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Visoj Kinijoj Eina Protestai
Prieš Rusijos Imperializmą
“Lauk Rusus iš Mandžurijos” Šaukia Studentai—Pro
testai Prieš Jaltos Tarimus — Kinija Nori Atsikratyt
Nuo Rusiškų Vagių

P<«st Office ai Boston, Mass., under

POLICIJA LAUŽIASI PER PIKIETŲ EILES

the Act of March 3, 1879.

Atskiro Numerio
Kaina C centai.

41 METAI

Susisiekimo Streikas Gresia
Faralyžuoti New Yorką
Komunistai Paskelbė Streiką — Darbo Federacija
' Priešinasi — Miestas Mobilizuoja Streiklaužius

Antradieni antrą valandą
po
pietų New Yorko miestu
Ilgai kentėjusi Kinija ke-! Unijos Prieš CdSe
; požeminių traukiniu darbilia proteste balsą prieš Ru
Bilių
-------i
ninkai išeina i streiką. Jr
sijos imperializmą. Visuose
Indijoj,
Bombejos
mieste,
unija, prisidėjusi prie CIO,
Kinijos didžiuosiuose
rlirl’ziiin<iiin»5f‘ mies
miesiškilo kruvini susirėmimai vedama komunistų ir komuSenatas svarsto atstovų
tuose studentai rengia mil
tarp Indijos karo laivyno nistuojančių vadų, pareikarūmų
priimtą
bilių,
vadina

žiniškas
demonstracijas
jurininkų ir policijos. Indi- lavo, kad miestas pripažin
prieš Rusiją. Studentai ke mą, “Case bilių” streikams
jos jurininkai kėlė protes-, tų tą uniją vienintele darbi
lia reikalavimą, kad Rusija kontroliuoti. Senato darbo
tus dėl maisto, dėl blogų ninku atstovybe ir pakeltų
komisijoj
eina
apklausinėji

tuoj pat ištrauktų savo ka
butų ir dėl nelygybės su dienai uždarbį $2.
riuomenę iš Mandžurijos. mas liudininkų dėl to Ši
anglų
jurininkais. Protestai
Miestas sutiko pakelti
Pagal sutarti rusai turėjo iš liaus. Darbininkų unijos
perėjo į šaudymąsi ir į at- darbininkams
uždarbiu?
traukti savo kariuomenę iš griežčiausiai pasisekė prieš
Čia yra parodytas vaizdas iš Keamey, X. J. streiko. Sustreikavę darbi
virą
maištą.
Anglų
kariškos
bet
nesutinka
pripažinti
ta
Mandžurijos iki 1945 metų tą bilių. Ypatingai griežtai
ninkai pastatė pikietus ti es VVestern Electric dirbtuve. Teismas toki pikietajėgos
maištą
nuslopino,
bet
unijai
teisės
vienai
atstovau
gruodžio 3. Rusai kariuome tą bilių pasmerkė A. Darbo
vimą uždraudė, bet darbininkai to uždraudimo nepaklausė ir vistiek dirbtu
buvo nemažai aukų. 270, ti susisiekimo darbininku.nės ištraukimą sauvališkai Federacijos pirmininkas W.
vę pikietavo. Tuomet policija pradėjo automobiliais kridyti pikietuotojų eiles.
žmonių
žuvo riaušėse. Tuks-; Ncvv Yorko mieste. Miesto
atidėjo iki vasario mėnesio Green. Jis sako, tas bilius
tančiai
sužeisti.
■ valdžia sako, kad Įstatymai
i radžio?. Bet vasaris jau yra nukreiptas prieš darbi
Egypte, Kairo mieste. t draudžia tą daryti, o Amebaigiasi, o rusai ir nemano ninkus ir tiktai prieš darbi Paskelbė “Lietuvos
Argentina
Rinko
Rusai
Šnipinėja,
150.00O
minia demonstravo ’ likos Darbo Federacijos
ištraukti savo kariuomenę ninkus. Jis nori pažaboti
Respublikos
Dieną'
i
prieš
Angliją
ir puolė dau Municipalinio
Transporto
Savo Prezidentą
laisvas darbininkų organiSkundžiasi ir
iš Mandžurijos.
žvti anglų Įstaigas ir karei- Darbininkų unija miestui
trukdyti darbinin
Mandžurija yra tm-tin’ kų kovą už
Meluoja
Praeitame
“
Keleivio
”
nr.
savo būvio pa
Argentinos
respublika finos. Demonstrantai buvo pritaria ir sako, kad ji streigiausia Kinijos dalis. Ji tu gerinimą. Tiktai neapykan minėjom, kad Illinois, Pennišsklaidyti ir Kairo mieste ko nerems. Darbo Federa..
ri 43 milionus gyventojų ir ta link darbininkų padikta sylvania ir Massachusetts' Rusijos valdžia prisipaži- praeitą sekmadieni rinko i.ždrausta viešos demonst- cija sako. komunistų vedaapima 404,000 ketvirtaines vo kengresmonams tą bilių, gubernateriai išleido prok-;-?°: . . Kanadoje dirbo jos prezidentą. Tai buvo pir racijos. Egypte vyriausybė i ma unija turi tiktai 5.000
mieji prezidento rinkiniai
mylias ploto. Mandžurijoj o ne kas kitas.
lamacijas Lietuvos nepri-' SI?1J)ai ir. ramiojo slaptas ži- pc devynių metų. Buvo du j skelbia, ji darys viską, kad narių, o prie Darbo Federayra daug žemės gelmių tur Kai kurie to biliaus nuo- klausomybės dienos pami
pami- *’ias. aPie atomų bombą ir
bu-' an?*ai greičiau atitrauktų i eijos unijos priklauso 6,000
tų ir plačiai
prauauiai uišvystyta
v
. surašvti kad nėjimui. Tokią pat prokla radar. Maskva sako, kad kandidatai: nuo fašistųkurs
i Egypto savo kariuomenę. ’ darbininkų. Viso New Yormone Be Mandžurijos Ki- lie
.. atima darbininkams
, •
.tei. maciją išleido ir Maryland Jį“ ika'°' atSvf?’as rU"'i rinkimus ėio nuo “darbo Pagal sutarti anglai gali ko požeminiuose gelžkeliuoFgURk?ntf< lv‘i*r5irtiios’’ ir kitas kandida- laikyti savo kariuomenę!se dirba 32,000 darbininkų.
streikuoti, o todel visas gubeernatorius Herbert R.
cni
slaptiia
ni^Bet Maskn
demokratišku Sueco kanalo zonoje. Todėl
Nevv Yorko miestas yra
O
’
Coiivr.
Jis
paskelbė
vasa

askkS^ii iąT,™ pro-!
Miius yra priešingas
Egyptas
reikalau
ja,
.
kad
Į
pasiryžęs
kaj»ąnisųi .sUfeiKį
rio
16
d.
“
Lietuvos
Respub

j™ nr-LosTP.
. b - konstitucijai ir darbininkai
anglai ištrauktų kariuome-’ sulaužyti. Miestas tnobilizaSuryt “K
ii kovos vijomis iŠRa- likos Diena” Maryland valįstijoj
ir
sako,
kad
laimėjusi
™
en
k<i
s
ji
kaltina
Rinkimų kova buvo labai nę iš Egypto i Sueco kana vo policiją, miesto tarnau
apginklavo Mandžurijoj ko lėmis.
kara prieš
prieš pi
prievartos
jr Į Kanados valdžią,
kam ji karšta. Pulkininko Perono lo zoną. Bet Egvptą anglai tojus ir su pagelba Darbo
----------- ~
,
munistus, kurie rusų tan
smurto režimą Europoje jri-nipus „aido, areštuoja ir
terorizavo opozici apgynė nuo vokiečių ir ita- Federacijos unijos tikisi pa
kais ir kanuolėmis ginkluo Atvažiuoja L. Bium veikiant Jungtinių Tautų kam Kanados spauda apie fašistai
ją ir nesigailėjo demagogiš lų puolimo, Egypte buvo su- laikyti mieste susisiekimą,
tai rašo. Rusija norėtų, kad kų
ti priešinasi Kinijos nacio
Organizacijai,
Lietuva
ir
pažadų, kad rinkimu? trauktos didelės kariuome-’ nežiūrint i komunistų pa
Prašyti Paskolos
apie
jos
šnipų
darbus
nie

nalinei armijai. Praneša,
jos piliečiai, kaip ir Lietu
laimėjus.
Patys rinkimai neš jėgos ir yra dideli ka-1 skelbtą streiką.
kas
nerašytų.
kad ir rusų kariuomenė kai
streikas
Įvyktų,
riški sandėliai. Todėl ka •Jei
draugai visame pasaupraėjo ramiai.
Šią savaitę iš Paryžiaus Į , vos
Maskvos spauda Kanados
kur jau dalyvavo mūšiuose
7,009,009
New
Yorko
gy
riuomenės
ištraukimas
iš
lyje
gali
su
viltimi
žiūrėti
Į
s
Balsų skaitymas užims
prieš Kinijos nacionalinę Washingtoną atvyksta ne Į ateiti ir gali tikėtis, kad nipų bylą riša su Anglijos kelias
dienas. Iš pirmųjų ten ims laiko ir bus pada ventojų nuo to labai nuken
paprastas Franci jos atsto i Lietuva vėl galės naudotis užsieniu reikalu ministeriu
armiją.
davinių abudu kandidatai lytas tada. kai saugumo su tėtu. nes požeminiai trauki
Kinijoj eina protestai ne vas Leonas Blum. Jis at teisingumo ir laisvės prin Bevin. Sako, anglu užsienių sakosi rinkimus laimėję. De metimai leis tą padalyti.
niai yra labai plačiai nau
reikalų ministeriui nepavy mokratai sako, kad visose
tiktai prieš Rusijos grobimo vyksta Į Ameriką derėtis cipais...
dojama susisiekimo priemo
ko Jungtinių Tautų Organi Argentinos provincijose ir
politiką, bet ir prieš Ame dėl paskolos. Sako, L. Blum
nė. Komunistai siekia Įsi
“Liaudies Teismas' stiprinti
rikos ir Anglijos juodą biz prašys nuo dvejų iki trijų SIŪLO IŠPLĖSTI SOCIA zacijoj apsiginti nuo Vi Buenos Aires mieste demo
New Yorko mieste,
šinskio kaltinimų, tai Bevin kratų kandidatas gavo dau
Nuteisė
Suomius
ni .Jaltoje. Tame mieste A- bilionų dolerių paskolos'
todėl jie daro bandymą pa
LI DRAUDIMĄ
pakurstė Kanada iškelti vi giau balsų Pulkininko pe
merika ir Anglija “pripaži Franci jos ukiui atstatyti.
imti savo kontrolėn svar
L. Blumas yra Francijos
są tą šnipu reikalą viešu nno šalininkai irgi sa1 e-’
>1\ iis “liaudies teis- biausią mieste susisiekimo
no” rusams teisę į Mandžu
Kongresas
svarsto biliu*• mon. Kanados valdžia msų
o
rijos gelžkeliu? ir į Dairen socialistų vadas, jis vadova apie
valdžiai rei- priemonę.
praplėtimą
socialinio rrasimanvmus vadina me laimėje. Jei balsu skaO-.- ~
vo
Francijos
vyriausybei
ir Fort Artūro uostus. Tas
Q”omiioc
bus
teisingas.
Ar"en
tV
-'
buvo padaryta Kinijos visai 1936 metais “liaudies fron draudimo Amerikoj. Soc. lu.
"
Teit SUSIRINKS J. T. O. SAU
poros dienu turės t'”'*o<3
ir neatsiklausus. Dabar Ki to*’ laikais. Per karą L. Blu Draudimo komisijos pirmi-___________
GUMO TARYBA
rinktą prezidentą. Bet de1 as. r"su verčiamas
A. J. Altman siūlo
nija sako, kad Jaltos tari mas buvo Petaino vyriausy ninkas
avo
sprendimą.
Buvęs
S
nr>
bilių praplėsti RUSAI NENORI ANGLŲ balsų skaitvmo teisingumo
mai yra priešingi Atlanto bės suimtas, ilgą laiką kali kongresui
Jungtinių Tautų Organi
daug kas abejoja. Peronai, mijes prezidentas. Rišt'kad visi žemės ūkio!
PASKOLOS
Čarteriui ir yra juoda dėmė namas ir paskui išvežtas Į tiek.
Ryti,
nuteistas
10
metų
ka

zacijos
saugumo taryba lai
ka
tik
praėjus
rinkimams
(nuo 4 iki 5 mi-j
—-----aliantų santykiuose. Kokią Vokietiją, kur jis išbuvo darbininkai
lėjimo
už
Įtraukimą
Suomi

kys
savo
pirmą posėdį nar
iau
paskelbė,
kad
iis
“
tęs
stovykloje lionų žmonių) ir visi namų Anglius Prekybos ministeisę Amerika ir Anglija tu koncentracijos
jos
Į
karą
prieš
Rusija.
Bu

:oj buveinėj Amerikoj kov
kovą.” nežiūrint kaip rinki
rėjo prekiauti savo sąjungi- iki karo galo. Dabartiniu darbininkai (tarnai ir tar-įteris, Sir Stafford Cripps. mai išpuls. Dr. Tam.Korini vęs finansų ministeris, so 21 d. Posėdis Įvyks Nev
butų Įtraukti Į so- pranešė parlamentui, kad
gininko Kinijos žemėmis ir metu L. Blumas yra jau 74 naitės)
cialini
draudimą
ir turėtų-rusai atsilakė imti iš anglų skelbia, kad jis nori iššluo cialdemokratas Vaino Tan- Yorke, kur miestas davė J.
pripažinti Rusiios imperia metų amžiaus ir aktingai užtikrintas senatvės
pensi-j paskolą. Anglai pasiūlė ru- ti visus fašistus ir totalitari- ner, nuteistas 5 metams ka T. O-jai laikiną pastogę
lizmui teisę Į Kinijos terito Francijos politikoj nebeda!sams 120 milionų doleriu ninkus iš Argentinos viešo- lėjimo už tai, kad Suomijos Ką saugume taryba svars
lyvauja, bet jo Įtaka yra di jas.
rijas?
vyriausybė nepasinaudojo tys, dar neskelbiama.
! paskolos, o Rusi ja prašė :o gyvenimo.
Protestuose prieš Rusiją delė Francijoje.
Anglijos
ir Amerikos pasiu
Sako. L. Blumas bandys BUS DAUGIAU VYRIŠ bent 400 milionų dolerių,
ir prieš Jaltos tarimus da
Federalinė valdžia ske
Kadangi anglai nedavė, TRŪKSTA DIRBTUVIŲ 'ymu tarpininkauti taika*'
KŲ SIUTU
bar dalyvauja ir Kinijos vy įtikinti Amerikos vyriausy
\irp
Suomijos
ir
Rusijos
bia,
kad pereitais metais
SENŲ REIKMENŲ
kiek rusai prašė, tai rusai
riausybės nariai. Visa Kini bę duoti Franci jai paskolą
1941
metų
rudeni
ir
vėliai*
surinko taksu už alų ir deg'
Kainų
administracijai visai neima paskolos.
LOPYMUI
ja yra vieninga savo pastan ir atveža užtikrinimą, kad
Amerikos
siulvmu
taikintis
tinę S2,370J)00.000. Ta
(OPA) pakeičia savo pa-------------------gose atsikratyti nuc rusiškų paskola bus sunaudota bū tvarkymus
1943
metais.
Iš
viso
suomiu
reiškia, kad virš 20G vis*
N evz Yorl (L AIC)— Lie
dėl vyriškų siu
vagių, kurie laiko okupavę tinam Francijos ūkio atsta
“
liaudies
teismas
”
,
rusams
taksų buvo gauta iš alkohc
EYTBA!
tų kainų. Dabar vyriškų siu
tuvoje jaučiamas didelis
šešta dali Kiniios ir nori tymui.
’
eikalauiant.
nuteisė
7
Suo

linių gėrimų. 1945 meta'
tų tinksta. OPA mano. kad
trukumas batsiuvių ir kito
atplėšti nuo Kiniios jos tur
mijos
vadus
kaipo
karo
federalinė valdžia iš gėrirr
kių kasdienių amatų dirb
NORI SUKELTI ŠIMTĄ pakeitus kainu patvarkymą
tingiausias teritorijas.
FRANCIJA UŽDARĖ
gavo 286,500,000 doleri
trukumas išnyks ir kiekvie
inių. Gelbėdamas padėti. “kriminalistus.”
MILIONŲ
daugiau taksų, negu 194ISPANIJOS
SIENĄ
nas amerikieti? galės nusi-į
Vilniaus miesto pramonės
STALINAS GINKLUOTŲ
metais.
PALESTINOJ VĖL
komitetas atidarė kelias
Amerikos žydų organiza pirkti toki siutą, koks jam J
PAJĖGŲ KOMISARAS
Francijoj kilo audra pro batsiuvių,
kailiadirbių ir
ŠAUDOSI
cijos pradėjo didelį vajų žy patiks.
testu dėl Ispanijoj nužudy minkštu baldų taisymo dirb
Rusijos diktatorius Stali dams Europoje gelbėt ir
tų 14 ispanu respublikonų, tuves. Nesenai suorganizuo
Pirmadieni vakare žydų
JIEŠKO 22 IŠDAVIKŲ
nas paskirtas vieninteliu Palestinos žydams remti.
______
- kovojusių Francijoj prieš toji kooperatinė invalidų teroristai Palestinoj užpuo
Kalendoriaus
“ginkluotų pajėgų komisa Amerikos žydai nori sukelti
Teisingumo departamen-, v°kieči' ?
lė
anglų
karišką
aeerodrosąjunga
Vilniuje
atidarė
100
milionų
dolerių.
Iš
tų
rei” ir kartu vyliausiuoju
Nebeturime
ginkluotų pajėgų vadu. Du pinigų dauguma eitų i Pa tas jieško 22 amerikiečių. Francijos valdžia uždarė siuvyklą, batsiuvyklą ir sta mą prie Raselein. Žydai ata
cad ten atvykstan-Į kurie perkąrą dirbo su Vo- Franci (^-Ispanijos siena ir lių bei laikrodžiu taisymo I kavo aerodromą su bomboatskiri komisariatai, krašto lestina. kad
“Keleivio” 1946 metu
ai iš Europos &
gale-,' kietiją ir Italija prieš Ame- kviečia Ameriką ir Angliją dirbtuvę, šiokius tokiu? pa-l mis ir šaunamais ginklais,
gynimo ir karo laivyno, li tieji žydai
kalendoriaus nebeturime,
ko sujungti i vieną ir Stali tų Įsikurti, o dalis pinigų ei- riką. įrodymu prieš tuos a- nutrau ;ti santykius su Ispa tarnavimus toje srityje at-1 Visi telefonai Į aerodromą ji išpardavėme. Prašome
universiteto, buvo nutraukti. Teroristai
nas stoja karo pasiruošimo tų i Europą padėti žydams merikiečius jieškoma Euro-nija. E’ancija žada skųsti lieka Vilniaus
Viini;
promtorgo
” Įstai-, greit pasitraukė, padare ae užsakymų nebesiųsti.
ir krašto ginklavimosi prieš- apleisti Europą arba padėti pcj. vokiečių ir italų archy- Ispanijos diktatūrą J. T. Or- ir miesto “p
rodromui daug nuostolių. į
Administracija.
ganizae ;u.
akyje.
(jiems vietoje Įsikurti.
vuose.
ganizacijai.
K°s-

Maištas Indijoje,
Neramumai Egypte

i
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APŽVALGA i

Tai retas atsitikimas, kad
--------vagis kaltina apvogtąjį. RuKanados vyriausybė suė- sai skundžiasi, kad jie menmė keliasdešimts šnipų, ku- kos vertės informacijas terie norėjo išgauti ir, sako,[pavogė per savo šnipus ii
”gavę
----- ,„i
kai kurias atominės sako, kaip Kanados valdžia
„ombos paslaptis. Tie šni- drįsta kalbėti apie šnipinė
ai dirba Rusijos naudai, jimą ir įtarti rusus. Tai nė
ji.ių šnipų yra ir Ameri- ra draugiška. Rusai “drau
’ i
Kanados vyriausybė giškumą” supranta taip, kad
arė nuo tų šnipų apsiva- jie vogs, o apvogtasis turi
’vti. Amerikoje apie platų tvlėti ir jokiu budu neturi
valymąsi žmonės kalba, bet. skųstis.
matyti, dar neatėjo laikas
valymąsi daryti.

