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Francija Priėmė
Naują Konstituciją

Kaip Rusai Okupantai Klastavo
Praeitą sekmadienį Fran
"Rinkimus9’ Lietuvoje
cijos gyventojai balsavo

naują konstituciją, kurią
parlamentas paruošė. Už Pranešimas iš Lietuvos Atidengia Suktybę — Dalyvavo
naują konstituciją balsavo Tiktai 15% Balsuotojų — Lietuviai “Rinkimus” Boiko
9,002,467 balsuotojų, prieš, tavo — Balsavo Rusai ir Prievarta Suvaryti žmonės
ją pasisakė 7,790,676 bal-J
Bolševikai skelbė, kad mų” rezultatai buvo visoje
sai. Konstitucija skaitosi
Pirmadieni vakare prezi Amerika Remia Tur
Lietuvoje šių metų vasario Lietuvoje (Dzūkija, Suvalpriimta.
dentas Truman pranešė tau
Prieš naują konstituciją mėnesio “rinkimuose” da-ikija ir dalinai Vilniaus
kijos Politiką
tai, kad nuo šio antradienio
griežtai pasisakė generolas vavo 91.7% turinčių teisę kraštas), toks pat rezultamėsos kainų kontrolė pa
de Gaulle. Jis kvietė fran- balsuoti. Ką tik gautas pra-'tas buvo Biržų apskr., Jonaikinama. Prezidentas sa Amerikos valdžia pasiun
euzus pasiūlytąją konsitu- nešimas iš Lietuvos parodo, niškio srityje, dalyje Paneko, valdžia yra priversta tą tė Rusijai antrą perspėji
ciją atmest. Už konstitucijos kaip okupantai suklastavo vėžio apskr. Iki 10-15%>
mą
del
Dardanelų.
Ameri

Praneši- balsavo Zarasų, Utenos, U k
padaryti. Kaltė už tą kren
į priėmimą pasisakė tiys di- tuos “rinkimus
mergės, iš dalies Rokiškio
ta ant kongreso, kuriame ka visiškai remia Turkijos
! džiosios Francijos partijos:
. i mas sako:
savanaudiški interesai ilgai politiką ir sako, Dardanelų
(komunistai, socialistai ir
Jau 1945 m. lapkričio apskrityse, nes ten nemažas
trukdė kainų kontrolės at klausimas turi būti spren
katalikai. Tos trys partijos mėn. Lietuvoje prasidėjo vietinių rusų procentas,
džiamas
visų
užinteresuotų
x
'
naujinimą, o kada kainų
j parlamente turi didelę dau- rinkiminių komisijų sudarymas
ir
rinkiminė
propa,
M
testuose
(Kaune,
\ įlĮ gumą, bet už konstituciją
kontrolė buvo pavėluotai į- valstybių, o ne vien tik
ganda.
Bolševikai,
gerai.
r
}
lu
J
e
’
.^
u
}!
uose
»'
Klaipėvesta, ji buvo padalyta sky Juodųjų marių pakraščių
pasisakė tik nežymi gyven
tojų dauguma. Virš 7 mi jausdami lietuvių nuotai-į .J) V' ( a ies del lengveslėta. Tuo tarpu, kada kon valstybių.
Pri,evartos panaudojimo.
lionų franeuzų visai neda kas, griebėsi priešrinkimi-i
trolės nebuvo, skerdyklos Turkijos valdžia atmetė
iš
dalies
del didelio rusų
lyvavo balsavime. Pary- nio teroro. Jau sausio mėn
paskerdė daug daugiau pe rusų reikalavimus del Dar
skaičiaus,
skai
žiaus mieste ir kai kuriose pradžioje kaimuose siautė čius buvo balsuotojų
nėtų galvijų, negu norma- danelų. Turkai sako, visos
apie
50%.
Vil
Federalinė valdžia užpirko pas farnaerius New kolonijose gyventojų dau- tūkstančiai enkavedistų.
liškai skersdavo. Atstačius didžiosios valstybės kartu
niuje
balsuotojų
skaičius
Miestuose darbininkams
kontrolę penėtų galvijų lai su Juodųjų marių valstybė Yorko valstijoj daugybę bulvių, kurios supiltos į kru- guma pasisakė prieš konstiir tarnautojams buvo gra- siekė net 70-75%, betgi
vas laukuose dabar guli ir pūva, nes del vežikų strei- tucija
kinai pritiTiko. Kai kurie mis turi tartis del Darda
i Balsavimas Francijoj pa- sinta už nebalsavimą ne tik Vilniuje vien civilių rusų,
galvijų augintojai susilaikė nelų tvarkymo. Turkai at ko negalima buvo jų suvežti.
rodė, kad generolo de Gaul atleisti iš darbo ir atimti naujai atvežtų, yra apie
nuo galvijų pardavimo lauk meta ir kitą rusų reikalavi
Kaune ir Vilniuje
le Įtaka ten yra labai dide- maisto korteles, bet su šei 50.000.
darni kainų kontrolės panai mą del davimo rusams ka
Kinai Paėmė Kai- Siūlo Tyrinėti Penk- SĮ!KTP«an£ kad dabS momis ištremti į Sibirą. I net tris kartus NKVD ėjo
kinimo. Todel gavosi dide riškos bazės Dardaneluose.
per butus «ir varė žmones
Kada rusai siuntė tur
Francijoj sustiprės dešinio viešus mitingus žmonės nė balsuoti.
lis mėsos trukumas.
gano Miestą
tą
Koloną
kams savo antrą reikalavi
sios partijos, kurios pasisa- jo. Kaimuose parapijos ri
Valdžia jieškojo būdų, mą, jie visai apie tai ne
prieš, koTO“tu7&J,“£ bose mitingan atsilankyda Vidutinis balsuotojų pro
Kinijos valdžios kariuo Amerikos prekybos rūmai I
kaip
su
tuo
trukumu
kovo__ visame krašte miespranešė
Amerikai.
Amerika
(Chamber of . Čpmmerce) į"
Parlament«
rinkimai vo 2-3 žmonės. Miestuose centas
.a
1 T
_ JS
ti. Geriausias uiiuis atrodė apie rusų reikalavimu suži menė praeitos savaitės gale
uždarydavo fabriko vartus
ir kaimuose, buvo 12panaikinti kainų kontrolę nojo iš turkų. Anglija re paėmė komunistų valdomą plačiame pranešime isKelia dieną.
ir
Įtaigų
duris,
tai
zmonešHtp^.
jų daugumą sudarė
mėsai, kas nuo šio antradie mia Amerikos nusistatymą Kalgano miestą šiaurės Ki-'aikštėn, kad Amerikos koturėdavo
dalyvauti
mitm!
prievarta
suvaryti. Likusienijoj, ant kelio iš Kinijos į . munistų partija yra Rusinio ir padaryta. Kartu val
guose.
Partizanų
vadovy

Mandžuriją. Kalganas buvo (jos “penktoji kolona” ir New Yorke Renkasi bės išleido atsišaukimus, ji buvo rusai ir vietinis kri
džia mano atidaryti sieną
minalinis elementas, suda
skaitomas vienas iš stip-, dirba svetimai valstybei,
galvijams partraukti iš Me Del Merginos Pa
BALF
Seimas
raginančius nepasiduoti te rąs tarybinio aktyvo pa
riaušių komunistų kariškų Prekybos rūmai siūlo konksikos.
rorui ir nebalsuoti.
grindą.
vogė
$725,000
centrų. Komunistai tame, gresui padaryti tyrinėjimą
Prezidentas sako, val
Šią
savaitę,
penktadienį
Kiekviename
valsčiuje
mieste buvo gerai jsistipri- del Amerikos komunistų ir šeštadienį. New Yorke
džia nori kaip galima grei
Chicagoje
policija
suėmė
nę. Kinijos valdžia perspė- veiklos ir patikrinti, iš kur posėdžiaus Bendro Ameri buvo sudaryta po 5 rinki
čiau panaikinti visokią kai
mines apylinkes. Rinkimų
72,000 Lietuvių
nų kontrolę. Tik nuomų jauną vyruką, 22 metų El- jo komunistus, jei jie nesi- kcmunistai ima lėšas savo kos Lietuvių Fondo visuoti išvakarėse į jas atvyko no
Vakarų Europoj
kontrolė reikės ilgiau išlai mer Stevvart Hurt, ir atėmė trauks nuo jų apgulto Ta- veikimui, iš kur jie gauna nas seimas. Laukiama suva 20-30 ginkluotu enkavedis
iš
jo
725
tūkstančius
dole

tung
miesto,
Kinijos
armija
nurodymus
ir
kiek
jų
yra
kyti. o visi kiti kainų suvar
žiuojant kelių šimtų dele tų sargyba, kuri lauko tele
žymai bus panaikinti. Pre rių. Tas jaunas vyras pini puls Kalganą. komunistai privisę įvairiose darbininkų gatų. Seimas išklausys val fonais susirišo su didesniais Nesenai grįžęs iš Europos
zidentas sako. dabar Ame gus buvo pavogęs iš Ame nepaklausė, todel centro ir kitokiose organizacijose. dybos pranešimo apie BALF centrais. Plentais ir dides- BALF pirmininkas kun. Dr.
rikos gamyboje dirba 58,- rican Express kompanijos, ' valdžia savo grasinimą iššalpos darbą ir išrinks nau niais vieškeliais patruliavo! Končius pranešė spaudai,
000,000 darbininkų. Pra Miami, Fla.,- kur jis tarna i pildė.
Kominternas
Gyvas,
tankų ir tankečių sargybos.' kad Vakarų Europoje, įvaiją valdybą.
i
Kinijos komunistai grasimonė davė darbo 10 milio vo.
Iš 9 į 10 d. vasario mėn. riose pabėgėlių stovyklose
BALF
seimas
turi
aptar

Sako Budenz
nų grįžusių iš karo vetera Pavogęs tiek daug pinigų ' na, kad jie organizuos vipartizanai
organizuotu pa-'randasi 73,000 lietuvių. Tai
ti,
kaip
toliau
Amerikos
lie

