo iš vo vienas iš senųjų “naujo- lūnui.
sios
dalvbos
”
žmonių
vvtuvėse, peralkusios leidės ir laikyti Unijos vienybę ir pa .
Negalima tikėti, kad ru šalyse buvo rinkimai.
. _.
.
IVAUJ
Ud.'IUdUMIlIU 3UAC1jėgs nusmelkti.
Ickes pasitraukimo
sukelmergaitės jas beregint iš šalinti jes didžiausią skau riausybeje. Jis išbuvo toje tas triukšmas galėtų pasi sams, kurie apie pabaigą
Buvo tik vienas komunisvytoje
letoje 13 metų
metu ir buvo pa
pa- tarnauti ir darbininkams, šio karo laikė kalėjimuose Jų sąrasas ir buvo ukazas,
perka.
Kai
kurie
biznieriai
duli
—
vergiją.
STALINO ANTAUSIS
sako, kad dabar Amerikoje
Linkolnas savo kilme bu skutinis dar Roosevelto pa jei darbininku vadai susi apie aštuonis milionus savo kad visi privalo balsuoti’
APYZIERIAMS
užėjo “nylono isterija,” jas vo “eilinis” žmogus. Jis gi skirtas žmogus prezidento tartų išeiti Į politinį gyveni- tautiečių, — kad jiems rū Kurie nebalsavo, tie kalėji
Tnumano kabinete.
j mą savistoviai ir nebesiten- pėtų Graikijos piliečių žmo mą gavo!
Stalino kalba Maskvo perka visi: perka tie, ku mė farmoje. iš jaunystės
Lengva tokius “rinkimus”
H. L. Ickes pasitraukimas kintų būti priedu prie vie- gaus teisės...
je, suktųjų “rinkimų” išva riems visai nereikia, o mo sunkiai dirbo, pats per savo
perka ir darosi sau at dideli užsispyrimą ir iš sukėlė daug oolitinių dul- nos ar kitos iš senųjų parti- James pasakė tiesą, bet laimėti — buvo išrinktas ir
karėse, buvo skaudus antau terys
sargas.
Spėjama, kad ant tvermę išsimokslino ir pa kiu. Pasitraukimo priežastis jos.
jo skaitlinės yra labai Stalinas ir visa jo kvislingu
sis visiems apyzieriams čia
1
~
“
“
TV
rr_.
J.
D
_
“skrumnos.” Kiti šaltiniai pakalenija.
Amerikoje. Stalinas nusi rudens nylono kojinių bus siekė advokato profesijos. buvo toki: Prezidentas Truprigaminta, kad susida
Bet tai buvo ne rinkimai.
sako, kad Stalino “rojuje”
Linkolno laikais smarkiai manas paskyrė i Karo lai
gręžė nuo tų žmonių, kurie tiek
rys
didelis
perteklius,
o
ta

yra
tarp
18-20
milionų
kali

Tai buvo išgvoltavojimas
beaugančioj Amerikoj iški vyno sekretoriaus padėjėjo Jungtinėse Valst. 1944
tikisi nuolaidomis, užgerinimilionų žmonių!
nių!
da
ir
isterija
praeis.
lo
neperžengiamas
priešin

vietą
E.
W.
Pauley,
vieną
metais
buvo
500,000
asmemais ir tupčiojimais nupirk
Stalinizmas virto tikriaugumas tarp pramoningųjų iš Amerikos aliejaus biznie-!nų. kurių metinis uždarbis' Kaip gaila, kad tame “roti Maskvos diktatūros “ben
dradarbiavimą taikos išlai Remkit biznierius, kurie šiaurės valstijų, kur laisvas riu. H. L. Ickes skaitė, kad siekė nuo 10,000 iki 25,000 juje” negyvena Amerikos!s,u moranizmu.
lietuviai komunistai..
St. Strazdas.
darbas buvo gerbūvio pa-i E. W. Pauley netinka tai dolerių.
skelbiasi “Keleivyje.”
kyme.”
’
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Trečias puslapis

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Skersai gatvę nuo Kri- vėm 5 LSS 19 kp. yakarie- viai čia gyvena gerame su
NAUJIENOS IŠ KANADOS.
jauskų, gyvena Miežiai, pas nės tikietus. Tai toks musų tikime. Kubu_ vajaus darbe _____ ___ _______
kuriuos gyvena musų senas šventos dienos darbas.
lietuviai nepasiliko paskuti- apyijnkės riuomi nuoširDELHi, CNT.
J.
Buivyd
as.
--------------p lietelius Ciprijonas Mu
nėj vietoj, jie surinko apie (]2iaį kviečiame i šį LietuNaujienos iš kriaučių tarpo j reislistyje yra ir klaidų, bet lįauka, iš amato prosinin1,000 svarų drabužių.
vos
minė, , Kaip
..
— nepriklausomybės
..... —......
~
Vasario 3 d. Stoddard hoDUQUESNE PA.
--------j tas btis pataisyta. Pas dar- kas Dcnald Miežis, sūnūs
I is tokios mažoss
oni
J°s,
ji
ma
skaitlingai
atsilankyti
telio
patalpose įvyko KanaVasario C d. buvo Lapa- bininkus buvo graži nuotai M. Miežio turėjo sužeidimą
tai nemažas darbas.
ir pasiklausyti kalbų Lietu- dos Lietuvių Sūnų Dukterų
Ši* ta* is musu kliubo
šauskų dirbtuvės darbinin ka, jie svarstė reikalus la kojoje ir dabar jau sveikas,
Pelėda. vos laisvės bei lietuvių trem- Dr-jos mėnesinis susirinkiveiklos
kų susirinkimas. Mat, dabar bai rimtai, nesikarščiavo, eis dirbti i Navy Yardą.
tinių reikale ir prie gražių mas ir pasižymėjo tuo, kad
yra algų pakėlimo laikas. nes visi suprato, kad unija Pats Miežinis apie metai ir
Vietinis Lietuviu Kliuba BR1DGEWATER, MASS. i dainų bei smagios muzikes lyg ir “užbiagė” V, E. DieKurie kriaučiai dirba nuo iškovojo ne vien pakėlimus pusė buvo užgautas paraly buvo sukurtas 1908 rn. Na Sugryžo nemažai kareivių, j savųjų tarpe, linksmai laiką nos rinktų Lietuvai aukų
štukių, tai valandos priedas 15c. Į valandą, bet senatvės žiaus. bet dabar žymiai pa rių jis turi 87. Kliubas turi,'
bet ne visi
praleisti.
-klausimą, apie ką šio laikšešių
legalių sitaisęs ir kasdien eina ge tokį turtą: ant W. Grand
15 centų, jiems labai sun apdraudą,
Į rengimo komisiją Įeina raščio skiltyse buvo jau raku išaiškinti, kiek kainuos švenčių apmokėjimą. -Jeigu ryn. Miežiai, apart sunaus, Avė., po nr. 509, kliubas1 Pas mus gryžo nemažas S. Bujanauskas, O. Vailio- syta. Tai nepriklausė aaryštuka, kad padaryt i valan tai viską suimti Į krūvą, tai turi dvi dukteris, kurių vie turi trijų aukštų namą. ku skaičius jaunų vyrų, kurie nienė, J. Kantautas.
iti šios draugijos susirinkidą daugiau 15 centų. Išda yra didelis darbininkų lai na jau vedus ir jos vyras riame gyvena 5 šeimynos ir buvo pašaukti į Dėdės SaŠį Lietuvos minėjimą ren- me, nes aukos ir jų rinkilinus 15c. valandos priedą mėjimas!
Fred Brazait ką tik parvy sumoka per mėnesi kliubui mo tarnybą. Jų tarpe yra ir gia ALT Ansonijos skyrius, mas atsibuvo už šios drauPasibaigus susirinkimui, kęs iš karo poilsiauja na-^95 nuomos. Be to. kliubo Sėtuvių. Senoms motinoms
j gabalus, žmonės kaltais
J. K-tas, koresp. gijos sienų. Bet aukavusie
negauna 15c. į valandą dirb p. Vaiginienė, svetainės sa mucse. Tai graži šeimyna, nariai turi tame name kam- tai
didelis džiaugsmas,
ji raudonukai labai nerimadami štukomis, užtai ir tie vininkė, ruošė Į stalus už prie kurios gyvena ir Cipri- barį dėl susirinkimu ir kam- Per dienM dienas’ net Li
BETHLEHEM,
PA.
i vo ir daug kartų trukšmo
kandžius. Juozas Šapalas jonas Muliauka. Čia užsi- barį dėl išsigėrimo. Pinigais sus mėnesius bei metus, jos
neaiškumai kyla.
pakėlė kuomet apsižiūrėjo,
Lapašausko dirbtuvės dar sunešė gėrimus. A. Matulis prenumeravo metams “Ke- kliubas turi turto viri 810 !UJ inesi likimu savo myli Staiga mirė Jonas Murza kad aukos eis tiesioginiai
bininkų susirinkime kai ku pakvietė savo darbininkus leivi” ir nusipirko kalendo 000 ir turi U.
S bonų
L. S.
uz mųjų. Bet sugrvžus tiems
Sausio 21 d. jis nupuolė Lietuvon ir paskutiniu lairie darbininkai skundėsi. užkąsti ir išgerti. Jo pakvie rių.
vyrams dingo ir motinų rū laiptais
-$12,700.
Į
namą
yra
inves

užsigaudamas gal-, ^u tuIa(s) Albina(s), rašySkundui priežasčių buvo timą darbininkai priėmė ir Nuvykom į Woodhaven tuota $12,000.
pesčiai, jų veiduose vėl pa va ir į antrą dieną, nuvež-'*’ama(s) Liaudies Balse”
dar ir todėl, kad preislistis užkandžiavo, gurkšnodami pas senus prietelius Mr. ir Per metinį susirinkimą stebi gyvenimo laimę.
smeize asmenis, pasisavini
nenuosekliai
padarytas. Šapolo aluti. Metinis Matu Mrs. Merk-Markevičius. Ma buvo nutarta, katrie nariai Bet ne visos motinos yra ta ligonbutin, mirė. Jis bu- me tų pinigų, nors aiškiai
pa
Nors prieš pakėlimus iš prei- lio ir Vaiginio darbininkų ly Merk nusiskundė nesvei yra sulaukę 65 metų ir yra tokios laimingos. Yra tekių, vo 53 metų. Iš Lietuv s§;au
. žinojo, kad tie pinigai buvo
sų departmento
čekiavo susirinkimas praėjo gražioje kata, nors ji mums atrodė
kurios niekada daugiau ne ėio Zauulskių kaimo,
i sudėti į Valstybės Paskolos
paleisti
ant
pensijos,
tai
kiekvieną sekciją, bet liko nuotaikoje.
gana sveika. Pasirodė, kad tiems nariams sumažinti na- sulauks savo mylimų sūnų. lių apskričio.
! Bonus. Šiame susirinkime J.
Siulinis. musų seni bičiuliai vasario ,.ines duok]es>
spragų, užtai ir netikslumų
Nesulauks ir nematys, nes, Paliko dideliam nuliudi- Stradomskis raportavo, jam
Sli
preislistyje pasidarė. Kam
jie žuvo kovose prieš agie-'.me savo moterį, dukterį, a- pavykę patirti iš Bank of
7 d. apvaikscioio 36 metų
turėtų pripulti daugiau, tai Musų maršrutas po East vedybinį gyvenimą. Maiy metus, jie mokės tiktai vie sorins.
Įnuką ir broli čionai Ameri- Montreal, kad gruodžio 21
tam sumažinta, o kam turė Ntw Yorką ir Woodhaven Merk nudžiugusi, kad teko ną dolerį. Kitas nutarimas Viena tokiu motinu čiaĮkoj, taip pat motiną, dvi i dieną tas bankas susitaręs
yra, kad visi nariai, vietoj
tų būt mažiau — padidinta.
Vasario 10 d., kaip 8 vai. P° 29 metų susitikti su sa- 6 dolerių per metus mokės yra sena “Keleivio” skaity-j seseris ir brolį Lietuvoje,J su sovietų valdžia dėl per
Darbininkai pakalbėję va is ryto, atsikėliau ir prade- y° pusbroliu, John Androw, 7 -dolerius, bet nebus atsi toja ir rėmėja, Kazimiera į Jis Amerikoj išgyveno virši siuntimo pinigų Lietuvon.
Bet pinigai turi eiti per
landą kitą, patarė delegatui, jau ruoštis prie paprasto'Puris Per/tą laiką tarnavo žvelgiama, kiek narių nu Kucburskienė. Vasario 16 33 metų.
d.
ii
minėjo
savo
šimtadie