Vasario Šešioliktoji

TEISĖ ŠNIPINĖTI

1 Du tamsus tipai

Iškilo aikštėn, kad par
Amerikos lietuviai dar
skilbusis
biografas Emil
kartą minėjo Lietuvos nepriĮ klausemybės sukaktį, Va- Ludv/ig buvo garbintojas
! sario šešioliktą. Gražiai pa juodojo fašizmo. Jis yra pa
sirodė bostoniečiai, brook- rašęs knygą “Am Mitteli lyniečiai, chicagiečiai ir kiti. meer” — Prie Viduržemio
Ne taip buvo Lietuvoje, Juros. Vieną tos knygos ko
kurią šiandien valdo rusiš piją Lud\vig pasiuntė buvuki deržimordos. Nors Lietu I šiam Italijos diktatoriui Musoli.niVi-.
buv® surasva turi Stalino “demoki-a-!
mu
_!
ta
ir
joje
figūruoja
toks patakiausią konstituciją,
su broliams ir seserims ne-'( rasas:
leista pasisakyti už nepri-j “Al Duče
klausomą ir demokratinę i Con ammiracione
VIENYBĖS KUINAS
Emil Ludv/ig.”
J#
Lietuvą.
Amerikoje atsirado žmo
O
Ludwig gyrėsi, kad jis
Komunistai šiandien kly
Misionieriai vėl bando
gus, kuris pripažįsta Rusijai
Pereitą nedėldienį Argentinoje buvo rinkimai. Kad laimėti darbininkų
prie
kauja tik apie Indoneziją,' “nepermaldaujamas
“moralinę teisę” siųsti į A- pasikinkyti į savo vežimėli
balsus, valdžia prieš rinkimus padarė stambių patvarkymų darbininkų nau
šas
”
fašizmo
—
kaip
šian

Graikiją ir tas šalis, kur.
meriką šnipus, arba samdy vienybės kuiną ir belstis »
dai. Protestuodami prieš tokią valdžios politiką, kapitalistai uždarė trim die
dien
giriasi
kitas
panašus
nespėjo ir negalėjo įsikraus-1
ti amerikiečius šnipus, kad ’ietuviškas širdis ir kišenius
nom visus fabrikus ir krautuves. Darbininkai tada ėmė daužyti uždarytų įs
tipas Johannes Steel.
tyti raudonieji barbarai.
jie knaisiotųsi po musų ša Štai dievobaimingų misio
taigų langus. Ši nuotrauka parodo raitą policiją darant tvarką Buenos Aires
Daug tokių tamsių tipų
Je, reikia laisvės tiems,
lies paslaptis. Tas žmogus nierių gazieta “Vienybė” vi
miesto gatvėse.
Šiandien
yra radę užvėjo
kurių nepavergė Maskva!
yra buvęs Amerikos amba sai nesenai rašė:
Tik ne Lietuvai, ne Lenki pas komunistus.
sadorius Maskvoje, Joseph “Jeigu Misija priimtų kvieti
įsimetė į bendrą pabėgėlių jai ir ne Balkanams...
Davis. Jis sako, Rusija
Rinkimai Belgijoje
mą Įstoti į Tarybą per tas ‘at
' organizaciją...
Tai plėšiko logika.
Smetonininkai ir kitokie
“...turi visą moralinę teisę, daras duris,’ tai reiškia, kad
Belgijoje buvo parlamen
fašistuojantieji žmonės tiki Browderis ir browderizmas te rinkimai. Monarchizmui
savisaugos sumetimais, jieško Misija turės atsisakyti visų tų
Belgijoj įvyko rinkimai, kraustė iš Vokietijos, buvo si su “demokratiška” skrais Pas komunistus eina nau simpatizuojanti
ti išgauti atominės bombos darbų, kurie dar gali turėti le
Katalikų
miamos
reikšmės
ateityje.
Tai
Tai
bu
o
pirmieji
po
karo
skaitomas
vieninteliu
tikru
te
pridengti
savo
praeitį
ir
paslaptis per karišką šnipinė
jas zyliojimo kontestas. Iš Partija gavo 92 vietas, so
jimą, jei buvusieji karo są reiškia, kad Misijos nariai tu laisvi rinkimai. Laimėjo ka- “belgu,” nes jis nėra nei va- pasirodyti anglams bei a- komunistų partijos išlėkė cialistai 70 vietų, liberalai
jungininkai jai kitaip tos in rės atsisakyti visų savo įsiti taliku partija, kuri gavo 92 lonas, nei flamanas. o dėl merikiečiams, kaipo tikriau- Bimbos-Pruseikos kardino- 16, komunistai 23 ir demok
kinimų ir. svarbiausia, vadavi vietas parlamente iš 202 vi- savo politikos jis turėtų sto- sieji Lietuvos “demokratai
formacijos neduoda.”
ratinė sąjunga — 1.
*
.mo budo, kurs nuo Tarybos iš su vietų. Paskui seka sc-cia- vėti “virš partijų ir virš tau ir dargi net susivieniję į• i las Earl Browder.
Browderio! Komunistų spauda džiauVakarykšti
Visos valstybės šnipinėja pagrindų skiriasi.”
listai su 70 vietų ir komu tybių.” Tikrenybėj betgi bendrą organizaciją. Kaip draugai rėkia: “Draugai i ^as’’ kad Belgijos socialiskitų valstybių paslaptis. Ru
nistai gavo 24 vietas parla taip nėra. Karalius prieš šį čia svetimieji atskirs tikrą kovokime Browderi•i ir
brow-,; tai
”;, džiaugia--------. “Palaimėjo
~. . ,
.A
,
sva nėra išimtis iš tos tai Pasakyta aiškiai. Misio mente.
karą nedvejodamas linko į demokratą nuo demokratiš derizma! Jokiu nuolaidų
,
~
1
n
??
luimt
,
t0
fakto,
kad
syklės. Visos valstybės gina nieriai nenori vienybės. Jie
flamanų pusę, ne? jis spė komis plunksnomis apsikai
[Belgijos parlamente komuBelgijos politikoj yra Vie jo. kad flamanai bus spren- šiusio smetoninio ar valde- t-rm renegatui’”
si nuo šnipų, gaudo juos ir skaitė susidėjimą su A. L.
B
ro
wde
ris
buvo
pats
,n*^ai turės vos 23 vietas...
vio
kiša į kalėjimus. Bet ikišiol Taryba “išsižadėiimu” savo nas veiksnys, kurs pat la- c|2iama krašto gyventoju da- marinio eksfašisto?
šlykščiausias stalinizmo gar-! *as
džiaugsmas rody-r--. - valonai į .karalių
----- i±„
nė viena valstybė, siųsdama kokių ten “įsitikinimų” ir mento partijų skaičiuose vi- l's. Užtat
ibintojas.
Jis
jojo
iš
partijos,rodo,
kam
simpatizuoja
Amerikos lietuviai greit
šnipus Į kitas šalis, neskel atsisakymu nuo kokio tai sai neatsispindi, bet kurs to • :aug kritiškiau žiuri, kaip
buvusius
savo
draugus
Can-1\~
ino
.
klapčiukai.
Jie
pradės gauti per Paryžių tų
bė “moralinės teisės” lįsti į savo patentuoto “vadavimo krašto politikoj turi labai flamanai.
“demokratiškų” smetoninių nona ir Lovestoną. Tada ko-1. augias1, tuo, kad Belgi
svetimas paslaptis. Šnipinė budo.” Valia žmonėms da didelės reikšmės. Tai yra
Žinoma,
visi
belgai
turi
ti šnipinėjo, bet tai buvo da ryti, kaip jie nori. Mes dėl faktas, kad belgų tautos iš bendrus ekonominius ir so ir voldemarinių išdėlių pra munistai gyrėsi, kad ių par-pon £Uzta Leopoldas,
viso nėra. Kraštas, kurį va
nešimus ir ideologinius nu tija “jau apvalyta,” bet... I Partizanų veikla Lietuvoje
romą be pasigyrimo ir be to visai ne verkėm.
cialinius
klausimus.
Bet
dve

“moralinės teisės.” Ameri Bet štai ta pati “Vieny diname Belgija, susideda iš jų tautybių sugyvenimas ke rodymus. kaip sėkmingiau Vietoj “cannonizmo” ri Vienas Chicagos “Drau
kos advokatui teko abejoti- bė” dabar vėl verkia dėl dvejų savo skaičiumi beveik lia begalę višekių klausimų jaukti Amerikos demokra “lovestonizmo’
atsirado
pa nauja herezija — “browde-l go” bendradarbis praneša,
na frarbė pripažinti Rusijai stokos vienybės ir jau rašo: lygių tautybių: iš valonų. Belgijos valstybėje, o bel tiškų lietuvių vieningas
kad Lietuvos partizanai tę
stangas ir stiprinti 44 misio- rizmas”!
!‘+-;Qe” šnipinėti Amerikoj “Misijos ir Tarybos vadai, pa Į kurie yra ne kas kitas, kain
sia savo kovas prieš raudo
... vabtybfc. vadai tori bu-, nierišk ” veikla.
franeuzai. ir iš flamanų. ku gų
kitur.
Reiškia, “proletariato a- nuosius okupantus, Stalisikeitę oficialėmis ‘notomis/
tl
Itin
guarųs
ponilKTenai.i
__
o
__
’biriios šnipų privisimas vieningumo klausimą lyg ir rie yra labai artimi olan kad išlaikius lygsvarą ne
vangarde” vėl
... pilna . nešva
, ,.  jniškų “rinkimų” dieną pardams.
Valonai
ir
flamanai
'-’iadoie ir kitur neabejo- užmiršo. Beveik po kiekvieno
tik tarp Įvairią politinių irs šitas pranešimas iš Euro- ramų, vėl reikia apsivalyti. , tizanų slaptas radijas leido
rodo, kad Rusija ruo- didesnio suvažiavimo, kurio 1 gyvena skyrium, rubežius socialinių varžytynių, bet ir j pos iš pabėgėlių tarpo,
pa Tai ne proletariato, bet j tokius Šukius:
karui. Šnipai yra lyg metu, paprastai, ištuštėję? iž i tarp ju yra labai aiškus. tarp dvejų tautybių.
’
Nebalsuokit
! Neduokit
tvirtina jau ir čia Ameriko tikriausių varijetų avangar+1
' Tiktai Briuselio mieste, sos
nelaimės
pranašai.
Jie
das
yra
papildomas,
tas
klau

E. B. je pastebimą smetoninkųj das!
savo
balso
Maskvai
’ Tegul
• • 1 a ne taikai, bet karui.
tinėj. abi tautos gyvena susimas musų vadams mažai te
pasaulis
pamato,
kad
neno
persimaliavojima i “demok-įr, . » •< vėl bėda!
į sumaišiusios, nors franeuziš-.
................
spakas.
Tūlas
Ra,avok,t:
rūpi. To fakto, betgi, negali
rime
būti
Maskvos
paverg

kas elementas sostinėj yra Mainos Rūbai Mar kratiškas”
ti
f
”
1
s
užmiršti
eiliniai
nariai,
kurie
‘kontiniuiteto” pareigūnas Lietuviai žino budingą
SĄJUNGININKAS—
stipresnis, kaip flaman iš
žino,
kad
vėl
ateis
laikas,
kai
Ir buvo daug tokių, ku
dabar
jau nebebijo pasisa posakį. Jisai yra toks: “Ta
ŠNIPAS
go Svieto
j u ‘parama’ bus lahai reikalin kas.
avelė,
bet
avelė
—
pradėkim
rie paklausė, nors ir rizi
kyti už “demokratiškus naBelgija
nėra vienintelė
ga.
”
vėl
iš
galo.
”
kuodami
savo gyvastimis.
grindus.
”
įvairus
smetoni

Sovietų Rusija pripažįsta,
valstybė, kur gyvena dvi (Franešimas “Keleiviui” iš niai pareigūnai dabar šeria- Juo charaktizuojama toks
kad “karui einant prie ga Vadinasi, dabar ta pati į tautos. Šveicarijoj gyvena
Staliniški riezninkai dū
Europos)
si, kaip paukščiai pavasarį: žmogus, su kuriuo negalima ko, bet jų nepaisyta.
lo” jos karo atstovas Kana “V.” prisimeta atstovaujan keturios tautos ir gerai su
jų Smetona suterštos plunks susikalbėti.
doje užsiėmė šnipinėjimu ti “eilinius” narius (kokios gyvena.
nors, kai Lietuva
Jokio
tautybių Tautininkai Nacionalistai nos byra ir jie dešimtšto- Lygiai taip atsitiko su vėlKada
bus
’raugingoj šalyje, Kanado- organizacijos?) ir dejuoja klausimo Šveicariioi nėra. Kuria “Demokratų Uniją”
riuese perkasi sau naują, Smetonos dinastijos patrio-!nį' kovo'/pr/.//,1,//1//
a ir gavo informacijų apie ne tiek dėl vienybės nebu Ne taip yra Belgijoj. Ten
Smetonininkai ir “nacio
.T,e smerke
Amenkn,, gj^g krvžiokus
J;.U(|j_
tais. Jie
smerkė Amerikosi
atominių bombų gamybą. vime, kiek dėlto, kad nie dvejų tautų sugyvenimas nalistai” (buvusieji volde demokratišką rūbą. kad m,s
lengviau
butų
pasirodyti
į
Lietuvių
Tarybą,
kad
ši
neDar Kanados valdžia neį kas apie tą reikalą nebe- kelia nepaliaujamų ginčų ir marininkai) pabėgėlių tar
nancia epopėja.
žmonėms
kitokioj
šviesoj.!norinti
bendro
darbe.
Bet
vardijo Rusijos, o Maskva kalba? “V.” primena savo varžytynių. Priežastis yra pe rankioja savo pajėgas ir,
Prie savo fašistinio ir “va-! kada ALT pakvietė tauti- Ghišai ir Šimtinės
jau skubina pasiteisinti ir, misionieriškiems
čyfams, tame. kad seniau Belgijoje pagal nurodymus iš saviš distinio” rekordo tie žmo-Įninkus prie to bendro dar
įprastu bolševikams įžulu- kad apie vienybę reikia vėl vyravo franeuzu kultūra ir kių ideologų Paryžiuje, nu
Chicagos komunistu “Vil
lumu, kaltina Kanados vy kalbėti, nes reikės juk gau kalba. Flamanai tik per il tarė kurti “Lietuvių Demo nos nori dar pridėti veid-jko. dabar jie argumentuo- nis” džiaugiasi, kad Arkanriausybę, lyg tarsi ne Rusi ti pinigų. Kitaip sakant, gą kovą išgavo visišką ly- kratų Sąjungą” ar “Uni mamystę, rengiasi pirštis ja šitaip:
valstijoj atsirado toks
“Pirmiausia reikia paro- sas
žmogus:
ja, o Kanada butų kuo tai kalbos apie vienybę tiems <rvbę. Bet pas flamanus pa ją.” I tą demokratiškai nu Amerikos lietuviams, kaipo
, dyti. kad vra Įmanoma su
nusikaltusi. Maskvos prisi geraširdžiams vienybinin- liko ir šiandien kovingumas, dažytą “sąjungą” smetoni geri demokratai.”
Antanas Gukas rašo vil
tartinai dirbti, o paskui jau niečiams
pažinimas apie šnipinėjimą kams yra tik proga išmelžti noras stumti franeuzu įta ninkai ir voldemarininkai
iš Hot Springs,
galima kalbėti apie įstoji- Arkansas, kad sugrįžęs na
sako:
dolerį kitą daugiau.
ka lauk. Žinoma, valonai nori sutraukti visus savišTTTH
Taip
jie
patys
aiškina
tą
ginasi
ir
todėl,
nežiūrint
vi-;
kius.
atstatyti
sugriuvusią
“Sovietų karo atstovas Ka
Taigi. taigi,
parodyk mo jisai aukosiąs šimtine i.Vilniuje Tiriamosios
nadoje gavo iš pažįstamų tarp reikalą, o jie tik jau turi ži siškos teisinės lygybės, ko-į smetoninių ir voldemarinių
tiems, kurie nenori matyti! Medicinos
noti,
ka
kalba.
P.
Remeikiui,
Bridgeport,
va tarp dvejų tautybių vis'vienybę ir skelbtis pasauKanados piliečių tam tikrų
Tikra rašo pasaka: “vel Institutui.” ir Vėžio Ligos
eina. ‘
! liui. o ypatingai Amerikos Conn. — Apie tą reikalą nias savo, o popas savo.”
slaptų informacijų, kurios bet
Tas institutas yra nauja
Belgijos
karalius,
kurio
lietuviams, kad tai grynai korespondencija buvo įdėta,
gi neturėjo didelės reikšmės
komunistų meškerė pakobočiai prieš 116 metų atsi- “demokratiški” lietuviai SU todėl Tamstos rašinio nesu Šelpiame tremtinius
Sovietų vyriausybei...”
lektuoti dolerių. Bus ar neM.
W,
naudojome.
Vokietijoj gyvena minios us institutas, bet glušų ir
Vadinasi, rusai šnipinėjo,
PLANUOJA NAUJĄ LAIVYNĄ
F. J. Živatui, Scranton, musų brolių ir seserų. Jie— dolerinių tai bus.
Aukų “Keleivio” namui
bet skundžiasi, kad gautos
Pa. — Straipsni “SLA Rin bolševizmo-naeizmo tremti
Palaiminti komunizmo uinformacijos buvusios men išpirkti prisiuntė šie drau
niai.
kimai
Pildomosios
Tarybos
bagai
dvasioje.
gai:
P.
Kutra
iš
Philadel

kos vertės, ir rusai tuoj per
Bendras
Amerikos
Lietu

ir
Politika
”
negalėsime
pa

phijos — $5; P. Yauniškis
eina į puolimą. Jie sako:
skelbti laikraštyje. Tamsta vių Šalpos Fondas (BALF) Nors kartą atspėjo!
iš Winnipeg. Man. Canada
“Nežiūrint i menką reikšmę — $1; P. Simonavičius iš
iškeliate dausr kaltinimų nesenai pasiuntė i Vokieti
Vienas komunistu laikraš
aplinkybių, kurios davė pa Lccomte, Altą, Canada —
prieš įvairius SLA pareigū ją daugiau kaip 180.000 tis sako:
grindo Kanados vyriausybei $1; J. Andrews iš Oacknus, bet nepatiekiate įrody svaru drabužių ir batų —
‘Kanadoje prasidėjo ra
padaryti vasario 15 d. pareiš land, Cal. — $1: Mrs. A.
mu dėl tų “skymų,” dėl 51.767 svarus vyrams dra ganų medžioklė”... Esą, Ka
kimą, antisovietiška kampani Masulis iš Pittston. Pa. —
“klikų” ir panašių dalykų bužiu. 81.631 sv. moterims, nados^ valdžia areštuoja
ja yra vedama daugelyje Ka $2; J. Januškienė iš StcughJei dėtume tamstos straips 20,668 sv. vaikams, 4,051 tuos žmones, kurie šnipinėnados laikraščių. Virš to, Ka ton. Mass. — $1; Anthony
ni, turėtume duoti vietos sv. patalynės, apie 2.000 po L1
bombos sekretus.
nados vyriausybės užimta po Melaika iš So. Bostono —
visiems išvardytiems asme rų vyrams batų, virš 10,000
Tie žmonės yra komunis
zicija skatina tą kampaniją $1; J. Pocius iš Chicagos—
nims ir pareigūnams pasi porų moterims ir t.t.
tai ar jų bendrakeleiviai;
spaudoje ir per radio. Tatai $1.50; J. M. Ungraitis iš
Tai bus graži pagelba Jie tarnauja Stalino dikta
aiškinti ir ginčams nebūtų
nėra suderinama su draugiš Albeon, Pa. — $2; J. Kebgalo. Sutinkame, kad kon lietuviams tremtiniams. Bet tūros režimui.
kais santykiais ;arp tų dvejų laitis iš Detroito — $2.
versija yra neišvengiama, jos toli gražu neužteks, rei Nors kartą komunistu
šalių... Tenka pripažinti, kad
bet, kiek mes žinome, SLA kės daugiau.
Visies aukavusiems drau
laikraštis pasakė tiesą—Ka
aukščiau minėta nevaržoma gams tariame širdingą ačiū.
seimas turėjo išrinkęs tam Amerikos lietuvių pareiga nadoje yra medžiojamos ko
antisovietiška kampanija buvo
Iš kairės į dešinę sėdi: Karo Laivyno sekretorius reikalui komisiją, kuri tą rinkt daugiau drabužių. Su- munizmo raganos!
Kanados vyriausybės plano1
“Keleivyje” naudinga yra Forrestal, admirolas Nimitz ir senatorius Walsh. Jie reikalą studijavo, todėl sei- rinktus drabužius siųskite i- Kada nors ir Dėdė Ša
dalis ir turi tikslo politiniai daryti visokius biznio skel- reikalauja, kad Kongresas užgirių naują stiprų karo mas nebuvo apeitas konver- BALF sandėlį, 101 Grandi mas darys tą patį.
pakenkti Sovietų Sąjungai.”
bimus ir pa j ieškojimus.
laivyną ir svarbių bazių tam laivynui.
sijos pravedime.
St., Brooklyn, N. Y.
St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Trečias puslapis