nų. Gamyba greit paten E. S. Hurt atvyko į Chica- 1 sai nepriklausomą valstybę ■ Buvęs komunistų “Daily tuviai šelps musų brolius siruošimu nupjaustė atski-| visokių užsiėmimų žmonės,
kins pareikalavimą ir tada gą ir bandė čia vesti mergi * šiaurės Kinijoj ir nurtauks Worker” redaktorius, Leo nukentėjusius nuo karo. ras apylinkes jungiančius daug ūkininkų, inteligentų,
kainos nusistovės. Su au ną, su kuria jis karo metu į visokias derybas su centro Budenz, pernai atsivertęs į Vien Europos Vakaruose telefono laidus, išgriovė ei- daug jaunimo. Jie visi gy
gančia gamyba atpuls vi draugavo. Jų draugystė valdžia.
katalikybę, dabar skelbia, randasi 73,000 lietuvių, ku lę tiltų, kad tankai ir tan- vena skurdžiai, maistą gausoks reikalas kainas kont buvo nutrukusi, tai Hurt su
kad Komunistų Internacio rie laukia musų pagelbos. ketės negalėtų laisvai ju- na iš UNRRA, o apavą ir
roliuoti. Taip pat bus pa manė pasirodyti savo mer
16
Metų
Katorgos
nalas vis dar veikia. Jo Prieš BALF stovi didelis dėti. Naktį visas kraštas apsirengimą iš labdaringos
naikinta ir uždarbių kont ginai su pinigais ir vėl ją
priešakyje stovi Stalinas, o darbas tuos žmones šelpti, tratėjo kulkosvaidžių ir šau amerikiečių rankos. Labai
Arkivyskupui
{pasivilioti. Hurt sako, .jo
rolė.
daug lietuvių, kurie bėgo iš
tuvu triukšme.
atskiros komunistų partijos neleisti jiems suvargti.
I mergina nieko nežinojo aNKVD paleido tūkstan Lietuvos nuo bolševikų, ne
pie jo vagystę. Policiją kar
Jugoslavijos teismas nu gauna iš Maskvos nurody
čius
šviečiamųjų rakietu bi galėjo pasiekti Vakarų Eu
Mirė Generolas J.
štą meilužį suėmė ir grąži teisė arkivyskupą Stepinac mus. kaip jos turi laikytis.
Garbino
Tito
ir
jodami partizanų ouolimu. ropos. Rusų armijos juos
na į Miami. kartu su jo pa 16 metus kalėti už “išda Budenz sako. Kominternas
Stilvcell
ir iie buvo arba gra
Gėrė be Leidimo Beveik kas antra rinkiminė atkirto
vystę.” Teismas rado arki turi Amerikoje savo atsto
vogtais pinigais.
sargvba buvo partizanu ap žinti i Lietuvą, arba išvež
vyskupą kaltu. Sako, jis vą, kurs pridabota, kad APraeitą šeštadienį San
Iš ryto mušis kraš ti i Sibirą.
merikos komunistai nenu Philadelphijoj
policija šaudyta.
Yancisco ligoninėj mirė Taikos Konferencija palaikė “ustašius,’’ kroatų kryptų nuo Maskvos “lininutilo. Tarytum visa Lie-j
kratą Amerikos te
generolas Joseph W. Stil- Paryžiuje Pasibaigė fašistines bandas. Sako. ar ios.” Budenz sutinka to padarė
tuva
butų apmirusi. Nė vie-Į
kivyskupas padėjo kovoti
kroatų kliube. Policija su no žmogaus
vell, pagarsėjęs šio karo
Lietuvos ke Kaip fai pė Apgavo
prieš Tito režimą. Kartu Kominterno agento vardą rado tame kliube nelegališžadas. Gen. Štilwell vado
liuose ir laukuose, net da
pranešti valdžiai, jei ji no
Šunis
vavo Amerikos ir Kinijos Taikos konferencija Pa nuteisti ir keli kiti kaltina ri žinot, kas yra Amerikos kai pardavinėjamo šnaoso vatkos atsisakė išklausvt’
ryžiuje
išsiskirstė.
Ji
posėir
alaus.
Bet
policija
užtiko
mieji.
cariuomenei Burmos fronmišių (tai buvo sekmadie
džiavo
nuo
liepos
21
d.
iki
Romos popiežius ir dau komunistu “bosas.”
ir to, ko ji nejieškojo — di nis),
Iš Anglijos praneša tokį
e. Ten. kaip jis pats sako.
prievarta paskirti as atsitikimą.
spalių
15
d.
Joje
dalvvavo
gelis
katalikų
vyskupų
pa

delį
Jugoslavijos
diktato

la
is ir jo vedama kariuomeSANTYKIAI TARP AME
menys į rinkimines komisi pes devyni Medžiojant
21
tautos
atstovai.
Visi
kon

reiškė
savo
pasipiktinimą
riaus
Tito
paveikslą.
šunes
pradėjo
įė “gavo pasiutiškai mušRIKOS IR RUSIJOS
Kilo įtarimas, kad tas jas neatvyko. Daugelis rin vytis vieną lapę. Lapė bė
i,” paskui jis grįžo į Bur ferencijos nutarimai dabar del Tito teismo sprendimo.
BLOGI
komisijų paskirtų go. kiek galėjo, ir pribėgusi
kliubas šinkuoja ir komu kiminiu
ną su nauia kariuomene, bus persvarstyti “keturių Jie sako, Jugoslavijos dik
pirmininkų jau iš vakaro prie staigios pakrantės uo
Amerikos ir Rusijos san nizmą ir šnapsą. Apklausi- buvo
/ėliau gen. Stilwell vadova didžiųjų” ministerių ir arba tatūra veda kovą prieš ka
areštuoti NKVD ir iš
vo kruviniems mūšiams 0- priimti arba atmesti. Tai talikų bažnyčią ir nori te tykiai niekada nebuvo to nėjus, policija suėmė 12 at ryto prievarta atgabenti į lose įlindo į urvą. Jos urvas
cinawos saloje. Stilwell mi- kos konferencija kai ku roru ir žiauriomis bausmė kie blogi, kaip dabar po tai eivių, iš kuriu vienas, tūlas rinkimu būstines. Iškrikus buvo prie pat uolos pakraš
nutarimus priėmė mis užbaidyti katalikus.
kos konferencijos. Visuose Rak, pasirodė nelegaliai į- rinkiminėms komisijoms, iš čio. šunes smarkiai bėgda
ė sulaukęs 63 metų amž. riuos
dviem
trečdaliais
balsu.
To

klausimuose priešingumai važiavęs į Ameriką. Jis bus apsuptu gimnazijų buvo mi nesusilaikė prie uolos
lis sirgo kepenų liga.
kie tarimai vadinasi “reko NACIAI BUS PAKARTI tarp Rusijos ir Amerikos deportuotas, o kiti šnanso
sunkvežimiais prievarta ve pakraščio ir visi devyni nu
mendacijos,” o kitus savo
ŠI TREČIADIENI
pasirodė nesuderinami. Tai ir komunizmo šinkuotoiai žamos gimnazistės, kurios dardėjo 100 pėdų žemyn.
UŽDIRBS $300,000
tarimus ji priėmė dauguma
kos konferencija tuos prie- bus baudžiami už nesilai turėjo užpildyti išbėgioju Medžiotojai vėliau surado
balsų ir jie vadinasi “su
Trečiadienį anksti iš rv- šingumus iškėlė viešumon. kymą įstatymo del snapso sių rinkiminių komisijų su visus devynius šunes su iš
Jauna artistė. Margaret gestijomis.” Keturi didieji ro Niuremberge nuteistieji!
laužytomis kojomis ir pripardavinėjimo.
----------------dėtį. Tai vyko Mariampolėi sitrenkusius.
O’Brien, pagarsėjusi mūviu iš tų “sugestijų” ir “reko nacių vadai bus pakarti.
Praeita savaitę Portugali VISOS ATOMINES BOM-'
. Panevėžy Aaktorka, 9 metų, pasirašė mendacijų” pasirinks, ką Į Korimas prasidės šeštą va- joj kariškiai bandė nuversŠį kartą lapė tikrai pasi
sutartį su Holywoodo mū iie nori priimti ar atmes*i. landą iš ryto. šalia valdiš- ti Salazaro diktatūrą. Gink- BOS YRA AMERIKOJE |lytuJ lr kt Lletuvos vietose. rodė gudri ir užsipelnė gud
viu gamintojais. Ji gaus al Keturiu didžiųjų ministerių kų pareigūnų prie korimo luotas sukilimas buvo nuPrez. Truman užginčijo
Prasidėjo tylus balsuoto- riausio gyvulio vardo. Degos po 2.500 dolerių per ! pasitarimai vyks New Yor bus prileisti keli spaudos slopintas. Kiek sukilime žu- spaudoj pasirodžiusias pa- ių laukimas. Atskirose apv , vvni šunes su išlaužvtom
120 savaičių, arba viso kon ke. kur šio mėnesio pabai stebėtojai. Jokių fotografi- vo žmonių, diktatorius ne- skalas, kad Amerika dalį linkėse su vidutiniu balsuo-'kojom gali paliudyti, kad
traktas padarvtas ant 300,- goje renkasi Jungtinių Tau jų spaudos atstovai negalės praneša. Jis tik giriasi su- savo atominiu bombų išga- tojų skaičium, tebalsa'vo lapė nėra kvailas sutvėri000 doleriu
tų visuotinas seimas.
daryti. 1 _
i kilimą numalšinęs.
bene Į Angliją
_
12T3 žmones. Tokie “rinki- mas.
_
Savanaudiški Interesai Kalti Del Mėsos Trukumo Pa
naikinimas Kontrolės Vienintelis Budas Užtikrinti Žmo
nėms Mėsos — Atidaro Meksikos Sieną Galvijams —
Greit Bus Panaikintos Kitos Kainų Lubos
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Puslapis Antrai

Kas Savaite

APŽVALGA
rika svyruos, rusai neatsilaii kys prieš pagundą suėsti
' dar vieną kaimyną, o tokiaKada Europoje pradėjo me atsitikime Anglija turės
kilti ir įsigalėti Hitleris, A- skubėti turkams į talką ir
merikoje buvo daug žmo kaip ilgai Amerika liks ne
nių, kurie sakė: Hitleris nė utrali, jei Anglija ir Rusi
ra musų biznis, ne musų rei ja susipeštų? “New Leader”
kalas kištis į Europos kru reikalauja, kad Amerikos
vinas imtynes, mes, ameri politika link Turkijos butų
kiečiai, žiūrėkime tiktai A- aiški, kad Turkija butų re
merikos, mums Hitleris nė miama visomis jėgomis, nes
tik taip galima atbaidyti
ra pavojingas...
Tokius žmones Amerikoj plėšiką Staliną nuo Darda
tada vadindavo “užgerinto- nelų.
jais” (apyzeriais), arba “izoliacininkais.” Griežčiau DEVYNDUŠIS BIMBA
siai su tais žmonėmis tais
laikais kovojo Henry Wal- Frank Lipskis iš Mexico
lace, Amerikos liberalų va Me. gavo laiškų nuo saviš
das. Žymiausias “užgerin- kių iš Lietuvos. Laiške trum
tojas” buvo pagarsėjęs la pai sako šitaip:
kūnas C. A. Lindbergh. A.
Wallace apie Lindberghą “Brangus Pranciškau ... Da
bar aš duodu žinot, kad jūsų
tada šitaip sakė:
pusbroli Adomą Lipskj su jo
WALLACE IR UŽGE
RIAMAS