kad jis sekcijas pergrupuo darbo, tai maršruto: gauti'JT tarnauja karo laivyne. miršta. Pirmiau, nariui nu
Man teko susipažinti su New York Excnange-Mos^ary Merk mirus, kiekvienas iš nariu ni. Reikia pasakvti kad tai juo tuoj po jo atvažiavimo cow (Maskva). Rinkėjai tų
tų ir iš naujo su preismeike- “K.” skaitytojų, parduoti' T?.ip pat
riais preislisti peržvelgtų. “K.” kalendorių ir LSS 19' džiaugiasi, kad jos dukre turėjo mokėti viena doleri i buvo liūdnas gimtadienis. iš Lietuvos. Per daugelį me-Įaukų ir nutarė padaryti pir161 Frances
rrai}ces sekasi
seKasi teatruoteairuo-, pOmį,-tinės fondą .Tie nariu Toli Pacifiko vandenyne, tų mes buvome geri drau mąjį bandymą — pasiuntė
Tas iš delegato pusės buvo kuopos vakarienės tikietų.'lei
sutikta padalyti. Veikiausia Rytas gana gražus. Aš anks-J^’ nes 11 ^a Broadway ak- . jmokėjimai būdavo prideda- kovodamas prieš japonus. gai. Sykiu veikėme viešame tuo keliu $100. Taip pasi
antras preislistis bus nuo čiau, kaip visada, pribuvau tor,. ,’Joe Merk ęazun. at_ mi prie išmokamo? pomirti- žuvo Kazimieras vienintelis fietuvYų‘iudėjime.'Prikbu^ė- elgdami jie sulaužė aukavu
pas
draugus Glaveskus.jrod?- M”™ pakalbinus juos. nės.
‘
j unus. Aišku, gimtadienio me prie tų pačių organizaci siųjų pageidavimą, pasiųst
seklesnis.
Taip pat nutarta, kad nroga motinos mintvs skri- jų. Tik paskutiniu laiku mu tiesioginiai. Buvusieji susi
Dirbtuvės čėrmonu iki Nors aš šiandien anksčiau nusiPlrpti vakarienės tikiešiam laikui buvo St. Albert. atvykau, bet abudu Glaves-, *us; Jie3ai padarė. Dar pne- kirbas dabar mokės mirų da j tolima pasvieti, kur sų idėjinis draugiškumas rinkime lietuviški maskoliuiau laukė manės. Persi- dul užsiprenumeravo me- ~ „ _____ ~ _ pem ir din^o irs gyvenimo laimė. nutruko, nors ypatiški drau kai, ypač Albina’s trynė ran
Nors per diskusijas nekurie kai jau
Kazimiera vra geros šir gai buvome iki pat jo mir komis ir šaipėsi iš džiaugs
darbininkai puolė eėrmoną, metę po žodi-kitą, išvyko-T“?5 “Keleivi • « nusipirko tinės Seniau mokėdav om po
dies
moteris. Ji remia lietu ties.
| kalendcnu.
. $200 ir prie to prisidėdavo
mo. Tas džiaugsmas buvo
kam jis jiems naujų preis- me.
vių
kovas
už
savo
tėvu
kraš

Važinėdami
po
Woodhalisčių neparodęs, bet kada
Pirmutinis musų kostume
po vieną doleri nuo kiek
“Laisvės” pišorėlis dėl to, kad jei jau pinigai
susitikom
F. . Kringlį, vieno nario. Su šituo nutu to laisve, vra aukojus Ame V. Tūlas
ėjo rinkimas, tai vėl tapo ris, tai - d. Ig., Diegsnys,
gy-'X
en
.
...
J. Stankus iš Easton, Pa., nepateko “Liaud. Balsui,”
—. Lnifinivi
v m Unrmnna
rikos
Lietuviu
Kongre-suį.
išrinktas St. Albert dirbtu- venantis ant Lmwood st.'
v.ai'a*
rimu kliubas gal per toli taipgi rrisidėius prie išpir aprašydamas Jono Murzosimi nors MaSkv’U JUIK5 ĮJ<XRadome jau atsikėlusi. Jis skietų. Jis mielai papirko vieną žingsnį nužengė. Šiais
ves cermonu.
mirtį, stengėsi mane api tvarkys.”
skietą pareikšdamas, metais kliuba? yra puošia kimo “Keleivio” namo. šio purvinti. Jisai rašo, kad
Siuvėjas. nusiskundė, kad 2 metai at-l
Be abejonės jie džiaugėsi
pimtadirenio proga linkiu
gal palaidojo savo žmoną.!kad
jam
vakarienės
patinmas iš vidau?. Pataisymai iai ilgo ir linksmesnio gyve “Petras Berukštis pirmiau tik dėl to, kad buvo adre
“
X
J
j
lg
ir
m
yj,
į
Vasario 8 d. buvo A. Ma Kol kas gyvena našlio gy ; ka.
kainuos apie 86,000.
buvo populiariškiausis žmo- suota per Maskvą, nes tie
•r • užtad
nimo.
eiti.
tulio ir Vaiginio dirbtuvės venimu. Vakarienės tikietus
A. Liutkuvienė-I ^us’
^ajidien galvą gypjakli raudonukai jau ne syki
12 musų kliubo narių tardarbininkų
susirinkimas. jau turis. Pasiūlėme užsi-į Grįždami link namų už- .nove
|
<Io
uz
kryžiokų
reikalus.
. yra siunt
•.i,ietuvon- ir
ir jau
jalį
U.
S.
kariuomenėj,
10
siuntę ".Lietuvon'
Tai gana stambi dirbtuvė ir prenumeruoti “Keleivį,” nu- sukom pas A. Bačauską, iau laimingai grįžo, o 2 dar
ANSONIA, CONN.
Man nesuprantama, ką'net prieš šešetą mėnesių,
su' radviliškietį aukštaitį ant
jie dirba, kaip ir Lapašaus-; sipirkti kalendorių. Jis su
tebetarnauja.
jis
nori su tuo pasakyti? į bet ir po šiai dienai jie neLietuvos Nepriklauscrr.-ybės
kas, ketvirtos lainės darbą, j mielu noru musų pasiūlymą1 Atlantic Aye. Radome patį
Į
kliubą
pareina
lietuviš

Kasgi yra tie kryžiokai ir (turi pažymėjimų, kad nors
namie. Paklausėme,
užsiprenumeravo
minėjimas
Toje dirbtuvėje čėrmonu y- priėmė,
jų
reikalai?
j suplyšusią kojinę butų kas
kų
laikraščių.
“
Keleivis
”
,
ra Joe Bernotas.
metams “Keleivį” ir nusi kaip senai jis čia laiko už kaip man žinoma, iau par
Arba
vėl
rašo,
kad
aš'Lietuvoje
gavęs. Atbulai,
Lietuvos
nepriklausomy

eigą. Atsakė, kad 10 metų.
Susirinkime Bernotas iš-' pirko kalendorių.
eina
nas
mu?
virš
20
metu.
28-nių metų sukakties, buk smalą verdu tarpe tų’tūli “Balsiečiai" vienur ar
davė metinį savo raportą,! Tam pačiam name gyve Pirmiau laikęs ant South 8 Be to, pareina Chicarms bės
minėjimas
įvvks sekmadie-į lietuvių, kuriuos pirmiau kitur yra išsitarę, “kad tai
kaip jam reikėjo veikti tarp na J. Stainys. Nusprendėme Street. Bet dabar laiko čia. “Nauiienos” ir Pittsburgho nį, vasario 24 d., šv. Anta mokinau socializme. Čionai buvo per mažas kiekis to
darbininkų ir darbdavių. Jis užsukti ir pas jį. Radome Turi sūnų Frank, kuris jau “L. Žinios'.” Kažkokiais ne-j no parap. salėje. 5:30 vai. irgi negalima suprast, kas! siuntinio ir jis susimame ir
nurodė, kad buvo momentų, Stainį bemiegant, bet jo vedęs. Duktė Florence irgi žinomais keliais ateina ir voko re.
gi yra tas smal os virimas. dingo bendram fonde.” Vakai reikėjo su A. Matuliu žmoniukė Daratė buvo at ruošiasi neužilgo ištekėti. Brooklyno “Nelaisvė”, bet
Kalbės
J.
Laučka
iš
Broo

Jeigu pirmiau mokinimas dinasi- teko ™sams.
susiargumentuoti. Gal būt sikėlusi ir rengėsi kur eiti. Ponas Bačauskas nors jau mažai kas nori ią skaityti. klyno ir garbės pirm. kun.
užauginęs
šeimyną,
bet
at

socializmo buvo geras dar
todėl mes laimėjome, kad Pasirodė, kad ir jiedu jau
Daugelio žmonių gentys
Duųuesne
lietuviai turi V. Karkauskas. Koncertinę bas, o dabar tai iau smalos
rodo
stiprus
vyras.
darbininkai ir dirbtuvės vakarienės tikietais apru-(
atsišaukė
pas kanadiečius iš
šias organizacijas: Šv. An dali išpildys šv
ufzįpo | virimas.
darbininkų komitetas visuo pinti. M. Vitkauskas, AtkoBekalbėdami su p. Ba- tano Draugystę, SLA 172 parap. choras iš .;J
1
Sibiro
taigų
ir prašė pagelWaterbumet stovėjo savo vietoje, gy čaičio dirbtuvėj, aprūpino čausku, užklausėme, ar jis fe?;
kuopą. i,z Conn..^vad,komp. A,J.
nė darbininkų reikalus. O J. Stainį “K.” kalendoriumi. skaito “K.” Jis mudviem Moterų Birutės 102
draueystė, Aleksiui. Bus išneštos ata
tabako augintojams pakada A. Matulis tapo padė Atrodė, kad mes biznio čia pasigyrė, kad tai jo pirmas BALF sky rių ir musų Lie tinkamos rezoliucijos. Po niekinu Sovietų Sąjungą ii
tas po pabauda 50 dolerių, nepadarysime. Jo žmona y-Į laikraštis kai jis atvyko į tuviu Kliuba. Kliuba? vra programoj gros šaunus or Tarybų Lietuvą. Vincai, kur si»Upinti ir sutverti atskira
ir kada mane matei ar gir-: pii meivišką organizaciją?
jis pasidarė visai kitokis. ra iš Anglijos lietuvaitė ir šią šalį. Bet dabar jau keli tvirčiausias iš visų organiza kestras ir bus šokiai.
Kiek kartų prisiėjo sekcijų lietuvišku laikraščiu neskai- metai kaip neskaito. Mes cijų kaip savo nariu skaičių
Brangus lietuviai ir lietu- dėjai niekinant Sovietų Są- juk daugelis iš jūsų ten priklausime susidurti, kad Ma to. Bet pakalbinus J. Stai- pasiūlėme, kad užsiprenu mii tain ir kanitaln I iptn vaitės kain vietiniai tain ir
ar^a Taiybų Lietuvą? i klausot vien dėl to, kad ten
xaites, kaip Metimai, taip n Jeigu aš sakau, kad
Hetuviškai pasikalbama. Juk
tulis pridėtų centą-kitą. rei nį, kad užsisakytu “Kelei meruotų iš naujo. Jis ne tik i, taip ir kapitalu.
Sąjungoj nėra komunizmo, jums aišku, kad jie ne Lietukia pasakyti, kad jis pridė vį,” musų pakvietimą priė užsiprneumeravo “Keleivį,”!
o valstybinis kapitalizmas,,vaj simpatizuoja...
davo. Tarp darbininkų san mė ir užsiprenumeravo me bet nusipirko kalendorių ir
Urbu kud pasukau, jog tenai,
Aukautojas,
taika ko puikiausia, pareiš tams “Keleivį.”
du dolerius aukojo į “Kelei
nėra demokratijos, o diktakė Bernotas. Raportas pri
Netolymais ant Essex St., vio” namo fondą.
turą, tai nėra jokio niekini
imtas vienbalsiai. Bernotas gyvena A. Krijauskas, su Vykstant namo, teko susi-1,
mo. tai yra faktas. Jei Stan riame jis bus teisiamas už
ir ant toliau, su komisija, valkietis. iš Liepaloto vals tikti T. Vaitukaitį, seną mu-|
kus to nežino, tai jis nieko pirmo laipsnio žmogžudysvienbalsiai išrinktas.
čiaus. Jo žmona iš Suvalkų sų prietelių ir bičiulį. Jis už
tę.
nežino.
Delegatas J. Buivydas Kalvarijos, bet mes jos ne simokėjo už du metus “K.”
Simonavičius
aiškinosi
Vincai,
pasižiūrėk
Į
savo
perskaitė preislisčius su pa radome namie. Išaugino du prenumeratą ir penkius do
teisėjui,
kad
jis
nekaltas.
gyvenimo karjierą, tuomet
kėlimais. Kai kuriems preis- sūnūs, iš kuriu Vytautas lerius paaukojo į “Keleivio”
gal nustosi bereikalingai Jis gyveno viename bute su
lisčiai buvo neaiškus, dele tarnavo Dėdės Šamo armi namo fondą.
GRAŽIOS EILES, DAINOS užgaudinėt tau nepatinka Ambrozevičiu. Sausio 31 d.
gatas išaiškino. Vienur kitur joje Europoje, dabar randa Simonas Griška, senas
mus žmones, nes tuom tik Ambrozevičius parėjo namo
si namuose. Duktė Julė dir “Keleivio” skaitytojas, užsi
IR BALADOS.
girtas ir užpuolė mušti Sisave apsijuodini.
ba New Yorke Wall St. fir mokėjo prenumeratą ir pa
WORCESTER, MASS.
Knyra papua&ta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
menavičių. Vėliau SimonaP.
Berūksti*.
mos ofise už knygvedę. Ji reiškė : “Skaitau virš 30 me
223 puslapiu dvdžio, apie 150 įvairių eilių.
vičiui pavyko pastverti tą
iš pat iaunų dienu mėgo tu “Keleivį” ir vargu prisi
CHESTNEY’S
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
pačią lazdą, su kuria Am
knvgvedės darba. Nors. A. eis man su juo skirtis. Tai
HAVERHILL, MASS.
DARBO
VALANDAS.
brozevičius
jį daužė, ir jis
CANTEEN
Krijauskas išauklėjęs jau i puikus laikraštis! Tiesa, kai
keliais
smūgiais
į galvą už
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
Simonavičius atiduotas
gražią šeimynėlę, bet jis kada perdaug bolševikus amušė Ambrozevičiu.
VIETA MALONI IR ŠILTA
pats iki šiam laikui sakosi kėja.” Pridūriau, kad bol
džiuri teismui
TAUTIŠKOS, SELMYMSKOS IR DARBININKIŠKOS
Policija sako, kad di
rimtai niekad nesirgęs. Tai ševikai irgi neglosto socia
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Visokių Gėrimų, Alaus,
stiprus žmogus ir gražiai at listus baltom pirštinaitėm.
Keleivyje jau buvo pra džiausias kaltininkas toje
Audimo apdarais $1.25.
gardžiai pagamintų Val
rodo.
Jis sutiko.
nešta
apie lietuvio Simons- žmogžudystėje yra šnapsas.
KiekTiena- tnrft, papnoti hv» kny<yn» minėta kny<a.
gių ir Užkandžių
Mes iam pasiūlėme vaka Šis nedėldienis neblo
Simonavičiaus nuotikį. Jis Policija liudijo, kad Simo
nusipirkęs U knyga pasidžiaugs. Pinijna geriausia
♦•gat
“
Monrv
Orderio
”
Popierinius
galima
siųsti
tj»iog
paprasčia gaunama ir "Keleivis”
rienės tikietų, kalendorių ir giausias. Gavome 6 naujus
užmušė W. Ambrozevičiu. navičius yra ramaus budo
<-a»ne kon^rte, bet reikia aiikiai užraiyt’ *•▼<> ir “Keleivio* *dpavieniais numeriais
Vasario 11d. teisėjas D. J. žmogus.
“Keleivi/’ Sutiko. nupirko, “K.” skaitytojus. Išrinkome
resa ir nepaw'riHt prilipyt ui3 centus markę.
Iki teismo Simonavičius
Cavan
išnešė sprendimą lai
90 MILLBURY STREET tikietus, kalendorių ir užsi- iš dviejų senų skaitytojų
"KELEIVIS”
kyti Simonavičių kalėjime bus laikomas kalėjime,
prenumeravo metams. “Ke- mokesčius. Pardavėm 6 “Ke
WORCESTER. MASS.
636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS
iki “grand jury” teismo, ku-’
Koresp.
leivį.”
leivio” kalendorius. PardaM