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

duktuojama tiek, kiek dirb-,nis, J. Lukoševičius. Mrs. UmLAWRENCE, MASS.
tuvė turėtų išproduktuoti,
Mrs- B- Milutis. Mrs. P. petai užtai ir menki darbinin tinusias, K. Paltanavičius, Mrs.
Socialistų Prakalbos
A. Lenčiauskas. Mrs. Deduliokų uždarbiai.
Iš F. Šimaičio Dirbtuvės se, kaipo tokiame. Kad že
Nors kalbėta geras pus nis. J. Pieslak, A. Pivnickas.i Sekmadienį kovo 10, 2 Gubernatorius tarp lietuvių tarėjas James J. Marshall ir
mą preisą už štukes paaukš valandis apie gamybos pa Mrs. A. Šukionis. Mrs. Tata- vai. po pietų. Liet. Ukėsų
Darbininkų Susirinkimo
Worcesterio majoras Sullitinti, tai jau reikalas tiesio- kėlimą, bet jokio nuospren tunas, Mrs. C. Cilcius, A. šim? Kliubc svetainėj, 41 BerkeLietuvai Remti Draugijos van. Dainininkai George
Vasario 13 d. buvo F. Ši gmis darbininko su darbda- džio nedaryta, palikta taip, konis, Mrs. Jurėikonis, Mrs. I’. lev St., Lav/rence, bus pra- Worcesterio skyrius buvo Mcrzaitis iš Dorchesterio
maičio dirbtuvės darbinin viu. Tokių pataisų buvo kaip ir buvo iki šiol.
Balevičius. M. Kazlauskas, I. kalbos, kurias rengia Lietu- suruošęs ba n kietą Lietuvos ir Miss A. Dervallis, workų susirinkimas. Tai stam »ries pakėlimus, tokių pa
Užbaigoje dirbtuvės dar Tručinskas, J. Grcska, K. Krau- vių Socialistų Sąjungos 61 = nepriklausomybei paminėti. cesterietė, gražiai padaina
bi lietuviška kriaučių dirb taisų bus ir po pakėlimų, bininkų susirinkimo, Atko- čiunas, A. PiHelis n- v. Aksti? kuopa. Kalbės Jonas Januš-į Bankietas įvyko vasario 17 vo. Bankieto vedėiu buvo
tuvė! Dirba apie šimtas tik darbininkai turi tų pa čaitis pakvietė darbininkus nas. Miss B. Sakavičius—60c. kis, “Keleivio” redaktorius, j d., L. Pil. Kliubo Patalpose. Jenas Dvareckas, o bankie
taisų pareikalauti pas darb (laikė susirinkimą A.L.P.
kriaučių.
Visiems aukavusiems nuoRengėjai, Bankiete dalyvavo apie 500 to rengimo komisijoj dirbo
F. Šimaitis, su savo bro davį, o ne pas uniją. Su Kliubo name) eiti į žemuti
žmonių.
M. Žemaitis, C. Žurlis, J.
liu Juozu Šimaičiu, virš 20 prantama, unijos pareigū nę svetainę, užkąsti ir išger širdžiai tariameM.ačiū.
Bankiete dalyvavo Mas- Dvareckas, J. Krasinskas ir
HARTFORD, CONN.
Stakionis.
metų atgal užsidėjo nedidu nai padės darbininkams iš ti. Darbininkai pakvietimą
sachusetts gubernatorius M. Mrs. .Jieva Donelicnė.
kę kriaučių dirbtuvėlę. Rei gauti pataisų iš darbdavio, priėmė ir nuėję pasisvečia
Musų kolonijos komunis Tcbin. Jis sakė, kad prieš
kia pasakyti, kad jiedviem tas buvo ir praeityje.
‘Lietuva ir Laisvė”
vo.
LOWELL. MASS.
tėliai dejuoja, kad ‘'Lais metus laiko, kaipo Bostono
biznis neblogai ir tada se-: Nauji preislisčiai užgirti
vės” choro vedėja rezigna majoras, jis buvo atsilankęs
Juozas.
kėši. Juczas 1920 metais at ir jeigu kur kokioje sekcijo
Tokiu anteralviu profeso
L. R. D-jos skyrius ren vo. Girdi, nepasakė nė prie pas lietuvius ii žadėjo seka
simetė nuo biznio ir paliko je reikės pataisų, didesnio
mais
metais
atvykti
pas
riaus Dr. W. E. Ek’olaw
gia maskaradų balių su šo žasties delko pasitraukia.
LAVVRENCE, MASS.
vieną Frankį, o pats išvyko priedo, tai, suprantama,
kiais, kuris įvyks kovo 2 d.. Aš irgi nežinau priežasties, juos, kaipc Massachusetts straipsnis buvo įdėtas vasa
Į Lietuva su crupe brooklv- darbdaviai bus priversti jį
7 vai. vakare, D. L. K. Vy kcdel ji pasitraukė, bet aš gubernatorius. Dabar gu rio 18 d. į Woreesterio “Dai
Lietuvos Šventės Minėjimas taute Kliubo svetainėj. 447 ą suprantu. Ką ji turėjo da bernatorius M. Tobin paža ly Telegram” dienraštį. Pro
niškių. Frankis suėjo i part duoti.
nerystę su Mėšlių ir gana Nauju dirbtuvės darbinin
Central St. Tikslas pagel ryti su tokiais neklaužado- dėjo vėl atsilankvti po me fesorius iškelia Vasario 16
Lietuvių
Ukėsų
Kliubas
ilgokai jiedu bizniavojo. kų. pirmininku
bėti musų broliams ii sese vTilS ? Ji mokino chorą, kad tu taro lietuviu, “kada Lie d. reikšmę lietuvių tautai ir
išrinktas
Visai sunesveikavus Mėšliui, Petras Varnelis. Komisijos bendrai su ALT skyrių bu rims lietuviams, išblašky ;is galėtų ko geriausiai pa- tuva bus atgavusi savo ne nurodo, kaip galima Rusija
jiedu atsiskyrė ir liko vie nariai: Jieva Petrik, Albi vo surengę Lietuvos šventės tiems do visą Europą. Skv- ircdyii koncerte, kurį cho priklausomybę.’’
sulaižė savo pasižadėiimus
nas F. Šimaitis kriaučių nas Bepirštis ir St. Zubavi- paminėjimą vasario 10 d„ riaus valdyba bei rengėiai ras rengė. O čia choristai
Tie musu gubernatoriaus ir atėmė laisvę mažai lietu
dirbtuvės savininku.
čius. Kaip komisijos nariai, L. U k. Kliubo svetainėje kviečia vietos ir apylinkės išėjo ant scenos ir pasako žodžiai sukėlė bankieto da viu tautai.
tautiškos para lietuvius skaitlingai atsilan ublikai, kad nemokam dau lyvių griausmingą pritari
šiandien lietuviu tauta
Nors dirba antro numerio taip ir čėrmonas yra seni Pii-miausiai
pijos
choras,
vadovaujant
mą.
paverčia,
prislėgta, be bal
giau
lietuviškų
dainų
ir
už-j
musu
uniios
veteranai;
jie
kyti.
Įžanga
tik
35c.
darbą, bet labai gražiai jie
M.
Pauliukaičiui,
sugiedojo
Adv.
J.
Grigalius
iš
Bos

so
ir
be
savarankaus
gyve
Rengėjai.' rėkė rusiškai, kad net lan-Į
pasiuva žieminius palitus ir mokės palaikyti dirbtuvėje Amerikos ir Lietuvos him
---------------gai sudrebėjo. Daugumas; tono perskaitė svečiams gu nimo. Bet vilties nereikia
pavasarinius “topeoatus. į gražia sandara.
nus.
Kalbas
pasakė
Lietu

publikos pasipiktino tokiu į bernatoriaus Tobin prokla nustoti. Atsiskaitymo diena
Užbaigus
dirbtuvės
dar

DETROIT,
MICH.
Sakoma, kad vieni iš gėręs-;
vos
klausime
ir
palinkėjo
chcro dainavimu. Aišku, macija I ietuvos nenriklau- ateis ir Lietuva vėl kelsis
niųjų kriaueiai, opereitcriai j bininkų susirinkimą, F. Ši Lietuvai atgauti neoriklaukad ir choro vedėjai tas ne somvbės šventės proga. Dar nepriklausoma ir laisva.
Streikas Nuvargino
ir prosininkai dirba Šimai maitis pafundino darbinin somybe miesto valdininkai.
Kors.
galėjo patikti, nes ji Ame kalbėjo gubernatoriaus pa
Darbininkus
čio dirbtuvėje. Gali būt ir' kams, kad jie gerai koope Aid. J. E. Carnev, Aid. A.
rikoje
gimusi
ir
augusi
ir
tiesa! Už surinkimą gerų ravo per pereitus metus.
Albertas. E. Donahue ir State senato
Didieji Detroito streikai rusiškai nemoka. Dabar tam
kriaučių, opereitorių ir prorius M. A. Flanagan. Gerą eina prie galo, bet jie dar chorui bus dar didesnė bėŽINIOS IŠ PITTSBURGHO, PA.
—
o
—
sininkų, sakoma, kreditas
kalbą
pasakė
ir
miesto
magalutinai nepasibaigė. Ge- da, nes vedėjos vietą užėpripuola Andriui Čislaus- Iš Petro Atkočiičio DirbtuKaip Minėjom Lietuvos
lerių. Bet tas nereiškia, kad
t” neral Motors darbininkai iš- mė franeuzė, kuri nei rusiškui. A. Čislauskas vra “me vė; Darbininku- Susirinkimo viskai kalbėjo adv. V^
F. J. streikavo virš 3 mėnesių, kai nei lietuviškai nemoka.
Nepriklausomybę
Pittsburgho lietuviai jau
nageris” (vedėjas) kriaučių
Bagočius,
anie
dabartinę
pradeda atšalti Lietuvos rei
ponai vis dar neper- O gal chorui bus dabar lendirbtuvės. Tai yra kriaučius Vasario 15 d. buvo Petro sunkia padėtį LietuvoaiTinę
Pittsburgho lietuviai va kalams. šiais metais Pitts
iš musų senos tėvynės Lie Atkočaičio dirbtuvės darbi apie išvietintus lietuvius, !n’ i mato, kcdel darbininkai rei- gviau Staliną garbinti? Juk sario
17 d. iškilmingai pa burgho lietuviai aukavo
, , . .
... , kalauja kelti algas: jie ne- franeuzei vedėjai nesvarbu,
tuves. Čionai atvykęs, And. ninku susirinkimas. Pas P.
minėjo
Lietuvos Nepriklau daugiau, negu praeitais me
gino. kad visi pagelbe- mat0 jr nenorj matyti, kad kaip iie dainuos, rusiškai ar
Čislauskas, stengėsi išmokti! Atkočaitį dirba virš šimto ptu.i kas
ką išgali kova, uz 8vvenim0 ,.eiknlenv?- er lietuviškai, ii visvien nesu- somybės 28 metų sukaktu tais. jei pridėsime tas au
kirpimo amatą. Jis baigė; kriaučių. Dirba geresnės rū
Lietuvai nepn- dau„ aukžtai gkifo. Vietoje i pras.
ves. Minėjimą organizavo kas, kurios buvo nuvežtos į
atgarmą
“Michail Designing School.” šies darbą, negu vidutinį. klausomvbės.
skvrius.
Dalyvavo Amerikos Lietuvių Kongre
Hartfordo Pelė. ALT
seniau mokėjome Sl.
Sakoma, užtat ir F. Šimai Petras Atkočaitis apie 30 , Tarp kalbų, ka tik sugrj- t kur
daug publikos Iškilmių pro są. Be to, šiuo kartu nieks
Iaba|. tu,.in,e n.,jkėti $2'.n
čio darbas yra padaromas metu
?tų kam knauciu biznvie?zes iš karo tarnybos Leo P.
gramas susidėjo iš kalbu ir ir neagitavo už aukų dėii_
--LIETUVIŲ balius
puikiai, kad geri kriaueiai? Jo pradžia, kaip ir kitų C
— 1 f'-.iMG
i,.
t-n.
ozaoai+A
‘
"'čy?'
’
’
Gaidis
ir
jo
sesutė
Emily
į
į
U
y
O
*
meninės dalies, kurią išdil rrą ir tie Š300 buvę sudėti
bu
FLORIDOJ
$30, dabar ats-eina
opereitoriai, presininkai ir
pagrojo
duetą
pianu
ir
ar-j<ęgQ
dė parapijos choras, veda visai liuosnoriai. be viokio
sunki, pradėjo iš mažo.
nusimanantis “menageris ’ vo
mas
muz. Kazio Bazio ir raginimo.
Dabar
kas
kita
—
dirbtuvė
monika.
Bet klaida gal ir pačiu uE alyvavo 250 Svečių
yra, kuris supranta ir žino didelė, darbas geras ir prei-i Susirinkusieji pagerbė mi
mokinių
grupė lietuviškais Baigiant iškilmių orograniių, kad streikai užsitęsė
ko drabužiui reikia.
sai už štukes neblogi. Bet rus! lawrencietį Dr. C. Mi taip ilgai. General Motors
Miami mieste, Floridoj, kostiumais išpildė keletą mą. kun. E. Vasiliauskas
Šiame susirinkime reikėjo darbininkų uždarbiai neko kolaitį. Taipgi atiduota pa darbininkai išstreikavo tris; vasario 17 d.. Temple Sve-j tautišku šokiu.
perskaitė anHų kalboie ati
išklausyti naujus preisus,• kie Palei darbe užmokesti, garba žuvusiems už musų mėnesius., o ponai vis dar tainėje, buvo surengtas la-! Kalbėjo Pittsburgho mn- tinkama rezoliuciia. kuri bu
kuriuos unijos pareigūnai darbininkai turėtų daugiau kraštą ir visų tautų laisvę purtosi. Tai kodėl tos pačios bai puikus balius. Sykiu bu- ioras D. L. Lav.r n^e ir iš vo priimta vierhaBiai.
išdirbo. Kaip visur, taip ir uždirbti, negu jie dabar už kariams, kuriu vardai seka: gamvbos šakos uniios neiš- vo paminėta ir Lietuvos ne Chicagos AI T iždininkas ir,
S. Pakartas.
Alphonse Beris. Lt. Joseph ėjo i streiką visur ir nepri- r riklausomvbė. Pagiedoję Sandaros redaktorius Mikas
Šimaičio darbininkuese yra dirba.
tokių, kuriems nesupranta
Darbininkų susirinkimui W. Ccstello-Kazakevičius. vertė darbdavius pasiduoti? Lietuvos himną, svečiai lin- Vaidvla. Iš vietiniu: kun.!
BALTIMORE, MD.
Al bert rapjaus as. Streikas vienos komnaniPs ksminosi lietuviškomis dai- F. Mulevičius, buv. “L. Ži
ma dalyba. Perskaičius nau pirmininkavo Ch. Kabys Sgt.
jus “overeoatų ir topcoaeių” Nauiu? preislisčius perskai John E. Shimkonis, Bemard dirbtuvėse darbininkus la- nomis.
nių” redaktorius adv Gapreislisčius — kilo paklau tė delegatas J. Buivvdas. Paulauskas. Albert M. Sau- bai nuvargino. Argi nori-į Publikos buvo apie 250. fcaliauskas ir adv. E. Schult- Lietuvos Nepriklausomybė
Gerai Paminėta
simų: “Unija sakė, kad Paklausimu labai mažai bu- levičius Ensg. Walter J. ma vėl prieiti prie to. kad-į Buvo svečių net iš 15 valsti- zas. Pkilmiu programą ati
kiekvienai gaus pakelti 15 ‘vo. nes turbūt Visiems jau Bielevinh. Cpl. J. B. Gilis? paskutinės darbininku stu- iu. Iš pasikalbėjimų gavosi darė B. Pivaronas, o prog
Baltimorės lietuviai per
centų Į valandą, o padali iškaluo dirbtuvės čėrmonas PPC Frank Krasnauskas, belkos ktitektų bankieriams įspudis, kad beveik visi no rama vedė P. Dargis.
dvi
dienas minėjo Lietuvos
PFC.
John
R.
Kutovich,
nus, palei naujus preislis T. Žabarauskas išaiškino,
Reikia pasakyti, kad tiek
už nesumokėtas skolas?
rėtų apsigyventi Floridoj.
čius, atrodo, kad trūksta iki kiek kuriam nareina pakel John Petrelis. Wm. R. AIšstreikuoti tokiam^ lai^e Miami mieste šiandien yra muzikalė programos dalis, Nepriklausomybės šventę,
bick,
PFC.
Albert
A.
Shay,
15 centų.’’
toji štukė. padalinus 15 cen
90 dienų, tai baisiai sunki ai sigyvenusių daugiau kaip tiek kalbos visiems labai vasario 16 ir 17 d. šeštadie
T/Sgt.
Michael
Grinkevi

Delegatas aiškino, kad tų i šmotus.
našta darbininkams. Tiesa, 20 lietuvių ir atrodo, kad patiko. Didelio įspūdžio pa nį, vasario 16 d. įvyko gra
čius.
PFC.
Edward
A.
Moc

imta kiekvieno darbininko
Dirbtuvės čėrmonas Žakiti dirbantieji meka ases- visi vra patenkinti čionaiti- darė Pittsburgho majoro ži vakarienė, svečių susi
uždarbio dalyba lapkričio barauskas savo pranešime kevičius, John Simonavi mentų po $6 į mėnesi oagel- nėmis gyvenimo aplinkybė kalba, kuris pabriežė, kad rinko virš 400. Puikias kal
mėnesio 4 savaitės. Kada nurodinėjo, kad per pasta čius, Pvt. John Yezukevi- bai streikuojantiems, bet t*c mis.
kova už atsteigimą Lietuvos bas pasakė musų miesto
čius
ir
S/Sgt.
John
Czessužinota kiek darbininkas ruosius metus jam prisiėjo
neišlygina darbininkų našŠį balių surengė Tonv nepriklausomybės, tai vra majeras McKeldin, konguždirba ant valandos, tada išrišti daug klausimų tarp niuk.
tos.
J Bennv. Juczas Ratkus ir Jo- kova už žmoniškumą ir tei-. resmonas d’Alesandro ir eiPrakalbu
vedimo
pirmin.
dalinta 15 centų. Jeigu da darbininku ir darbdavio, o
singą taiką pasaulyje, ir kadi1 lė kitų kalbėtojų. Visi iškė
Streikierių Unijistų nas Sharp.
buvo
R.
Mikolaitis
ir
M.
bar dirbtuvė nepreduktuoja daugiausiai tarpe menageDraugas.
Ten Buvęs Amerika šių žmoniškumo lė reikalavimą, kad Lietu
tiek, kiek lapkričio mėnesi, rio ir darbininku. Bet jis iš Stakionis. Prie surengimo
idealų jokiu budu negalė vai butų duota laisvė gy
prakalbų
ir
priėmimo
svečių
aišku, kad žmogus neuž rišęs. Prašė ir ateitvie glau
sianti išsižadėti, tie doros venti be svetimo okupanto.
su
užkandžiais
dirbo:
Jul.
dirbs 15 centų i valanda. džios kooperacijos iš darbi
ir teisingumo principai pirSekamą dieną įvyko vie
Bet visiems New Yorko ir ninkų pusės, nes tik taip ga Zurwell. R. Mikolaitis, Mrs.
miau ar paskiau turės laimė šos prakalbos Lietuvių sve
už New Yorko kriaučiams lima išspręsti sunkumus. M. Zautra, M. Stakionis. V.
ti. Baigdamas savo kalba tainėj ant Hcllins gatvės.
taip padalinta. Jeigu kieno Remisijos nariai: M. Vit Akstinas. A. Snapauskas,
p. D. Lawrence padarė rei Čia dalyvavo keli šimtai
preisas buvo už štukę ma kauskas. J. Mockevičius ir Mrs. I. Billa, Mrs. R. Žu-Į
kšmingą pareiškimą, kad lietuvių. Prakalbas pasakė
žas prieš nakėlima. jis taip nrosininkų komisijos narvs romskas, Mrs. H. Zinkus ir
jisai netik kaipo Pittsbur- eilė kalbėtojų, visi kalbėjo
pat. sulyginus su kitų prei- (pavardės nepamenu) pa Mrs. B. McDermott.
cho majoras, bet ir kaipo gražiai. Aukų lietuviams pa
su, lieka mažas ir po pakė tvirtino tą, ką sakė čėrmo Del ALT kovai už Lietu
Demokratų Partijos nacio bėgėliams remti surinkta
limo. Jeigu preisas už štu nas. Kada nauji preislisčiai vos laisvę paremti aukų su
nalinio komiteto narys vis gana daug.
kės žemas, tai čia jau ne priimti, čėrmono ir komisi rinkta $48.86. Aukavo po
darys, kas tik yra jo ga Beklausant kalbų mar. at
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS ką
dalyboje kaltė, o kaltė prei- jos raportai priimti. Išrink $1: Mrs. P. Churlionis, J.
lioje, kad pagelbėti Lietu ėjo mintis į galvą, kad mes
ta vėl ant šių metu vienbal Kamila, Mrs. M. Rakaus
vai atgauti nepriklausomy kalbėdami savųjų tarpe
IR BALADOS.
siai čėrmonu J. žabaraus- kas, Mrs. A. Jankins. M l's.
Lietuvai laisvės negalėsime
bę.
WORCESTER. MASS.
Knypa papuoėta daugeliu spalvuotų puikių paveikslą,
kas ir visi seni komisijos M. Steponavičius, M. GaGražaus
įspūdžio
padarė
iškovoti. Gerai vra sueiti,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
lubickas. J. Savulionis, J. J.
CnESTNEY’S
nariai.
kun.
E.
Bulevičiaus
kalba.
pasitarti, prisiminti Lietu
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS N(’O
Atkočaitis atsikreipė i Peculka,’ Mrs. A. Lapinskas
Kaip
visada
puikiai,
nors
vos
reikalus. Bet Lietuvos
DARBO VALANDAS.
CANTEEN
darbininkus. kad jie berei-i pamirštas vardas užrašyt.,
trumpai kalbėjo adv. S. nepriklausomybė bus iško
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
kalingai neišlikrnėtų iš dar- Mrs. N. Pajerskas, F. VaGabaliauskas. Principialiu vota tik tada, iei mes pa
VIETA MALONI IR ŠILTA bo. nes tas trukdo dirbtuvę nagas, Mrs. J. ZajankausTAUTIŠKOS, SE1MYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
kalbėtojum šiais metais veiksime Amerikos visuome
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Yurkaino
tokia
ir
užkenkia
kas.
J,
Grigaliūnas,
J
buvo ALT iždininkas, Mi ne ir iei ta visuomenė stos
Visokių Gėrimų, Alaus,
tiems
darbininkams,
kurie
kšta,
P.
Krukonis.
Mrs.
A.
kas Vaidvla ir jisai savo už Lietuvos nepriklasuomvAudimo apdarais $1.25.
gardžiai pagamintų Val
Kačinskas.
Mrs.
K.
Traki

norėtų dirbti. Tuc klausimų
užduotį tikrai gerai atliko. bę. Todėl į tą pusę reikėtų
KletTitna* taritų papw>W.**va kayryn* minėta knvira
gių ir Užkandžių
keletas pareiškė įvairių nuo mas. S. Sabonis ir J. BunKiekvienas r.uaiHrkfft U faiyrs pasidžiaugs. Pinigus gerianHia
Tačiau šiais metais Pitts kreipti musu paiėgos ir rei
“Money Orderio.“ Popiorinioa galima aiųsti tiesio? papras
čia gaunama ir "Keleivis”
monių. Vieni nurodė, kad dulas. K. Churlionis aukaburgho
lietuviai negali pa kėtų surasti budus, kaip ge
tame konvr-te, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keltino“ ad
pavieniais numeriais
Kaų
ir
aepamirikit
prilipyt
oi3
centas
markę.
išlikinėiimas iš darbo ir yra vo $2.
sigirti aukų gausumu, nes riau bendradarbiauti su Atoji
priežastis,
kuri
sutruk-;
Po
50c.
aukavo:
K.
Vidunas?
tik $300 buvo sudėta. Tuo merikos visuomeninėmis or
“KELEIVIS"
90 MILLBURY STREET
do
produkciią
Atkočaičio
JStulginskas.
Mrs.
A.
Gabrė-,
tarpu praeitais metais buvo ganizacijomis
WORCESTER, MASS.
<36 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
dirbtuvėje. Kada neišpro- nas. Mrs. A. Billa. M. Stakiosudėta virš tūkstančio do
L. Kasin»k&s.