iUlMfcal

Mėsiškos Politikos Blofai

, Dr. Grinius Bus Amerikoj

Amerika turi mėsos ba-l Buvęs Lietuvos prezidendų, ji turi ir mėsiškos poli- tas Dr. Kazys Grinius atX I I t T II A t
tikos bloferius.
vyksta į Ameriką
Vieni sako. kad liepos ir
Kartu atvyksta Dr. Grirugpiučio
mėn.
Amerikos
niaus
žmona Kristina ir suf «*ktt jaasttt iki
žmonės perdaug valgė — nūs Liūtas. Jie apsigyvens
lt 41*m s Si netkaliy
li«lk>«sa.
ergo: -šiandien neturim mė- pas daktaro Griniitus brolį
tyti, a»s yatalyai Mikai laso* saltaa iavkialskat
Joną Philadelphijoj'.
1 sos.
Senelis Grinius (turi arKiti
sako,
kad
už
mėsos
m>»ikra«ailo» kfirtt* y«Haota« {•iasai.
badą reikįa kaltinti iš nu-ti 80 metų) buvo tremtinys,
mirusiu prisikėlusią OPA—'jis ir šeima gyvena Vokie>.*v
v.nr,,' Administravimo
Adminictravimn O-'
tijoj. Lietuviai tremtiniai
Kainų
O tiioi.
fisą — ir demokratų vy jiems ruošia išleistuvMi potivektorių
riausybę. Dar kiti siūlo vi kilį.
Sveikiname Lietuvos laisokiausius receptus mėsos
badui šalinti. A tuo tarpu— svės kovų vadą, linkim jam
Skerdyklų baronai ir laimingos kelionės į įsėdės
Kostas Žilinskis atvyko Amerikon dar jaunas. Sun
stambiųjų ranch’ų (farmų- Šamo kraštų. Dar šilčiau
kiai čia dirbdamas, susitaupė pinigų ir parvažiavęs
dvarų) savininkai vedė “šit linkime, kad jis sulauktų
Lietuvon įsitaisė vandens malūnų. Atėję iš Maskodown” streikų ir jį laimėjo. tos laimingos valandos, 'ka
lijos bolševikai tų malūnų jam išplėšė ir jį pati iš
Pereito pirmadienio naktį da galės sugrįžti į laisvų ir
metė. Būdamas Amerikos pilietis, Žilinskis dabar
buvo atšaukta kainų kont nepriklausomų Lietuva(Btrald-Aaurtcas pnoto*.) sugrįžo Amerikon ( Chicagon)
ir pabučiavo šios
rolė mėsai.
KOSTAS ŽILINSKIS
šalies vėliavą. Čia parodytas ir tas bolševikų ĮsakyRumuniškas Herojus
Ant rytojaus laikraščiai
Robbcd by Rcds, kisscs flag. mas> kuriuo jam buvo įsakyta išsikraustyti.
Maskva turi retų herojų
paskelbė “linksma naujie
“Jis (Lindbergh) yra žymu visa šeima palaidojome balan
Rumunijoj.
Vienas jų yra
nų”: vėl turėsim mėsos, bet
sis užgerintojas republikonų džio 26 d., 1946 metais ir jo
I Iš darbo vaisių didžiau- jos kaina bus dvigubai auk Michael Kalea — uolus hit
partijoj. Užgerinimas nebūti kaimyną Antaną Klimanski,
lerinio fašizmo garbintojas.
siąją ir geriausiųjų dalį štesnė...
nai reiškią taiką, bet jis reiš devynios dūšios tapo palaido
Pereito karo metu Ralea
Į “tvirtomis kainomis” pa Taigi, taigi — Amerika
kia karą arba vergiją, o gal tos.”
ims valstybė, o nuotrupas laimėjo • karų prieš fašisti sėbravo su Dr. Robert Ley
ir abi tas blogybes kartu.
naciško “darbo fronto”
i matyti iš “Tiesos”, kuri ra padalins to ūkio darbinin nius agresorius, bet jų nu
VIS RUSAI, O KUR
Iš to laiško aišku, kad A“Tie, kurie musų krašte at
vadu.
Jis ruošė pronaciškas
išo:
kams, kuriems tik tiek te galėjo vidaus priešas — doLIETUVIAI?
stovauja diktatorius, silpnina domas Lipskis su visa savo
“Partinės organizacijos turi teks, kad galėtų juodos duo lerio karaliai? Dabar ken- demonstracijas ir persekiomus, tvirtindami, kad mums šeimyna ir Antanas Klistiprinti
kovą už visišką ir ga nos pluta gyvybę šiaip taip tės minios, kad iš jų vargo J jo hitlerinio režimo prieEltos Pranešimas (LAIC)
nėra jokio reikalo stiprinti mftnskis buvo nužudyti Lie-1
lutini
žemės
reformos įstatymų palaikyti. Juk taip yra su tuktų spekuliantai.
sus Rumunijoj.
tuvoje. Bet kas juos nužu —Šiais metais įvykusiame
musų karišką galybę.”
vykdymą.
Eilėje
apskričių
dar
n
*
i
Dabar tas fašistinis šmuRusijos
kochozninkais,
adė? Antanas Bimba, lietu komunistų partijos suvažia
Gautys Pagyre Gegu ę
I
gavo ambasadoriaus vievis
žemė
neišskirstyta,
dar
vis
pie kurių gyvenimų ir skur
Tokiais ir panašiais argu vių komunistų vadas Ame vime pranešimus darė tokie
Mes sakėme ir vėl karto- tų Amerikoje. Gavo jų
mentais H- Wallace kovojo rikoje, tų devynių žmonių “lietuviai” pareigūnai: ko yra neišskirstyta gyvulių, tro dų jau daug buvo rašinėta.
besių.
padargų.
Dar
yra
vietų,
jame
senų tiesų. Ji tokia: Maskvos palaiminimu,
prieš užgerintojus. O šian išžudymą aiškina šitaip:
Justas Paleckis pareiškė
misarų tarybos pirm. pava
! Komunistų spauda, kar
dien? Šiandien H. Wallace
duotojas Sokolov. komunis kur buožės valdo daugiau že lyg pasiteisindamas: “Par kraštutinybės susisiekia.
“Netenka abejoti, kad fašis
mės,
negu
įstatymu
numatyta,
štai
vienas
pavyzdis.
Is-,tu
ir lietuvių komunistų
yra svarbiausias užgerinto tiniai banditai tuos žmones iš tų partijos Ciko sekr. Isatija ir Maskva mato, kad
jiems
paliekama
nuomos
prie

panijos
diktatorius
Fran-'spauda,
tyli. Aišku, kodėl:
jas demokratų partijoj. Jis žudė. Galimas daiktas, kad čenko, kitas to pat Ciko
dirbame, kiek Įmanydami.”
užėmė Lindbergho vietų ir
sekretoriumi patvirtintas 0- danga jų anksčiau tirėtoji že
Šį pavasarį buvusi smar Cisco Franco šitaip kompli-ji nedrįsta priešintis Stalipranešėjas pats simpatizuoja
mė;
kartais
buožėms
palieka^
rasų diktatūros, no “saulės” valiai ir galiai...
nori amerikiečiams ipiršt ne
žarsky. Kauno kelių virši
kiai pagyvėjusi partizanų mentuoja
fašistams ir todėl tiktai pra
ma
geriausioji
žemė,
o
naujarežimų:
į Molčat, tavorščiai, jus netaikų, bet Stalino užgerinininku yra Simonov, parti
veikla- Tačiau ir represijos
nešė, kad ‘devynias dūšias pa nio komiteto sekretorium— kuriams tenka prastcne.”
“
Tik
dvi
valstybes
žino/turit
Už jus dabar
mų, nors “užgerinimas ne laidojom kartu’ ir jus žinoki
buvusios nepaprastai skau kur jos eina — Ispanija ir skalysbalso.
fašistinis rieznikasbūtinai reiškia taikų, bet
Vasiljev- Darbo “našumą” Turimomis žiniomis, nie-įdžios. Mariampolės, Vilkatės: pykite ant tarybinės val tain nat kalia r-a n arai iš rvRusija.
Judvi
eina
,
tiesia
Lietuviu
Bv]i Uruffv,iuie
lž
fiy
o
ta
naiQ <nva
nviię*
K3S LOS idlTCC JLJI^TLU
t Txcr»»rv xx kroriru cryvm
džios, darykite visokius spė
Kryptimi, o kitos vaistyoes'<
’
---- -----tų. Štai Vilniaus kailių fa- norį( nes> nesant galimybių; labiausiai žmonės nukentė- tik zig-zag kryptimis suka-! Musų karespondentas J.
Wallace savo laiku visai liojimus.”
briko “Vėbras” pažangieji: ją .tinkamai
ri..- —
"ii jo — daug
-----j------------------apdirbti, ----negasušaudyta,
daug liojasi.’’
teisingai kritikavo Ameri
į K-s praneša (šioje laidoje),
Marševski,
Galenkovič,
Ja
la.
jj
ma
igtesėti
atiduoti
užde-i
išvežta
į
Rusiją,
kos izoliacininkus, bet šian Laiškai iš Lietuvos eina
Vadinasi,
tik
Ispanijos
ir
t,-,,™,.,
kad tUrugvajaus
lietuviai—
so
v
a
•
•
>z
dien jis pats perša Ameri per rusų cenzūros rankas- zevskaja, Sipko, partinės tų pyliavų, o antra, visi ži-1 Budinga, kad žydai iš Rusijos- diktatūra režimai cialistai atsiėmė savo spaus
kai izoliavimųsi nuo Euro- Rusų politinė policija laiš org. sekr. — šiškov. “Ūd no, kad tas žemės sklypas Lietuvos vis tebebėga į va žino, kų jie daro ir eina tie tuvę, kurių buvo pasigrobę
;x)s ir siūlo Lindbergho po- kus iš Lietuvos praleidžia ros” kailių fabriko komite tik laikinai yra duotas—ne karus. Taip pat Lenkijos ir siu keliu”...
smetonininkai-klerikalai.
litikų, padalyti pasaulį į tiktai tame atsitikime, iei to pirm. yra Astafijeva, a- ilgai trukus viskas bus su Rusijos žydai masiniai trau
Aišku,
labai
aišku.
Stali

Teismas nusprendė, kad
“musų ir rusų. ' Jis peikė tuose laiškuose nėra nieko vikailių skyr. ved. Čiulkin. jungta į vienų bendrų kol- kia Į vakarus; daugiausiai no kraudė turi pritarėjų is spaustuvė buvo pagrobta
Hitlerio klapčiukus, bet prieš tarybinę valdžią. La Ir taip šimtais ir tūkstan chozinį ukį ir visi pasidarys: nelegaliai, be jokių leidimų paniškos palangės kraudė- neteisėtai — melo ir klas
lir vizų
šiandien nats kalba, kaip bai retais atsitikimais, per čiais mirga rusiškos pavar jo darbininkai.
je; fašizmo gaidys giria tos priemonėmis.
dės
Lietuvos
komunistinėje
cenzorių
neapdairumą
atLindbergh’as.
bolševizmo vist vagį.
Tai buvo negražus dar
eina laiškai, kur žmonės iš- spaudoje. Pne kiekvienos
bas,
jis davė liūdnų pasekH. Wallace kalba, lyg jis sigudrina kartais pasakyti pavardės yra to asmens užKolektoriau* “Credo”
SVAiONll] LAIVAS” IR
I
mių.
______
w
butų Roosevelto dvasios į- kų
Dinastijos
patriotai
kfl nnrs
anip tikra
nors apie
tikrą nadėti
padėtį imamoji vieta. Visos svar
Komunistai
veda
nuolati-j
dar
kart
ą
irodį
ka
J
su
, j
“VIENAS PASAULIS”
pėdinis. Bet jis “užmiršo,” Lietuvoje. Rusų policija, biosios administracijos viemus vajus. Jie renka aukas „ėra galimas ]oks bendras
kad Rooseveltas visai tei kaip matyti iš kai kurių pro tos yra rasų rankose.
Bimbos
“vėžio institutui.” | darbas
J
nenoras
singai prilygino Stalino dik pagandos laiškų, pati ver
Amerikos karo bomberisl merikos miestus ir pramoLietuviai
Naikinami
"nukentėjusiems”
Smurto keliai veda i netatūrų prie visų kitų dikta čia žmones rašyti nišų val
“Pacusan Dreamboat” pa-; nės centrus. Pasaulis susi- renka
Gegužės
1
d.
proga
buvo
Stalino
komisarams
ir
rengarbę.
o iš jos nėra kelio
tūrų. Skirtumo tarp" dikta džiai prielankius laiškus.
kilo Hawajų salose ir nutu- traukė, pasidarė mažiukas, ka “darbininkiškai
suimta
per
3,000
žmonių
—
spau-j atgai j žmoniškumų.
torių politikos nėra. Kų va Todėl Lipskio giminaitis ir
pė prie Kairo, Egypte. Jis Atsiskirti nuo to pasaulio
”
i
kar darė Hitleris, tų šian norėdamas negalėjo para daugiausia studentų, moky lėkė per šiaurę, aplankė nėra jokios galimybės; jo- dai.
Dabar eina tos spaudos į Tysliavai Rupi Šalpa...
tojų.
moksleivių.
Iš
Lietuvos
dien daro Stalinas. Kų va šyti, kad okupantai bude
magnetinį polių, šiaurės ne- kie vandenynai ir tolybės
kar sakė Lindberghas, tų liai nužudė Lipskių šeimą ir atbėgusi žydė pasakoja, kad pasiekiamas salas ir per nebegali būti apsauga, nes vajus. Ryšy su tuo amžina Juozui Tysliavai nepa
vežimas į Rusiją yra nuola
sis kolektorius Pruseika ra tinka Amerikos Lietuviu
šiandien sako Wallace.
Klimanski. Toks laiškas ne tinis. Lietuviai inteligentai Vakarų Europą nusileido į tos tolybės yra lengvai per šo:
,
Taiybos vajus už sukėlimą
karštų
Nilo
slėnį.
Per
39
žengiamos.
Ar
Amerika
no

būtų
visai
atėjęs.
prie
atsakingesnio
darbo
“
Šio
vajaus
metu
aš
taip
dolerių kovai uz
AMERIKA IR TURKIJA
valandas orlaivis padarė a- ri, ar ne, ji turi būti pasi kalbu į kiekvienų vilnietį: 250,000
valstybėje
neprileidžiami,
Lietuvos
laisvę.
Esą—
Iš laiško betgi aišku, kad
pie 11,000 mylių.
ruošusi pasitikti plieninius Jei draugas negali gauti
vadinami
buožėmis,
nacio