Kas Nauja Brooklyne

SIELOS
BALSAI

/
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CHURCH1LL VĖL AMERIKOJ
salas, Mandžurijos gelžkelį,
Mongoliją... Kur yra buvęs
pasauly kitas toks grobikas
ir savo žmonių kraujo par; davėjas?
Stalinas kaltina kapitaliz—------- ;----.
• mą dėl karo. Bet Stalinas
Lietuv
ivos Statutu vadina- nų luomų santykius. Lietu-'užtylėjo, kad dvi gryno kama senosios
losios Lietuvos įsta-(vos Statutas paliko galioje pitalizfno šalys. Amerika ir
tymų rinkinys. Pirmoji Lie ir po Lietuvos valstybės pa Anglija. prieš ši karą buvo
tuvos Statuto laida buvo iš naikinimo. Jis veikė iki pačios taikiausios, tuo tarleista 1529 metais. Joje bu 1840 metų, kada caro val-;pU į:ai fašistinė Vokietija'
vo surinkti visi veikiantie džia įvedė Lietuvoje Rusi- su valstybės kontroliuojamu į
ji Lietuvoje rašytieji įstaty jos įstatvmus ir visokią tei ukiu ir bolševikiška Rusija i
mai ir Lietuvos papročių sinę Lietuves autonomiją su valstybiniu ukiu, pasiro-į
teise.
panaikino.
dė pačios agresingiausios ir į
Prieš Statuto išleidimą
Lietuvos Statutas, kaio plėšriausios.
Lietuvoje veikiantieji kuni minėta, surašytas gudu kal
gaikščių rašytieji įstatymai boje. Ta kalba buvo Lietu
buvo vadinami “privilegijo vos valstybės kalba iki 1692
mis.’’ Tai buvo kunigaikščių metų, kada buvo Įvesta teis'duoti atskiroms provinci-i muose ir visose kitose vais
kioms. luomams, arba ir vi-.tvbės įstaigose lenku kalba,
Aukų “Keleivio’’ namui
įsai valstybei taikomi įsaky-l Ilgcką laiką prieš įvedimą išpirkti prisiuntė sekami
Vaizdelio dešinėj pusėj matosi buvusis Anglijos
jinai, kuriuose būdavo nusa-; lenkų kalbos, gudu kalbos draugai: Adomas ir Barbo
; komos
“privilegiruotųjų įtaka mažėjo, ii vis labiau ra Vizniai iš Bridgeport, premjeras Churehill, kuris šiomis dienomis atskrido į
Į teisės ir prievolės link ku- t uvo išstumiama lotynu ir Conn. — $5: A. Kavaliūnas Washingteną pasitarti su Trumanu.
! nigaikščio. Tokių privilegi lenku kalbu, kurios nėr baž iš T< r uito, Ont., (’anada—
jų, duotų bajorams, atski- nyčia ir bajoriją plito po vi $4: V. Iškauskas iš Patterį į’onis provincijoms, bažny- są kraštu.
son, N. J. — $2; A. Bružie
Lietuviu kalba senojo i nė iš Chicagos — $1; E.
jčiai ir net atskiroms šeimy
noms buvo daug ir susivai- Lietuvai ir<d būdavo kar-j \Varnei iš San Francisco,
| kyli visose tose privilegijo tais vartojama, bet labai (’alif. — $2; Mrs. A. Blo“Sąžines Fondas ’
kartais tinginiauja. Jei avi
se buvo sunku. Todėl, kitų retai. Šešioliktame amžiuje žis iš Brooklyno — $1; T.
lyje nebėra vietos, kur nievalstybių pavyzdžiu, iau lietuvių kalboie kartais bū Vaitukaitis iš Brooklyno —
Ar apgauti iždą yra leis- dų nešti, bitės paima “atoskelbimai
teismo $5; J. Gabris iš Chicagos — tina? Pavyzdžiui darant stogas’’ ir nieko nedirba,
penkioliktame amžiuje Lie davo
tuvoje kilo reikalas rinkti sprendiniai, o iš aštuoniolik 59c.; W. Bružas iš Ft. Wil- taksų apskaičiavimus. ar, misdamos iš turimų atsarvisus įstatymus j vieną vie tojo amžiaus vra užsilikusiu liam, Ont. Canada — $1 ; leistina yra pasukti skaičius gų. Tokias ar šų gas bitės
tą ir paskelbti juos, kad vi valdžios isak'iuu lietuvių V. Karpavičius iš Easthainp- taip, kad reikėtų mažiau. Raitais pasiima vasarvidy,
si galėtų juos žinoti ir jų kalboie apie valstiečiu par ton. Mass. — $2; A. Bač- taksų mokėti? žinoma, tą kada liepos žydi ir yra gvHitleris gavo galą, tai ko laikytis.
—Sveikas gyvas, tėve!
eigas link savo ponu.
kauskas iš Brooklyno — $2; nevalia daryti. Bet, yra v i-' riausias laikas medų nešti.
—Jes, Malke, dar laikau dėl Stalinas laisvas?
Pirmas bandvmas surinkV. Podžiunas iš Bridgeport, šokiu žmonių. Kadaise, se- Tokiame atsitikime žmogus
si iš pono Dievo loskos. Ale
Ne tiktai laisvas, tėve. H j veikiančiuosius istatvmus
Conn. — 50c.: Stanley Cot- nojoj Lietuvoj, vogimas me-į pasirūpina bites vėl įkink.var tu žinai, ko aš pas tave bet iki šiol Amerika pnes Lietuvoje buvo padarytas Ką Stalinas užtylėjo ton iš Hamtramck, Mich.— džių iš valdiško miško buvo ti i darbą. Užtenka medų ’
iį da ir nusilenkdavo. Mas 1468 metais. Tai buvo va
šiandien atėjau?
$2.50: St. Lubonis iš Corao- “labai lengvas griekas.” Jei išimti, padaryti avilyje viekvos šnipai čia vagia vals dinamas “Kazimiero Teisy-1 Stalino “istorinė” kalba polis. Pa. — 50c.: Mrs. Ma tik galėjai pavogti, tai ir tos ir bitelės vėl dirba, kad
—Turbut neįspėsiu.
—Vot, Maike. nors sykį tybės paslaptis, kursto sui nas.” bet tai buvo greičiau prieš vasario 10 <1. “rinki ry Bakaitis iš Pitman, N. J. vogei. Nevogė tik tie, ku-' sukrovus medaus atsargu
ir tavo galva sustreikavo. O rutę. trukdo pramonę, ir kriminalinis kodeksas, o ne mus” užtylėjo dau." labai — 50c.: Kranas Slavinskas riems valdiškas miškas bu- žiemai.
čia, vaike, dideliai svarbus Washingtono valdžia nieko visų įstatymų rinkinys. Pil svarbių dalykų. Stalinas nė iš Detroit. Mich. — $1.
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u’iems iki šiol nedarė.
nas veikančiųių įstatymų vienu žodžiu neužsiminė a- Visiems
aukavusiems siai žiuri ir į taksų mokeji- ^jĮU bu(ju Į darbą. Bitės
—Gal manai saliuną ati-1 —Taigi valuk to, Maike rinkinys pasirodė 1529 me pie 14.000 orlaivių.. 8.000 draugams tariame širdingą
mą. Jei gali mažiau mokėti, (jaUg laiko sugaišta, kol šu
daryti?
į mudu su zakristijonu ir nu tais. Jis buvo pavadintas tankų, 375.000 troku ir dau ačiū.
tai butum durnas, jei mo- l ne^a vašką ir padirba kogybę kitokiu ginklų, mari
—Ne, Maike, mudu su za tarėm važiuot į Vašinktoną. Lietuves Statutu.
ketum daugiau...
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rado centrifūgas, kurios išpaduoti valdžiai savo zajav- ką. Mes negalim su savo vartojama gudų kalba. Ant kuriuos Maskvos valdžia ga
Ką tokiame atsitikime turi jma j$ korių medų korių neGerbiamas Maiklo Tėve:
IJetuva susižinoti, kraštas roji pataisyta Statuto laido vo iš Amerikos per karą.
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Stalinas gtsai"neužsiminė
—0 ka reiškia “zajavle* atskiltas nuo v iso svieto ir išėjo 1566 metais, o trečioji
žmonės kaip džėloj uždary ir paskutinė laido išėjo 1588 apie gautą pagalbą iŠ Ang ką patardamas dėl jus nepražy žinės klausimą yra labai pa- korius vėl galima idėti į a\ inija”?
—Tai bus toks pei peris, ti. o Maskvos bernai laisvi metais. Pirmos dvi 1/etuvos lijos. O'ta,Į»gefl$a buvo di do! i ^erą darba. Pas jnumi De- prastas. Amerikos iždo de- jį ;r bitelės vėl imasi darMaike. kur bus surašyti mu m Ameriką landžioja ir Statut" laidos nebuvo spaus delė. nors "'ir nesiekė iš A- troite. kaip ir visur kitur pa partamentas |uri.. . Įkūręs b(K kad juos užpildžius meįieško atomų bombos sek dintos. bet ranka rašytos, o merikos gautos pagelbos kampiuose. yra Stalino vierosJ “sąžinės fondą.” Viri, kurie durnj.
sų reikalavimai.
, ... •
lietiniu, ix‘t jie nemoka rusiš apgavo iždą. gali i ta fon—Bet tokią misiją nese retų. Jeigu jau Stalinas taip paskutine. 1588 metu laida, skaičių.
įmokėti'pinkus
ir
iždas
,
Pasautiniu
laiku
burnin
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Stalinas kaltina kapitaliz kai kalbėti. Tai Maiklo Tėvas iuos su mielu noru priima, k.al nautlo,a
kogul Trumanas nusiunčia ra- dos buvo gudų kalboje. Tik mą dėl karo iškilimo. Bet gali juos abrazavoti ant ruskių.
ninkal.
—Jes, vaike, misijonieriai pleną su tom bombom ir te "ėliau Statutas buvo išvers Stalinas užtylėjo, kokią ro Jiems butų gerai pramokus
tenai jau buvo, ale jie ne gul paleidžia į Maskvą. Da tas į lotynų ir lenkų kalbas. lę jis pats ir jo režimas su ruskai. o Tėvas uždirbtum ke
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Lietuvos
Statutas
teisės
adavė savo proseni ją pre- merika tem bombom skan
ras Europoje iškilo po to. vaisku generolas, tai turėtum cija vėliau neprisikabintu iri medumi, apie vaško ir koriu
žinovų
skaitomas
vienu
iš
idento dženitoriui, o tas iš dins japonų ir vokiečių ši
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neit pas pati Trumaną.
tuto dalis kalba apie kokį
darys. Stalinas dar gai; juos
—O jeigu dženitorius ne- vandens ir padėt geležį dėl nors vieną dalyką: pavyz karo grebiu. Stalinas užpuo pasiųsti Į Sibirą, kaip kitus lie Pernai metais stambiau-; nvs bičių prievartavimas pas
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rolo juniforma, tai leis. Pa- dumpus, kai prasidės kita kokios ištiks nusikaltėlius drai su Hitleriu, mėsinėj* padotkas dėl Maikio Tėvo Pus tyl, koks tai pilietis apgavo j bit-’.ės gedėtu m;-tautl jos
mislys, kad maršalas Timo- *aina. Ar aš ne teisybę sa 'ries kunigaikšti: kita da savo kaimyną Lenkiją. Sta trečio dolerio ir pustrečio doie iždą ant tokios sumos ir tara visam reikalui surastu
paskui, patylomis, savo sko visai kitokį pavadinimą.
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patikimas šeimos tepalas
Ši nuotrauka parodo britų kariuomenės policiją Street. Jurgis Vanagas kalbės dviem kalnieriaus ir išmeta rink i I <>• šviesa, kaip daug kam
—Jeigu žino. tai kode!
: “Dievo Karalystė Nebetoli” šaltą orą. kur iie nugaišta, žinoma bė^a su greitumu
patroliuojant anglų zoną Berlyne. Patroliuose eina dvi temom
nieko nedaro? Jeigu Muso
ir “Jėzus Kristus bus Karalius.”
Pasitaiko, kad ir bitės 182.772 mylias jier sekundę
moterys policininkės ir du vyrai su šautuvais.
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Pajieškau lietuvių metodistą miaustojo, atsupę
ir žiuri.1 tuvą, rusiškai ar lietuviškai.1 AR JISV PLAUKAI ŽYLA?
uisterio Palšio, turėjusio kitąsyk lie
Vaikas guli jvi
j sniegą Į redakciją dažnai ateina Ar jie dry žuoli, nublukę, nususę, tuvių metodistų parapiją Montello,
Mass. Prašau jį atsišaukti šiuo ad
tiv
“
,
^ir nejuda. Šuo pribėgo prie tokių užklausimų, nors apie I negyvi?
Jei taip, tai tuojau šita* resu:
Prieš mano buto langą
apžįurėjo, apibėgo kelis tai jau buvo “Keleivyje” ra- žymes pazulink, vartodamas musu
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naują, sanitarinį gaivintoją, kuris
gatvė eina aukšty
tyn per u- u,4US aplinkų; ir oaėiuno švta
D. P. Canip nanau 16,
syta.
.. . duos žvilgančią jaunystę, plaukai
H a na u U. S. Zone,
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kojos. Sugriebė ir Laiškus Į Lietuvą reikia
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Kalkutoje įvyko kruvini! Jura pralaužė Olandijoj buriais susirenka ant
f dienia, Vidutiniai Šviesiems, Tani- ,
New York,
Y.
tos
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nusidaprieš karą. Lietuviškai rei- siems ir Geltoniems plaukams. Pri- ■
susirėmimai tarp indusų iri tvenkinius ir užliejo dideli gatvės pačiužinėti ir rogu
siąsk
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magometonų. Policija ir ka-J plotą žemės prie Vokietijos° temis pasivažinėti.
krūvoje visai nejudėdamas. siunčiamas, kokiame apskri
MARVO ENTERPRISE, < 16) Špokauskus Julių ir Marijoną (pe
riuomenė turėjo isimaišvti. ’ sienos. 20,000 žmonių gyve
114
Graud St., Brooklyn, N. Y (tėvais Tauckytę), ir Babrauskus .Juo
Kada
šuo
pradėjo
jį
už
ko