Kas Nauja Brooklyne

Worcesterio Naujienos

SIELOS
BALSAI
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Kinijos Vargai

i mokyklų tinklą. Prieš kinus

NEŠA SUŽEISTĄ PIKIETININKĄ

stovi milžiniškas moderni
zacijos darbas.
Paskendusi vidujiniuose
Kinija yra milžiniška vai- Revoliucija Kinijoj dar ne- sunkumuose Kinija nesuranstybė. Jos teritorija apima baigta. Po pii •mo pasaulinio da jėgų. kad atsigynus nuo
4.314,097 ketvirtaines my-jkaro Kinijos revoliucionie-j pikto kaimyno šiaurėje,!

kas nėra daręs gyventojų ta kolumna. arba tariant siseKs tas nė rusams, juo J
j surašinėjimo.
j šių dienu žodžiais, nrioerė- labiau, kad ir dabar, kaip
Kinija yra didelė šalis.’ io kvisKngų. 1927 metais ki seniau, kitos galingosios
li yra viena iš seniausių pa- nai išvarė tuos kvislingus valstybės nenori leisti, kad
šaulio valstybių. Europos lauk. bet rusai Kiniioi ĮsL kas vienas uždėtu savo le
' (Graikų ir Romos) civiliza- rtiprino vienoje vietoje ir teną ant visos Kinijos. Ki
cijos dar nebuvo nė j>ėdsa- šiandiena- šiaurinei Kinijos nija vra perdaug riebus kąs
ko, o Kinija jau buvo dide- dalvie vra visai atskira ko- nis, kad ją butų galima ati
lė ir galinga šalis, su toli munistinė valstybė. Dery- duoti vienam “geradėjui’’
pažengusia kultūra. Per ii-, bos dėl “vienybes” eina, suvalgyti.
gus amžius Kinija buvo vie- bet tos vienybės kain nėra.
K. D.
na iš pažangiausių ir kultu- tain nėra.
ringiausių šalių pasaulyje? 1931 metais kinus nradėKinai buvo Įpratę žiūrėti Į io pulti japonai. Pirma Pabėgėliu Padėtis
save, kaip Į vienintelę kul-į Mandžurijoi. o vėliau iie
turingą tauta. Viskas, kas skverbėsi ir piliau, šiaurėje
Bendrojo Amerikos LieKearney. N. J. miesto policija nesą streikuojanti
buvo už Kinijos ribų, buvo-rusai irgi plėšė Kiniia. Ru-j tuvių šalpos Fondo pirmin.
pikietininką.
kuris sužeistas ties V-.’estem Electric dirb- ,
skaitoma “barbarų" šąli-'sai
atolėš
s
nuo
Kiniies.
kun.
Dr.
Končius
šiomis
diesai ait>ies»
mis
“laukutinę” Mongoliją. Vė nomis centrui atsiuntė kele tuve. Jis atsisakė trauktis iš kelio ir buvo policijos auJei imti aštuoniolikta am liau japonai Įsiveržė ir i pa- tą pranešimų, kuriuose tarp tomobilium parblokštas. Masini pikietavimą tenai teis
mas yra uždraudęs.
žiu. tai ir tada Kiniios me- eią Kiniją, buvo užėmė mil- kitko sako:
“Pasimačiau su lietuviais
džiaginė ir dvasinė kultūra žiniškus žemės plotus ir «»ui buvo toki pat. c ga! ir aukš-Į vo pavergę virš 200 milio- daugelyje vietų ir patyriau
jų gyvenimo sąlygas: buvau
t tesnė, kaip Europos saliu. į nu kiniečių.
'Bet nuo tada prasideda Ki-’ Dabar japonai sumušti, jų bendroj valgykloj — tai
—Tegul bus pagarbintas, i riesti, tai ar gi tu norėtum, niios atsilikimas. Kada Eu-‘ Kinai išlaisvino didžiulius \ra liūdnas vaizdas — visi
Maike!
! kad šventas tėvas iiems pri- nonoje Įvyko pramonės re-. pietus žemės. Bet kinų var- sustoję Į eiles su savo lėks- Į
Lgeney rankose, ta agentuSlreikai ir Knyga
—Išrodo, kad tėvas šian- tartų? Nausa, tokius reikė- vcliuciia. gimė modemiška gai dar nepasibaigė. Kitas temis, gauna sriubos ir ki
Didieji streikai davė dau- ra turės užsibrėžtą prograJuk ir Stalinas
industrija, Kinija pasiliko plėšrus kaimynas dar tebe tokio maisto, kad apsiginti geliui darbininkų liuoso lai-į' Adyti,
“aG .namų timai reikia,
stovėti vietoje. Devvniolik- vargina Kinija. Tas piktas nuo bado. Atrodo suvargę, ko. Beveik ištisą mėnesi
tas amžius Europoj ir Ame- kaimynas ’ra Sovietu Rusi- nubudę. Kai kur lietuviai plieno pramonės darbiniu.- goijaunas pod^suas yia ta
rikoj buvo milžiniškos pa- ja. Rusai kariavo prieš ja- gyvena privačiai, tik Į baž
streikavo, o yra ir tokiu į ati Statybos agentūra. Ji
sai, tai nori ar ne. bet turi taip darė net ir musų Sme- n<r >. ir pramonės buioji- ponus dvi dienas, bet jie iš nyčią ir valgyklą sueina kai
darbininku, kurie streikavo neturi ■ reto. Seniau ji tui ėponą Dievą garbinti, ir dac tona. Dieve duok jo dūšiai*
•*
po kelis mėnesius. Seniau iš .,» neblogą butą Uashmgo Kinija, kaip siderėjo už tai iš Amerikos drauge.
oi. Valuk to, Maike, visi amžiną pakajų šiltoj vietoj.,j tyčia,
n( laikąs,
“Drabužių pirmoji siunta darbininku liuosbikio pel- tone. bet rs is ten išvarė kitame
amžiuje
pergyir
Anglijos
daug
kinu
ževyskupai buvo suvažiavę
—Kad taip daro diktatodidelę vidujinę suini- miu. Kinai stebisi, kokiu jau pasiekė juos ir daugelis nydavosi saliunai. Dabar il tes ista’iros ir oabar dideRyman ir šventas tėvas pa- riai ir despotai, tai visiems veno
Kada apie 19-tojo am- bodo rusai <ravo iš ameri-į apsirengę iš Amerikos gau- gi daugelis streikierių nema lės programos vykintoja gy
skyrė kelis tuzinus naujų yra žinoma, tėve. Bet dėl to te.
vidun Kiniioi pasiro- kiečių ir anglu “dovaną” v;
ki-‘ tumi ? drapanomis.
drapanomis, Už tai žai laiko praleidžia saiiu- vena išsimėčiusi keturiose
kardinolų. Matai, bedieviai gi visas pasaulis tokius tiro- žiaus
dė europiečiai, kinai susidu- nų žemės? Bet pasaulis toks yra labai dėkingi ir paten nuose, bet yra ir kitokių vietose, kitaip sakant, pabuntavoja svietą prieš dan- nūs ir smerkia. Da daugiau rė
: kampėse, prisiglaudusi prie
visai nauju pasauliu ir jau vra. kad silpną visi kinti. kad gali šilčiau apsi darbininkų.
gaus karalystę. tai ir baž- reikia už tokias priemones su sulaiku
Iš Pittsburgho praneša, kitų Įstaigų. Statybos agen
Įsitikinti, spaudžia ir apvagia,
rengti žiemos metu. Vaiku
nyčiai reikia daugiau ge- smerkti bažnyčios viršinin kad iie vraturėjo
atsilikę, sustinO Kinija ir šiandien tebė čiai avalynės visai neturi ir kad Camegie biblioteka ta- tūra turi 300 tarnautojų.
novnli
kus. kuriu uareiga vra skel
iiv
X V7IUi
gę vietoje. turi pasenusią ra silpna. K ūsai be didelio todėl daugelis jų negali lan- IIIT7 ruierte susilaukė netikė- Tie tarnautojai iš kartaus
—Bet tie “generolai” baž bti tiktai meilę ir teisingu tvarką
ir negali Ivgintis su vargo vagia Kiniios žemes. kyti mokyklą. Vyrams ava tai daug nauju skaitytojų patyrimo žino, kad Amerinyčios neapgins, tėve.
mą.
“vakarų pasauliu.”
Po “laukutinės” Mongpli- linės irgi didelis trukumas. per plieno darbininkų strei- k°j )Utų tiki ai trūksta,
—
Ve
’
diminut.
Maike.
—Taip nekalbėk. Maike.’
Paštininkai Nėra Burti
> Tu kritikuoji šventą "labai nenoriai ir tik išnori įkirti nuo( Su Liet. Raudonojo Kryž. ka. Daugelis darbiu ink n pa
Šventas tėvas žino. ką da i veit.
\
ad<
vybe
kalbėjaus
ir
pa

kny(
sinaudojo
liuoslaikiu
palengva
kinai
pradėjo
suKinijos
n*
vidujinę
Monninkai
kad
ro. Jis misteiko nepadarys. i, tėvą. o da neparodei,
.
tyriau. kad skubiai reikia goms skaityti. Iš Sehenecta-,
sipažinti
su
tuo
“
vakaru
paK°^.l
a
ta
’
k°
s
į
atpleskoki
mistei
—Ir kaip da gali padaryt! ,,ls V?
k?k*
nėra
V
,
sauliu.” Pirmas “pamokas” V. nuo linijos Turkestaną, vaikučiams batų. apie 8.000 dv. N. Y. praneša panašiai, Pašto tarnautoiai
r
* 1
'I ka. Kur gi tavo
davacai ?
‘
jiems
ten
žinia: ten. dėka streikams.1 ^Gninkai, be.
jie neri uždėti savo leteną • cm.
— Maike, ant tuščio aš
-Gerai. tėve, o kas atsi- vakaru pasaulis kinams at
ka kartais burti, kur laiško
nenoriu su tavim sporą ves-i tjko su Galilėjum, kuris nešė su anuotomis ir dur ant Mandžrrijos pramonės, ♦ Studentu būklė labai sun- skaitytoju skaičius bibliote rašėjas nori laišką siųsti.
ti. Jeigu tu nori stot su ma- skelbė, kad žemė sukasi ap- tuvais. Įvairus europiečiai jie gavo dovanų iš Rocsevel- ki. Keli šimtai jų priimti i kose trigubai paaugo!
Kiek Amerikoje yra vieno
nim ant kritiku, tai kalbėk! Įjnk saulę?
Kinijoj rado milžiniką šąli. to ir Churchill Dairen ir universitetus. Jiems pagel
“Doughnuts” ir, Milionai dais vardais miestų, mieste
su davadais. Vot. sakysim,
kur užteko pasišvaistyti su Port Artūro uostus. Rusams ta būtinai reikalinga.
—O kas?
lių ir gatvių! Jei laiško ra
atiduotas ir Mandžuparodyk nors vieną apmil..
“Aplankiau lietuvių me 1929 motais Amerikos ke šytojas užmiršta parašyti
—Popiežiaus inkvizito ginklais ir galėjai išgauti buvo
Ką, kurią šventas tėvas ar riai supūdė ii kalėjime.
visokias koncesijas, privile- ’djos gelžkelis.
no ansamblius. Mačiau ar- pyklos iškepė 201.091.000 valstiją, tai pastininkai turi
jo kardinolai butų kada
r. ..
. .. ■isriniu šokiu ir gėrėjaus jų tuzinu “donacu” ir paėmė spėti, kur laišką pašiurti.
— Aš to r.egirdėjou, Mai grias ir galėjai atsiplėšti
nors padarę. Ar turi n<5rs i- e.
milžiniškus žemės plotus.' Kinija turi pergalėti ui- dairomis. Mergaitės šoka iš valgytojų už tai 40.130.- Bet taip yra ne tik Ameri
vieną davadą?
—Bet tai ne vis Kas, tėve. * Na ir puotavo visi, kas tikį^s vidujinius sunkumus, basos, nes neturi batelių, o 000 dolerių. 1939 meta’s do- koje. Šias dienas Anglijos
—Ar tėvas, turi laiko Mokslininkas
Giordano netingėjo. Ėmė rusai, ang- ’b? spaudžia ekonominis su mediniais padais negali n.'uu buvo iškepta 330,^19. paštas išleido prašymą Į
klausytis?
Bruno buvo už tą patį su lai. franeuzai. portugalai, skurdas Kinijos ūkis sui- 'okti. Nufilmavau jų šokius 000 tuzinu ir vartotojai ’ z laiškų rašytojus rašyti adre
—Šiur. kad turiu’
ik s
sumokėjo 55,375.‘)00 sus aiškiai, parašyti ne tik
degintas ant laužo. Koper amerikicciai, vokiečiai. ia_ uęs, miiionai valstiečių ba- ir 'rn<u'* spalvota filmą.
—Na, tai prašau tėmyti nikas taip pat buvo teisia ponai. italai... Plėšė, bet Ki-'^auJa;. Kinijos pinigai yra
“Pradinės mokyklos ir doleriu.
i koki miestą laiškas siu.ngerai. Buvo laikai, ir tai da mas. kam parašė knygą, kad niios pavergti niekas nega- beverčiai jx?pieriukai. Kini gimnazijos veikia. Kadangi
Per kara “donacu varto iarnas, bet pridėti ir kur
nelabai senai, kuomet po žemė sukasi aplink saulę. O lėio. Mat. Kinija yra per jai tiuksta kelių, susisieki • atalpų neturi, tai klasės iš- iimas padidėjo. Dabar Pre tas miestas randasi. Pavyz
piežius tikėjo, kad mūsiškė šiandien net ir bažnytinėse daug didelė. Kinija savo is mas milžiniškame krašte vis 1 laškytos n > privačius na kvfcos departamentas pata džiui, Anglijoj yra 10 mies
žemė yra apskrita, kaip bly mokyklose mokiniams yra terijos bėgyie daug kartu dar tebėra primityviškas. mus. Paišelių neturi, ne’ ria veteranams atkreipti a- tų Upton vardais, yra 9
nas. Jis skelbė ją esant vi aiškinama, kad žemė yra buvo užkariauta, bet ji Kada japonai Įsiveržė i Ki plunksnakočių: mačiau, kad ki i ta bizni. Iš mažiuku py Milton miestai. 7 Nev town
so pasaulio centru, apie ku apskrita ir kad ji sukasi ap kiekvienu kartu savo užka niją, 40 milionų kiniečių 10 vaikučiu turi tik vieną ragaičiu gaiima valgyti ne miestai. Anglijoj yra New
ri sukasi saulė ir kiti dausų link saulę. Vadinasi, pati riautojus “suvirškindavo”: bėgu nuo iaponu. šiandien raišeli; kai vienas greit už- blogą duona, sako Prekybos Yorko miestas, yra Califcršviesalai. Bet atsirado žmo bažnyčia šiandien pripa ią buvo užkariavę mongo- tie pabėgėliai grįžta i savo -irašo. tuo i paduoda kitam departamentas.
nia miestas ir galybės kitų
nių. kurie pradėjo tokią žįsta, kad Galilėjus. Bumo lai. bet jie sutirno kinu iu- ?cna? CĄ venamas vietas. Bet ir t .t. Net ir rankvedžių nekurie užtinkami Jr
nuomonę kritikuoti. Jie Įro ir Kopernikas skelbė teisy roję ir patvs mongolai liko valstvbė negali tu 'rnžtan- i’’i. tai turi iš mokyto io Meškos Daro Nuostolius miestų,
Anglijoj
ir Amerikoj.
dinėjo, kad žemė nėra plok bę. Tai ką dabar tėvas pa Sriniečiu dalis. Kinra buvo $>’? bėgliu paremti. Išvarius "žrašu ?nt lentos sau užsi Amerikos šiaurėie. šalto
parašytas adresas
ščia, kaip koks pajus, bet sakysi: ar popiežius nekly užkariavę mandžurai. bet ir
ponus, kinams reikia pa- rašinėti. Re’kia pasiųsti pai- je Alaskoje. yra -daug ru yraGerai
paštininkų
išganymas,
arskrita. kain kamuolys: ir do juos persekiodamas?
iš tu užkariautoju nieko ne- daryti milžinišką apsivalv- špini. plunksnų, popierib. buili meškų. Tos meškos o tie. kurie naudojasi
iie sakė, kad ne saulė su
iššluoti ją}xmn pnperė- Mokvklu rankvedžių spaus ridaro visokių nuostolių, is gero adreso irgi turi paštu
Ką iau aš čia tau pasa iiko. jie sutirpo kinu juronau
kasi aplink žemę, bet žemė kysiu. Maike! Tegul jau ’e ir šiandien Mandžuriia,
kvislingus iv išdavikus, dinimo reikalą dabar smar bet Įdėmiausias jų padaly dos — jie gali būti tikri, kad
aplink saulę. Ar tėvas ži bus tavo tcisyliė. ar ką jau... iš kur buvo pakilę tie užka- Bet kinai net, yi užtenkamai kiai organizuoiu UNRRA tas nuostolis yra sekamas:
laiškas pasieks tą. kuriam
nai. ką popiežių inkvizicija
riautojai, yra apgyventa ki- puru<;.-tu valdininkų, admi ’ ritaria ir pagelbsti.”
Per karą Amerikos valdžia is 5 ra rašvtas.
nistratorių. ūkio ve
vedėju.
tuomet su tokiais kritikais
Everett mokyklose plinta nų.
Iš šio pranešimo seka vie- per Alaską nutiesė daug ke
f
”
eeialistu.
Kinijoj
vra
di
Surado Anliseiritizmą
darė?
tėvų ir mokinių streikas Nepavergė Kinijos nė eu”a labai aiški išvada: būti lių ir visur pakeliais prista
deli
nlotai
žemiu,
kur
siau