“Tokio vajaus paskelbi
Rusija tyko pasmaugti Lipskių šeimą ir Klimanski
Prieš tris savaites kitas “neprašytus svečius” iš sa naujų skaitytojų, mielai su
nalistais.
“
Tiesa
”
ragina
mas
yra sąmoningas noras
Turkijos nepriklausomybę. galėjo nužudyti tiktai oku
Amerikos orlaivis iš Aust vo “tolimų” kaimynų, ku tinkam priimti aukų.”
partines
organizacijas
nai

kenkti
šalpos darbui... tai
pantų “baudžiamieji bū
“New Leader” sako:
ralijos atskrido į Ohio val rie gali netikėtai pasirodyti
kinti
tuos
nacionalistus,
Ak,
mieli
draugai,
atiduo
tas pats, kaip badaujančiam
riai” istrebiteliai. Jeigu tai
stijų, jis padarė virš 11,000 virš Amerikos žemės. Tech
“Trys suderinti žygiai buvo
butų padarę kokie tai “fa juos išrauti su šaknimis. Ki mylių kelio be nusileidimo. nika užmušė izoliavimosi kitę savo dolerius! Pruseika žmogui atimti paskutini
padaryti iš Maskvos pusės:
duonos kąsnį.”
šistiniai banditai.” tai ko toj vėl vietoj “Tiesa” ragi Tokie “bandomieji” skrai politikų. Technika duoda juos mielai priims-..
Maršalas Žukovas keliauja po
na
“
negailestingai
šalinti
Kodėl
tas
fruktas
nesisku

ALT vajus nepatinka Mi
dėl laiško rašėjas nebūtų
dymai šiandien muša rekor perspėjimų, kad arba pa
Balkanus ir lanko stiprią ru
galėjęs to pasakyti? Argi iš įstaigų politiškai abejin dus, kaip 1927 metais Lind saulis bus “vienas,” tvar bina į bolševikiškų šidla- zarai. jis nepatinka ir Tys
su
mobilizuotą kariuomenę
vą? •
liavai — du kaimynai sto
Bimba mano, kad laiško ra gus.”
berghas sumušė tolumo re kingas, taikus, paremtas tei
prie Turkijos sienų; Maskvos
jo
j “bendrą frontą.” Tik
šėjas pats padėjo “fašisti
Žemė* Reforma Nepo
kordų, nuskrisdamas iš A- singumu, arba reikia bai- Mizariška* Oi-oi-oi
užsienių reikalų ministerija
jiedu dar nesusišneka dėl
niams banditams” žudyti
puliari
merikos tiesiai į Paryžių. mytis, ginkluotis ir būti ne Brooklyno komunistų tų
siunčia Turkijai šiurkščią no
tremtinių. Vienas mano,
savo giminaičius ir tai
Pirmą kartų Lietuvą oku Bet praėjusio karo eigoje žinioje dėl savo ateities.
“
Laisvės
”
gaidys
beskiau- kad ALT juos perpenės,
tą, kuri reikalauja nutraukti
žmogžudystei
simpatizuo pavę rasai tuojau griebėsi Lindbergho kelių darė kas Iš tokių skraidymų viena
Rokas Mizara, vėl su antras — kad badu marins.
ryšius su Anglija. Ir tą pa
ja? Iš kur Bimba ima tokį žemę dalinti. Dalino, žino dien tūkstančiai orlaivių pamoka visiems aiški: Pa turis,
sijaudino ir nelaiku pragy
čią dieną Stalinas maloningai įtarimų?
Bet ir nesusišnekėdami
ma, bolševikiškai — be ma Pacifike ir Europos fron skirstymas žemės kamuolio do. Dalykas yra toks: Ame
sutiko atsakyti į vieno ang*o
jiedu
bando trukdyti Lietu
Bimba iškelia prieš jam tininkų, be planų, be jo tuose- Rytoj skridimai po į diktatorių valdomą ver rikos Lietuvių Taryba pasižurnalisto klausimus ir esmė nežinomų žmogų, kurs tą
vos
atvadavimo
darbų.
kios tvarkos. Dalis žmonių 10,000 mylių bus kasdieni giškų pasaulį ir į demokra mojo sukelt 250,00 dolerių
je sako: Aš prižadu pasauliui
Meška su lokiu — abudu
laišką iš Lietuvos rašė, kal tada sklypų paėmė, didesnė nis reiškinys.
tiškai laisvų pasaulį, yra kovai už Lietuvos laisvę.
taiką musų kartai, jei Angli
tokiutinimą, kad jis sąmoningai dalis, pamačiusi, kad visas
Tie sklidimai parodo A- akla saužudystės politika.
Maskvos klapčiuko akyse o
,
, . .
ja žiūrės savo biznio ir nesiklaidina savo gimines Ame darbas nerimtas, neėmė. Ir merikos aviacijos galybę, Jų perša diktatorių agentai, pažaliavo
ir
jis
sušuko:
tie
^
ro
P
a
^
ando
«
Labui
kiš į Rusijos planus ir jei Arikoje ir “simpatizuoja fa antrų kartų Lietuvos žemę musų dirbtuvių ir išradėjų bet Amerika ilgainiui tos iinigai renkami “pabėgėmerikos kariuomenė bus iš
Žinomasis novelistas Upšistams,” bet jis jokio įro mindžiodami rasai “vykdo” sumanumą, Amerikos tech politikos turės atsisakyti.
iams
gelbėti
”
—
negali

traukta iš Kinijos.”
ton Sinclair iągarbino Sta
dymo negali patiekti. Jis to žemės reformų. Kad tas dar nikos galią. Bet jie rodo ir
mas daiktas!
linų. Kartu jis pareiškė,
Stalino diplomatija ir nėr- Uogaus nepažįsta, jo ne- bas jiems neina sklandžiai, kų kitų. Jie sakyte sako,
Suradęs
“
pabėgėlių
gel

kad
jo kūrinys yrą. realisti
MAIKIO TĖVUI PO
vų karas vra gerai apgalvo- zinoJr purvina visai nekalAmerikai pasibaigė izoliabėjimo
”
melų
Mizara
ran

nis,
be jokių propagandos
PENKINĘ
ti dalykai. Staliną padrąsi-g. zm<W Dar daugiau, Lietuvos žmones vien tik vimosi laikas. Dar prieš šį
da ir “tikrų liekarstvų.” Gir priesmokių. Bet—
no Wallace išsišokimas, nes Bimba tų žmogų skundžia todėl, kad tie žmonės nega- karų buvo žmonių, kurie
Prisiuntė sekantieji drau di, lietuviai tremtiniai turi
Šiomis dienomis tas pat
Wallace plepėjimas parodė, rusams ..okupantams, kad Ii dėl rusų cenzūros parašy- sakė, 3,000 mylių vandeny- gai: S. Galdikas iš Chica būti statomi prie darbų ir žmogus
šitaip atsirekomenjog Amerika nėra vieninga lie ir iį nužudytu, kaipo ti atviros teisybės apie žmo- no saugo Ameriką nuo vi gos, J. Mičiulis iš Baltimo- tuomet—
davo;
“simpatizuojantį fašistams.” nių naikinimą Lietuvoje? šokių priešų!
savo užsienių politikoj.
rės, John Kalvaitis iš Beth “Koks tuomet bus dantų
“Propagandos labui aš
Taikos išlaikymas parei
Įdomu, kaip mano pado-j Ar lietuvių komunistų tarBet šiandien orlaiviai lehem, Conn., A. J. Kasmo- griežimas ir ašarų lieji praktiškai atsižadėjau savo
na nuo Amerikos. Jei Ame resnieji lietuviai komunistai, pe yra dar padorių žmonių, perskrenda vienu pakilimu čius iš Great Neck, N. Y., mas! Oi, oi, oi!
įtakos ir gero vardo, kaip
Atr/iKo#An””.
rika pasižadės visomis jėgo- apie šitų devyndušį žmogų, kurie šitą Bimbos murzinų tris kartus visų Atlanto pla , J. Shestokas iš Chicagos,
Tai girto žmogaus zauna.*! rašytojas-novelistas
mis remti Turkiją, Stalinas savo “vadų,” kurs skundžia darbų mokės tinkamai įver-tybę.
Orlaiviai
, — ...iš Maskvos
,
. ’
P^azC8 iš Wright8, Pa., Rokas nori būt ištikimas tai
Paseno žmogus ir sukudlturkų nepuls. Bet jei Ame- rusų policijai visai nekaltus tinti?
gali aplankyti visus A-V. Zubov iš Brooklyno.
savo “profesijai.’’
• kėjo.
St. Strazdas.

Okupuotoj Lietuvoj
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KUBOS ŪKININKŲ DEMONSTRACIJA

Kas Nauja Brooklyne

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
-•****'-V

URUGVAJAUS LIETU- ti” ne savo spaustuvę. KaVIU ŪKININKŲ
įdangi tie šmugelninkai noTRAGEDIJA
! ri būti “rimti” žmonės, tai
voje pasakytų Stalinui, kad
-------I jie ėjo per teismą jieškoti
Rumunijos,;
Tarpe Irving Avė. ir užgrobimas
Apsimaskavęs
Aleksas nesamos skolos- Užvedė byJugoslavijos,]
Knickerbocker Avė., prie Bulgarijos,
Gurčinas, užpuolė savo kai- lą, tąsė visai nekaltus žmoAlbanijos,
Vengrijos
ir
ki

Ridgevvoodo, yra gražus
myną, Petrą Šležą, tikslu jį nes po teismą ir galų gale
parkelis. Toje apylinkėje! tų kraštų veda pasaulį prie'
apiplėšti. Buvo taip. Prieš teismas atmetė visas jų
gyvena daug lietuvių. Jie! naujos katastrofos? Karas
kiek metų, keliolikos kilo- priekabes ir Įsakė spaustuvę
kas vakaras susiėję disku-Į juk nėio už grobimą naujų:
metrų atstume, nuo Monte- grąžinti tiems, kam ji priteritorijų,
bet
už
laisvą
gy-;
suoja, ginčijasi apie Įvai
video priemiesčio Cerro, į- klauso.
sikurė du lietuviai ukinin-j Begėdiškas vagišiavimas
rius dalykus. Dažnai ginči venimą visų tautų ir taute
kai, kilęs nuo Žagarės,: geriems “tautiečiams” nejasi už tuščią nieką. Kaip lių.” Žinote kas tiems ko
misarams
atsitiktų?
Ogi
su

šiaulių
apskrities Petras pasisekė. Teismas rimtai
kada kiek ir geresnių poli
šaudytų,
kaip
“
pasiutusius
Šležas su žmona ir to pat' peržiurėjo visą tą bylą, sutiškų ginčų būna. Tik gaila,
apskrities, Noreikių kaimo prato, kad keletas besarmakad,tie politiški ginčai virs-; šunis”!
cių žmonių nori pasisavinti
ta paprastu užsigauliojimu.- Bet pas mus atsistojo H.
Aleksas Gurčinas.
Wallace
ant
steičiaus,
lais

svetima
tuną ir tarė savo
Tokie ginčai neverti net
Sakoma, kad visą laiką
ginčų vardu pavadinti, bet j vai kritikuoja Amerikos už
tie du lietuviai ūkininkai, žodi. Tie besarmačiai taugeriau tiktų juos vadinti ko-, sienio politiką ir jis sau
kaipo kaimynai, gerai sugy-l^e^.aL
Lietuvoj ~ mėgslaisvas,
tik
pasitraukė
iš
liojimuosi.
veno ir vienas kitam kuom' a «ti graudžias asaias ir
Daugiausia mėgsta kelio-, ministerių vietos. Taip ne
galėdami padėdavo- Net ir Įautiskai blevyzgoti.,. . e
tis, tai komunistiškos vieros Į būtu Sovietų Rusijoj. Ten
Tūkstančiai Kubos ūkininkų susirinko ties parlamento rūmais Havanoie
tos pačios liepos mėn. 31 jie turi gėdos, nei padoružmonės. Jie gyvena Ameri Wallace atsakytų savo gal
d.
rytą A. Gurčinas padėięs’m0, n®' dargi vogti šelmiai
reikalauti palengvinančių reformų. Savo reikalavimus jie demonstruoaj iš
va.
O
čia
jis
dar
sako
atvi