tyje (ar mieste), kokiame
Yra
' ‘
zą ir Apolioniją (po tėvais Kastanjos tempti, jis atsisėdo, šuo: valsčiuje ir kaime, o jei
užmuštus
tanavičiutę). Jie gyveno, o gal dar
ir tebegyvena \Vilkes-Barre apylin
pasitraukė, pažiurėjo .Į JI.
jį, jĮ mieste, tai koks na
namo nuSantykiai tarp
kėj. Prašau juos atsišaukti, arba avėl
apibėgo
aplinkui.
Vai-!
P
AJ
IEŠKOJI
m
Al
konver
meris
ir
gatvė.
Ant
gometonų yra labai Įtempti. donasis Kryžius pasiuntė bet su savo šuniu. Buvo
pie juos žir.ančiųjų pranešti šiuo ad
resu :
(8)
2,500 maisto pakietus nelai- taip: i pakalnę važiuojant, kas 6ėdi ant vietos ir neju to reikia parašyti ‘LithuaPajieškau pusbrolio Augusto PetW. GAVĖNAS,
da.
Tada
šuo
griebė
jį
už
Anglijos reformos
vaigas
guli
ant
rogučių,
o
nia,
”
kad
Amerikos
paštas
mingiems maitinti.
niuno, kilusio iš Kildišią kaimo. Uk
232 Bethurst St., Toronto, Ont.,
Anglijos parlamentas ant
šuo bėga šalia rogučių. Gi kalnieriaus ir pradėjo temp žinotų, kur laiškus siųsti. mergės apskričio. Paskutiniu kartu
Canada.
Ant laišku i Lietuva rei- ji-s gyveno Kanadoj. Prašau jo paties
ru skaitymu priėmė praplaItalai meldžiasi
prieš kalną — vaikas velka ti, kelti jį. Vaikas pagaliau
• 1
■
,< einančiųjų pranešti man jo
Pajieškau Jono Šimėno, kilusio iš
tintą socialinio draudimo isJėzuitų centralinė bažny- rogutes, o šuva sėdi ant ro- atsistojo, nusipurtė sniegą kia lipdyti 5 centu stampę, Į adresą1'
Papilių
kaimo. Subačiaus valsčiaus.
tatymą. Naujas Įstatymas, čia Romoje paskelbė nepa- gučių. Ir taip jie važinėjosi ir paėmęs už rogučių virvu o jei laiškas siunčiamas o-‘
* Pirmiau jis gyveno (’hieagoj. .Jis
SLAVINSKAS.
KRANK
tės pradėjo tempti roges i ro paštu, tada reikia 30 cen 3009 C St., Detroit 16, Mich.
pats, ar kas apie jj žino, malonės
pradės veikti 1948 metais! prastas maldas, kad Itali- kurį laiką.
pranešti man jo adresą.
(8)
kalną.
Rudis
tuoj
pat
atsi

...
i._.ižduiJcj
1
' sausros, ‘kurios
ir kainuos
Anglijos iždui
jcj baigtųsi
tų stampių.
Tačiau
jiems
besivažinėK. ŽIBIKAS,
sėdo
ant
rogių
ir
abu
juodu
per metus 52 milionus doie-j per du metus pridarė žmo- jant pastebėjau, kad kartą
J
Išvykstant man iš tėvynės pasime GoS E. 6th St., So. Boston, Mass.
tė adresas mano dėdės, kuris gyve
nunėms daug nuostolių. Van rogutės labai smarkiai bė išnvko kalno viršūnėj.
J. D. T. SU MOKOLA1S “SVEIKI na Amerikoje. Jis vadinosi Tadeušas Aš, Kazimieras Bieliauskas, pajieš
dens
trūksta
ne
tik
laukuoMarkšaitis, gyvena Bostone ir turi
NO” KARDINOLUS
gu žemyn ir kai pasiekė pu
Lenkijos žydai
savo kaimyną: Antano >r Jono
alinę. Smulkesnio adreso nežinau, o kau
se. bet ir upės išdžiuvo, o siaukelės. jos užkliuvo už
Ka.šiubų, ir Juozo. Kazimiero ir Jur
Varšuvoje
susirinko
Len.
□
,
i
,
.
*
norėčiau su juo susirašyti. Taigi gio Kunauskų; visi Pakuonio para
i.:,
•
į todėl ir elektros stotvs nebė sniego krūvos ir apvirto.
jį patį arba jį žinančiąją pra pijos, Dvilikią kaimo, ir visi gyvena
ki jos zvdu kongresas ir nu-' gali dirbti.
Kaip rašyti laiškus Romos mieste komunistai, prašau
nešti man jo gyveninio vietą. Mano Pittston, Pa., ar jo apylinkėse. Pra
susirinkusiems
kardinolams
Pasažyras išlėkė ir nu
tarė kreiptis i Ameriką ir į
šau apie juos žinąnčiųjų, arba jų
į Lietuvy
“pasveikinti”, išmaliavojo-( adresas toks:
sirito i sniego krūvą. Išj • .
Angli ją su reikalavimu, kad
pačią, pranešti man jų adresus, už
Afrikoj žemė dreba
LMARKŠAITIS,
miesto sienose daugybėje:
smarkumo šuo iš karto ne-;
ką busiu labai dėkingas.
(K)
Palestina butų atidaryta žy-į
The Lithuanian Conimittce,
dažnai klausia, vietų Sovietų kūjį ir piautu-'
du emigrantams iš Nuropos i šiauiės Aliikoį. Konstan- susilaikė, bet bėgo dar ke-,,• Žmonės dažna
KAZIMIERAS EIKLIA t SKAS.
L'ntertrovre 111-112,
i IŠ.T.m Cliff Avė., Detroit 12, Mich.
Luebeck (21), Germany.
Į Lie- vą.
Jie sako Palestina vra vie-’,tino apvlinkėsse ženlė drebė' liolika šuoliu. Paskui šuo kaip adresuoti laiškus
lai
nintelė vieta, kur- Europos/0- , “7G žmonės
už~
- • '
---- ------mušti,
o
70
sužeisti.
Daugežydai gali rasti prieglaudą.
_______
lis keliu ir tiltų suardyta.
, v-‘Amerikos skolos
, Konstantine miestas randaA merikos Iždo departa-;*’ franeuzų šiaurės Afrikoj,
Z,
mentas skelbia, kad federa-1 Alžyro provincijoj.
,i?
linės vadlžios skolos šių me-Į
---------s?
tu vasario 14 d. pasiekė!
Jugoslavai rengiasi
•
•Z-'?
279.388,831.576.53 doleriu.! Iš Triesto praneša, kad
■
Tai yra 44 milionai dolerių iugoslavai kasa apkasus ir
daugiau, negu buvo š. m. Į stato kulkosvaidžius netoli
? v*
vasario 4 d. Ant kiekvienoj Triesto. Istriios provincijoj,
piliečio galvos tenka $1,-* kuri yra ginčijama tarp Ita920.21 skolų.
Ii jos ir Jugoslavijos.
t v
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Liet. Studentija Trėmime

h

LA

• stovybę iš šių asmenų: pir
mininko Br. Budgino, vice. pirmininko K. Ambrozaičio,
Ištrėmime skaitoma apie sekretoriaus R. Pakalkaitės,
3.000 lietuvių studentų. iždininko K. Balčiausko. ir
Dauguma jų šiuo metu ran nario P. Jurkšto. Išrinkta
dasi Vokietijoj. Karui pasi revizijos komisija ir Gari>ės
baigus lietuviškoji .studenti Teismas.
ja pradėjo jieškoti kelių Į
Studentų Atstovybė turės
aukštąsias mokyklas ir rū daug organizacinio darbo,
pintis baigti mokslus Įsigyti teks užmegsti ryšiai su Tarp
specialybę. Apytikriai skai tautinėmis Studentų organi
toma. kad Vokietijoj apie zacijomis ir rūpintis kas
1.200 medikų ir apie 500 dieniniais lietuviškos stustudentų technikų. Dideliu; dentijos reikalais. Atstovyatkaklumu, nugalėdami ai- bė šiuos darbus Įveiks, nes
bes sunkumų, akademinis ios nariams visuomeninis
jaunimas skynė sau kelia Į darbas nesvetimas. Išrinkaukštąsias mokyklas. Iš- tujų tarpe yra du nariai, kugriautuose miestuose reikė- rie perėio nacių kalėjimus,
jo apsirūpinti butais, užtikButų labai gerai, kad Arinti pragyvenimas. gauti merikos lietuviai studentai
leidimus apsigyventi, pra per savo organizacijas užmokti kalbos ir pan. Šitos megstų ryšius su Studentų
kliūtys veik nugalėtos. Vi Atstovybe.
soj eilėj Vokietijos univer
sitetų jau sugužėjo nemažas
Mėlyna knyga,
lietuvių studentų būrys.
Greta šių pastangų, teko ne
juodi darbai
mažai padirbėti ir nugalėti
dar vieną kliūti, — reikėjo
Amerikos vyriausybė iš-i
Įkurti vieningą ir bendrą leido mėlyną knygą, kurio
lietuviškosios studentijos or je plačiai aprašė Argenti
ganizaciją.
Paniosiamieji nos vyriausybės politiką ka
darbai buvo atlikti ir šiuo ro metu. Argentina per ka
metu tenka skaityti, kad ir rą nebuvo neitrališka. bet
ši kliūtis nugalėta.
ji visokiais budais palaikė
šių metų sausio 12-13 d. nacius. Argentinoje turėjo
Įvyko visuotinas lietifvių ir dabar dar turi savo liz
studentų atstovų suvažiavi dus nacių šnipai. 1 Argenti
mas. Suvažiavime dalyvavo ną naciai prieš karo galą
apie 150 atstovų ir didelis perkėlė daug pinigu ir turi
skaičius svečių. Suvažiavi ten savo agentų tinklą. Ka
mas atstovavo apie 1,500 da nors tie naciai tikisi vėl
studentų. I garbės prezidiu pasirodyti aktingai tarptau
mą išrinkta žymiausieji lie tinėj politikoj. Argentinos
tuviškos visuomenės veikė spauda, bent kai kurie laik
jai. Kai kurie jų sveikinda raščiai. buvo vokiečių pini
mi suvažiavimą, išdėstė, ko gais palaikomi ir vedė prošių dienu studentai esamo nacišką propagandą.
Visus tuos kaltinimus Amis sąlygomis turi siekti.
Vienas tu nusipelniusių mu- merikos vyriausybė remia;
su ve’kėjų savo kalboje r»a- lokumentais. surastais V o
žymėjo,
kad
studentria kietijoj.
Argentinos
vyriausybė
bręstų visuomeniniai, ryš
kintų savo pažiūras ir nusi-Į užginčijo visus kaltinimo
’l" Suko,
statvma iv
ir ioimrtu
isigvtu vinių
žinių,i' ir
sako. Amerikos valdžia
kurias grįžtant i I ietuvą ne nori paveikti besiartinančius Argentinos rinkimus.
bus sunku nusivežti.
Suvažiavime pirmininka kad pulk. Peronas nepatek
vo stud. Br. Bugnaitis. sek tų Į prezidento vietą. San
retoriavo R. Pakalkaitė ir tykiai tarp Argentinos ir
Narbutas. Suvažiavimas iš Amerikos dabar yra visai
rinko Lietuviu Studentu At pairę.
(Pranešimas “Keleiviui”
iš Europos“)
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Eikit šen, prisidėkit prie sveikų žmonių, kurie be jokio rūpesčio
važiuoja keliais ir sniego traukiniais, kad pasinaudoti

žiemos

t

ąporto smagumais Naujosios Anglijos kalnuose ir tarpkalnėsc. O
kai ateis laikas susirinkti aplink liepsnojančią, pleškančią ug
niavietę jaukiam sportininkų nakvynnamy ar viešbuty, tenai bus

malonių dainų ir Garsaus Narragansctt Ale ar I.ager Bccr, gar

★

daus. gaivinančio, kaimyniško gėrimo— žinomo savo kokybe.

the
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fellovvship
narragansett brewing company cranston. rhooe
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Moterų Skyrius
_

Nr. -8, Vasaris 20 <L, »S4o

KELEIVIS. SO. BOSTON

Sestas puslapis

K
ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Reikšminga Diena !

i”Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?
I

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
Bažnyčia sako, kad baro, o moks DAINOSE.