—O ką?
[iries pasvyrimą vieno karo ’t'piečiai. Nepavergė dėl
tė mediniu keliu rodyklių.
nt ‘semito j arba žvdė—Ji degino juos ant lau veterano. A. Commito, vie Kini o? didumo ir nepaver ri’ didelis badas. Kiniioj na" reikia vaikučiams batu. Rudos meškos, kaž kodėl na-į d; Jai yra juokingi
žmonės.
rat reikia nraky&Ioms
žų.
nos mokyklos vedėju. Tėvai tė dar ir dėlto, kad tam eu mikm tuo i rgt irutis dide tri->
mėgo
tuos
kelių
rodvkliusĮ
Jiems
v
;
?i
“žy—Maike. aš čia nematau reikalauja, kad butų palik ropiečiu prasidėjo varžyty liu viešųjų darbų, ypatingai -akeliu, plunksna, plunks- ėsti ir tiek daug ju nukram f ranka t irvaidenasi
’
iems
visada
na
,
'?čiu.
vinių
ir
kitu
nieko blogo, šventas raštas ta senoji mokyklos vedėja nės i’- jie vieni kitiems ne- skubus darbas laukia su
tė. kad Alaskcs keliu pri žydai kaiti.” Bet ir tie. kusako, kad Dievas sutvėrė Miss R. Moitovv. Kas lai nr.rėio užleisti to milžiniš Geltonosios upės reguliavi rrikmen”. I.ieb’viu organi- žiūrėtojai galvoja apie sta-įrie
kv.voT’JIa prieš antisemiir paskiri asmenys
žemę plokščią ir užvožė ant mės, tėvai ar miesto val ko kąsnio. Todėl kiekviena ma. Tos uoės potviniai kitvma
geležiniu
keliu
rndvk-|
Kzma.
kartais vra
dano^rašomi atsiliept’ šiam ma
jos dangų, kaip dideli am ty džia. dar nežinia.
galingesnė šalis šiek tiek nams kasmet nndaro di žu vaikučių pagelbos šauks- liu. kad rudmeškės nebega-jl.p vret viyn-pi ’-aių ant’senuostoliu.
reli; paskui ant to dangaus
atsikando iš Kinijos, bet pa džiausiu
lėtų jų sukramtyti.
mita’. Ts Ttali'o.-. nraneša.
AR JUS V PLAUKAI *YLA?
..........................
m’’.
užkabino saulę ir menui j.
ti Kiniia buvo palikta vie
ad ten Neapoli»mieste posauna
Aukščiau minėtus da’kkad žmonėms šviestų, ba Ar iic dryžuoti, nublukę, nususe, ninga. Tuo tarnu Kiniioie dulelės pa'elb< 3 is Amen3,000.000
Namų
l
’
i
ii -. b’iv-» ”^dr;u’<'uj;i s‘aį
,,
s
prašome
siusti
i
BALF
Jei taip. tai tuojau ši La t
• ia •
lektriko lempų tada dar ne neiryvi?
,.vnus pašalink, vartodama* musu JTHSlfleiO “modemriaciia,”
Amerikos valdžia pažade ’ tvti teatre “Venecijos pilk
os.
Da>r
kas
mėnesi
Į
Kiindėli.
101
Grand
Street,
buvo. Taigi taip yra para naują, sanitarinį gaivintoją, kuris prisitaikymas nrie “vakaru nua ateina 2o0 000 tonu vi-‘urnni.ivn n n Y
io nėr du metus t-’rt-itvti Ii.” žinoma Shakespeare’o
žvilgančia jaunystę, plaukai
šyta šventose knygose. Ir duos
tai buvo šokiu prekių. Tai dauriau-Į
'
.
liks natūralus ir (rražtįs. Musų eai- pasaulio.” Sunkus U
tris milionus namu. Didžiau-Aeikala. Neapoli ) pj'c’ja
šventes tėvas eerai dart. \ intojas yra nepavaduojamas Juo rrisitaikvmas ir jis dar te
te- šiai yra ma;sta? ir kitokie
BALF Vadovybė. «ie statvba Amerikoje ėio sako. tas veika’?? ’-ra “anVidutiniai Šviesiems, Tam
kad šventą žodi žmonėms diems.
bėra
nebaigtas.
reikmenvs
badaujantiems.
------ - ,1925 metais, kada buvo pa- tisem.iti=ka«.” Rn
siems ir Geltoniems plaukams. Privalanskelbė Na. o jeigu atsirado siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
Bet
K
’
ni
’
ai
reikia
atrtatrii
Jeigu
kmona
nirma
pa___
_______
,
....
..
statyta
950.000
namu.
Stadu
policija
atsipeikėjo
ir
ereitai veikiančio vaisto.
bedievių ka pradėjo prieš to sausrans.
Kinija
nuo
1911
metu
gv.
ir
kurti
pramone
tiest*
<y
olžšildvsi.
tai
spaudžiant
gautvbos
programos
vykdymas
nuėmė
draudimą...
MARVO ENTERPRISE. <1G>
šventa mokslą savo nosi 111 Grand St., Brooklyn. N. Y. vena revoliucijos laikotarpi, kelius ir vieškelius, didinti si dusyk tiek sulties.
dabar yra National Housing
Ab.

Įdomus Dalykai
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Penktas puslapis

KELEIVIS^ SO. BOSTON

tytų tautų: slavų, vokiečių dirbti, kada tamsybių kam- vartotojų koperatyvams, ve- mo ginklas ateityje gal bus dabartiniu metu yra stip
• skandinavų
i
>•
i •
_ __paii dygsta,1 kaip grybai
u. • _ teranų organizacijoms, ar- pavandeninis laivas, kur riausias pasaub. je ir tik An
ir
turima
savų
ba palikti ir valdžios ra n- galės priplaukti arti priešo glijos laivynas galėtų prie
vardų. Krikščionybė Lietu- lietaus,
žemės ir paleisti atomines, šintis musų laivynui.
Laisvamanių
Pritarėja*,
koše.
vai davė vieną dykaduoniui
pasakyti
teisybę,
bombas iš arti į parinktus,
Detroit, Mich.i Reikia
luomą — kunigiją, o vals
kad aiškaus plano dėl vai- taikinius.
Yamašita Pakartas
t
Francijos Mainieriai
tiečiams skurdą ir pažemi
PAJ IEŠKOJIMAI
Amerika turi laikyti, sa-j
Garsiausias japonų karo* Francijos darbininkų uni- nimą. Lietuviškai laisvąją Valdžios Fabrikai džios dirbtuvių tvarkymo
Prašau liciivic. kurie yra apsigy
nesimato. Greičiausiai pa-1, kė adm. Nimitz, ne mažiau! venę
vadas, “Malajų Tigras,” ge-jos padarė sutarti su Itali- mintį Lietuvoj pirmas ėmė
netoli Lak l -p s. N.
kad
ims viršų ta nuomonė, kadį319 karo laivų, visada pa- parašytų mai:. prHuolami savo ad
nerolas Yamašita, kurio va-Jos unijomis, pagal kūną iš skleisti Simas Daukantas,
Per karą Amerikos
kų busiu labai dėkingas.) 11)
dovybėj japonai užkariavo' Italijos j Franciją atvažiuos parodęs senovės lietuvių do riausybė pastatė daug dirb'valdžios dirbtuves reikia siruošusių ginti kraštą ir tu- resą, užGEO.
ČIŽINAUSKAS,
Singapore, paėmė Bataan 20.000 angliakasių dirbti i rą ir taurumą; jį sekė Dr. uvių. yisę dirbtuvėms pa ’ greičiau perleisti privatiš-ri turėti 1,079 karo laivus 1158 W. 15th St., Chicago 8, III.
pusiasalj ir gvnė Filipinus,'Francijes anglių kasyklas. Kudirka, Dr/ Basanavičius, statyti ir įrengti musų val kiems biznieriams ir tuo bu-, pirmoj atsargoj. Laivynas Juozas Kručas, tremtinys Vokieti
liko pakartas Filipinuose. Jį Francijai labai trūksta ang- Dr. šliupas iki musų laikų, džia išleido 11,200.000,000 du pabaigti tą visą kiausi- turi turėti 500.000 vyrų ir joj, jieško savo dėdės Antano Ma
58.000 karininkų. Amerikos jausko, kilusio iš Panevėžio apskr.,
mą.
pasmerkė mirti Amerikos liakasių, o Italija turi dar£mė krikščionybės atsto- dolerių.
vaisė., Druskių kaimo, pas
E. P. apsaugai reikia turėti 53 už Šimonių
karo teismas užpapildytus bininkų perteklių. Valdžios vams apie 400 metų iki lie
kutiniu laika gyvenusio Manchcster
Kaip tik karas pasibaigė,
jūrių bazes — 33 Pacifiko mieste. Jieško jo sesers Veronikos
žiaurumuskaro metu.
leido tą reikalą sutvarkyti tuvius atgrasė nuo tautinės valdžia nutarė tas dirbtuves
Juozas Kručas, ir Albinas
darbininkų unijoms.
tikybos (ugnies garbinimo) _ erleisti, parduoti ar išnuo- Amerikos apsauga salose ir 20 Atlanto vande sūnūs,
l’ajėtia. Adresas toks:
nyne
ir
Karibų
juroje.
Albanijos Karalius
— ~
.
Lietuves liaudis lėtai ir tin- muoti, privati š k ie m- biznie
KRUČAS JUOZAS.
jurose
Kanados šnipai
ojai linko krikščionybėn. riams. Bet oi ka.s, iki šių
Oro laivynas turi būti vi- 1220-A Ca . p. 25 Asscmbly Center,
I Egyptą atplaukė iš An
so<) Cont.ro Unit.
sada pasirengęs pakilti Į
glijos buvęs Albanijos ka- Kanados valdžia tęsia ru- 'Todėl ją išraut reikia jnoks- metu vasari-.. 1 d., dar tik
B.A.O.R. via Great Britain.
ralius Zog. Kada italų fa-^ky šnipų gaudymą. Šias lo ir laiko
130 dirbtuvių yra par Admirolas Nimitz. liudv-įorą ir turi susidėti iš nema- Pajieškau darbininko ant farmos
šistai užpuolė Albaniją, jos dienas suimti dar sesi sni£ja laisvamanių sąrysis tai
duotu, o visos kito< dar te damas kongrese, sakė. stip- žiau. kaip 3,731 orlaivio. Iš arba draugo apsivedimui, ne^enesnio
karaliukštis Zog pabėgo i Pak kurie tarnavo Rusijai. kajp tik reikalingas. Joks belaukia savo eilės. Parduo rus laivynas ir orlaiviai ga-,to skaičiaus 2,180 orlaivių kaip 1-5 įru-tų. Turi būt teisingas
r ne girtuoklis. Del plates
Angliją. Dabar Albanija Suin?tųjų tarpe yra “aukš- pažangesnis lietuvis krikš- tos dirbtuvės, nagai savo S Ii apsaugoti Amerika nuo turi būti ant orlaiviu nėšio- žn-.čgus
nių informacijų rašykit:
(10)
pasiskelbė respublika iŠ Ru-/ų” žmonių. Valdžios piane- ėioniu ar kryžiaus tikybą vertę, sudaro tiktai 4'ė į j uolinio atominėmis bombo- tojų.
J. M. UGRA1TIS.
Route 1, Aibion, Pa.
sijos malonės, c jos karalius s\mąs sako. kad suimtųjų negaĮ vadint lietuvių tikyba dirbtuves' Įdėto kapitalo.
mis. Pavojingiausias puoliAmerikos karo laivynas
rengiasi gyventi šiltajame giminės ir draugai kels d i- nes j j smurtu lietuviams ant
Musų valdžia statė per1
Egypte.
*
|deli triukšmą dėl šnipų a- • metta įr visa lietuvybei ža
-------i ręsto.
; iįnga. Laisvamanybei dirva karą įvairaugias • sėtuves.
Rusai “Taikosi”
,
MandžurijTuždara
Į>>»« ’Y ~>aU išarta- , eikia a Jei privat-s biznieriai ne
Mandžurija
Uždara
galėjo išpildyti valdžios už
Sovietų valdžia suteikė t ,I Man
džmjų nuvvko
Mandžuriją
nuvyko 10
10 ket- set-_
laisvamanių sakymų. c karui reikmenys
sovietų
visiems
.Jn„i„ 5,,,..!
Susitveręs
, lx. . pilietybę Y^^.amerikieečiu
ir anglu
žurbaltiesiems rusams Kinijoj ,nalistu Rusai tuos žurnalis- sąrysis iš kuopų su vado buvo reikaiingi. valdžia bu-'
ir Mandzunjoj. Baltagvar tus suėmė ir pastatė po sar vybe. galėtų labai daug nu vo priverta pati statyti
diečiai pabėgėliai didelėse gyba. Paskui rusai žurnalis- veikt: leist knygas tyrai dirbtuves. Tokiu dirbtuvių
iškilmėse priėmė sovietų pi?“itus pavedžiojo po kai ku tautinės ir pneštikybinė stojosi visoj Amerikoj. Vien
iri krypties; knygas, kuries pa 1 dirbtinos gumos dirbtu-’
lietybę ir davė nriesaiką uz- riag Mandžuriibs vietas
miluti caią n gaibinti Ru-j įuoy jgVa,.g jauk jg Mandžu- rodytų krikščionybės men ves valdžia |>er kaią buvo i
sudėjusi 700 milionų dole
sijos naują valdovą Juozą j
Mandžuri ja vra
yra kinu kurną, lyginant su Azijos ti rių. Sintetinės arba dirbti-'
Staliną.
žemė. bet rusai ten gaspa kybomis: budizmu, konfu nos gumos fabrikai per ka-:
cianizmu ir net magometo
doriauja.
uizmu. Krikščionybė yra rą buvo būtinai reikalingi,
“Ženkit Pirmyn”
žydros podukra, joje daug nes natūralinė gumos nebuRaudonosios armijos įku-j
Indonezijoj Vaišės
rimo dienos minėjime, va-’ Anglų karo policija sura- kas imta iš romėnų ir grai vo galima ga iti. 0 be gugazr
kasaric 23 d.. Stalinas išleido do viename Sarabiios mies- ke pagoniškų tikybų ir ji mos.kaip ir be gazolino.
riauti
negalima,
a.
Tokių
gllb
isakvmą i Rusijos armija ir to name 3 000 galionu ūž toli savo dera negali prilyg
mos
dirbtiniu
per
karą
patame įsakyme sako karino- nuodyto likierio. Policija ti buvusiai lietuvių ugnies
statyta dauu. 0 dabar jos
menei žengti pirmyn, stin- sako. to gėrimo butu užte- liaupsinimo tikybai.
rinti užkariavimus ir stove- kę visai anglų kariuomenei
Prie laisvamanių sąryšio bus parduotos ar išnuomoti didžiųjų bolševizmo lai- ir visiems Sarabijos gyven- galėtų dėtis socialistai ir tos. jei atsiras kas ja per-,
mėjimų sargyboje.
tojams išnuodyti.
kemunistai. jų sritis politi-Į ka ar nuomoja.
nė. o laisvamanybės—dva-‘ Chicagoje per karą val
siniai-protinė, kovot prieš džia pastatė didelę Chn sler'
Į antmestą tikybą—krikščio- orlaivių dirbtuve, kuri iždui,
kainavo 153.000.000 dole-i
’ nybę.
j Galima neperdėjus pasas- rių. Dabar ta dirbtuvė via!
kyti: lietuviai paskiausia 'parduodama, bet dar nėra
pirkėjo. South Bend. Ind. Į
Laisvamaniai Gyvi į?i . .
krikščionybę.priėmė, ir pir vra
i
•
•
•
pastalA-pi didelė mętoi'U;
*
į norjs lik Su pa«a KiVlFCių. miau negu kitos tautos jos
v. , .
-__ _ ./žinoma. toks lepšė pačios atsisakvs. Kad ir tiki lietu- dirbtuvė, jos vertė yra 40
Kiekvienas pažangesni,j itak - if valdžioj’Hekį
doleriu.
* -Ti irgi ne
j vjaį nėra tiek siauramaniš- milionų
asmuc skaitosi laisvamanis,!
laisvamanis,’;v
* “‘ /J’
J
Illiopolis mieste,;
net jei ir besilaiko antmes-! Šie reiškiniai laisvamany- kai tvirti krikščionys, kaip parduota.
Illinois
valstijoj,
armija per!
tosios lietuviams krikščio- ; bės atžvilgiu yra vieni blo-Į’enkai. Su lietuviais galima
karą
pastatė
traktorių
dirb
niškos tikybos reikalavimų; giausių. jie trukdo susikuo- kalbėtis tikybos klausimu tuvę. kini kainavo 34 milio
socialistai, komunistai ir di rimui ir silpnina susikuopu- ’aisvai. Todėl laisvamaniam nai dolerių. Ją irgi galima
džioji dalis tautininkų—lai- šių ryšius
nėra sunku plačiau mąstan
svamaniai. Neperdėjus gali-į Laisvamanybės užduotis ti lietuvį laisvamanybėn pa pirkti.
Dirbtuvės, kurios valdžiai
ma sakyt — du trečdaliai!plati, tikslas kilnus; laisva- kreipti.
kainavo
mažiau 5 milionų
Amerikos lietuvių — lais- manis privalo ne tiek žo-i
Arimantas.
dolerių,
vra
vadinamos “vi
vamaniai. Tūli kad ir lanko: džiu, sausu pamokslu, kiek
Ar jurininkas tekfonuoja namo iš San Franci, co; ar
dutinėmis.” Tokių vidutinio'
jus šaukiate drautrus toli nuo Naujos Anglijos ... si
bažnyčias bei laikosi krikš-Į pavyzdžiu ir gyva veikla kiLAISVAMANIU
dydžio dirbtuvių valdžia
nauja tūba praleis daugiau pas i kaltieji mt) ir greičiau,
čionybės (papybės) patvar- tus mokyt, savo pavyzdin-i
REIKALAIS
turėjo
1.110.
Iš
tų
dirbtuvių
nes
su ja galima iš karto daryti šimtus tolimų tele
Rymų, tai daro ne dėl įsiti gu gyvenimu parodydamas.
fono
pasikalbėjimų per viena vielų. Ir dėl to tolimas
650 gali tuoj pat pradėti ga
kad iis gali puikiai gyvent
kinimo. o dėl mados.
susisiekimas
bus pigesnis. Ji žada didelių dalykų ir
“Keleivio” 7 nr.. vasario minti taikos meto išdirbi-Į

Šiuo mastu matuojant, ra be lietuviams smurtu pri
televizijoj.
Nes
ši tūba, “6 AK5/’ padaugina prane
,
13 d. yra gera polemika ir
Iki 300 vidutinių dirb
sime daug lietuvių kad ir mestos tikybos saitu ii ku' kritika: kur dingo laisva nius.
šimų bei televizijos vaizdų skaičių, kuris gali būt
tuvių vali būti pritaikytos
siunčiamas tuo pačiu radio keliu.
lankančių bažnyčias, o bet nige patarnavimų, ir jaus maniai?
taikos
Gamybai,
bet
reikėtų
tis
laimingu.
gi netikinčių į krikščionybę,
Per 30 metų Bell Telcphone Laboratorijų moksli
Bet pats klausėjas ir at T'akeisti mašinas. Labai ma
Jokiai kitai tautai krikš sako,
ninkai nuolatos tobulino elektroniškas tūbas. Ir jie
kaipo išganingąją tikybą.
kad juos, laisvama žai yra tokiu dirbtuvių, ku
tęs savo da:ba toliau, kad jus galėtumėt turėti ge
neatnešė tiek žalos, nius, daugiausiai
Apgailėtina, kad laisva čionybė
sulaiko su- rios visai netinka taikos lai
riau. į telefoną pasauly.
nelaimės
ir
pažeminimo,
maniai neturi vienybės, nė kiek Lietuvai. Atgabentas tamsėjęs elementas. Ne tik ko gamybai.
sąryšio. Laikais Dr. J. Šliu krikščionybės ženklas kry anatiški komunistų pasekė Del valdžios dirbtuvių A-į
jai, bet ir iš buvusių socia menkes spaudoje ir kong-j
N E W E N G L A N D T E IE P H O N E & TELEGRAPH C O.
po ir kun. V. Dembskio,
lėmė lietuviams skurdą, listų
yra tokių, kurie laisva- rese daug kalbama. Kon-’re-'
laisvamaniai gal geriausiai žius
ir visišką ištau- TU’.nybei kenkia. Žinoma,
tvarkėsi: išleido kelias kny pavergimą
inimą.
Todėl
kryžius lietu n visi. Pilnai protaujantis se vyrauja nuomonė, kadi CLEVELAMH) LIETl'VIV ŽINIAI
geles ir turėjo savo laikraš viams yra skurdo
valdžia, turi, kaip gulima Biblijos Studentų paskaitos atsiir paženebus priešingas •Teičiau, tas dirbtuves P^5’- buna kas septintą dieną, pradedant
tį, kin i pats Dr. šliupas lei mmrn.o ženklas, io Lietunuo -5 vai. vakare, ant I eck
LIETUVOS KESPUHLIKOS
laisvamanybės judėjimui ir duoti ar išnuomoti niivatiš- lygiai
do ir rėdė.
Hali. 1416 East 82nd ir 'Vade Park
vai
nelemto
ženklo
dėka.
L,.
cirn
...
kelio iš amžinos kiems biznieriams. Spaudo Avė.. Cleveland. Ohio. Įėjimas 82nd
Nemalonus reiškinys pas Vokietija. Lenkija ir Rusi ’
I STOIil J zl
Street. Jurgis Vanagas kalbės dviem
laisvamanius, kad jų tūli 'a Lietuvos valstvbė suskal tamsybės į šviesesnę ateitį. je kartais reiškiama nedrą temom
: <‘Pievo Karalystė Nebetoli
T. .
, .x
Visi protaujantieji socia- si nuomonė, kad tas dirbtu ir “Jėzus Kristus bus Karalius.’
nariai priguli prie sąryšio,
SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
e,
įe.uvos
saskmton
pra-įij
s
f
aj jr laisvamaniai žino, ves galima butų parduoti
(8)
m' ką nario duokles bei mo lobo. naneige Lietuvos ---x
kad laisvamanybė padeda
kinantieji kitus laisvamany 3
Šitas veikalas parodo, kaip nao i'J Jo metų
5.J.r_'Įet,Įvl?k.?J9 ka,.b.a-,'!z-tni<laiyti akis darbo žmoniNAUJAS KAINU TVARKYTOJAS
bės dėsnių, patys jų nesi d«mauge
revoliucinės Lietuvos spėkos '• ’ė k
su
visa, kas turėjo lie ai ir padeda verbuot ir al
laiko. t. y. patys elgiasi, tuvio žymę.
caro valdžia, ir kaip tuo ; -ir'..; .r.- j kunigai
Ir jiems, tiems;
pimai protaujančius
kain tikintieji: lanko mal atėiunams, valkatoms,
revoliutą valdžią rėmė ir gyni .k; ; [  narius i socialistini judėji
dyklas, šaukiasi kunigo ve kščionybės skelbėjams kri
s paliuocija paėmė viršų, kaip Luti.va
se
dyboms ir krikštui, namie kėsi su lietuviais apsidirbti. mą. O tikras socialistinis ju
buvo apsuota iš po caro vald/r s ir aip
dėjimas yra geras pasaulio
taip nat seka tikinčių pa
skelbta respublika, .’rid- is I i. ' - s; ilvnosutrempus stambiau- darbo žmonėms ir to niekas
pročius, laiko kryželius. Ka Mat.
tas žemlapis parodo da' irtis.ės I iet'nvos ru•ią’i lietuvybės ramstį, lie negali užginčyti. Bet nelai
lėdose nuošia eglaites ir tp. tuvių
knčius
bežius
ir kaip šalis yra ; idak.t.i į
tikybą, lietu mė yra tame. kad prieš laisTas kaip tik ir meta pilką viuose tautine
o. kaip
Tai yra vienatinė kny
ki n ;
nebeliko atsparos nė , vamanių veikimą yra vedadėmę ant laisvamanių, dau ’avigarbos
išrodo.
gimė Lietuvos Resp 1:- a 11 k..;;
jausmo, nes K/ ma tamsi propaganda.
gelį pažangiečių atgraso
Čia telpa visi svarbos’ •
uviai nė rašliavos, nė r^ -i Aš !r
gj nenu
irgi
neriu girnen
girdėti 13
iu ssrvšic.
si) lw)|mojo Seimo nutarimai, ' . ■ <
o.
kas
li
’
OS
rasvtais
padaĮaisvamr.nbi
rašvtoin
ir kal. .
.
laisvamaniu rašytoju ir
Man pačiam daug teko v.mais
•vii - visų
ševikais,
sutartis
su
latviais,
a;
junjrtn netnreio to- bėto j„ apie- ju j.- dal.bus Aš
Girdėti: “Tai kas. kad jis
mušiu su lenkais ir tt. Vra b-r r.e
ga.
didelis agitatorius,
sakosi laisvamanis, priklau Ir i ką kr. žiodai per len-,;^
tiesiog žibintuvas, koris apšvieti: VI
l.iesąs prie kuopos: jis deda uis-vokiecius primetė, no- |bet tiktai patarėjas. Aš
tuvą
iš
lauko
ir
iš
vidaus.
si >r daro kaip tikintieji; rom-nenerom palengva lie-, daucri.U! laiko turėdavau
$L00
Kaina.................................................
tai kam dar ten kokios kuo Pu įai pneme _ Jai bu\o pra]ejsti su unijomis ir šiaip
į pagal mano supratimą, kas
pos reikia!’’ O tekiu buvo zutbutims pasirinkimas.
K L LEI V IS
Apkrikštiius lietuvius vi- neša nauda darbo žmonijai.
daug: laisvamanis ir dar
eti. Mas*.
f»36 Iirda<lway.
Kairėje matosi Paul Porter. naujas kainų ir algų
karštas laisvamanis, iki ne-i šame krikščioniu vardvneįBet aš irei noriu girdėti i§
vedos, kai tik vedė — su-J nepaminėta nė vieno lietu- draugu laisvamanių. O da- tvark'toias, kuli prezidentas paskyrė buvusiojo tvarlepšėjo. pasiteisinimui sako-! visko vardo. Kitų apkrikš-i bar kaip tik laikas ką nors kytoj<: Chesterio Bovvles’o (dešinėj pusėj) vieton.
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"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

j LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.
Bažnyčia sako, kad baro, o moka- Į

ŠJ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Kaip Užtikrinti Sau Gerą Sveikatą
ir Ilgą Amžių
Rašytojas Dickens yra ją nuodysim ir kitaip skriau
pasakęs: “Kas išleidžia sim, nuolat save ramindadaugiau, negu uždirba, tas'mi, kad nuo “vieno stiklenusigyvens.
į lio ar nuo vieno eigareto
Tą pati galima pasakyti nenumirsim.”
Kas nori būt sveikas ir il
ir apie sveikatą. Kas nori
gai
gyventi, tas turi savo
būt sveikas ir ilgai gyventi.*
tas turi taupyti savo svei sveikatą taupyti.
Abėcė.
katą.
Bet kaip ją taupyt?—pa
I
klaus skaitytojas.
Atsakymas: vengti tokių Ar Galėtume Gyvent\
dalykų, kurie neša sveika
be Vandens?
tai žalą!
Štai keletas praktiškų pa
Kai audra sudaužo laivą,
tarimų :
išsigelbėję jurininkai nepra
.Alkoholis nuodija kraują, randa vilties, jei turi su sa
tcdel negerk svaiginamųjų vim geriamojo vandens.
gėrimų.
Ners maisto ir nėra. bet tu
Nikotinas yra nuodas, to rėdami vandens jie gali gy
dėl nevartok tabako.
venti kelias savaites. Juri
Tejinas ir kafejinas taip ninkai tatai žino.
gi kenkia sveikatai, todėl
Stipriausia tvirtovė visa
negerk perdaug arbatos ir da turi pasiduoti, jeigu prie
kavos.
šui pavyksta atkirsti jos
Ilgas ir sunkus darbas! vandeni. Be vandens žmo
nuvargina kūną, todėl ne gus gali gyventi tiktai ke
persidirbk.
Parodom čia kelis naujųjų skrybėlių pavyzdžius. Jos nešiojamos ant
lias dienas.
Sveikatai būtinai reika
vienos ausies. Kartais gėlių virtibė kabo iš vienos pusės iki pat peties, o ki
Išskyrus orą, vanduo yra
lingas geras poilsis, todėl
tas
galvos šonas visai neuždengtas.
reikalingiausias daiktas gy
gerai išsimiegok.
viems daiktams. Apie du
Nutukimas apsunkina gy trečdaliu suaugusio žmo stiebo grioveliu i kelmo vi
VILIJA
venimą ir trumpina amžių, gaus kūne sudaro vanduo. durį ir palaisto žemę prie
todėl nevalgyk perdaug, Net kietųjų musų kaulų pat šaknų. Svogūnų laiškai
Vilija, musų upelių motutė.
nenutuk.
narveliai turi apie 30 nuo sugena lietų į kiaurus savo
Dugną tur aukso ir veidą, kaip dangų;
Visi mes žinom, kad čia šimčių vandens.
vidurius, tuo budu duoda
Vandenis semia lietuvė sesutė,
paminėti dalykai kenkia
drėgmės
galvelei.
Slidžia
ir veidu skaistesnė už bangą.
Kiekvienas
žmogaus
kū

sveikatai, tačiau nesisten—
giam jų vengti. Kiekvienas no narveli? turi būt skysčiu
Suaugusio žmogaus kū
Puikios, malonios pakalnės ties Kaunu:
ir kiekviena iš mus galvoja apsemtas, kitaip jis nega nas per vieną parą išeikvo
Ikiošia jos tulpėmis Viliją srauną.
lės
atlikti
savo
darbo
ir
1
taip: “Na, nuo vieno stik
ja
iki
pustrečios
kvortos
Myli
lietuvę gražesnis jaunimas.
lelio ar nuo vieno cigareto žmogus bus nesveikas. Be vandens. Jis išeina alsuo
Negu kad rožių ir tulpių audimas.
vandens negali veikti nei
juk nenumirsiu!...”
jant, prakaituojant ir išsi
alsavimas,
nei
virškinimas.
Tiesa, vienas durna? ar
-v • v
valant. Todėl, kad musų
Yiiiisi
nor IIZ'
ni^Lra
__
"*■
“Kaimn
— */**/«* nakalnėe
VL7 Į^-VI
V'IZC*--vienas gurkšnis i kapą ne “VI r^Mvuivrrra?
kūnas
galėtų
tinkamai
veik

Nemuno jieško ir žiedus palieka.
Augmenys taipgi suside
nuvarys. Bet nelaimė, kad
ti, mes turim nuolat gerti
Liūdnai lietuvei ašarėlės byra.
da
daugiausia
iš
vandens.
“vieno” niekam neužtenka.
vandenį
arba
valgyti
skys
Nes numylėjo kito'krašto vyrą.
Bet kadangi negali vaikš
tus
valgius.
Nauias garlaivis gali per čiot ir vandens jieškoti, tai
Mylimą Nemuns, smarkiai apkabinęs.
plaukti Atlantą per didžiau jie turi išsidirbę savotišką
Neša pro kalnus, j>er tyrų platybes;
sią audrą, ir vistiek išrodys būdą pasidaryti vandens at
APIE
VALGIUS
Glaudžia su meile prie šaltos kratinės
naujas. Bet jeigu jis per sargą ateičiai iš lietaus la
Ir kartu skęsta į marių gilybes.
plauks 150 kartų, iš jo bus šų. Pavyzdžiui, rubarbo la
Žuvis su Krienu Sosu
pai būna tain išaugę, kad
tik laužas.
Tu save lygiai svetimam pašvęsi.
Taip pat bus ir su musų neleidžia lietaus lašams nuo
Žuvį reikia išvirti čielą su
Brangią tėvučių apleidus šalelę.
sveikata, jeigu mes nuolat savęs nukristi: lašai nubėga
šiais prieskoniais: Įdėt dras
Ir. lyg tarp marių užmiršta, paskęsi,
kos.
pipirų,
cibulių
ir
petBet dar liūdnesnė, lietuvė našlelė!
KEISTAS ROMANSAS
ruškų. Žuvis turi būt stam
bi ir nenerdaug kaulėta. Iš
Širdį ir upę sunku suturėti.
viru?. išimti ją iš vandens
; Vilijai bėgti, ;mergąiiei mylėti!...
atsargiai, kad resna-dyti ir
Vilija skęsta į Nemuną mielą,'
padėti ant ilgos lėkštės, IsJ
O bokite liūdi mergužėlės siela.
vandens, kuriame žuvis vi
rė, reikia padaryti šitokį so-;
A. Mickevičius.
są:
(jiuinmiu v ei tunas/.
1 šaukštas sviesto ar marga-f
rino.
1 šaukštas miltų.
1 puodukas vandens, kuria
me žuvis virė.
2 šaukštus rūgščios Smetonos.
1 šaukštas šviežiai sutarkuo
tų krienų.
1 šaukštas sukapotų petruškų lapelių.

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai i
kaipti Nojus butų galėjęs surinkti i*
velias dienas visų veislių gyvūnus,
! kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu. nūs prastoj savo arkoj sutalpinti?
į Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO
j kuriuos negali u
-ardi/iu SENOVĖJE?
v
.

tai kitų klausimų,
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
Panašios knygos lietuvių kalboje
5- aiškiai išdėstyti šitam veikale. Į iki šiol da nebuvo, čia aprašyta koir
- Kas žodis
- —tai kius dievus garbino senovės indai bei
Knyga be galo> įaosmi.
faktas; kas sakinys—tai naujas ku arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
nigų argumentas griūva. Mokslas ir lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
mokslas nuo pradžios iki galo.
25c kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal MATERIALISTIŠKAS
daugelį autorių parašė Iksas. Antra ISTORIJOS SUPRATIMAS.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias moŠi knygelė aiškina proletariato fiI kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa
' Parašė Z. Aleksa.
40 pusi......................................... 10c. gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę.
j
Kalba labai lengva. Knyga protau
TABAKAS.
jantiems darbininkams ceapkaii Kaip jis žmonėms kenkia. Liau nuojama. Kaina
26c.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
daugelį iš gyvenimo patyrimų paI rašė K. Stiklelis, So. Bostcn, Mass. SOCIALIZMO TEORIJA.
1909 m., pusi. 63......................... 25c.
ŠIS veikalas trumpau, tr aiškiai*

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo' gas NAŠLAITE. Parašė K. S. LieĮ tuvaitė. So. Boston, Mass.
i 1914 m.., pusi. 23...................... 10c.

NIHILISTAI
Tragediia trijuose aktuose. Veikalas perštato nužudymų caro Aleksandro II. Labai puikus ir nesunkiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c.

I

faktais partnio. Kaip iki

Kritės:

; draugijos fonuos, ir kodėl turis bot! pakeistas kapitalizmas Ra it.s
Į

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IK VALGYT?

Valgyt ir gert reikia .dėl tu. k.0
atšaus nepaga vojęs žmogų,
Bet dėl ko gi norui ? Del ko be valgio
tmogua silpsta? Ir driko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas nia
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė D-ras G-mus. kam* .. I5e.
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų KURGI VISA TAI NYKSTA?
bažnyčios autoritetų ir faktais paro
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
do, kad jis nėra joks Kristaus vie žmonės kuria per amžius ? S, mtn
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 guojantj politiskai-ekonuiniškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos *•
cialden.okratų teoretikas Kari Kauta
yrg'B g~8~8'B S S'»~g-g~S 4 8 88'fl'8~g~8~^
ky.
Kaina .................................. lo»

na viena rašytoja, kuri viPR./ALGYT ŠAUKŠTU , sados parsitraukdavusi tu
—------. žolių iš Indijos, kai ruošdaAr girdėjote, kad protin- Vosi rašyti naują knygąJ
i žmones ateity gale? būti Bet rašant paskutinę nove-į
daug protingesni, nes proto ię jai tos žo}ės pristigę ir ji
ęalės privalgyt ' aip kopus- negalėjusi pradėtojo darbo '
^3 ■
užbaigti.
Ir tai ne tušti žodžiai, ne
Prof. Weils sako, kad ūži
kokio balamuto kalba, bet poros metų jau nereikėsią
Ištrink miltus ištirpytam North Carolinos valstijos tos stebuklingos žolės iš Insvieste, supilk puoduką žu Conservation and Develop- ( dijos importuoti, nes North
vies sriubos, Smetoną ir su ment Departamento autori-' Caiolina galėsianti šios šalies rinką aprūpinti. Kiek
dėk krienus. Viską gerai su tetingų vyrų pareiškimas.
vienoj
krautuvėj busią gali
maišyk ir užvirink, kad suJie sakosi atradę tos valtirštėtų. Užpilk sosą ant žu stijos pelkėse augant tokį'ma nusipirkti džiovintos
vies, pabarstyk petruškom. augmenį. kuris labai aksti- centelės.
Visa tai skamba labai
papuošk lemono riekutėm ir nančiai veikiąs protą. Tą
įaugintais burokėliais. Sta- augmenį jie vadina Centella moksliškai ir įtikinančiai.
lan galima duoti karštą ar Asiatica. Iki šiol jis buvo:™* ar galėsime proto priba šaltą. Gražiai atrodo ir randamas tiktai pietų Azi-Iv’a^^1 šaukštu, tai lieka
gardus valgis.
joj, būtent Indijoj.
^ar Pamatyti.
1 Botanikos profesorius B.
TINGINYS
M. Wells, kuris studijuoja
ĮVAIRUS PATARIMAI
North Carolinos augmeniją,
Jonas buvo tinginys.
Sumrltą kavą reikia lai sako, kad tasai “proto aksBlogas vaikas buvo jis.
kyti aklinai uždarytam in tintojas” priklausąs morkų
Išdykavo, nesimokė.
de. Verdant patartina įber- giminei. Indijos išminčiai eSunku rasti kitą tokį!
ti žiupsnelį druskos. Kava są tokie išmintingi dėl to,
Blogas vaikas buvo jis.
bus daug tyresnė ir skanes kad mėgstą gerti iš to augTas Jonukas—tinginvs.
įmens padarytą arbatą. Vie-į
nė.
“Jiira.”
nas indų žynius esąs įsiti-'
—o—
Viršuje: Mrs. Margaret Neal divorsavo savo vyrą
Verdant bulves košei, rei kinęs, kad tokia arbata ga-' Pakalbink biznierius pa
ir atsisveikindama jį bučiuoja; paskui jį įpiršo tą žmo kia jas smulkiai supiaust.v- linti iš idijoto padalyti ge-' siskelbti “Keleivyje,” pagų savo jaunesniąjai seserei A nitai ir buvo jai vyriau ti, tuomet greičiau išvirs ir nijų.
! garsinti savo biznį tarp liesia pamerge. Apačioje: jaunavedžiai bučiuojasi.
kuras susitaupys.
Los Angeles mieste gyve-! tuvių
9-

Jei nori žinoti, kaip senovėje Iieta• iai gyveno, tai perskaityk šit* kny*ų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėję
Jauj pučių, o žmonos po kalis vyrua.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 6<te.

Dovana
Geriausia dovana yra
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui
“Keleivi.’’ Tegul jis
lanko ji per 52 savai
tes į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’
jam teiks nauju žinių
ir primins aukotoją.
“Keleivis“ kainuoja
tik $2.50 metams.
“KELEIVIS”
636 Broadway.

So. Boston 27, Mass.

ĮA8.fl.a a fl 2 a g g.

................. 1

Pekla
brošiūra su peklos
ŽEMĖLAPIU IK EI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė

A. M. METELIONtS.
Kunigai gųsdina tamsu*^
iur amžina peklos ugni
mi ir ui pinigus apsiima
Kiekvienų išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad
/įsa uu yra melas ir apcavyzts, asa paUaa y»«al nėra. Jisai parodo,
ud toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk
oekla. dabar kapaatal aa<a Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.
Karas 25 centai.
Kaysa
/te” Kaygyaa.
IM BB0ADWAY.
90. BOSTON. MASS.

t aipgi ir paa

A. M. MTKJONJ
Avųoua,

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaų to*
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
379 puikiais paveikslais, perstauan
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knvgų niekas nesicai
lės. 382 puslapiai. Kaina
$1.06

0Ž1AN BAMBOS SPYčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje kurgi*
je telpa net 72 “Džian Bamboj spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humori*
tiški straipsniukai ir juokai Antra
pagerinta laida. Kaina ............ 25«

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apy»«kua. <1/ n«
užsitikintia Vyras;
Zyumu t.iria
(3J Klaida; (4/ Korekta Juat noro
doma kaip žmonės paikai tiki i vn»r
kius prietarus, burtu* ir tt. ... Ik/

ALKOHOLIS IK K1 DiKlAi
Arba kaip tėvų *nrtujaun
-įamiej] genniai atsiliepi* jų
-.arus. Kas yra srr>a tikisi kaus i*or»
būti kūdikių tėvais, tiotinai turėtų
verakaityti Sitų knygutę
!9*

EILES IR STRAII’SNIAI.
Šioj knygėj telpa 23 gražios eile*
daugybė straipsnių juoku ir tt.
Puikiai iliustruota Kaina
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
Labai įdomi Knygutė šituo svarfe:u
klausimu. Jų turėtų perskaityti k sele
nas katalikas ir socialistas. Parašė
'E. Vander.elde. verte Varduna*.
J Kaina ......................................... lOe.

KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, todėl u»
negali tikėti. Pilna argum.-rpu ku«“U
nesumuš joks jėzuitas. Kaina t«-»
knygutės ....................................

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nao
_ įų, labai gražių ir juokingų monolo
į rų ir deklamacijų Visokio- temoadarbininkiškos.
rrvoliucionieriakoa
tautiškos, humoristiškos ir laisvame
niškos. Visos skambios, visos gero*
Tinka visokiems apvaikščiojimnms
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. žSr

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romo*
oopiežiaus kunigai nesipačiueja Ci*
išaiškinta visa jų bepatystės istoriia
jos pasekmės ir doriškas dvasiskijo*
nupuolimas. Šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas b
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terjs, dukterjs ir mylimosios nepa
pultų j tokių kunigų globų
Parašė
kun. Geo. Tovmsend Fog. D D., «u
lietuvino Ferdinand de Famogitia
Kaina .........................................
28r

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti Paras*
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūri
ta ir papildyta laida. Kaina .. £bc

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai Zm«nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roję
visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ii
knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ...................... 25*
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Septintas puslapis
km., Kražių vai., Raseeinių apskr.,.