koje, bet Juozui Stalinui akeltuose plakatuose.
Šležams užkrauti sunkveži-j neJ?°. ’
,
.
tiduotų paskutinį švarką rai, kad kovos prieš Ame
mį bulvių, kurias Šležas ve-j Teismas jų gudrumą tuoj
nuo kaimyno kupros. Jie rika, už Sovietų Rusijąi Montevideo miesto rin- ’ Pamate 11
sPiencimH
PHILADELPHIA, PA.
o jei yra ir kitokių žmonių, skirtumo nėra. Tik vietos žė
ant tiek sukvailėję, kad pri Tas pats su “slavu kong
ką
parduoti.
Tos
pačios
gi
J
“
®
8
P.
a,
:
ode
.
visuomenei,
sispyrę biauriausiai niekina resu.” Susirinko visoki Sta Raportas iš Musų Miesto tai jų niekas negirdi ir ne- dainorių tėvas paliko nu dienos vakarą vėl Gurčinas kaipo pigius niekšus,
jaučia. Jie tyli. o “vėžių” nuskriaustas. Jis mėgsta
Amerikos valdžią, Ameri lino pastumdėliai ir atlaikė
’**
T
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,
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specialistai
po kliubą gas- lietuvišką dainą ir jau ne užėjęs į Šležų namus ir na-1
kos valstybę, kad net kok kongresą. Sako, visi slavai
klausęs
ar
dar
neparvyko
b°?t0£lskia1' la: padoriauja. Seniau kliubas kartą gatvėse dainuodamas
tu darosi ir klausytis. Jeigu turi susivienvti prieš Vaka retumet žinoti, kad netoli turėjo du vadus, abu rusiš- yra atsidaužęs i lempos Šležienės vyras.
HARTFORD, CONN.
jie taip kalbėtų gyvendami ru demokratijas. Viskas at nuo musų didmiesčio ran- kus marša]uS. Bet atsitiko stulpą. Tas dainorių tėvas
Pasiėmęs dviratį, Gurči
Rusijoj, jie butu nudaiginti, likta čia Amerikoie, prieš
anto xanclenynas- nelaimė: vienas maršalas buvo sudėjęs maršalu him- nas nuvažiavo Montevideo Prakalbos Gerai Pavyko
kaip ‘‘pasiutę šunes,” arba Ameriką. Kalba Wallace, k^nm^bala^r^eriukls’ ^kovodamas su vėžiais At- ną, kurio pradžią paduodu: miesto link. Matomai, jau
Amerikos Lietuvių Tarykaip “nuodingos gyvatės.” laiko slavai kongresą, pliau Ki nois pala ai ezeiiuKas. ]ant0 pakraščiuose, koją “Maršalai broliukai
su
iš
anksto
paruoštais
plabos
skyrius buvo surengęs
Bet jie gyvena Amerikoie. škia Bimbos, Pruseikos ir jų To didelio “prūdo ’ paktas nusilauž|, o kitas gvažiav6‘ OTarealal o™™™nais.
užpulti
grįžtantį
Šiep
raka
lbas spalių 6 d., lietuAbu burliokiukai.
Knickerbocker
kur yra demokratija, jie uodegos
žą
ir
atimti
is
jo
gautus
už
v
j
u
mokyklos svetainėje,
-Nl.
e
sumaningi
žmones
piaparvežti
nuo
Stalino
“
Borknisa tos demokratijos pa parkely prieš Ameriką, dejo leisti arkliukus bėgio- žora. Narean» Iažų. kad vi i Vienas indus plauna,
parduotas bulves pinigus. Kalbėtojai buvo tik ka
Ir fliorus mapuoja,
prieš šios šalies tvarką.
matus.
Ir
štai, vos tik Šležas spėja; atvykę į§ Europos, J. AlekTain ^kaTbėio EuroDoie I?" -n mus4V
ie‘ sos ūsoriaus davatkos tureKaip kada aš manau sau:
_kaI^il.Sur.0.P.°?.e- ^"Skų “sportininkų’ va- ty ka užsipilti ant
t48. Kitas duris varsto,
išlipti
iš autobuso ir paeina sandravičius ir Dr- J. ViIr viskuo šinkuoja...”
“Ne visur ir ne visiems toki] tuojaus po pirmojo pasau Z1^a Per,
kokį
galą
nuo plento hnk|leišige Abu kalbėtojai labai
J.er?ey i tas liūdesio valandoje. Paliku-!
laisvė turėtų būt duodama. Į linio karo, Hitleris ir Mus- ai kliu lenktynes n jau dau- sjos be maršalų “masės” no- Dabar nei to dainorių tė savo namų. ii užpuola mas- daug paaiškino apie dabarnei maršalu nebeturim. kuotas plėšikas, smogęs su £jnį gyvenimą Europoje ir
Jeigu žmonės neigia ir pri-j solinis. Kalbėio prieš de gelis pešti namo paiejo. j»ėio vėžiu kliubą likviduoti tvo,
•* i*~*
■
_
rejo
veiių
fciiuių
imuauuii,
Liūdna
musu*• vėžiu* viespavaldžias.
Hitlesimygę žodžiu ir per spau-j mokratines
. ,
.............................
Mat, nusipirko tik “one- b < :n»
bėd
t<.;rado ...
korio • AAteivonn
.....
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geleže į galvą ir parmušė Lietuvoje, karo laiku ir daris kalbeio uz suvienijimą wav” tikipta ” n vi\a pa1' » ,; ,
, . aa; AUsiraao tijojdą bruka diktatūrinį rėži-, visu
ant žemės. Bet kad ir gero- bar, kjek ten musų broliai
Mussolinis , \ “Kietą, o visą ca^., skjoka kurl
“Kliu-, J J
Tėmytoja*. kai apsvaigintas Šležas, su- lietuviai turi iškentėti nuo
mą. tai tokiems asmenims; visu vokiečiu
\0Kiecių. Mussonnib, ką turėjo, sudėjo ant ark- bas O K tik maršalai nieat^aivinima Ro-į
Ro-i liukų ir prakišo.
kalbėjo uz
už atgaivinimą
Teko
____ 1„„
ar ištisoms grupėms turėtų kalbeio
i kaupęs paskutines jėgas, svetimo jungo, kaip tai nuo
1/ <11
•y* *.
< rr/rk » t
iUdiADUt vikų įsnAr i radėjo grumtis su užpuo- ištrėmimu į kitas" šalis ir
būt atimtos demokratinės mos imperijos. Taip lygi-! nėkstiems erižti iš tu lenknai dabar kalba tie “slavai” į tynių. Gal ir gerai tad
’
teisės
liku, gintis ir šauktis žmo- kaip gyvena tie kurie vra
Stebėtina, kaip komunis z suvienijimą visų slavu taip išėio Teem Darimokina jie ^K0', . s cia,Pe! b-.
Nuo dabar iki metų galo nos ir kaimvnu pažibos, pasiiįfcę Lietuvoje po rasų
~lp,.
™0Kna da
koios neteko!
Pritinis šlamštas buvo sumobi ro
po Ruriia
rtu. įja. Klapčiukai
KiapciuKai rij1 žiopliai
dėti antPasi
arkliukų.
-^-kad medine
ir vaikšto
sakydamas: “Aleksėh, gel- gioba. Laimingi tie. kurie
mea.in\ “ 'aiK 1°, Amerika nebešauks vyrų į
lizuotas į Henry A. Walla-; .apjakirr.O parkuose tas im-l kurĮp atbėma n ne kurie nu
.... galėjo išvykti iš Lietuvos ir
raudonosios’u-116 atneKa’.0 ue {cune nu k
ponas ir ko jam truks- armiją. Draftas sulaikytas bėk!
ce prakalbas, kurias jis sa-j oerialistines
nenan. tinęs
įauaonosios bėga, plmgais nešim...
; ta’ Daugelis vėžių kliubo todėl, kad Amerikos gink i Ir koks buvo nusistebėji- atwkti į šią šalį.
kė New Yorke. Madison Rusijos užgaidas išnešioja
ge virsminėtų kalbėtoju
0
'vadovų vaikšto su medi- luotos pajėgos turi užtenka mas žmonos ir kitu kaimyS^uare Garden. Jie po pra ro nesusipratusius pilie
nų,
atbėgusių
užpultąjam
į
dar
žodžius tarė skvMusų didmiestyje gvvuo- nėm galvom ir dėlto visai mai savanorių vyrų. Apie
kalbų burnojo prieš Walla- čius. Koks nusišpicavęs po1
pagelba.
kada
nutraukus
ldaus
pirTn
v. Brynga ir
milioną vyrų stojo savanoce. kad jis neis ir piršo A- fitikoje žmogelis pradeda Ja puikus “Vėžių Kliubas.” gerai jaučiasi...”
Maršalų nebėra, tai paė- riais į Amerikos ginkluotas užpuolikui nuo burnos kau- praiotas j. Ambotas. šv. Če
merikai taikstvmosi politi duduoti pagal Maskvos dik-!’J° tikslas yra telkti žmones
ke. pasirodė kad tas ‘ Alek- cilijos choras, po vadovyste
ką, bet pakritikavo ir Sta taturą- O tas viskas rodo, vėžiams gaudyti. Prie to mė fetfebeliai vėžių kliubą; f a’ėgas ir šiuo tarpu nėra : «ėlis.” kurio užpultasis sau- vai gon j Balsio, sudainavo
liną už io akiplėšiškumą. kad demokratija leidžiasi kiiubo priklauso visokie vesti. Veda neblogiau ir ne reikalo imti priverstinai vy- į kėši pagelbos, buvo uzpuo- kelias daineles.
Paskui “slavų” surengtose visokiems gaivalams rausti■. pantaplinio pašto filosofai, geriau už maišalus. Jokio rus į armiją.
likas
I
*
Dabar Petras Šląžas iš-1, Tarpe prakalbą buvo renprakalbose irgi dalyvavo ios pamatus ir išsprogdinti
komunistinis Knickerbocker ją. Perdaug didelė laisvė
laužtu šonkauliu ir septv- karnos aukos- Čia yra vaigali
virsti
visiems
nelaisve.
parkelio šlamštas. Jie da
niomis žaizdomis galvoie, ^ai
kurie da\e
Gal ne tiek valdžia, kiek'
bar, lyg naujo įkvėpimo pa
randasi vienoie Montevideo P° *LOO ir daugiau,
gauti. kobiauriausiai der patys piliečiai, kurie bran
miešto ligoninėj, o jo už-: Ponas* Gailiu nas S10. praj. J.
gia šią šalį. kurioje gyve gina laisvę, turėtų tuos de
puolikas, kaimvnas Aleksas ‘Aiabotas $4.*
į
— ARBA —
na ir gyvena neblogai. Ki mokratijos ir laisvių duob
Gurčinas — už grotų lau-J Po $2: K. Vailionis. J. Lau
ti net turi namus, o jeigu ne kasius sudrausti.
kia teismo sprendimo.
-Į rinaitis, Mr. ir Mrs. X. A. SuMes lietuviai į tuos Mas
namus, tai bankuose pini
Ig. Daunoras, pis. Mr. ir Mrs. Kurtinaitis. L.
Kaip Kaukazo Razbaininkas
gų. Bet jiems musu šalis, kvos paukščius. į Lietuvos
---------j Kazunas, Mr. Pateckis, Mr. ir
ir
Amerikos
priešus,
turėtu