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i
kelias dienas visų veislių gyvūnas,
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kamuolj? Kaip jis galėjo tuos gyvu
lius prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa viaą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
!ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstvti 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 ......................................... .. 28c.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų knyIš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
g pačių, o žmonos po kelis vyru*.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

Šalta ir nejauki vasario nėjusios ir bejausmės stovy-:
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
mėnesio diena. Ore, taip tin los pavydalą.
GARBINO
SENOVĖJE?
Kaip lengvai ir tyliai kri
giai, it nenoromis, krinta,
Panašios
knygos
lietuvių kalboj*
kaip pūkas, snaigės. Yalie- to snaigės, taip tyliai, nie-,
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei
nė, lyg kokio tai neramumo kam nematant ir nejaučiant
arijonai, egiptėnai. chaidai, asyrai,
prislėgta, nenoromis žvelgia Valienės mintyse slinko,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
pro langą i lengvutes snai viens po kito, išgyventi at
kius jie santikius su žmonėmis turė
siminimai.
ges ir viena sau mąsto.
to. Knyga stamli ir labai užimanti.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
Išnagrinėjusi skaudžiuo—Lygiai dvidešimts trys
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
metai atgal irgi buvo tokia sius gyvenimo išgyvenimus, i
Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal MATERIALISTIŠKAS
pat šalta diena. Tada ir kri ji manė, kad tuo ji ir už-*
daugelį autorių parašė Iksas. Antra ISTORIJOS SUPRATIMAS.
to snaigės. Bet jos buvo baigs šią dieną, niekam'
i knygutės dalis yra; "Išvirkščias moŠi knygelė aiškina proletariato fikslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
smagios. Tai buvo dar Lie daugiau apie ją ir jos reikš-’
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa
; Parašė Z. Aleksa.
• 40 pusL ...................................... 10c. gimdo pasaulyje įvairiausius nuotituvoje. Tą dieną ii- Vaiienė mę nežinant ir neatsime
kius, tai perskaityk šitų knygelę
atrodė smagi, laiminga ir, nant. Bet ji klydo. Snaigės’
Kalba labai lengva. Knyga protau
TABAKAS.
jantiems darbininkams neapkailyg tos baltutės snaigės, bal vis dar tebekrito. lydėda-į
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- nuojama. Kaina ........................ 26c
■ kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
tutė savo vestuviniam apda mos dieną vakarop, kai i
daugelį iš gyvenimo patyrimų paValienės duris kas tai pa
, rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. SOCIALIZMO TEORIJA.
re.
Į1909 m., pusL 63.......................... 25c.
Tą dieną ji pakeitė savo sibeldė.
šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
Ji skubiai jas atidarė ir,;
tėvų gražią ir brangią pa
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
draugijos formos, ir kodėl turės būti
Vieno akto vaizdelis ir monolo Į pakeistas kapitalizmas. Kaina
vardę. Nuo tos dienos ji ta jos nusistebėjimui, jai buvo į
25c
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Liepo moteris. Nuo tos dienos Įteikta gėlių dėžė.
I tuvaitė. So. Boston, Mass.
Ji kažkaip jaudindamosi
i 1914 m.., pusi. 23....................... 10c. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
ji žengė kitu keliu, ateities
GERT IR VALGYT?
gyvenime link. Toji pirmoji j riėmė dėžę ir virpančiomis
NIHILISTAI
Valgyt ir gert reikia dėl to, kaa
Tragedija trijuose aktuose. Vei
naujojo gyvenimo diena jai rankomis ją pra vožė.
kalas perstato nužudymų caro Alek norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Prie
gražiausių
gėlių
bu

nebuvo žinoma nei supran
sandro II. I^bai puikus ir nesun Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš žmogus silpsta? Ir dedko vienas mai
tama. Tai buvo kaip Įžan vo prisegtas raštelis su už
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
ga i nežinomą ir neperma rašu: “Ilgiausių ir laimin
So.
Boston,
1913,
pusL
61
..........
25c.
Photos courtesy Du Pont Rąyoa
Jruskos ir kitų panašių dalykų? Ko
giausių
metų
mamytei
ir
tė

tomą gyvenimo kelionę. Ji
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA dėl jam reikia riebalų? šituos klau-.iČia
yra
parodyti
keli
sporto
kostiumų
pavyzdžiai,
kurie
dabar
yra
gami

mus suprasi tiktai is šios Knygutės.
jai tik laime ir džiaugsmu tei. vedybų sukaktuvių die
KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė D-ras C-mu3. Kaina .. 15c
nami
ateinančiai
vasarai.
noje,
nuo
jūsų
dukters.
’
’
žėrėjo !
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų KURGI VISA TAI NYKSTA?
Bet... iškeliavus ši gyve
Iš karto nubluko Valienės
autoritetų ir faktais paro
Kur nyksta visi tie lobiai, kurm«*
nimo kelią net dvidešimt liūdesys, nes perdaug bran KAIP VALYTI DĖMES
Lipstiko dėmė galima iš-, vergijos sutarčių ir pripa- bažnyčios
do, kad jis nėra joks Kristaus vw žmonės kuria per amžius? Š) aitri
tris metus, ir užtikus labai gus jai buvo duktei-s žestas,
IŠ DRAPANŲ
įimti vartojant “non-flam-, žinti joms “demokratinę tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 guojantį politiškai-ekonomišką k Imu
simą aiškina garsuis Vokietijos so
nelygių, šiurkščių ir dyg kad jo neivertinti ir nepa-1
mable cleaning fluid, ” ku-į teisę daryti sau bizni laiscialdemokratų teoretikas Kari Kauta
liuotų kelio tarpų, dabar sidžiaugti, kad duktė atsi
ky.
Kaina .................................. Ne
Kalbant apie drapanų va rio visados reikia turėti na vai.
Valienei ir pirmoji laimės minė reikšmingą Valienei lymą. reikia atsiminti štai mie. Paskui ištrinti karštose
BIBLIJA SATYROJE
diena išrodo jau kitokioje dieną...
kas: ne kiekviena materija muilo putose. Jeigu dėmė
MERGINA
SAKOSI
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanauą to*
šviesoje. Patyrusi vedusios
Nespėjo Vaiienė Įmerkti duosis namie išvalyti. Yra dar matysis, pašalink ją
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
ESANTI
HITLERIO
moters naštą, daug ašaro Į vandeni atminimo gėles, tokių materijų,- kurių skalb chlorinu arba peroksidu, vi
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo prieš su
DUKTĖ
mis nuplautų išgyvenimų kaip linksma ir laiminga, it ti negalima. Tokias reikia sų pirma pabandžius ant
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
Geriausia dovana yra
taus. įgijęs šią knygą niekas nesi***’
per dvidešimts tris metus, drugelis, Įlėkė pro jos duris dueti Į tam tikras valymo nematomų vietų, ar nega
ta. kuri visuomet nau
lės. 382 puslapiai. Kaina
$1.00
Vokietijoj
anglai
suėmė
dabar ji supranta ir mato. ir jos duktė, grvžusi iš mo Įstaigas, kur drapanas išva dins spalvų.
ja
ir
draugo
vertina

tūlą Gotelindą Tortensen.
kaip reikšminga buvo ta kyklos. Drūčiai ir nesivaržy lo sausu budu.
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
ma.
dailia 18 metu amžiaus mer
ir įrįtes fosės. L1*1-??!*!:
diena, kuomet ji žengė pir dama apkabino motinos ka
Bet paprastus skalbiamus
gu Amerikoj mur.šaino. Šioje knygo
Sieloj
Šventė
giną,
kuri
tvirtina,
kad
ATokia
dovana
yra
tik
mą žingsni Į naująjį gyve klą, sušalusiais veideliais daiktus galima pabandyt ir į
je telpa net 72 “Džian bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humori*
viena—geras laikraš
nimą. .
prisiglaudė prie jos veido namie valyt, tik kiekvienai Mano sieloj šiandien šventė. dolfas Hitleris buvęs tikras
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
jos
tėvas.
tis. Ji visuomet nauja.
Nors Vaiienė skaudžiai ir meiliai kuždėjo:
pagerinta
laida. Kaina .............. 25c
dėmei reikia vartoti kitokį Skambink, sese, dar linksmiau
gailisi tos reikšmingos die
—Mamyte, šiandien tavo būdą.
Anglų klausinėjama, ji
Užrašyk savo draugui
PAPARČIO ŽIEDAS.
nos, bet ji jau niekad nebe ir tėtės dvidešimts trečia ve Duosime čia keletą pavyz Ei. šalin vylingos mintys,
kartoja
vis
tą
pačią
istori

“Keleivi.” Tegul jis
Dainos lėkite lakiau!
Ir keturios kitos apysakos; (1) Ne
gris. Todėl ir šį dvidešimt dybų sukakties diena. Buk džių :
ją: jos motina, švedų akto
lanko ji per 52 savai
ažsitikintis Vyras; (2, žydinti Girta,
trečia jos gyvenime vasario visada linksma ir laiminga!
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
rė, buvusi Hitlerio meilužėj
tes j metus.
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
Dčirčs nuo bandažu (ad-į Tamprios stygos kanklių mano.
diena, vėl privertė ją pa
Didesnės laimės Valienei
Jiedu susipažinę 1920 me
kius prietarus, burtus ir tt......... iAt
Kas savaitę ‘Keleivis’
žvelgti i lengvutes snaiges nereikėjo. Ji godžiai sekė hesive tapė) lengvai išeis.! -Jas užgaunu nejučia—
tais
Vienoje,
ir
nuo
to
laiko
jam teiks naujų žinių
ir grįžti mintimis į tą nerū dukters linksmumą ir pati suvilgius jas kelis kartus ir pakyla gulbių tvanas
ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI
Hitleris dažnai ją lankyda
Ir
plasnoja
paslapčia!
paprastu
valomuoju
chemi

ir
primins
aukotoją.
Arba kaip tėvų vartojami *--»igi
pestingą. linksmą ir malonų tyliai manė:
vęs. Ji, šita mergina, esan-'
namieji genimu atsiliept m <•
kalu
(cleaniner
fluid).
Išva

gyvenimą, kurį ji turėjo
karna. Kas yra arba tikisi kada nūn
—Viena-vienintelė laimė
ti tų pasimatymų rezulta
“Keleivis” kainuoja
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
prieš dvidešimts tris metus. mano gvvenime esi tik tu, lius dėmę, drabuži reikia iš Vai. sesule, žvelk i dangų.
tas. Jos motina jau mirusi. '
tik $2.50 metams.
oerskaityti šitą knygutę, kaina !(>
I darželio radastas!
skalbti.
Dabar jai niekas netruk brangi dukra, dėl kurios gy
Juk tenai jaunystė žvanga.
Ji yra atkakli nacė. bai
dė paskęsti atsiminimuose, venti ir kentėti nesunku...
Dėmes nuo alkoholiniu
“KELEIVIS”
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Juk tenai tik gyvata!
siai
nekenčia
anglų
ir
ame