Vitkauskas Antanas, iš Viduklės,

APVOGĖ “ŠVENTĄ VINCENTĄ”
už tarnaitę, saugau jų vai-,
Raseinių apskr.
gyv. Chicagoje.
Wally arba Valilionienė-\ iltrikaiRimgailaite Elena, Lopaičių km.,
kuti ir kt. Su musų draugais.
tė Magdalena. Majoriškių km., gy
Tverų vai., gyv. Chicagoje.
nesusitinku,
nesusirašau.
Sauonis JoKugas, V itionių kaimo, venusi Floridoj.
W ai trak arba. Viltrakytė Kotrina,
Kaišedorių vai., Trakų apskr.
Mačiausi ir susirašinėju su
Majoriškių km., gyv. Ten Eyck St.,
Savickaitė
Marijona,
gimusi
Ame

Skelbiame laišką, rašytą limąją šiaurę — Jakutų že- Klemenso žmona Valerija.
' Brooklyne.
rikoje.
VVimerienė-Ramanauskaitė Otilija.
vienos lietuvės tremtinės iš mę. Janos pakrantėje besi-į kuri gyvena nuo manęs už,
Sitavičius Jonas, gimęs Pakruojo
Woit Leon, iš Joniškio, Šiaulių apvai.,
Panevėžio
apskr.,
gyv.
PhilaSibiro, -Jakutų autonominės; kuriančiame žuvų gaudymo 209 km. Sveika. Kaip aš
skrit., gyv. New Jersey valstijoj.
delphijoje.
Weriga-Indriškevičiutė Antanina.iš
respublikos. Laiškas, tiesa.'punkte iš karto dirbau prie' norėčiau, kad šis mano aša
Siusaitė Ona, Moluvėnų k., Luo
kės vaL, Telšių apskr., gyv. Chi Staroliškio k., Smilgių vai., Pane
rašytas jau gan senai—1941 [statybos, vėliau, gerų žmo- romis nulaistytas laiškas
vėžio apskr., gyv. Philadelphijoj.
cagoje.
metų sausio 11, bet jis nių (vietinių) padedama, pasiektų jus, Anicetai, tai i
Žakas Vincas, Kražių vai., KaseiSodeika Povilas, iš Jurbarko, gyv.
1 nių apskr., gyv. New Yorke.
mums daug plačiau nupasa- gavau virėjos vietą mokinių vienintelis ryšis su savaisBostone.
Zaranka Fabijonas, Leliūnų km. ir
Stankevičienė-Tauraitė Marijona,
koja tremtinių vargus ir internate. Ten buvo man (su Petru susisiekiu tik ofi
vai..
Utenos apskr.
iš Vekonių km., Kruonio vai., Kau
Zdanavičius Benediktas, Kuršėnų
kančias Sibire, negu kiti gera. Susipažinau su gerais cialiomis telegramomis).
no apskr., gyv. Xew Yorke.
Staškevičiai, Mykolas ir Stasys, vai., Šiaulių apskr., gyv. Chicagoje.
laiškai, daugumoje visiškai žmonėmis, bet, nelaime',
Rašykite man, Anicetai
Zatkevičių šeima, kilusi iš Vilka
gimę Kuršėnų vai., Telšių apsk., gyv.
viškio km., Laukuvos vai.
trumpučiai ir mažai ką tik susirgau sunkią širdies liga, siųskite man balzamą. Kad
Bostone.
Žilinskas Jurgis, iš U ūbavo, Ma
Sukau.skas Jeronimas, Šimkaičių
ro pasaką. Laiško autorė— keli mirtini priepuoliai atė taip aš iš Juozo gaučiau]
riampolės
apskr., išvykęs Amerikon
vai., Raseinių apskr,, gyv. Xew Ha
gydytoja. Sibire ji tapo kol mė kelioms dienoms man bent kelias eilutes, gal peri
1937 m., gyv. Pittsburghe.
ven, Conn.
Zaleskienė-Povi.aitytė Marė ir jos
chozo baudžiauninkė, vė sąmonę ir kartais visas gy ius tai galima butų, ar bent]
Šileikis Jonas, Užumargių k., Sa
dukterys
Bronė ir Viktorija.
laku vai., Zarasų apskr., gyv. Chi
liau statybos darbininkė, vybės žymes.
jums rašytą laišką gal ga-i
Z ienienė-NOreikienė-Girdzijaus kaitė
cagoj.
Ir štai aš jau po 2 mėn. lėčiau matyti?
ko rašymo metu buvo
Siaustas Juozas, kilęs nuo Mažei Ona, <hiktė Antano, Kalupio kaimo,
Vadžgirio parap.
kiu. gyv. Xe\v Yorke.
save viršininko — kažkokio vaikštau ir netikiu, ir mano
Likite laimingas, geriausi •
Žalimienė-Žilvytytė Julė, MozgaiTacilauskai, Antanas ir Motiejus, galio
km., gyv. Chicagoje.
NKVD budelio — tarnaitė, prieteliai netiki, kad aš esu linkėjimai žmonai ir dukrvBuivydžių k., Vilkaviškio apsk.
Zarumbaitė,
duktė Jono, Pustakievienu žodžiu, nereikalingu gyvųjų tarpe. Mano sveika tei. tebūna ji laimingesnė,
Tenzagolskienė-Daubaraitė Elena, mio km., Žaslių vai., Trakų apskr.
iš Radviliškio, gyv. Chicagoje.
žmogum, pasmerktu mirti. prigimtis, instinktas gyven nei mano du našlaitėliai.
Žilėnas Kazys, sūnūs Mykolo, iš
Tikisienė-Bajoraitė Stasė, Liepiš
Živelvtė Petronė, Iglinkos kaimo;
Mirti lėta ir kankinančia ti ir mažutė kibirkštėlė vil
Jūsų Antanina.
kių km., Šiaulėnų vai., Šiaulių apskr. Jevaravos vai., Mariampolės apskr..
Tutlys Domininkas, Petraičių km.,
mirtimi...
ties, kad gal dar apsimoka
P. S. Dėkoju už jūsų rū
Zdanavičius Mykolas, sūnūs Jurgio,
Luokės vai., Telšių apskr., gyv. Chi Žiežmarių vai., Trakų apskr., gyv.
štai šis laiškas:
gyventi, kad gal dar susi pestį paruošiant siuntini,
cagoje.
Bostone.
Valentai, du broliai, vardai neži
lauksime vieni kitų. o svar deia, aš jo dar nesu gavusi.
Zigmantavičius Petras, sūnūs Juo
“Mielas Anicetai:
nomi, gimę Jovaišių km., Leipalin- zo, iš Daujėnų, gyv. Chicagoje.
biausia
—
Aukščiausiojo
Ap

Beie.
čia
buvo
atvažiavusi
gio vai.
Jų? negalit suprasti, koki
Zove Ferdinandas, iš Svėdasų, Ro
Vembrė Stasys, gimęs Pakruojo kiškio apskr.
didelį džiaugsmą man atne vaizda davė man jėgų, ir K. N. žmona: kur iis—ži
vai.. Šiaulių apskr., gyv. Philadel
Želvys Vladas, sūnūs Prano, Pa
šė jūsų trumpas laiškutis štai aš rašau iums savo iš nių neturi. Taip pat ir K. Š.
phijoj.
dubysio km., Šiluvos vaL
•
Brooklynt
vagys
Įsilaužė
į
švento
Vincento
para

Apie vvrus abi nieko neži
Venskevičius Mykolas, iš Vievio,
Žemaitis Jonas, sūnūs Tamošiaus,
1943 m. Kalėdų dieną, ta blaškytas mintis.
gyv. Chicagoje.
iš -Juozapavo, gyv. Shenandoah, Pa.
pijos
ofisą,
susprogdino
seifą
ir
pavogė
S400.00.
Čia
no.
gal
likę.
Prašo
pranešti:
rsi šiaurės pašvaistė nušvie Čia gyvenimas europie
Verba Aleksandras, Arglaičių km.,
Žilvytis Jonas, gyv. Chicagoje.
matosi suardytas seifas.
Nemakščių vai., Raseinių apsk., gyv.
Žvirblis Stasys, sūnūs Motiejaus,
tė mano tamsią polia čiui ar amerikonui visai ne abi kaunietės.
Philadelphijoj.
iš
Remeišių, Ukmergės apskr., gyv.
“
Svetur.
”
rinę naktį, kuri kaip tik da suprantamas, gal filmoje tik
Verbaitė Kazė. Arglaičių km., Ne Brooklyne.
bar laiko apgaubusi Janos matytas, kaip žmonės va
makščių vai., Raseinių paskr., gyv.
Jieškomieoji ar apie juos žinan
Chicagoje.
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
pakrantes. Jei aš džiaugtis žiuoja šunimis ar elniais,
Vilkišius Juozas, Lieponių kaimo
Consulate General of l.ithuania.
IŠ GYVENIMO
dar kiek prisimenu — džiau apsirengę nuo kojų iki gal
Valkininkų vai.. Trakų apskr., buk Į 41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.
gyvena Donovar (?) miestely.
giuosi kaip pamestas kūdi vos kailiais, gyvena ypatin
Amparavičius Anupras iš Jonidžių geliškių vai., Švenčionių apskr., gyv.
Vitkauskas, gimęs Kražiuose, Ra
Vieną
subatos
vakarą,
MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ
gose
trobose
ir
pan.
Per
pa

kis, pajutęs tolimą motinos
kaim., Skiemonių vai., Utenos apskr.,'Chicagoje.
seinių apskr.. gyv. Chicagoje.
prieš
pat
uždarysiant
krau

gyvenęs
Chicagoje.
•
Miliauskienė-Sugintaitė
Zosė,
iš
Varnienė-Jankauskaitė Teklė, ki
alsavimą, kartu skaudžiai skutinius metus čia atnešta
Prisiuntė sekami draugai: -J.
Andriunienė Ona. gimus Kretingos Vienbiškių km., Vilkaviškio apskr., lusi iš Skapiškio.
raudodama skaičiau tuos nemaža civilizacijos Po 25 tuvę, atėjo puikiai pasipuo apskr.,
-J.
Peculko iš Lawrence, Mass.,
gyvenus Bo-tone.
gyv. Chicagoje.
Vik*aravičiai, Pranas ir Kazys,
šusi
mergina,
ne
čiabuvė,
Bajoras"
Bolesius,
Liepiškių
kaimo,
|
Močius
Jurgis,
Šiaulių
apskr.,
gyv.
cm.
žemės
sluoksriu
amži

gyv.
Brooklyne.
brangius žodžius: “Juozas
Mrs. Ona Zubrickienė iš ScranVildžiūnas Juozas.
apskr., išvykęs j Ameriką Chicagoje.
su vaikais.” Many vėl atgi nas ledas — čia numirėliai apie 18-20 metų amžiaus, Šiaulėnų
ton.
Pa., L. Gaubas iš Newark,
Viliaudas Antanas.
193-3 metais.
Mockaitis Juozas iš Nesvaičių k.,
mė gęstanti viltis ir prasmė amžinos mumijos — suledė pasipirko cigaretų, kramto Barčas Antanas. Eržvilko valse., Jankų vai., Šakių apskr., gyv. Brid- Voytinsky Vladimir, gyv. Washing- N. J. (per drg. P. Kriaučiuką),
tone ir dirbęs statistikos įstaigoj.
gvv New Haven, Conn.
I geport, Conn.
gyventi. Tiek daug minčių ja. Gamta skurdi, vos kru- mo gurno ir išėjo.
Vyšniauskas Kazys. gyv. Chicagoj. T. Vaitukaitis iš Brooklyno (per
Bekešis, Šakių apskr., gyv. ChicaMockevičius Juozas, gimęs KučiuMergina
labai
graži.
Asukasi mano pavargusioje • mokšniai teželia ir mažugos ar Washingtoi. apylinkėse.
nų km. ir vai., Seinų apskr., gyv. Vaišniunų km., Ignalino vai., Šven drg. J. Buivydą), J. Appon iš
čionių apskr., gyv. 3436 Lituanica Serą n ton, Pa., J. Jablonsky iš
galvoje, kad nebežinau, ką čiai suvargę medeliai, kaip kys mėlynos kaip žydrusis Bijevičius Stas . -. is Joniškio, Xew V orite.
Avė., Chicagoje.
Šiaulių
apskr.,
gyv
Pittsburghe.
Naginionytė.
gimus
Kauno
vaisė.,
begaliu jums ir parašyti. Ką ir šio krašto gyventojai. dangus. Plaukai geltoni,
Valaitis Jonas, sūnūs Juozo, Ba- Montello, Mass., J. Gabris iš
gyv. Chicagoje.
Bilevičienė Adelė. Salako vai., ZaParulis Petras, Karklynų kaimo, gotosios km., Pilviškių vai., Vilkaviš Chicagos, Ig. Muckus iš Brook
išgyvena mano, karo šmėk Žiemos metu du mėnesius žvilga kaip auksiniai. Apsi rasų
apskr., gyv. Xew V orke. _ Alytaus apskr.
kio apskr.
los sukruvinta širdis, jus ga- poliarinės naktys, vasarą iš- rengusi su gana geru sko Biržinis
Pranas Salako vai., ZaValentinas Julius, gyv. Brooklyne. lyno. Rachkauskas iš Ansonia,
Petkelis Jonas, gimęs Daugėliškio
niu.
Viskas
labai
rūpestin

Detroite.
rasų
apskr.,
gyv,
Valentinavičius,
Griškiškio vai., Conn., J. Remeiko iš Lawrence.
tisą
parą
saulė;
šiltų
dienų
lit patys suprasti. Bent
vai., Švenčionių apskr., gyv. Chicagoj.
Kėdainių apskr., gyv. Philadelphijoj.
Brazaitis
Juozas,
Šeduvos
vai.,
Pa

gai
pritaikyta.
Net
veidas
trumpu žodžiu čia jums pa būna ves keletas, be žiemi
Petravičius Domininkas. KarčiaMass.. Mrs. Vietoria Kalas iš
nevėžio apskr., gyv. Chicagoje.
Valienė - Kaladžinskaitė Veronika, E. Chicago, Ind., J. Toleikis iš
mos kaimo, Radviliškio vai., Šiaulių
pasakosiu mano gyvenimą nio apdaro galima eiti apie 'r lupos neperdėtai pama- Burba Kazys, Židi<u vai.. Mažeikių apskr.
Alekso, Kuršėnų vai., Šiaulių
iiavotos, ką nedaugelis taip apskr., gyv. Garv, Ir.d.. ar Chicagoje. Pretkus Domininkas, gimęs 1905 duktė
porą mėnesių.
išvažiavus iš namų.
Backwoo<l. Mich., Fr. Slavins
apskrities.
padaro. Tai gražuolė, kokių Burbienė Jana, K tinėnų valsčiaus, metais, Skapiškio vai., Peėauskų Vaškelevičiai Vaclovas ir Juozas, kas iš Detroit, Mich., Lotus
Čia
žemė
nieko
neduoda
Palikau Kauną galvoda
km., išvykęs į Ameriką 1918 m., gyv. Amerikoi žinomi kaip Walter Waspasauly nedaug! Tai piešė Tauragės apskr., gyv. Gary, Ind., ar Chicagoje.
kel ir Joseph Waskel, gyv. Omaha, Poszkus iš Chicagos. J. Varnis
ma, kad gal sekančiu vago žmogui, jokio derliaus nėra, jams įkvėpimas. Tai mode Chicagoje.
Nebraska.
Burbienė-Pransk-vtė Marcelė, gi
tik
vasaros
mėnesiais
šiaip
Ramanauskas Vytautas, 27 m. am
iš Philadelphijos, J. Lucas iš
nu ar ešalonU važiuoja ma
\ iltrikytčs, Raroiirin ir MsglrJlk5mus Šeduvos vals., Panevėžio apskr. žiaus, gimęs Amerikoje, iš Lietuvos
lis artistams!
taip
išauga
ir
prinoksta
Sunderland,
Mass.. J. Baskensišvykęs 1939 m., gyv. Lovvell, Mass. na Valilionienė, Majoriškių km., Vilniškiai, taip buvau infor
Chicagoje.
Iš tikrųjų, tai merginai gyv.
j
kaviškio
apsk.
(saulė
24
vai.)
uogos:
ser

kas
iš
Union
City, Conn., Mrs.
Chlubis Jonas. Vištyčio vai.. Vil
muota. Atvažiavus i Alta
Rauha Bronius, gimęs Telšių aps.,
Visockiai, tėvas ir brolis Kazio Vikaviškio
apskr..
gyv.
Pittsburghe.
gamta
nepavydėjo
grožio.
gvv. Bostone.
.
i sockio arba Charles Visockio. Tėvas O. Rakauskienė iš Canton, Ilk.
jaus kraštą, ilgai visur jieš bentai, ir gesvangės bei gry
Dainius, Capel i kaim.. Obelių v.,
Ant rytojaus, aipe 10 va Rokiškio
PauškinaPovilas
ir
Rauskinienė,
1 dirbo Hotel Delmonico. New Yorke, J. Keblaitis iš Detroito. J. Micbai,
dar
ir
laukiniai
svogū

apskr.. išvykęs i Ameriką Rokiškio apskr., gyv. Chicagoje.
kojau savųjų, tik pagaliau
Į o brolis I)own Town Athletic Club,
landą iš ryto, atėjo Į krau 1926 metais.
nai,
—
tai
ir
viskas.
Visas
I kūnas iš Chicagos.
Regelskaitė-Gentrudas,
Trakselių taipgi New York*.
per broli Petrą pavyko su
Dankevičius
Kazys,
gimęs
Palin

tuvę
vėl
ta
pati
mergina
su
žinoti apie juos. Bet vis ne gyvenimo pagrindas čia — draugu—prienlaka. Abudu kiu kaim., Pamofrių vai., gyv. Chi
su pilnai tikra, gal jis ma tai žuvis — sezeno metu neblaivus. Užsifundijo jie cagoje.
Daubarai, A'dr
r Pauk 's
ne tik ramina, guodžia. Jū čia rugiapiutė ir visas šiau du po ginger ale sodės, ir Radviliškiu, gyv. Chicagoje.
sų laiškas mane po ilgesnės liečio laimikis. Be to dar kvapo pataisymui sen-sen Daugam Btbieta, gimusi Patunkiškių km., Alvito vai.. \ gkavi.-’-.in
informacijų pertraukos stip laukiniai žvėrys, ypač el pilių.
niai
—
tradicinis
ir
pagrin

apskr., gyv. Ba uorėj.
riai atgaivino. Po ilgos ke-’
PlaDovydauskienė-Kazlaus Kai
vakar
manėme,
kad
lionės teko apsigyventi ir dinis tvarinys — jakutų tik :a mergina angelas, tai šian telių vai.. Kr; '/ gos apskr.. gyv.
Mass.
dirbti Biisko Sveklo soveho- ras draugas: juo ir minta dien ji baisesnė ir už pasa Norwood,
Eidukas Bolesl-'.is, P.išv-- nio vnk.
ma.
juo
ir
važiuojama,
jo
ze. Bendrame lauke gyve
Chicagoje.
kiška velnią. Burna išpur- Siaulip aPskr“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
name iš Kauno 8 žmonės. kailiu apsirengia ir ant jų tus. išbalus. Lupos mėlynos, Firantienė-Prc -aite Fruzina. is |
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako
guli
šaltą
šiaurinę
žiemą.
eSibiro klimatas ten mums
vai., ši liu
sustyrę, gal nuo stipraus gė Joniškio
f»eveik
viską,
kas žmogui reikia žinoti.
Bostone.
Daug ko aš pamačiau, rimo sutrauktos. Akys, kaip noGantytė
buvo gan neblogas, žiema,
Genė.
Siau’
gyvenus
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
kad ir ilga ir šalta, bet sau daug ko patyriau, užsigrū stiklinės. Plaukai suteršti, Pittsburghe.
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
D
■’ anas,i
sa. r.etaip sunkiai perneša dinau. bet kartu ir išglebau, susimaigę, tarsi butų iš stra iš Garhinčiai.
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu
Liepaičių ka
Veviržėnų vals..
išsekau. Visos mintvs kon- tosferos parašiutu nusilei Kretingos apskr.
ma.
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
Visa laimė ten, kad visgi centruejasi tik apie savo dusi. Gražių kailinių krūti Gegeckas Petras. Palvi i kitimo,
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
vai.. Šiaulių apskr.
1
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gvdytoio klausti. Beveik kiek
buvo galima gauti daržovių. tragediją ir išsilaikymą. Y- nė apspiaudvta. kad net Pakrojo
Gentrudienė-Pc /alskaiti'. f '"1'' P’
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
Uždirbome prie lauko dar- 1 ač po sunkios ligos, kuri Uvkštu žiūrėti. O pati dvo lių kaimo. Kra 'ak. Raseinių ap.,
tas” išaiškintas.
gyv.
Chicagoje<
bų kad ir nelabai daug. bet dar daugiau mane išgriovė kia labiau, negu ta pasakos Gladkauskas ! .ozas,
Zarasų,
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Pa’arėjas:'
visgi gyventi buvo galima, ir atėmė energiją. Susilpus arklydė!
gyv. Chicagoje.
Ką roiškp, meilė ir i# kur ii o»Gvildys Izidorius, šir tatčiu va ..
Ar žabais nustatyt busimo kisl-kle
Keturiasdešimt antrų metų sveikatai, jieškojau lengvesr« in» ?
Tai
dar
viena
šių
dienų
Raseinių apskr.. gyv. X v Haveti,
lyti- iš kalno? D-ras Kei-der -ako
pavasarį teko keliauti du nio darbo. Štai dabar dirbu
Kaip atsirado ir ką reiškia nučkia? kad ga'ima. ir “Teisingas F a ta'"ėja-”
kuri per naktį kliube Conn.
Ką reiškia "pirmosio* naktie--' tei r.adooda jo nurodymus, kaip tai pamėnesius, kol pasiekėme to- pas savo buvusi viršininką auka,
Ivanauskienė, šakių ap kr..
,
'inksminosi. Nustojo ji mer- Chicagos ar Wa> ngton \
sė," kurią seniaj naudojosi kunigai
damma
'
ir dvarponiai*
Kodėl tūlos motervs neturi valkų,
Tvstės grožio. Prarado pa Jonkus Juozas. Joniški v • -Šiau
Ka reiškia šlinPini* žiedas? Ba'ta kad ir lH?>ai nori ? “Teisingas Patarė
lių
apskr.,
gyv.
Chicagoje.
garbą. prestyžą, o gal ir do- Juzumai, Domininkas, Ignas ir.
iauno-ios glebė ? Jaunosios švdras ? jas” ir šita klau-imą atsako.
Ryžių barstymą.- jauniems ari? gal
a. Ar ji iš to purvyno pa Kazys, iš Vyž.-ccip kaim.. Ylakių
Kokius vyrus moterys myli’ tei
vų? “M<-dau.« Mėnuo?”
kias
moteris rnvli v; rai? Arba ko
ils, ar grims ir toliau, tai vai., Mažeikių nnskr„ gyv. Chicago-1
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys
renriv&fo teketi? ••!«*je ar netoli mie-to kaime.
LENGVAS BUDAS
prieš
ištetėjimą
icad
nepadaryti
alki

klausimas, kurį tik ateitis Kairys Jonas, Pakruojį, va'., šiau-į
suiga- Fatarejaa” pasaay* jurua vie
do*?
tą.
išaiškins.
lių anskr., gyv. Chicagoje.
|
Kokiu amžiaus geriausia tekeii ir
Kaa reikia žinoti, kad valkai butą

Laiškas iš Sibiro

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

TEISINGAS PATARĖJAS

IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

RAŠYTOJAS L. DOVYDĖ
NAS YRA VOKIETIJOJ

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.