Amerika, negera ir čia rei
URUGVAJAUS SOČIA- ^rs’ Ka/aHausl<as’ >Ir- ir MrnPasidarė Rusijos
kia diktatūros, nes nėra mė me žiurėti, kaip į išdavikus,
I KTAl ATęifMf
Skarupskas ir Mr. Sagevicius.
penktakolumnistus.
sos, nėra namų ir t.t.
ąPAl iCt! IVF
Po $1: BurbutiR- Zaikauskas.
Amerikos Pilietis.
Diktatorium
. -j
• .* TT_,„ Kundrotienė, A. Urbonas, P.
Man nekartą užeina min
Montevnleo mieste, LnigBujauskas. Walon. Dcltis ir aš jiems pasakau:
vajuje,
lietuviai
.socialistai
£
Manciunaa. BanaliauNEW YORK. N. Y.
“Kas butų, jeigu toks Mo
atsiėmė.s
fasistimai-klenta
Be
K
*'
t
’
r
, 1- •lotovas ar Višinsky. arba
liskų
uzgrob.kų
savo
spausf
A
Mont
Vyt- Bacevičiaus Koncertas
tuvę, kurioje ilgus mete
A GerbuUvičius. ., r,.
Lapkričio 1 d., penktadie
I—' •«<- ‘
buvo spausdinama Naujo-1
A
Vail.
PASKAITOS IŠ ŠVENTO nį, Vytautas Bacevičius duo
RAŠTO
Ji Banga- Spaustuvėlė ma-, kua BolvieSua. Andruliunas.
da koncertą New Yorke.
za. Ji buvo Įkurta ižeivių
y
Koncertas įvyks Barbizon
Šv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos ysocialdemokratų skatikais.;
Navickas. Zronienč.
ra laikomos kas sekmadienis, vaka Plaza salėje, 101 W. 58th
Daugiausiai
pinigų
i
lą
bu,
Balchuna
,.
Paugžlis. Petnutis.
rais nuo 5-kių. PECK HALĖ salėj, St. Ten pat galima gauti
1-146 E. 82nd ir Wade Park Avė..
vo Įdėjęs drg. J. Babilius.
patetkai,ė, t. Bakiene. M.
Koncerto pradžia
Cleveland. Ohio. Įėjimas iš 82nd St.. bilietų.
Kada Urugvajaus Kulv. Petraitienė.
trečios lubos. Kviečiame vĮsus. Jžan- 8:30 vai. vakare.
sra nemokama, rinkliavų nebus. Kal
S “lliS3 L,Peteą"
x
V..’-’’V. Bacevičius skambins
bės Jurjris Vanagas, temoje "Yra
dvi bažnyčios—kori jų yra tikra ir Liszto, Chopino. Debussy.
leis.11..
sietuvą, (Unekančius Gaučas, Scmonas.
kuri netikra,” ir "Kų šv. raštas liu
socialistai
Jiems
leido
nau- , Man4juMs. Rauiinaitic„ė.
Dohnanys ir
dija?”
(4.3, Čerepinino,
dotks
savo
spaustuve.
Bet MaIiSiu,kieBį
Ma.
savo paties kurinius.
■leisk kiaulę į baznycų. Ji
į
v Vaiči„|is ir A
lips ir ant altoriaus saito Gilick>s
“
KELEIVIO
”
KALENDO

žmones. Taip atsitiko ir Viso auku surinkta suWORCESTER, MASS.
čia. Smetonininkai ir šiaip
RIUS 1947 METAMS
CHESTNEYS
žmonės be gėdos, kurie su- viršum $99. Vėliau vicepir
Į darė “Kultūros” draugijoj mininkas L Kazunas per
CANTEEN
Pranešame
“Keleivio”
laikina “daugumą.” pasiė- skaitė atsišaukimą į kitų
Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi
J mė ta laikrašti i savo “krik-’ miestV lietuvius, kad visi
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— pysimas bankų, intrygos ir suokalbiai
VIETA MALONI IR ŠILTA SKa;tytojams, kad Kalendo
ščioniškas” rankas ir suma- veikt^ bendrai L^tuvos gelnet
prieš
savo
partinius
draugus.
Vėliau
kopimas
į
diktatoriaus
sostą,
rius 1947 metams jau ruo
nė paimti ir pačią spaustu bėjimo darbe.
Visokių Gėrimų, Alaus,
Korespondentą*.
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų
vę. Kad sumanymas tikit i
gardžiai pagamintų Val šiamas ir jį galima užsisa
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.
pavyktų, begėdžiai “tautie-i
kyti jau dabar. Užsakymus
gių ir Užkandžių
Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos
Čiai” melagingai “surado,” “Keleivis” visada yra gera
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul įsigy
čia gaunama ir “Keleivis”
galima siųsti kartu su pre
kad J. Babilius esąs skolinja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus
pavieniais numeriais
:
gas “Kultūros” draugiiai dftvana draafrasns ir pažistanumerata.
Kalendoriaus
adresuokite šitaip:
pinigu. Už tą “skolą“ kata įpiems. Užsakyki! j j savo arti
90 MILLBURY STREET kaina bus 50 centų.
likiški ir smetoniaį šmu
KELEIVIS
WORCESTER, MASS.
gelninkai norėjo “»u?avin- miesiems!
“Kel.” Adminittracija.
G36 BR0ADWAY,
,
<
SO. BOSTON 27, MASS.
Knickerbocker Avė. Parke-] Dekanazovas atsistotų ir
viešame mitinge kur Mask
lis ir Musų Lietuviai