(i.%
Broaduay,
nes ji viena tarp keturių sie
dažų
galima
išimti
terpenti

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilea.
Dienos prieblandoje tylo
rikonų. kurie sunaikino hitSo. Boston 27, Mass. « daugybė straipsnių, juokų ir tt.
nų gali atsiminti, kas teikė mis krintančios snaigės at nu; paskui išskalbti.
Puikiai iliustruota. Kame
2£r
Balys Sruoga. lerizmą.
jai laimės ir džiaugsmo ir... rodė dar liūdnesnės, kai
SOClALIZMAri IR RELIGIJA.
Kraujo dėmes lengvai iš
Iš kur ii žino. kad Hitle
kas suvylė ją. suteikė aižų Valienės veidu riedėjo liū
Labai įdomi Knygutė š;tuo svarbiu
>000 0 0 98 0 0 8 . ■ 9 8 2 ą fi.fla 8 gg*:
siplauna
šaltam
vandeny.
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekris buvo jes tėvas?
UŽDRAUDĖ TĖVAMS
gyvenime kelią, pavertė ją desy slepiamos reikšmingos
nas katalikas ir socialistas. Parašė
Suterštą vietą reikia pamir
PARDAVINĖTI
i nuolat liūdinčios, suakme dienos ašaros...
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Ona.
Tą faktą jis pats jai pa
kyti kokią valandą, paskui
Kaina ........................................... 10c.
MERGAITES
sakęs. kai buvusi 14 metii
ištrinti
su
muilu.
Jeigu
da
KODĖL Aš NETIKIU
KAREIVIŲ MOTERYS IŠ ANGLIJOS
amžiaus.
Prie
to
pasakymo,
lieka kraujo žvmė. rei
Japonijoj nuo amžių bu
Į DIEVĄ?
pamirkyti kokią vaiand vo Įsigyvenęs toks paprotys, liudininkais buvę Gneringas;
Laisvamanis čia pakako. k'~tet iv
negali tikėti. Pilna argumentų. kurie
paskui ištrinti su mv:i”. Jei kad tėvai parduodavo savo ir Himmieris; pastarasis jau i
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toe
gu da lieka krauj
knygutės ...................................... rik
mergaites Į pi oetitucijos ver- nusižudęs. Nuo to laiko, kai!
reikia pamirkyti vandeny iją. Prostitucija Japonijoj Hitleris oficialiai pripažinęs,
BROŠIŪRA SU PEKLOS
MONOLOGAI IR
su amoniia. I galioną van ’ uvo valstybėj pripažinta Į ją savo dukterimi, ji dirbu-į
ŽEMĖLAPIU IR KlDEKLAMACIJOS.
dens reikia įdėti pusantro įtaiga, ir valdžia duodavo; si jo raštinei; jis beveik
IA1S PAVEIKSLAIS.
Šioje knygoje telpa daugybe na v
šaukšto amoni jos.
jų. labai gražių ir juokingų rr.ono’o
; o-titucijos namams leidr kasdien ateidavęs jos pa
i gų ir deklamacijų. Visokio* temos
Parašė
darbininkiškos.
revoliucionieriėkoa
< “teismus”), taip kaip žiūrėti ir visados vadinda
Čiujing-gumą galima nu- *
vęs
ją
“
meine
Tochter
’
’
METELIONIS.
tautiškos,
humoristiškos
ir laisvam*
A.
M.
imti ledo pagelba. Padėk ta Amerikoje yra duodami lei
niškos. Visos skambios, visos ger« »
Tinką visokiems apvaikščiojimans
dimai saliunams ir “nakti (mano duktė).
drabužio vietą, kur
baliams, koncertams ir tt. Antra ra
Kunigai
gąsdina
tamau<>
niams
kliubams.
”
1929
metais
Hitleris
bu

prilipusi, ant gabalo ledo.
gerinta laida. Kaina .................. £ir
liūs amžina peklos ugni
Kai sušals, guma bus gali Pasiremdamas Potsdamo vęs sužeistas! jam buvusi
ni ir už pinigus apsiima
KUNIGŲ CELIBATAS.
ma nulupti. Paskui i- >
Deklaracija. <ren. MacAr- padaryta operacija, pc kuKiekvieną išgelbėt nuo
Si knygelė parodo, kodėl Romo*
i paprastu nedegamuoiu skvs- thur pareikalavo, kad japo- rios daugiau vaikų jis jau
amžiną kančių pragaro
popiežiaus kunigai neaipačinoja Čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija
liepsnose. Bet šios kny
| čiu (“cleaning fluid”). ku nų valdžia šitą bizni užda nebegalėjęs turėti.
jos pasekmės ir doriškas dvasiskikr*
gos autorius parodo, kad
ilio galima nusipirkti krau- rytų, ir nuo 1946 metų pra
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
visa tai yra melas ir apskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Į tuvėse.
džios japonų valdžia naujų
caTystė, naa pakloa Ti
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
SKUNDAS
prostitucijos na
terjs, dukterjs ir mylimosios nepa
sai nėra. Jisai parodo,
Šviežia kavos dėmė išsi- leidimų
pultų j tokią kunigų globą
Parašė
tad toj vietoj, kur Bibli
mams
jau
nebedavė.
Bet
Įs

kun.
Geo.
TownsenH
Fox,
D
D.,
so
plaus šitokiu budu: ištempk
ja sako buvua kitąsyk
lietuvino Ferdinand de Samdgitia
tatymas.
kuris
leidžia
tėkelias
laimėn
tiesias
materiją ant kokio puodo,
pekla, dabar kapuotai BOKaina ..........................................
2Jk
«a Ir pridėtas “pį£a”
kad dėmė butu ties viduriu^ vams pardavinėti savo duk-'per kentėiimu naktis.
žemėlapis tatai patvirti
LYTIŠKOS LIGOS.
ir pilk ją karštu vandeniu tens, nebuvo atšauktas. Da Kur nuneš vilčių ekspresas.
na.
Ir kaip noo juį apsisaugoti. Paras*
nuo kokių trijų pėdų aukš bar MacArthnr pareikala Kova degančias akis?
Kaina 25 centai.
D-ras P. Matulaiti* Antra, peržiurs
vo,
kad
ir
tas
Įstatymas
bu

čio.
ta ir papildyta laida. Kama .. 25r
tų panaikintas, ir kad visos Didžio skausmo tylų aidą
Karia paaaaasa
Senai ksvos dėmei paša sutartys, kuriomis merginos Vėjai blaško po laukus...
•o" Knygyaa.
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
linti reikalingas chlorinas buvo parduotos anksčiau. Mano broliai skurdą braido,
Biblija sako,, kad pirmutiniai twi«
(chlorine bleach). Bet .jeigu taip pat butų panaikintos.; Mindo purvinus takus
BROAI) W A Y.
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
materija spalvuota, šitas Ir visa tai jau panaikinta.
visai atmeta. Mokslas mano, kad
BOSTON. MASS.
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
chemikalas gali paleisti da
Vėliausios žinios sako,* Akys. jieško. akys mato,
knyga parodo, kodėl taip manom*
taipgi Ir pas
Šiomis dienomis garlaivio “Queen Mary” atvežė žus. Patartina paimti gaba kad Tokijo mieste prostitu- Kam gyvenimas gražus:
lAbai įdomus ir pamokinantis
A.
M.
MCTEUONI
skaitymas.
Kaina ...................... 25c
lėlį
tokios
materijos
nuo
siuNew Yorkan iš Anglijos 1.666 moteris su 688 kūdi
- .
.
...
.
eitos namų savininkų drau-1 Rūmai laimės pilį stato...
rjit
kiais. .Jos atvyko čia pas savo vyrus, Amerikos karei lės ir pamirkyt Į chloriną,'gija jau nutarė visus tos ru- Lūšnai—juodinąs dangus
Micb
“Keleivi*,”
Bro*dway,
i-o/i Įsitikinus,
icitiVinnc ar
.... jj nonn. šjgg namus uždaryti, visas
vius, kurie būdami Anglijoj apsivedė su jomis, ši nuo kad
bluks.
trauka buvo padaryta New Yorko prieplaukoj.
merginas paliuosuoti nuo
P. Malinauskas.
Seatk Boston, Moa*.

Dovana

Pekla
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Septintas puslapis

veuę Chicagoje.
1
Sikida:ir>as Leonas, iš Naumiesčio,
ratą, ir ant pilvą prieš juosi
Sagaitis Juozas, iš Kutiškių. Dot- ' Tauragės ap-kr.. gyv. Chicagoje.
uuvos apylinkės, iki 1935 m. gyveŠinikuvienė-Staugaitytė Marė. dukšliaužiuojančius kai kuliuos
tė Vinco, Žaliskės km.. Griškabūdžio
nęs
Chicagoje.
komunistais virtusius lietuSakalauskas Vytautas, suims Jo vai., Šakių apskr., gyv. Cicero. 111.
Šniuka Juozas, Pilviškių km.. Kur
no, gimęs Amerikoj, bet iki 19211
--------------vius.
m. gyvenęs Lietuvoj, atvykęs Ame klių vai., Ukmergės apskr.
Susipratusių lietuvių
nosios armijos eilėse išvien Su pirmuoju bolševikine- Ncibaueris Julius, gyv.
Srities, gyv. Bostono apylinkėje,
rikon iki 1938 m. gyveno Philadel- j Švaigždienė Ona, gyv. Chicagoje.
naikinimas
su savo krašto “išlaisvinto-; čiu lyginant, Maskvos vaiTamošaitis, ar Tamušetis Adomas,
phijoj.
Sakalauskas Edvardas, sūnūs My- Smilgių parap.. Naurašilių kaimo,
-------'jais.”
dininku siautimas pasidarė tojas.
. „.
;Ameriką išvyko 1929 m. ir gyvenus
kolo.
į gyvenęs Chicagoje.
i
i
•
i
x j •
•
i
VeiHonicnč'^'nonis
... /vvvnuyvenu \<-\v Yorke
_____
Pilnumoje pasitvirtina ži
ion,e.
Lietuvoje Įvesti trijų ru dar labiau beatodairesnis. si Clevelande.
Saleckienė-Lukminaitė Kazė, LauTamošiūnas Jurgis, sūnūs Petro,
Polekauskai
< Poulakowski), Bolesnios apie beatodairini Mas sių pasai: patikimiems pi Ankstvvą rudeni Lietuvo-; Nonikienė-GirJzija
Or.u, p«, lovas, Antanas ir Juozas, iš Suvalkų rino duktė iš Steponkaimio, Betyga- Vilniaus kin„ Kupiškio vai.. Pancvėlos vai., gyv. Grand St., Brooklyne. žio apskr., gyv. Kelio: ha, Wis.
n-niii YVYPl 'antru vyru Zicnient. kalu pio km., apylinkės.
kvos terorą prieš “socialiai liečiams (kompartijos na- je nacirnrln .n
?UJ1x.A ,Y U'i Vadžgirio parap.
Salekeris Henrikas, gyv. Cleveland.
Tamošiūnas Jurgis. Rukonių km..
Pranckevičius Jurgis, Amerikoj žisvetimus ir anti-sovietinius nams ir prijaučiantiems) N KGB daliniai. Šiandien,) Norkūnai, Petras ir Antanu su- nomas kaip George Frankus, prieš Schaulat Christ., sūnūs Siamno, ki- Panevėžio apskr., atvykę.- Argeiitilęs iš Burgaičių km., Kidulių vai., non, bet spėjama, kini persikėlė i
i 1939 m. gyv. Chicagoj.
vienetus bei jų šeimas.” Tau išduodami tikri pasai, pa NKVD baudžiamieji bu.iai
. U. S. A.
Raėys Juozas, gyv. New Yorko šakių apskr.
tiniai susipratusio elemento našus Į tuos, kurie buvo iš apgyvendinti ne tiktai pro-! N„rkunienė-Caižuty mu č. gyv. valstijoj, spėjama Amsterdam, N. Y. Sebestijonytė-Teten .Juzė, duktė Teten-Sebaatijonytė Juzė, duktė
Ramančauskas Juozas ar jo šeimos Stasio, Jukniškės km., Kelmės vai., Stasio, Jukni.škčs km., Kelmės vai.,
naikinimas tebeina pilnu davinėjami 1941 metais, ga- vincijos
miestuose,
bet , kai i Brooklyne.
Raseinių apskr., gyv. New Yorke. | Raseinių apskr., gyv. New Yorke.
.
.
,
Obelienius Kazys, \rnerikos žino- nariai.
tempu, planingai ir plačiu liojantieji 5 metus; abejo kuriuose valsčiuose, net se-|rnas kaip (karks o
Sumenąs Matas, sūnūs Antano, iš
Tomkus Kazys ir jo vaii ai Vincas
gyv. ; Raupeliai-RiDp, Aleksandras ir KaVaivadiškių, Ukmergės apskr., gyv. bei Dora.
j zimiera, gyv. Brooklyne.
mastu. Sovietiniam režimui tino patikimumo žmonėms niunijose. Pav. tokiame Le-coiiinsviiie.
Tumi: nė - Durr.brau-kaitė Jadvyga,
km.. Ig- Į Ilimviaiciai. Stanislovas ir Juozas, New Yorke.
Įprastu budu, tautinio at dviejų lapų ruzavos spalvos; ; IiHunu baznytkiemyje (neto- , liškčlių va
Į.. Mariai,
Sišovienė-Vinogradaitė Lena, apie gvv. Nc.v Ve’ • ir 1933 m. su sava!.,
Manan.o-. . ap-s .
<anųs Tado. Elenavos km., Kelmės
45 metų, Drupių km., Skuodo vai., vo dviem dukterim lankėsi I.ietusparumo turi žmonės stai laikinieji liudymai. galio- Ii Utenos) nuolatiniai lai-' Padvarskis Ignas. 1.-ir k:; jo, vai., Raseinių apskr.
voje.
' I ’nkuvoe vai., Šiaulių ..p-k.gyv.
Rimulaitis Boleslovas, sūnūs Ta- Kretingos apskr., gyv. Chicagoj.
giai. iš po nakties, dingsta... jantieji 6 mėnesius; komu komas net GO milicininkų chica~oje.
Urbonienė T. ir jos sūnūs Aleki do, Elenavos km. Kelmės vai., Ra-Į Smetonienė B., gyv. 421 Suydatn
Į St. (?), Brooklyne.
| Sandras. Motina iš Lietuvos išvyk uNetenka Įrodinėti, kad nistams nepatikimiems žmo būrys.
LAIC. ‘| Pakšys Antanas, Kuliškių kaimo,' šeinių apskr.
1 Alizavos parap.
Ripp-Raupelienė Kazė, Prano ir t Soročka-Soroka. gyv. Youngstown. si 1923 m., Amerikoje ištekėjo ant
tautos gyvvbės atžvilgiu to- nėms išduodamas žalios
Paškauskai, Antanas
O < . J<le- Ą^omo Norvaišų duktė, iš Kėdainių į Spilingiai. Vladas ir Marė, gyv. rų kartų, sūnūs išvyko Amerikon
1930 m.
j vinskaitė. Pastaroji kilusį į Lauč- ar Panevėžio apskr., gyv. Brooklyne. J Cumbola, Pa.
kis “selektyvus” patriotų spalvos vieno lapo laikinas
Vaičiulis Juozas, gyv. \Vorcestery.
i
Laimio
km..
Kybartų
vai.
Rokuizienė
Stefanija,
gyv.
Cliica_
Stakėnas
Mykolas,
Gajunų
kaimo,
naikinimas yra Lietuvai ne liudymas. Kalbama, kad
Vaičiulis Mykolas, Tūbinių km.
i Paškauskknė-Liškv.
Uršulė. goję.
Biržų vai.
Kalendoriaus
Valaitis Edvardas, Amerikoj žino
Stasiūnas Vaclovas, gyv. 6S Maumažiau pavojingas, nei ma tuos žalius lapelius turi as
i Pažtrio km., Alvito va!.. Vilkaviški >
Ruklevičiai, išvykę iš Kelmės prieš
mas
kaip Eddie VVallace. gimęs Ame
jer
St..
Brooklyne.
'
apskr.
i
20
metų
ir
pradžioje
gyvenę
KanaNebeturime
sinės 1941 metų deportaei menys, iki pereitų metu
Staškus Pranas, gyv. 49 Vincent rikoj, o jo tėvai kilę nuo Alvito. Vil
Paitlauskas Petras. ■. ko iš Klai- do.ie.
jos, kai i vieną vagoną, be gruodžio 31 d. turėjo būt iš
kaviškio apskr., 1930 m. lankęsis
! pėdos apie 1922 mtti> ir gyvenęs 1 Rukštelienė
Marė,
gyv.
3141 St. (?)), New Yorke.
“Keleivio'' 1946 metu I \Vashington, D. C.
Stukai, Jonas ir Rudolfas, kurių Lietuvoje.
lliple St.. Chicagoj.
atodairos, buvo grūdamos Lietuves išvežti i kitas ta
Valentinas Boleslovas, gyvenęs
Į Pečiulionytė Stasė, iš Šerkšnių,
Ruliiiži'nė Morta. gyv. Amster pirmasis yra gyvenęs Chicagoje, o
visokios aukos.
rybinės sąjungos respubli kalendoriaus nebeturime, gyvenus Dočkių km. Kairių vaisė., dam, N. Y.
antrasis — Montrealyje. Jie kilę iš Chicagoje.
ji išpardavime. Prašome Šiaulių apskr.. Asm • n U-Vvl is į Rulis Adolfas, sūnūs Kazio, Va Kandrėnėlės km., Skapiškio vaisė.. Jieškomieji ar apie juos žinantieji
malonia: prašomi atsiliepti:
Chicagą pas dėdę Šerkšnį. Po vyru balių km., Baisogalos vai., Kėdainių Rokiškio apskr.
Kaipo taisyklė, kaliniai kas “perauklėjimui.”
užsakymų nebesiųsti.
Consulate Gen* ral of i.ithuania,
Šabonas
Jonas,
Šiaulių
apskr.,
gy