Žinomas Lietuvos rašyto
ms, Liudas Dovydėnas, bu
vęs “liaudies seimo” atsto
vas, dabar randasi Vokie
tijoj. -Jis turi parašęs du ro
manu: vieną apie vokiečių
nacių okupacijos laikus Lie
tuvoje. o kitą “Klemensas
Dūda” iš Lietuvos knygne
šių laikų ir kovų.
Rašytojas skursta, kaip ir
visi Lietuvos pabėgėliai.
Bet nenustoja vilties ir tiki
si dar pasidarbuoti Lietuvos
literatūroje.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Kalinauskas Jenas, Pa-v -—io vak.
Chicag .i.
dv.,1
Kancevičius J< -as. Sna Leipalingio vak. i azdijų
kaim.,1
Katiliūtė Em • a. Buivy
I
Joniškio vai., š aulių apskr.
Kavaliauskas Petras, gimęs šiaulių vak, gyv. C ieagoje.
Pašvitinio vak. Šiaulių an-V-r.. gyv.
Kazlauskas Tamošius, Tūbinių k..
Melrose Park, Ilk
Kinderis Mvk-las iš Dirglu kaimo,
Kaltinėnų vak. Tauragė' apskr.
Krasaoskienč-Ecrulytė Ka re. Jėt-,
muši Kūčių k.. Panevėžio ap-kr.,
gyv., Chicago e.
Krištaooniem -Petrylait«-. s 1 km..
Nemakščių va Raseinių
Kučinskas A nas Puskeliunų k..
Mariampolės ap kr.
SemeT-azauskas Adomas, gim
. Xew
liškio vak, Ti
apskr..
Yorke.
T^chavičintė Antanina. I akuonio
vai., gyv. Chi, aemje.
limonavičiu' Adomas. K'or
km., Skapiški '••ii.. R"
gyv. Chicago r.
Mankus Jot. Joniškio •. k. Šmu
liu apskr., gt v. Chicagoie.
Mardosa Vlad’S Balbier.- • vai.,

J. D. T. Šiaulių apskr.. ?v.

Rcmkit biznierius, kurie , Mariampolės jn-kr„ gyv. Chicagoj.
skelbiasi ‘Keleivyje.”
Matkevičiu-. Voliakalni km., Dau-

f

I

t

vesti ?

Ka> reikia žinoti pirmą naktį? Si
to nepasako jaunu rus nei tėvai, nei
bažnyčia, nei oionykią O klausimalabai svarbus, oea nuo ju pr įklauso
bet *ą
visi slepia, tą atvirai pasako ••‘leisiu-

gyveninio laime ar nelaime

gar, l'atarejaa.**
Arba Gimdymo Kontroles Klau.-imas. Turėt ar netarei vaikų'
lai
opiausis Kiekvienus seirnyoo- mauai
irias. Ir '"C*isinKMs 1'auai ėjas eis

patiekia jdoriuų irUvrrnacijų.

aveisi ir pražys? Kaip turi ..žinau
syti neacia įauląru? Kaip reikia *ug.nvi Kudiki't
.Uolenea anatomija ir (izioioglja
KiaJei k>or^aiii* tur ei u boi
drausta k ai i,et apie seittij ma*u. f«lkalus /
i visus siūtis klausimus “leisioga*
I alarejaatšalt' aiamai
ir mtao
įieslepoanias.
Knyga (ran, au
našia.,
pu.->apią, stipria.a a.uiiuo «Ko*r ».*

ul-

Be to, "1 eisingas 1‘aiarejas” pasakys Jums tfumpti u aissio
Kaip prasidėjo pasaulis
kur u kaip atsirado žeint .—K<i.p atsi
rado žmogus am žemes —rr daug-tiaug Hilų plorrnų uaij ku
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaua 'ti lok n- monolo vei
kalai, kaip VVeilso ' Pasaulio Istorija,' Jordano “lavonus įjos Pagrin

dai/' MeCabe’o “Civilizacijos bivoliucija,” Boelsche s “žtuiogaus fcAo
liucija,” D-ro Gatės “bexuai Thrutfta” ir daugybe kitų. 'lai kariu
kykla ir papuošimai namuose. Kama $ 1.5d Užsisaky kat
Patarėją.”
~'

KELEIVIS
636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

*
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KELEIVIS, SO BOSTON

Aštuntas puslapis

,PIE TAKSUS FEDERA- mo
valančio.
Bostono gauti vogtame automobiliy- man. roxburietis K. Hickey
LEI VALDŽIAI
miesto tėvai ii vri-kie pate- je. Suimtieji tardomi, o nu- ir bostonietis A. Vars. Jie

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
viai daug kalbą apie pasta- kentėjusieji kviečiami juos pabėgo pirmadienį. Policija
cijos
programa ateinantį neKaip nuspręsti, ar jums tymą 5,000 at: aa biliu ga- atpažinti.
daro didelę pabėgėlių me-Į
reikia mokėti, ar ne
ražiaus po Cccnmon parku.
-----------------džioklę, o kalėjimo vyresny-- dėldienį iš W()RL stoties,
Kol kas kalbos .albomis ir« Trys Pabėgo iš Kalėjimo bė laužo sau galvą, kaip jie’ 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
i;.ssachusetts štatui mo-: lieka, o reikalas vra didelis.
, _ _ ------- --galėjo išsilaužti iš gerai 10:30 ryto, bus tokia:
1 uz 1945 melų paja-;
----Iš Bostono Deer Island saugomo kalėjimo. Pabėgė1— Muzika
,vrė,: ) būt užmokėti iki
Bostonu _ n. v ...s dabar kalėjimo pabėgo, trys kali- liai, sako, turėjo turėti pa- 2— Dainininkės Alb. Bu
ATEINANT’ SEKMADIE Sandaricčiai I urėjO Puikią
Vakariene
metu kovu 1 dienos, o t?11 102.735.v : dolerių niai, dorchesterietis Green- gelbininku iš lauko.
NI BUS SOL L -LĮSTŲ
ce vičienė ir Frances Palio
Vedei ulei valdžiai — iki ko-! skohi; Skolos pernai metais
VAKARIENĖ
nienė iš So. Bostono.
sumažėjo 10 milionų doleSo. Bostono sanclariecia: ,-0 15 dienos,
3— Pasaka apie Magdutę.
Daugelis žmonių nežino. nu.
Rengia Čambridge LSS kp. praeitą sekmadieni L. Pil.
Po programos parašykite
Pl.
Draugijos svetainėje buvoLy jįe tUri mokėti, ar ne, to<avo įspūdžius ir nusiųskite
Metinė socialistų vakarie- suruošę gerą vakarienę. | jeĮ federalė valdžia šią sa-i
Boston. Mass. S. Minkus.
Raudonasis
Kryžius
dėko

šiuo adresu- \VORL Staateinanti£ sekma- Rengė
ne Įvyks
___ ~ ______
_ “Sandaros’’ kuopa irjvaitę išleido paaiškinimą,
ja lietuviams
tion. Lithuanian Program,
dieni Čambridge L. Piliečių Moterų Kliubas. Vakarienė kuri prašo mus paskelbti
Kliubo apatinėje svetainė- sutraukė gražų buri pažini- lietuvių žiniai. Štai jis:
J* •
I
UŽGAVĖNIŲ BANK1ETAS
pajamos ....
Karo metu ?dassachusetts
ie. Čambridge. 823 Main gių bodzmiskių ir matėsi Jeigu visos jūsų paja
St Vakarienės pradžia 5 v. daug svečių iš kaimyninių pereitais metais siekė $500 lietuviai paaukavo A. Raud.
Įvyks skmadienj, kovo 3 d.,
Čambridge LSS 71 kuo miestų. Apač gausiai, kaip r claueiav.. jus privalot sa- Kryžiui ambulansą - kanti6
valandą
vakare. Rengia Dorpa. tos vakarienės rencėia. visada, dalyvavo geri Bos- vo pajamas valdžiai rapor- na.- Dabar A. Raudonasis
chesterio Lietuvių Moterų Kliu
i. Penius šimtus dolerių Kryžius prisiuntė aukavukviečia ne tik Cambridge’io tono kaimynai vvorcestei ie
bas. Arcadia Hali svetainėj, 204
draugus, bet laukia svečių čiai. Vakarienė turėjo tiks •iliusuojam.a nuo mokės- siems širdingą padėką ir
Adams St.. Dorchesteryje, ne
iš So. Bostone ir artimųjų lo sukelti lėšų “Sandaros" .a. Jeigu žmogus vedęs, Pran^*L kad lietuvių paauskaudu
veteranui
“
grįžt
name
’
’
kai
toli
nuo Eields Corner.
kotoji kantina-ambuiansas
Bostono apylinkių. Kiek te namo išpirkimui. Svečiai su paliucsuojama $1,000.
nėra
namų
jo
šeimai
gyventi.
ko patirti. Čambridge drau dėjo gausių aukų tam rei Jeiųu per 1945 metus, aptarnavo Bostono uoste kaBORIS BEVERAGE CO.
Bet štai kaip jus galit laikinai jam
knogus 8500 neuždirbo, bet ,
vykstančius į už.iugai vra pasirvže svečius ma kalui.
padėti. Apsidairykit, ar neturit savo
Dalyvis. arbdavvs mokėdamas jamj1’? ar iš ten grįžtančius. Kan220 E Street. South Boston
loniai navaišinti. o pati va
namuose atliekamo kambario ar dvejų,
•;lgą
taksus
išskaitydavo,
tina
visą
laiką
dirbu
ir
nuPristato toniką, vyną ir viso
karienė bus puiki proga
kuriuos
galėtumėt
išnuomot
veteranui,
Pagimdė
trejetukus
;ai ilgi reikia savo pajamas gabeno išdalinti kareiviams:
draugams sueiti ir saviškiu
kios rūšies alų baliams, vestu
kaip mažą apartmentą.
raportuoti, kad gauti atgal
mdKonų “dcnacų. ’ iš-l
tarpe smagiai laika praleis
vėms į namus ir sales.
(-)
Jei jūsų namui reikia pataisymų, išSouthbostcnietė Mrs. J. J. tuos pinigus, kuriuos darb- dalijo arti miliono puodukų
ti.
Savininkai:
dekoravimų, įrengti ekstra maudynę
Todėl neužmirškime. at Fraser. gyvenanti ant tre 'avis išskaitė. Tokiame at-Į kavos. virš 700 tūkstančių
Jonas Arlauskas ir
ar virtuvėlę, tai kodėl gi
einanti sekmadieni 5 vai. cios gatvės, praeitą savaitę įtikime reikia tiktai nusius-; pieno butelių ir t.t.
J
uozas SkendalLs.
nepasitari
su
artimiausiu
---------------pavakarei vvkime i Cam- pagimdė trejetukus, dvi ti taksu kolektoriui darbdaTelef.: ŠOU 3141.
Mutual Savings Banku?
bridge Pil. Kliuba. i socia dukteris ir vieną sūnų. Vi- viu išduota liudvmą. vadi
Paga vo du Roxbury
j i vaikučiai sveria mažiau namą “AYithholding Relistu metinę vakarienę.
Plėšikus
t keturiu svarą. berniukas eei t." Kolektorius prisius
A. J. NAMAKSY
The
į sveria 3 svarus ir 6 uncijas. ums čekį. kiek iš jūsų al
ItEAL ES r ATE & INSURANCE
Policija pagavo du RoxKongresmenas Jcseph '.V. 1 mergaitės viena 3 svarus, pus buvo be reikalo išskaibury
plėšikus,
kurie
kalti
414 W. Broadvvay
Martin Užtaria Lietuva
kita 3 svarus ir 4 uncijas, tvta.
narni
padarę
kelius
apiplė

SOUTH
BOSTON, MASS
Vaikai yra sveiki ir. manoOffice Tel. So. Boston 0948
of
Massachusetts
šimus
Bostone
ir
apylinkėse.
So. Bostono Liet. Piliečių ma. gyven
EOSTONO MIESTO
Re«. 37 ORIOLE STREET
Suimtieji plėšikai J. KenneDraugija savo metiniame
West Koxbury, Mass.
NAUJIENOS
dv ir C. A. Murrav buvo ne
susirinkime buvo nutarusi Kas Aukavo Lietuvos Išlais
Tel. Parkuay 1233-W
pasiųsti platesnį laišką Lie
vinimo Kovai Paremti
Ib stono miesto majoras.
tuvos klausimu musų vy-į
-------71 meti; amžiaus J. M. Curriausybei. Toks laiškas bu-! Vasario 10 d. Lietuvos ’ey. yra nuteistas kalėjil)R.
I). PILKA
9
vo pasiųstas prezidentui Nepriklausomybė minėjime nan. Jis bylą padavė į aukš
. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
Trumanui. Valstybės sekre So. Bostone dideliu mitingo tesnį teismą, o pats pasilie
ir nuo 7 iki 8
toriui. ir visai eilei kong dalyviai sudėjo apie tūks ka mi sto reikalus tvarkyti.
506 BROADWAY
resmenu.
tanti dolerių auką. Auk t - Darželis Bostono piliečių
SO. BOSTON, MASS.
Dabar draugijos pirmin.J ių sąrašas bus paskelbtas kaito tokią padėtį nenor-J
Telefonas: SOUth Boston 1320
adv. J. Grigalius gavo iš sekančiame “Keleivio” nu- maiiška. kada aukščiausias
kongresmono Jcseph W. merėje. Jis yra ilgas ir i
- , . ( . pareigūnas vra “nei
Martin, -Jr.. iepublikonų va savaites laidą ne
^nuleistas, nei pakartas.” Jie
Tel. TRObridge 0330
du atstovu : u " ■ -e laišką, '*
imtino, nan majoras geriau
/!»’
7ziAr»
i/t
» ^T/rr/r
*n
kuriame įtakingas ki igie. d. . r jei atsisakytų iš
ezuvĮ
sc narys dėk V • už risk; - ra* nusipiove sau liez
(REPŠYS)
virius ir leistu miestui
ta
nareišl' i ;■
T
d bitą valdžia.
LIETUVIS GYDYTOJAS
ia Cr-r1 '

DIDVYRIAI
NETURI NAMŲ?

SAVINGS BANKS

klausimu

Valandos: 2-1 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kam p. Imnan SL. arto Central SqCAMBRIDGE. MASS.

Iš visų Amerikos miestų
kžuvi Jos
įgiausiai išleikad Lietuva vra didelė? r/'-Į
Bostonas
rbo
rado!
ctžia mieste valdžio išlaikvteisybės’ auka. Bostono at
UOJ n ai dusia vi»-' mui.
čia ‘krienam piliestovas kongrese žada visu.
c
•t vra. 50 ■
daryti, kad pagelbėjus I. te-! v?ie.
po $82 nuo galetų amž us n
niesto
valdžios išlaiky
tuvai.
Del kokios nriežas-i
Reo.i varnu?.
.
mas.
i ties .ii
re g
ižęi i
iI dar nežinia. Ji nuvežta i li-l B stone miestas ima aukš
tu- taksus nuo nuosavybės
gomnę.
Čambridge SLA kuopos
Čia mokame po 842.50 nuo
susirinkimas
i $1 '•-'■O i vertinto tūrio.
Padaugėjo Plėšimų ir

simpatiją Lieti

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų ortranp nu
silpnėjime. Gyvenimo perinamų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Liras.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 1, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MAS?.
Tel. C«mmonwealth 4370

Vagysčių

Čambridge SLA 37J ko
Per paskutinius 10 metų
-------I Bostono miesto gyventoju
mėnesinis susirinkimai bus
Pokarinė f kriminalizmoj skaičius sumažėjo 51.327.'
penktadienį, kovo 8 dieną.
Čambridge Liet. Pil. Kliu- banga Bostone neatslugsta. 1 Dabar miestas turi 766,386,!
be. Susirinkimo pradžia Praeitą savaitę, ypač savai- ,> prieš 10 metu musu miestės gale. vagys čia dirl o iš- te gyvenc 817,713.
7:30 vai. vakare.
-ijuose, išplėšė penkis WelVisi nariai yra kviečiami lesley namus, apiplėšė vie
P> stonas turi dideies paibūtinai atsilankyti. Šiame ną šoferi ir įsilaužė į ketu ‘ nia; as su susisiekimu. Bos
susirinkime bus rinkimai
į I *rias' vietas
rT"
* * V. UV4 K7 Čambridge.
v.- V* L & A
e XPc- Loniškiai
' ■* ui baime
* • » * * laukia
V* *. » A <.4 Vtu
SLA Pildomąją Tarybą, o Hcija turi pilnas rankas dar-Haikų, kada automobilių
taip pat bus aptariami svar bo ir niekaip neapsidirba, skaičius padaugės. Kur pabus kuopos reikalai ir išren
--------------------įsidėti su automobiliais siau
kamos narinės duoklės. To
rose gatvėse ir kaip perva
dėl visi nariai bukite susi Dorchesterio Liet. Piliečių žiuoti per miestą susikimšiKliubo Susirinkimas
rinkime.
j
Kuopos susirinkimai da įvyks kovo 1 d., penkta
bar vyksta kiekvieno mėne dienį. 8 vai. vakare. ArcaINC0ME TAXŲ RAPORTAI
sio antrą penktadienį.
dia Hali svetainėje, ant,
Valdyba. Adams St., Dorchesteryje. Į
Mass. Taxų Raportas nevėliau March 1. 1946.
Visi nariai kviečiami daly
FedcraI Taxų Raportas nevėliau March 15, 1946
vauti. Bus valdybos prane
“Išeivio’’ artistai
šimas apie pirkimą nuosavo
Prašau visų mano klientų, kurie reikalauja mano pa
namo
ir
bus
aptarti
kiti
reiBalandžio 7 d. statumoj
tarnavimo taxų reikaluose, būti pas mane kaip greit gali
operetėj matysime ir girdė calai.
ma. Atėjus paskutinėm dienom, negalima suteikti tinkamo
sime pirmame veiksme 1 Lie
Adv. Jenas Grigalius
patarnavimo ir reikalingų apskaitliavimų.
(10)
tuvoje) sekamus artistus:
gavo medaP
Julė Bartusevičiūtė motini’?
ADV. F. J. BAGOCIUS.
rolėje. J. Kirmelavičius sū Šiomis dienomis adv. Jo
So. Boston, Mas s.
naus Jono rolėje. Margaret nas Grigalius .gavo iš Jung 302 W. Broadvvay.
Phone:
SOL'
2613
Budvvtis-Senukevičiutė su tinių Valstijų Iždo medalį
žieduotinės rolėje. Andrius už pasidarhavima keliant
Yuga vaidins juokinga bu karo paskolas. Adv. Griga
vusį amerikontą, St. Kan lių ; yra Scuth Bo-tono Lie
tautas bus vadas per rube- tuviu Piliečių Dramri jo p:r(»! K !•<»! H 1
žių, o Edmontas Brazaitis mininkas. ir visose karo pa
faThe fmrposc of C>e t'>cia‘i”i' *li:ill
!»e to he!p preserve Iii:- iii'iil- :nt«'
vaidins Antano (Jono drau skolose, kuriu iš viso buvo i
tr;i,Iitin:i, oi i ur eoiinSr*. lite I ni. ••
;
š
t
“
on
irs.
i
isa
i
va
d
o
va
vo
;
go) rolę.
s.!:?ies oi America. S<- reiere ii'
: ■:•! i.i»|i,-e oii'.ers to . - et aini j
Operete “Išeivis“ stato '■ mnu pardavinėiimo valams.
liiern. ac.;( ii.
na.’s lo •.: l in timk "z
Medali jam įteikė Mr. F.
“Gabijos“ choras, ved ima
filis r.intiO r i re:»<«T
r"
S. Paurcs. Ji '• u? riit -me' W. Denio. Karo Finansų
MunicipaI Builbing svetai Komiteto Mass. valstim' .JrKoresp.
nėje.
Kers/ mininkas.

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

SILVER CAFE, Ine.
S. 7j(ivadskas, sav.
324 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
TELEFONAS: SOL 5104

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.
(11-24)
258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE. Room 27
BOSTON. Tlef. I-afayette 23/1
arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURN1TURE CO.
apdrausti
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)

I’erkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Sausri priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Rnsfnn 461«

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