k
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200 iki 300 dolerių. Pana
šiai yra pabrangusi ir visa
statybos medžiaga ir tai
jos negalima gauti- Gaunasi į
simokyti, kaip sukontroliuo
VISKĄ DARO, TIK
Rusai- pasiuntė turkams metai visam tuometiniam tikra “medžioklė.” Leidimą
ti žmonių galvojimą su paAČIŪ NESAKO
reikalavimą
“neatidėlio- pasauliui. Tais metais tur- statyti turi, bet statymas
______
gelba policijos. Stalinas tajant” susitarti su jais dėl kai užėmė Konstantinopolį, namų yra sunkus, varžytyDidmiesčių
stotyse
pasime reikale yra visų despotų
Bosforo ir Dardanelų. Mas- Po visą pasauli pasklido ta. nės didelės, iškaščiai aukškvos reikalavimas nėra ui- liūdna žinia, bet tuometinis ti. Jei namas, kurs seniau rodė pirmos tikietų pardaT pavyzdys.
timatumas, bet jis labai pa- “krikščioniškas”
pasaulis galima buvo pastatyti už vimo mašinos. Viena toki
METEORŲ LIETUS
našus į ultimatumą. Mask- nebesudarė galingos koali- $5,000, dabar kainuoja 10,- mašina pastatyta Philadel
vos diktatoriai nejuokauja- cijos prieš “netikėlius.” 000
nnn dolerių, +oi
tai d-mcrdie
daugelis phijos stotyje. Joje yra sky
Tris naktis, spalių 9, 10
Jie vienaip ar kitaip ban- Greit turkai pradėjo rasti • veteranų nebegali “įkąsti” lės pinigams įdėti — dešimdys laužtis per “sąsiaurius.” sąjungininkų ir pačių krikš- tokių kainų ir pamoja ran
ma buvo stebėti daug krin
kvoteriams ir yra 16 guzi tančių
Politinės audros centras čioniškųjų tautų tarpe. Tur- ką į visą tą reikalą.
žvaigždžių, kurias
šiuo tarpu telkiasi ties gra- kų tauta stipriai atsisėdo
Ne tik statymo medžia kų su stočių parašais. Ke vadinama “meteorais.” Tie
žiuoju miestu, kurs turi tarp Azijos ir Europos, ga. bet ir darbas labai pa leivis prieina prie tokios meteorai pasiekė žemės atdaug vardų ir labai margą Konstantinopolis virto Is- brango. Jei dabar nueisite masinos, Įdeda pinigus uz i
.
r Giacobini-Zinko^etos. Iš Harvardo
istoriją.
,
tanbulu.
kur pas statymo kontrakto- ikietą paspaudžia guz.ką
Senovėje graikai tą mies-' Konstantinopolio istorija rių pasitarti apie namų sta StS’uŠ
observatorijos praneša, kad
tą vadino Bizantija. Vėliau siekia virš dvejų tūkstančių tybą, tai jie nenorės ir kal žiuoti, ir iš mašinos iškrenta jos stebėtojai matę po 17
i tą miestą persikėlė gyven- metų į praeitį. Tas miestas bėti apie “tvirtas” kainas. atspausdintas tikietas. Ne- meteorų per minutę, šiais
ti Romos imperat. Konstan- matė kuriantis ir griūvant Štai ką išgirsite:
llgdio^ikie^'IlkrfnU
mįteorUs >*”« kal"
tinas ir miestas pradėjo va- galingas valstybes- Jis pats
Namų statymas dabar y- pe"*kėlUs “es,1Sk'enU: tų “stebėjo” RADAR, elekdintis
Konstantinopoliu, per 1,000 metų buvo galin- ra rizikingas biznis. Prade
-a,-.,
tnkinis
J. H mHSind MC1 d toki
iv aparatas, kurs per
Rusai tą miestą vadina gos valstybės centras, pas- di statyti ir nežinai, kada 1 t
.
i •
-__ ... 1
karą buvo naudojamas prie“Caregrad’u,” kas reiškia kui virto kitos tautos cent- namą galėsi baigti. Visako kramtomam* mašinos. ®? orlaiviams stebėti Ra“Carų Miestas,” o turkai tą ras. o dabar vilto vaidų o- trūksta. Tenka medžioti vi
miestą pavadino Istanbul’u. buoliu tarp galingųjų vals- sokią medžiagą. Laiku ne SS Stiebs = te^^VartSS.^
Pasaulvje tas miestas dau- tybių. Ties Konstantinopo- gali nieko gauti, o dėlto
giausiai yra žinomas Kons- lio vartais vėl “daroma pa- darbas kainuoja daug bran
tantinopolio vardu.
' saulinė istorija.” Jei rusai giau, statymas ima ilgesnį ji, tartu su tikfetu, atidS b«° J
kurie Paki‘
laiką. Darbininkų atlygini
Tau npnki šimtai metu bandys
įgyvendinti
carų
jau penhl Šimtai metų ... ,
“farMtraife ” o-alin(nuo 1453 metų) Konstan- tlk?lus Cart-1 acle’ £ahn mas irgi vis kyla- Nepraei- da ir grąžą. Masina gali ap- ° V1
Kas Yra Meteorai
inopo k
vZtyZ
kalkoki ."<>? tarnauti per vieną minutę
Ki. Ln,.-.;, K-.H,,“,,
>r ve’ susikibti ! kuo- statybininkų unija neiskel- 20 pirkėjų- Mašina atlieka' Meteorai, arba krintanbes centras. Kartu su turkų f
Ronstantinopol s kaip tu naujų reikalavimų dėl labai painų darbą: ji prii-.čios žvaigždės, yra maži
galybe Konstantinopolis ki- ,
,
Dvaeitvie iis uždarbių pakėlimo, o jei ma pinigus, atspausdina ti- dangaus kūnai, kuriuos mu
lo ir krito. Vieną laikotarpi ?au
kartu, k
v
.
v
• -buvo, virsta vel naujos aucl- uždarbiai pakyla, tada visi kietą. duoda grąžą. Reiškia, sų žemė pritraukia iš erd
__________________ » Konstantinopolio visai.
.
apskaičiavimai dėl darbo iš ji atlieka tą darbą, kurį vės. Kada tie maži dangaus
(Europai grėsė “turku pavo- "
’
t M
laidų reikia iš naujo daryti. dirba tikietų pardavėjai kūnai atsidaužia į žemės at
—Tegul bus pagarbintas, ant 16
lb metų. kad
Kan negaietų
us/»•» Vėliau Turkija
prade 1
negalėtų'jius
Turkija'prade**
stovėdami už langelio. Bet mosferą, jie užsidega (nuo
Maike!
skelbti Dievo žodžio. Taigi, i jo smukti, KonstantinopoTodėl kontraktoriai ima , ta mašina nesako “ačiū,” trynimosi į orą) ir dažniau
—Sveikas gyvas, tėve! sako, visi pastokim misio-.įjs apšepo, o rusai pakartoKaip Ei na Namų si namus statyti tiktai ta kaip tą kartais daro tikie siai sudega nepasiekdami
Kas nauja?
i menais ir eikim ginti tikė- tinai norėjo jį pasisavinti
da, jei sutiksi užsimerkęs tų pardavėjai.
žemės. Kartais jie nukrinta
. Statyba?
—Apie naujienas, Maike,' jimo. As pamislinau, kad al- “išvaduoti iš turkų nevapadengti visas išlaidas, ko- \ikietu maslnos aprasy. ant žemės. Yra žinomi keli
pasikalbėsim vėliau, o da- čia geras patarimas ir pa- iios.”
k.as kontrąktonus padarys.'
mums prisiunt4 'philį.
dideli meteoritai, nu
bar aš noriu, kad visų pir- stanavijau visų pirma tave Carams tas nepavyko,
“Žada pastatvti per 2 me Virs tų išlaidų kontraktonui delphjetis -Keleivio” skai- gana
kritę
ant žemės “iš dan
ma tu persižegnotum.
atversti prie dvasios šven- Dabar Stalinas tęsia carų tus 3 milionus namu,” rašė uz jo darbų turėsi dar mo- t tojas j jakimavičius.
gaus.
”
Vienas didžiausių
—O kam to reikia?
tos.
. politiką ir reikalauja sau y- šių metų pradžioje laikraš- keti tam tikrą atlyginimą. 1
______________
buvo atrastas Grenlandijoj,
—Nevermai, kam reikia;1 —Matau, kad tėvą labai patingų teisių prie Konstan- čiai.
Kas dabar turi reikalą* MINTIES KONTROLĖ
jis sveria 37 su viršum to
žegnokis ir dac oi!
paveikė Jugoslavijos arki- tinopolio- Ar Stalinui ge-! Laikraščiai rašė. Valdžia su namu statyba, tas vra
nas. Jis buvo atgabentas į
—Bet aš nenoriu.
vyskupo likimas. Istikrųjų rjau seksis, kaip Nikalo- žadėjo. Daba1 jau metai ei- tikras kankinys” — sakė
Kaip pasaulis yra pasau New Yorko gamtos muzie
—Kodėl?
gi nuo Jugoslavijos bolše- jams. Kotrinoms ir kitiems na prie galo ir kaip yra su vienas Bostono statybininliu.
visokie despotai jieško jų, kur jį galima apžiurinė
—Todėl, kad nematau vikų žiaurumo nukentėjo Rusijos despotams?
i ta namų statyba?
kas Gal toks p^akymas y-, būdų. kaip geriausiai kont- ti. Kitas gana didelis buvo
reikalo. ....
P.e
vienas. Nelabai senai « Prieš turkų atėjimą per Šias dienas Wilson Wy- 3
pesetas, bet ue-, rokuoti žmonių mintį. Jei kartais jie pasirodo dide
—vįke’ jau^ir tu jie sušaudė^ generolą Mi- ištisą 1,000 metų Konstan- att, butų statybos viršinin- ra a e^P1les.’.
sta-1 kas surastų mašiną, kaip liais būriais, kartais viena
šavo dūšią velniui pardavei. CiiSiiOVicą, Run§ įtovojo
: tinoporis buvo garsiausias Į kas, skelbė, kad šiais ffieuera
^a’’kontroliuoti žmonių'gal vo nakčia jų priskaitoma šim
Jau žegnotis nematai reika- Jugoslavijos
nepriklauso-, pasaulio miestas. Jis buvo’tais nebus, pradėta statyti
L
1
??
8
Js
tiesų
’
ne
\
^aLjimą, visokie diktatoriai už
ln
mvho
Tai
hnvn
nonor
7iOTiJ
i.
*•
__
v__
x
__
-r■V'
'ti
___
lo.
mybę. Tai buvo daug žiau-] krikščionybės centras. Jis 1,200,000 ramų' kain buvo a įskastmgas nemalonu-.^ mašiną brangiai mokėtų. tais tūkstančių. Toks gau
sus meteorų pasirodymas
—Aš negaliu suprasti, a- resnis darbas, negu to dva- buvo galingos graikų impe numatyta programoje. Ji?
mas
‘
Stalinas.
Peronas,
Franko
įvyksta tada, kai prie žepie ką čia tėvas kalbi. Ar siškio kalėjiman uždarv- rijos centras. Jis buvo ir sako, rugpiučio mėnesį paS. G. į ir kitokie diktatoriai var- mes prisiartina kometos, kunegavai kur išsigerti?
» mas.
dėl Michai-: tuometinės kultūros centras.1statyta tiktai 62.800 namu
,v O tačiau
v
Žvtiisi dėl
dpi tnlrins
žytųsi
tokios mašinos, o rių “uodegos.” Sako. esan—Ne, Maike, aš visai lovico nužudymo kunigai Prieš 1.500 metų Konstan- ir pradėta statvti 101.000
atsirastų ir čia pat žmo čios ne kas kitas, kaip suneprotestavo.
tinopolyje buvo pastatyta Tai vieno menesio progra Novikovo Skandalas gal
trezvas.
nių.
kurie ją norėtu nusi trupėjusių didesnių dangaus
viso krikščionis ma.
—Tai kodėl prade iai- ru—Kaip matau, tai tu, garsiausia........................
. . Jis. dar -pasakė, kad 4
pirkti
ir “suvaldyti” savo kūnų dalelės.
veteranu nopintis a; :e mano dūšią?
Maike, daugiau žinai už i ko pasaulio bažnyčia. Ji per milionai karo veteranų
Rusijos
ambasadorius kaimynų palaidą galvoji
Meteorų sudėtis yra to
—Aš ta darau iš pašau- mane. Bet jeigu tu toksįd£us amžius buvo skaitoma rėjo statytis namus, bet da- j VVashingtone nei iš šio nei mą-..
ki
pat, kaip ir musų žemės.
kimo.
smart, tai išvirozyk man, Į Puikiausia krikščionių baž- bar iš tu 4 milionų beliko iš to viešai pasiskundė, kad
Kol
mašina
bus
išrasta,
Daugiausiai
meteoruose vveteranų,
ku ram grįžtant iš Rusijos, diktatoriai naudojasi sena
—O kas tėvą prie to pa-.kodėl kunigai taip neapgal- nyčia. Turkai iš tos bažnv- tik
" ’ 2,200.000
«
A
ra
geležies,
nikelio
-ir kitų
' _
-Qs pa4irbo gavo mečetę rie sutinka namus statvti. New Yorko aerodrome, Ašaukė?
ivotai-----parašė tą lapelį?
išbandyta priemone min žinomų metalu ir mineraluir ji šiandien yra gražiau- Kitus atbaidė pakilusios na- merikos muitinės tamauto- ir
—Mano sumnenė.
,
čiai
kontroliuoti. Ta prie
S. P.
įai jį “užgavę”: ilgai tik monė yra ne kas kitas, kaip
—Turbūt, norėjai paša-1 ..
manau tėve. kad šioji viso pasaulio magome- mų statymo kainos.
i jie rašo labai apgalvotai. tonų šventvkla.
Veteranams buvo sako rino jo diplomatinius po
kyt sąžinė?
žinoma policiia. Šias
Ypatingas paukštis HornPrieš 1,300 metų (673 ma. kad už $5,000 jie galės pierius, pareikalavo pasira senai
—Tu’ Maike. gali sakyti APie„kit^ F^kiojima jie
dienas
diktatorius
Peronas
bill
turi dubeltavą snapa.
kaip tu nori, o aš sa^au i nekala, nes ri to nebūtu metais) tuometiniame pa pasistatyti sau namus. Bet šyti muitinės deklaraciją. įsakė savo policijai stropiai
Jo
snapas
net 10 coliu li
kaip aš noriu. • Ir aš noriu lier^s pandos. Jie rašo, kad saulyje pasirodė tų laikų dabar tokie namai nasista nė? kaI^drai,aNovikOT» datx,ti
',ką
ka Argentinos
Arf«ntinos P«'e<no, ant to kitas lyg raeas
daboti,
pilietau išvirozvt. kad tu prieš t. .katalikams ir jų baznv- “atominė bomba,” nepa tvti kainuoia mažiausia jaučiai, kad Sovietu Sų°uS
.‘.2?'SU^S-„be.t..-b!isk,i..trumP^
mane perdaug nesisprečy- ciai gresia oideli? pavojus prastas naujas ginklas, ku $10,000. Valdžia duoda ve
tnm, ba aš dabar misijon’e-!^. e. V1SI katalikai turi eit ris greit išgarsėjo visame teranams ; aramą, ii garan gos atstovas buvo pažemin- daug tokių, kurie galvoja Sumatra. Java ir Borneo
rjus
i ginti savo ti kėlimo, tu n pasaulyje. Tas naujas gin tuoja ant namu užtraukia tas. Jis protestuoja. Valsty
O ka tai reiškia7
Ispiestis apie bažnyčia. O klas buvo “graikų ugnis,” mus morgičius, bet perdaug bės departamentas tyrinė- prieš diktatorių, o tas ir su- salose. Perint mažiukus jis
kėlė diktatoriaus galvoje savo patelę užmūrija me—Tai reiškia. Maike, kad kai /e ,tenai susispiek tai mišinys sakų. sieros, naftos aukštos kainos daugeli ve jabaimę.
kad piliečiai kartais džio skylėje, palikdamas
aš einu ginti katalihų tikėlapelių. autoriai pakis ir kitokių degamų medžia teranų atbaido nuo statybos.
Reikalas buvo toks. Kada nepaklystų.
tiek adara. kad galėjus
jimą
| Jiems samtj panosėn ir pa- gų. Tą naują ginklą graikai
Namu statymas dabar y- Novikovas “nutupė” NewĮ Peronas žada eiti pas sa- tik
priduoti maisto,
—Gint tikėjimą” O kas ?ak>’s’ kad kovai su bažny- vartojo priešams deginti. ra baisiai painus biznis- Ka Yorke, jo dokumentai buvo vo naują bičiulį Staliną paJ. D. T.
'iį užpuolė?
C1OS Pn^ais reikia pinigu. Su “graikų ugnimi” jie de ro veteranas gana lengvai patikrinti ir iam buvo duo
_ Bedieviai
Vadinasi, svarbiausis tokiu gindavo priešų laivus, mes gali gauti “prioritv” staty tas
pasirašvti popierius
—Bet tei kunigu reika- at-Mtikimų tikslas yra biz- davo degančią medžiagą į bos medžiagai pirkti. Jei ve (muitų deklaracija), kad
, .. ,
, - priešo raitariios ar pėstinin teranas nori statyti namus. įis neveža nieko draudžia
las. O tėvas iuk re kuni-|nis*
LIETUVOS RESPUBLIKOS
gas. Kiekvienas t dk vis1,"e a'r
kų eiles, ir dėka tam nau- “Housing Authoritv” jam mo savo valvzose- Jokio če
tėvą sukritikuos ir nežino- keL1I* O as, kaip durnas, si- iam ginklui ilgus šimtme duoda liūdiiimą, kad jis tu modanų ir lagaminų patik
ISTORIJA
si ką a-santi. Vi»*oi ap-’ *°. Y-™0 g^prateu ir pa čius galėjo atsiginti nuo A- ri teisę pirkti statybos me rinimo nebuvo daroma. Bet
ginti. tėvą da daugiau ti-’T
kad C'a EWr buf zijos puolikų. “Graikų ug džiagą. Veteranai ta liuii- Novikovas užsispyrė nepa
SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
kėjima
ukompromituosi. ')US1OS ,?«an5™asnis” per ilgus metus buvo iimą vadina “hunting b" sirašyti tos deklaracijos.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų
Pavyzd .iui. koks laisvama-i —Tėvas daug ko negal didžiausioji paslaptis, kitos cense” (medžioklės laisnis) Tis ožiavosi ištisą valandą.
Gavęs
toki
popieriuką
ve

autos
nemokėjo
jos
pasiDėlto
gavosi
susitrukdyrevoliucinės
Lietuvos spėkos vedė kovą su
nis p?' ?us, kur yra vmš-: uprasti.
mas.
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
kelis
dangau? karalystę?; _Na, tai denkiu, Maik lirbti. Todėl tas ginklas teranas turi eiti susirast’’
graikams
davė
didelę
virše

kur
nors
statybai
reikab
’
ng?
Amerikos
muitinės
virši

tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
Na. ir jį tėvas galėsi jam kad tu taio eražiai man ši
ninkai
skelbia,
kad
visi
din
nybę
karuosemedžiagą
čia
ir
prasideda
cija paėmė virSų, kaip Lietuva likos paliuoatsakyti?
. itą reikalą išdėstei. Eisiu ir
Kada
Mažojoj
Azijoj
pa