į
jos
pavardė
nežinoma.
apskr.
Žalius Įrodymus, tarp kit
Lietuvoje ilgai nelaikomi.
11 VV. 82nd St., Ne-.-.- York 24, N. Y.
Administracija. . Petraškas .Juozas, š Alytau- ap- Ruzgai, Benediktas ir Stasys, gy- venęs Brooklyne ar Pittsburgh“.
Kalėjimui užsipildžius, ypač ko, gauna ir visi Vokietijo
provincijoje, kaliniai eva je atrasti Lietuvos piliečiai,
kuojami i Rusijos gilumą. visai neatsižvelgiant, kokiu
Mat, praeitais metais rude budu tas ar kitas asmuo Į
ny, buvo atsitikę keli neti Vokietiją pateko: prievarta
kėti partizanų užpuolimai išvežtas ar savanoriškai iš
provincijos miestų ir kalė vykęs darbams, nuo karo
jimuose laikomų kalinių iš veiksmų pabėgęs, ar vokie
laisvinimas. Pav. yra pla čių prievarta evakuotas ir
čiai žinomas partizanų pa- t.t. Žalius liudymus gauna
sircdvmas Biržuose. Tikram net ir iš vokiškųjų kalėjimų
vaizdui apie dabartinę pa išvaduotieji asmenys. Tie
dėti Lietuvoje susidaryti, čia asmenys neturi teisės nie
nuo
pat talpiname kelių, dar kur iš savo valsčiaus ribų
pasitraukti.
tik nesenai iš Lietuvos atvy
kusių asmenų parodymus.
Nuolatinių sovietų val
džios viliojimų, grasinimų
iki
Liudininkų parodymai
ir baudžiamųjų ekspedicijų
Lietuvoje labai gyvas ra- nepaisant, Lietuvos partizapų kariuomenės judėjimas, i nai ir toliaus tebeveikia
Lietuva virto lyg kokiu per Net pačiame Kaune ir Vil
einamuoju punktu — ka niuje neretai pasitaiko gin
ostono Edisono Companv’j'ai ir jos ateitimi, nes turi savo organizacijoje
rantinu. čia pertvarkomi ir kluotų su partizanais susi
kostumeriams šie 1946 metai yra la žmenių. kurie gali aprūpinti kylanti
iš Vokietijos Rusijon atgal rėmimų. Rudenop, didesnis
pareikalavimą šitame didelia
bai reikšmingi, nes šįmet Boston Edielektros

grąžinami daliniai. Kariš partizanų skaičius buvo pa
me pramonės, prekybos ir rezidencijų
sono veiklai sukanka 60 metu.
Pirmutinė elektros stotis Bostone atidary
kos ligoninės baigiama kel stebėtas
besigrupuojant
mieste.
Kompanija
dabar
pradėjo
penk

ta
1886 m. vasario 20 d. arklv-’ėj kuri buvo
Nuo tos valandos, kai 1886 rr» t \i va
ti atgal Rusijon. Rusų ka Kauno apielinkėse. Buvo
Haymarket ir Bumstead gatvių kertėj.
mečio
programą,
kuriai
bus
išleista
sario 20 Kompanija paleido iš savo Įmo
——— i Oijc
.jt/vir., unt u rno iij !‘ ti t i U
riuomenė nedemobilizuoja laukiama didesnių Įvykių.
$10,000,000. ši programa numato padi
nės
elektrą.
Boston
Edison
aprūpina
gy

800 lempų. Tos lempos buvo rankom daro
ma. Paleidžiami vien invali Pereitą vasarą ir rudeni,
dintą elektros gamybą, transmisijos lai
ventojus
elektros
energija
šviesai
ir
pa

mos, su angliniais filamentais, tamsios, greit
dai ar šiaip karo tarnybai Lietuvos keliais iš Vokieti
du išplėtimą, įvedimą tūlose vietose aljėgai,
taip
normaliais
laikais,
taip
ir
ka

išdegdavo ir brangios, palyginus su 1946 m.
netinkami vyrai. Visi svei jos Į Rusiją buvo varomos
ternatyves sroves vieton tiesioginės, ir
lempomis.
ro metu.
ki raudonarmiečiai ir to didžiulės gyvulių kaimenės.
kitų dalykų modernizavimą.
Kompanijos sukaktuvės pripuola tuo
liaus lieka prie ginklo. Taip Ta aplinkybe pasinaudoję,
60-ties metų sukakties proga. Bostono
laiku, kai pasaulis stovi taikc< tarpdury.
pat nepaleidžiami ir mobi partizanai pasiskubino susi
BOSTON EDISON COMPANY’JOS
Užpakaly lieka daug rūsčiu mėnesių, Edisono Company’jos kestumeriams pra
lizuoti lietuviai. Priešingai daryti didesnes gyvosios
vartu žinoti, kad pradedant ateinančiu
neišdildomai Įsmigusių i žmo ių atmin
GAMYBOS STOTYS
1946
— šaukiami vis nauji vyrai. mėsos atsargas. Taip pat.
mėnesiu bus nupiginta elektra, kas per
ti. Prieky matosi tranzicijos metai, ku
Pav. iki spaliu 31 d. turė- partizanai neturi trukumo
metus sutaupys jiems $1,200/8)0. Jei
rie turės parodyt, ar pajėgs šalis palai
jo būt paimti dar neštoju- ginklų ir amunicijos
1886 metais elektra buvo prabanga, tai
kyt gamybą ir samdą, išvystyt sveiką
šieji iki 1927 gimimo metų
1946
metais ji yra visiems prieinama
Rusifikacija
krašto ekonomiją ir. kitoms šalims pa
vyrai. Lietuviai skiriami Į
nebrangi būtinybė.
dedant, palaikyti taiką.
taip vadinamus “lietuviškus
Pastartioju metu krašto
Bostone Edisono firma pasižada ir
dalinius.” kur tikrumoje nie rusifikacija suintensyvėjo.
Planai Artimai Ateičiai
toliau
dirbti gyventojų labui ir kartu
ko lietuviško nėra. Karinin Iš Maskolijos gabenami ne
dėkoja
savo kostumeriams už jų prisi
Turėdama
prieš
save
šitas
istorines
kai rusai, komandos rusiš tiktai rasų valdininkai, kolapystovas. Bostono Edisono firma žen dėjimą prie sudarymo tokių .smagių
kos, susirašinėjimas rusiš ebozninkai ir darbininkai,
gia septintą dešimtmetį, pasitikėdama santikiu.
kai ir t.t. Kai kuriuose ru bet ir šiaip miestelėnai. A4- '
sų pulkuose yra net “lietu pie tariamąją “lietuviška
viškų” batalionu ar kuopų, valdžią” niekas rimtai ne
kuriuose lietuviškumo dar kalba, nors šiaip spaudoje
L Streeto Stotis. South Bostone
mažiaus. Čia net eilinių ka ji ir reklamuojama. Faktipagamina 256,000 kilovatų energijos
reivių daugumą sudaro kar- nai. krašte, be atodairos,
tais rusai. Tie daliniai vadi- šeimininkauja iš Maskvos
narni “lietuviškais” vien atsiųsti partiečiai, tam naupropagandos
sumetimais, dodami visur esanti policikad užsieniui parodyti, kiek ni (NKVD. milicija, infordaag lietuvių kovojo raudo- matoriai-šnipai ir t.t.) apa-

Padėtis Lietuvoje

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

ILGAS LAIKAS

1946

★

B

j

ma

'i.

■t?

LENGVAS BUDAS

Charles L. Edgar Stotis. Fore R i ve r.
North Wevmouth.
Pagamina 160.000 kilovatu :«'gos

išmokti angliškai
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

636 Broadway,

f

★

Elektra, tai nenuilstamas. įiiikimas m<>
derniškų namų tarnas. Jį greitai Raunama.
Ji nebrangi. O kiek pareigų ji alkeka!
Ji duoda gerą šviesą... išverda mai ta
(gardžiai!)... užsaldo maistą.
inko ti
ki.. pačirškina pusryčiams du • ... išverda
kavos... pagruzdina vaflius...
i ia drapa
nas... išima dulkes... sumazgoja
•dus...

va... šildo vandenį... atlieka air-conditioning...
linksmina per radijų (o ne užilgo ir per te
levizija)... duoda vaikams saulės spindulių...
džiovina plaukus... ir operuoja kitus elektros
prietaisus, kokių tik yra ar bus.
Taip, daugiau patogumų, parankumų. poil.;in. saugumo... žodžiu, geresnio gyvenimo
dabar ir ateity jus galit tikėtis iš Bostono
Edisono patarnavimo.

BOST«\ EIJISON

« O.M PA XV

60 Metų Tarnybos Praeity ... ir Šviesi Nauja Era Ateity

Naujausia Ik stono Edisoro stotis
prie Mvstic River, Everett.
Pagamina 100,000 kilovatų jėgos.
...Viso Labo 510.000 kilovatu p : lėtumas,
kuris gali aprūpinti elektros energija visus
gyventojus, pramonę ir komerciją Bostono
Edisono Company’jos teritorijoj.

So. Boston 27, Mass.

I

1

r

SO. BOSTON

Ažtunta* puslapi*

Nr. 8, Vasario 20 d., 1048

K ųkštelis, P. Zeiingas,
Breiveris, V. G rinke vi
čius,
P. Mučinskas,
J. Tru•
.... .1... ~ J.
T Ver
sas,
<J.I Kačinauskas,
seckas. Alikonis. K. Astramskis ir Nainionis. S. Dulkienė aukavo $1.25.

zų; gi jaunesniems, kurie daugiau išleista ir medžią-, RADUO PROGRAMA
mėgsta šokti, yra užsakyta gos užpirkimui.
gera orkestrą. Prie to visko
Iš miesto
gelžkeliu‘ tar- Lietuvių Radijo Korpora
J
...
-l
1-•
• . „_ .
bus da gardžių užkandžių nautojų 1052 buvo įstoję j cijos programa ateinantį neir gėrimų.
'
ginkluotas krašto pajėgas. dėldieaį iš WGRL stoties,
Taigi, kviečiame visus.
Iki šių metų pradžios 516 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
Moterų Komitetas, grįžo iš karo tarnybos ir 10:30 ryto, bus tokia:
D-s.
—--------------504 iš jų stojo vėl tarnauti
1— Muzika
Bostono “EL” Gelžkeliu i ,miesto .^žkelius. Iš visų
2— Dainos
Vasario 23 bus nepaprasta*
Apyskaita
" mieste gelžkeliu tarnautojų 3— Pasaka apie Magdutę.
Šurum-Burum
_____
karo tarnyboje 23 žuvo be- Po programos parašykite
Pereitais metais musų gedami klastą,
Į savo įspūdžius ir nusiųskite
Lietuvai Remti Draugijos miesto “iškeltais’’ gelžke- ~ ~ ~
Boston. Mass.
S.. m*u»u.
Minko*.
j
Moterų Komitetas praneša, liais važiavo 420.096,165 Remkit biznierius, kurie šiuo adresu: W0RL
Stakad ateinančią su batą. 23 keleviai. Tai yra didesnis!skelbiasi “Keleivyje.”
'tion, Lithuanian Program,
vasario, 7:30 vai. vakaro..
u1*
South Bostono Lietuvių Sa-i ^Jbu b* *ada
lėj bus didelis šurum-Bu-i81^.^^^!
’
I ietuvos nabė-- Miesto gelžkeliu pajamos
INCOME TAXŲ RAPORTAI
S vaikučiu naudai P
pernai siekė 37.603.357 do
Mass. Taxų Raportas nevėliau March 1, 1946.
lerių, o išlaidos siekė 38,Bus tai taip vadinamas 518,742 dolerių. Tokiu buFederal Taxų Raportas nevėliau March 15, 1946
“baby shouer,” kur kiek-į du miesto gelžkeliai dirbo
vienas ir kiekviena galės j su $915,385"nuostolių. NuoPrašau visų mano klientų, kurie reikalauja mano pa
atnešti kokią nors dovaną; stoliai buvo sumažinti iš kitarnavimo tavų reikaluose, būti pas mane kaip greit galimažiems vaikučiams.
į tų pajamų iki 407.500 doma. Atėjus paskutinėm dienom, negalima suteikti tinkamo
Tai bus tokia pramoga, lenu ir jie buvo padengti
kur kiekvienas galės pasi iš atsargų.
patarnavimo ir reikalingų apskaitliavimų.
(10)
linksminti ir kaliu paremti
Praeitais metais miesto
Lietuvos pabėgėlių vaiku gelžkeliai išmokėjo -81.509,ADV. F. J. BAGOČIUS,
čius.
Senesniems.
kurie 230 daugiau algų darbinin302 W. Broadway.
So. Boston, Mass.
Phone: SOI' 2613
mėgsta lošti keliomis, bus.kams ir tamautoiams, ne
galima laimėti gražių pry- gti 1944 motais. Taip pat

galutinai bus baigta tik po
labai ilgo laiko. O kol byla
c is. majoras bus Bostono
majoru ir atstovaus Massa
Paskelbė Lietuves Respub chusetts valstiją atstovų rū
likos Dieną Massachusetts muose.
Kartu su J. Curley buvo
valstijoj
--------nuteisti dar du įmonės.
Pereitą savaitę Massachu- bendrai su juo vadovavę
setts gubernatoirus Maurice “inžinierių grupei, inc..” kuTobin paskelbė vasario 16; ri siūlydavę biznieriams nadieną, kaip Lietuvos Resnu- rūpinti valdžios užsakymais
blikos Dieną šioj valstijoj, ir už tai ėmė dovanas išlairagindamas "visus suintere- doms padengti. Sako, gausuotus asmenis, grupes ir or-i tieji pinigai eidavo nauganizacijas
tinkamai tą ' jiems sakel iams jieškoti.
šventę paminėti.
----------------Jo proklamacija praside
Grižo iš Armijos Alb.
da taip:
,
Valeika
“1946 metu vasario 16 d.
sukanka 28 metai, kaip buAlbertas Valeika. Juozo
vo paskelbta Nepriklausoma. Vajeikos ir stellos JanuškieLietuvos Respublika. Šita nes sunūs šiomis dienomis
atmintina diena bus pami yrižo iš armijos. Sustoio pas
nėta visose Jungtinėse Val motina ir patėvi N. Januš
stijos* ir visose pasaulio da- ką Roslindale. ?4ass.
dyse, kur tik yra lietuvių.”
Jaunasis Albertas išbuvo
Toliau
nu n
, gubernatorius
guuvinaiu
nuFiHpinuose< o p:l.
rodo, kaip nepn^Jausoma;?|^t-nju metu buvo -JaponiLietuv a gražiai fcva&esi
j,;< kariavo musu anniprogresavo, kaip ją paskui}, oj apie 3 metus laiko. Iš
svetimi atėjūnai okupavo, Japonijos Albertas parsive
kaip dabar lietuviu tauta žė “suveniru” — kardą ir
kovoja už savo laisvės atga šautuvą. Nežiūrint ilgos ir
vimą. ir baigia savo prokla sunkios tarnybos Albertas i
maciją šitokiais žodžiais:
“Todėl,
pripažindamas gražiai atrodo.
G. Ž. D.
nepalaužiama Lietuvos dva
sią. ir prisidėdamas prie Norvvocdas minėjo Lietu
75,000 su viršum lietuvių
ves Nepriklausomybę
Massachusetts valstijoj, ku
rie visa širdimi vra nrisidėPraeita sekmadieni Nor
ję prie karo laimėjimo ir woodo lietuviai iškilmingai
pasaulio civilizacijos apsau minėjo Lietuvos nepriklau
gojimo. aš. Maurice J. To- somybės šventę. Minėjimas
bin, Massachusetts valstijos atsibuvo Lietuviu Piliečiu
gubernatorius, skelbiu
Bendrovės svetainėj. Daly
šių Metų Vasario 16 kaip vavo daug žmonių. Minėii-.
Lietuvos Respublikos
ūre dainavo “Gabuc^ cho=;
Dieną.”
ras vadovaujant Paurai.•
Po proklamacija pa/traio Kalbėjo iš Bostono S. Mipats gubernatorius Tobin.
"helsonas ir A. J. Namaksy
‘r nesenai iš armijos erižęs
jaunasis Kručas.
Bostono majoras gavo 6
Lietuvos vadavimo reika
mėnesius kalėjimo
lams ncr.voodiškiai sudėjo i
Bostono miesto majoras nemažai auk”. Sako. Norir kongresmenas -James M uoodo kolonijoj tiek aukų
Curley ši pirmadienį buvo niekada nebuvo sukelta.
Aukavo ?ekantvs: Am.
nuteistas nuo 6 iki 18 mėne
Lietuvių
P
čiliečiu Bendrovė
sių kalėjimo ir sumokėti
$1,000 pabaudos už panau — 825: Jonas Tumavičius
dojimą pašto apgavystės —$10: po 85 aukavo: Iza-i
tikslams. Toki sprendimą bele Vasiliauskas ir šeima.
išnešė Washingtono teisė Povilas Vėtą. J. Pėža ir Po
jas J. M. Procter pc to. kai vilas Kručas. Po $2 aukaprisiekusiųjų teismas atr -Įvo: J. Dundulis, A. K. Ne-.
do musų miesto majorą kai- viackas. Stasvs Baris. Jun
tu. Majoro bylos svarstymas zas Akunevičius ir A. And-;
tęsėsi du mėnesius.
riliunas. Po -81 aukavo: A.
J. M. Curley tuoj spren- Pečiulis, M. Jascnis. T. Pet-,
dimą apeliavo į aukštesni j raitis. L. Šemeklienė. P. Vė-,
teismą, c kol aukštesnis tei-jtienė, R. Šergalienė. V. Ja-'
smas išneš sprendimą, musų nusis, A. J. Namaksy. .M.
majoras bus laisvas po $2,- Šergalis. E. Diyon. K. Pa-,
500 bėla. Jei aukštesnis tei liulienė. J. Vizgirdienė. D.’
smas išneštų ir pasmerkian Banis. V. Grinkevičienė. A.
tį sprendimą, J. M. Curley Mileris, P. Kesleris. V. Šedar galėtų šauktis į vyriau- mėklis, P. J. Kručas. J. Dir
sių tribunolą. Sako, bvla sa. Paleliunas. Joku’oickas,

GUBERNATORIAUS
TOBINO PROKLA
MACIJA

.•

MR. B. F. KUBILIUS,
575 E. Broadway, So. Boston.

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

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

*

Dalykų, AUKŠTYN.—

Boston Edison Company Praneša,

DR. D. PILKA

i

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

J

506 BROADVVAY

(Pradedant Kovo 1, 1946)

J

!

SO. BOSTON. MASS.
i
Telefonas: SOUth Boston 1320 t

SUMAŽINIMĄ Elektros Vartotojams
L--*
i
IKCSIIIVI,

Tel. TRObridge 6330

l)r. John Itepshis

dėl 395,000 rezidentų ir komercialių kostumerių.

(REPŠYS)
UETUVtS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-8
Nedaliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SL, arto Central Sq.
CAMBRIIMiE. .MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą
moterą. Moterą ir Vyrą ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4370

Tel. SOL' 2805

DAKTARAS

Visuomet yra malonu išgirsti žodį. pranešantį

Sumažinant elektros aptarnavimo kainą. Kom

dalykų.

panija duoda savo klijantams tiesioginį Federalių

ant reikalingiausių

kainų sumažinimą

kainos kyla
aukštyn ir biznio palaikymas pakilė. reikia pa
Kada ant

reikalingiausių

dalykų

stebėti ir įvertinti, kad viena organizacija numu

ši organizacija,

tai Boston

Edison Company. Pradedant su

Kovo L 1946. Boston Edison re
zidentai ir komerciniai klijantai

TELEFONAS: SOL 5104

galės

Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai
REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS

naudotis

sumažintomis

kainomis, kurias paduoda Mfssachusetts Department of Pub

lic Utilities. Šis kainų sumažini

mas palies

taksų sumažinimą, kada operavimo,

klijantų,

maž-daug

395,000

kurie per metus su

taupys $1,200,000.

pietus, užlaiko ge
ir visiems draugiš
,
(11-24)

BOSTON

materijolo

ir kitų dalykų kainos kyla.
Edisono įstaiga turi pilną pasitikėjimą Bosto

S ,J T R A t' K A
Naujų Kainų Sumažinimo

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway

no ateitimi ir kitais 39 miestais,
kuri tiesioginiai aptarnauja. To-

DR. G. L. KILLORY

dčlei reikėtų

daugiau

vartoti

1. Pirmas žingsnis rezidenci

elektros kaip namuose, taip ir

joms ir mažoms komercijos
įstaigoms kainos sumažin
tos nuo 6'j iki 6 centų.
2. “Area”. kuri buvo įvesta
rezidencijoms, visai praša
linama.
3. Kainos liečiančios dideles
komerci jos įstaigas yra mo
difikuotos ir sumažintos,
kad davus galimybės mo
demiškam įsitaisymui švie
sos ir jėgos.

komercijos dalykams.

EDISON

J. L. Pavakarius

SO. BOSTON, MASS.

Tikrai ateina diena... ir pra

dedant Kovo pirma tikrai suma
žės kaina...

kaip

niekad nėra

buvę.
Elektra daugiau padaro ir

mažiau kainuoja kaip bile kokis
šeimai reikalingas dalykas.

Vincas Balukonis, Savininkas

COMPANY

60 SCOLLAY SUUARE. Room 27
BOSTON. Tlef. I^fayette 2371
arba: Somersct 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėhom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Tnsured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to-Į
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Td. SOtlth Roston 4618

“Keleivyje” naudinga yra
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimus.

BOSTON. MASS.

Y
1

v

vatinių nuosavybių ir biznių tu
ri būti užmokėti Massachusetts
ir Federaliai valdžiai. Kas tik
dirba, turi biznį bei privatinę
nuosavybę, turi pildyti INCOME
TAX BLANKAS. Jei kas nega
li .ių išpildyti, mes jums padė
sime. Ateikit vakarais ir suim
tomis. mes padėsime jums.

REAL ESTATE & INSURANCE

Laike, kada kainos kyla ant visų

SO. BOSTON, MASS.

Pagamina gerus lietuviškus
riausį alų. vyną ir degtinę,
kai patarnauja.
e
258 BROADVVAY. SOUlH

Visiems, kuriems reiks mokėti
taksas už 1945 metus
Iki March-Kovo 15, 1946, Income Taksai nuo uždarbių, pri

A. J. NAMAKSY

PRANEŠIMAS LIEČIANČIUS
BOSTON EDISON KOSTUMERIUS

S. Zauadskas, sav.

soutii uosto n cafe

VIEŠAS PRANEŠIMAS

Telef.: ŠOU 3141.

SILVER CAFE, Inc.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

Labai pigiai, kam jų reikia:
stalai, krėslai ir taip toliau. At
eikite pas Mr. B. F. Kubilių va
karais ir pamatysise. 575 E.
Broaduay. So. Boston.
(8)

Jonas Arlauskas ir
Juozas Skendalis.

šė — sumažino savo kainas.

324 W. BROADWAY.

Parsiduoda Namų Rakandai

f