“
kryžiaus
kelias.
”
lomatai
duoda
toki
pareiš

auola
iš po caro valdžioa ir kaip ji buvo af>. k)ac rait, Maike. Apie pasakysiu apie tai savo ku
sirodė
turkai,
graikai
per
Statvbos
medžiagos
truk

kimą.
Dargi
Amerikos
pre

s
k
ei
b
ta
respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tai as ir nepamislinau.
| muj ha ir iis riktavosi stot
zidentas
ir
labai
aukšti
sve

kelis
šimtmečius
sumaniai
ia.
Visokia
statvmo
me

tus temlanis parodo dabartinės Lietuvos ru—Matai, tėve, norėtum j misijonierius.
būti misionierius, o da ne-______________________ nuo ių gynėsi. Bet ilgainiui džiaga reikia pirkti, kur čiai iš užsienių, visi įvažiuo
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius.
Konstantinopolis pavargo. 'rauni ir kaip pakliuvo. Kai dami į Ameriką pasirašo
žinai, kur yra kelias į dan-‘
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
deklaracija,
kad
jie
neve
Jam
ne
kartą
i
talką
ėjo
vi

kurie
statvbos
dalvkai
vra
Ukininkų
Pajamos
Sugu.
1
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.
sas “krikščioniškasis pasau nesvietiškai pabrango. Pa ža nieko draudžiamo. Žino*
mažėjo
—Maike, tu perdaug ma
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
lis.” Vakarų Europos rite vyzdžiui visi skundžias1’ ma, jų daiktų niekas netik
nęs nekritikuok, ba ne aš
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
Šiais metais per pirmu: riai traukdavo i “ki-yžiaus kad vinių negalima gauti. rina. Niekas netikrino nė
čia kaltas,
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
Novikove
šešis mėnesius Naujosios karus” prieš netikėlius gel Seniau už 100 svarų vinių ambasadoriaus
—O kas?
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga. I»et
Mane subalamutijo ku- Anglijos ūkininkų paiamos bėti krikščionvbės centrą reikėdavo mokėti nuo 3 iki daiktų. Bet kodėl Rusikv
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
Kartais 5 doleriu, o dabar už tas atstovas nori daugiau privimas. Davė man tokį lapelį, buvo 16,132,000dolerius Į Konstantinopolį
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
ką vadinasi “Dusios Išga- mažesnės, kaip jų pajamos tie gelbėtojai susižavėdavo račias virją rei^’a mokėti: ledini negu turi Amerikos
Kaina........................................................ |L00
nymas,” na, ir tenai prira- per pirmus šešis mėnesius Konstantinopolio gražumu nuo 15 iki 25 doleriu. Dar, prezidentas, to suprasti ne
syta, kaip bedieviai dabar praeitais metais. Kainos iv jo turtais ir vietoj radėti sunkiau vra ?u lentomis, ralima. Gal tas ambasado-j
KELEIVIS
pradėjo griauti katalikų pakilo, derlius buvo neblo- graikams, patys užkariauda- Ąžuolinės grindų lentos, rius trunutį rersudo. ncrė’o
Broadway,
Sa. Kowtnn.
bažnyčią
T----- ---- 1bet
-- *■ Statistikos
-- U------i, apiplėšdannmUdn kurios seniau vž 1 000 pėdu rasirodvti galingos imnoriną. Sako, Jugoslavigas.
biuras--vo tą miestą ir jį
kainuodavo 70 dolerių, da- les atstovu, na. ir pasiožiajos bullsiai vien-’ nrkivvsku- tvirtino, kad pajamos su- vo.
sudijo į katorgą net. mažėjo.
Į 1453 metai buvo liūdni bar vietnmi? kamuoja nuo vo.
pą nusudijo
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NAUJAS PREKYBOS SEKRETORIUS

Puslapis Penktas

Mokyklos Amerikoje

NUO UŽSISENbJUSIV. ATVIRŲ’

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIG V

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ‘r SKAUDŽIŲ' ŽAIZDŲ, jie
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų,
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
LEGULO Ointment. Jų gydomos
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti naktį." Vartokite jas taipgi nuo skaudžių

Amerika yra mokyklų dar daugiau. Bet bendrai
kraštas
! Šiais metais į įvai-, vidutinės išlaidos per mokiŠvedijos Premjeras
Į
Lenkijos Rinkimai
rias
viešąsias
pradžios irnį kraštui atsieina į 117 doTage Erlander, švedų so-! Rusų pastatyta Lenkijos
aukštesnes mokyklas įsira lerių per metus.
cialdemokratų partijos va- valdžia ruošia parlamento
Labai didelis skirtumas
šė virš 27 milionų mokinių!
das, liko paskirtas naujuo-1 rinkimus. Keturios prorusiš7
milionai
yra
ir čia tarp įvairių valsIš
to
skaičiaus
ju ministeriu pirmininku j kos partijos sutarė statyti
tijų.
Daugiausiai vienas
mokinių lanko aukštesnes
vietą mirusiojo ministeriu vieną sąrašą. Tos keturios
mokinys kainuoja New Yormokyklas.
pirmininko Per Albin Hans- partijos ir politinė policija
ke. Čia jo mokymui išeina Taipgi pašalina perštėjimą ligos
Amerikos
pradžios
ir
son. Tage Erlander anks bendrai puola Mykolaičyko
5100
tnn tarnu
Mi«wissin-1, vadinamos
ATHLETE
suaukštesnėse mokyklose dir- JplUO, nOtUO
taipU MlSSlSSipdžiuvimą
odos ’Sir FOOT,
perplyšimą
čiau buvo švietimo minis valstiečių partiją. Atrodo,
ba 882,000 mokytojų. Tiek pi valstija vienam mokiniui tarppirščių. Jos yra tinkamos var
kad Mykolaičyko partija
teriu valdžioje.
nuo džiustančios ir suskilusios
jų buvo 1945 metais. 1920; mokyti išleidžia tiktai 42 toti
odos. Jos yra geros gy
bus policijos užslopinta. Tai
duolės nuo visų išvirsimetais mokytojų buvo 679,- ' dolerius per metus.
Jaltos “demokratija” prak
Anglijos Bazės
nių odos ligų. LEGU
000,
1930
metais
—
854,000
Kiek Privačių Mokyklų? LO Ointment suteiks
Anglijos valdžia planuo tikoje.
pagelbą nuo nu
ir 1940 metais — 875,000.
Visoje Amerikoje yra a- jums
ja ir ruošia perkelti savo
vargusių, perštamų ir
Bulgarijoj Teroras
Per karą 200,000 mokytojų pie 12,000 privačių mokyk niežiančių kojų. Legulo
kariškas bazes iš Vidurže
Radio
iš
Bulgarijos
pra

buvo pasitraukė iš mokyk lų. Daugumas (du trečda Ointment yra parduo
mių juros (Egypto ir Pales
po $1.25 ir $3.50.
lų. Jų vietas buvo užėmę liai) tų mokyklų yra kata damas
Siųskit Money Order į
tinos) j Afriką, prie Rau neša, kad ten buvo suareš
senieji mokytojai, arba as likų bažnyčios išlaikomosLEGULO,
donosios juros. Tuo budu tuoti keliolika opozicinių
4847 W. 14th Street,1
partijų
žmonių
už
platini

menys
su
mažesniu
patyri

Tai
parapijinės
ir
kitokios
Ši nuotrauka parodo Vyriausiojo Tribunolo teisėją
CICERO 50, ILL.
anglai tikisi išvengti ginčų
atsišaukimo,
kuriame
mu
ir
išmokslinimu.
mą
Arba atvykite į vaistinę
katalikiškos
mokyklos,
šeš

Vinsoną
(dešinėj)
įvesdinant
naują
prekybos
sekreto

su arabų kraštais ir vis vien
buvo
atspausdinta
Amerikos
toji
tų
mokyklų
dalis
yra
ki

rių Harrimaną (kairėj), kurį Trumanas paskyrė pa
turėti gerą apsaugą savo
Stem Pharmacy
Mokytojų Algos
sekretoriaus J. varytojo Wallace’o vieton.
tų bažnyčių žinioje. Priva 4847 W. 14th St, Cicero 50, III.
.
keliui i Indiją ir Australiją. Valstybės
Amerikos
mokytojai
gau

Byrnes kalba. Bulgarijoj už
na gana žemas algas- Vi čiose mokyklose mokosi atokį
prasižengimą
gresia
di

FARM A JAU PARDUOTA
Italijos Ateitis
dutiniai 1943-44 metais A- pie dešimtą dalį visų pra
delė
bausmėdžios
mokyklų
mokinių.
Aš buvau paskelbęs “Keleivy,”
Italijos parlamento pirmi
merikos mokytojai gauda
kad ties Schuyler Lake, N. Y, prie
Pavyzdžiui,
katalikų
pra

ninkas Paryžiuje perspėjo
vo per metus algos $1,755.
parduodu 20 akrų farmą su
Nėr Malonės Naciams
džios
mokyklose
1945 ežero,
namu ir gyvuliais. Dabar gi prane
didžiąsias valstybes, kad I
Kai
kuriose
valstijose
tas
16 nacių vadų, kurie bukad ta farma jau parduota, to
talijai užkrauta. ekonomine vo nuteisti Niuremberge,
vidutinis uždarbis buvo metais mokėsi 2,100,000 mo šu,
KOOPERATYVŲ REIKŠMĖ NEPRIKLAUSOMOS
dėl prašau draugų daugiau tuo rei
kinių.
Privačiose
aukštesnė

kalu nerašinėti man. Dėkoju vi
aukštesnis, o kitur žemes
našta taikos sutartyse neis- kreipėsi į aliantų karo koLIETUVOS LAIKOTARPY
siems, kurie rašėte arba buvote at
ms.
Nevv
Yorke
mokytojų
l
se
mokyklose
ta
is
pačiais
vengiamai ves Italiją prie misiją Berlyne su prašymu
važiavę.
alo-os
vra aukščiausios
’i-/metais
buvo 447.000 mokiK. A. Kaptein.
aigos yra
auKsciausios. fčia.
~ ooaaa
io«_
infliacijos ir socialinio kn- pasigailėti. Visi prašymai
(Laiškas iš Francijos)
o 92,000 studentų lan
jie
gauna
vidutiniai
per
mezio. Italija ir taip jau ken- buvo atmesti. Nacių vadam
Kredito Kooperatyvai
riams. Kad nario kreditin- tus $2,726: paskui seka kė privačius universitetus ir
čia didelius trukumus, o bus įvykintos teismo priSubirėjus rusų caro prie- gumą lengviau galima butų Nevv Jersey, kur vidutinė kitas aukštąsias mokyklas,
pergalėtojai nori ją nustum-1 teistos bausmės. Vienas nu
Mes parduodame
pančiams, lietuviai sekti, jis galėjo būti nariu alga siekia $2,353, Massa kurių yra 210.
ti į visišką chaosą.
i teistasis neprašė pasigailė- spaudos
S.
visokias
žoles ir vi
su dideliu pasiryžimu ėmė- tik viename bankelyje ir chusetts vidutinė mokytojų
I jimo.
sokias
šaknis
jūsų
si krašto atstatymo darbo.’ duoti tokį pasižadėjimą.
alga yra $2,219, Californi“Svetimi Agentai”
sveikatai, ir pasiunŽvėrelis
vadinamas
ler-1
Koks yra didelis mažų tau-j Kredito kooperatyvai pir- joj — $2,116.
Amerika Valosi
Amerikos vyriausybė pa
čiam j jūsų namus,
nur turi galvą kaip lapės,;
bet užsakymas ne
reikalavo. kad svečiai iš New Jersey valstijoj Ku- tų entuziazmas kurti savo mais savo gyvenimo metais
Žemiausias algas mokytokojas ir uodegą kaip
turi
būt mažesnis,
Rusijos, Lenkijos ir Ukrai- Klux-Klan’as paskelbtas ne- nepriklausomą valstybę ir turėjo persirgti Įvairius ne jams moka pietinės valsti- održžfe
Jig ,ai foja
me.
kaip
už
$1.00. žolės
ją
pavyzdingai
tvarkyti,
galavimus:
partini
susiskal

nos, kurie čia atvažiavo da- legališka organizacija. Visi
jos Ten yra valstijų. kur džius ir gali skristi, ne kaip
ir žiedai po 1 unc.
didžiųjų
tautų
atstovams
dymą
—
Ūkininkų
Sąjun

lyvauti “slavų kongrese,” organizacijos skyriai uždamokytojai per me us neuz-lpaukštis 8 bet kaip -u^ Europos Ramunė................ 25
gos banko likvidaciją, ku dirba ne 1,000 dolerių. Paužsiregistruotų, kaipo sve- ryti. Tokį sprendimą išne- sunkiai duodasi suprasti.
medis nuo medžio Liepos žiedai ......................... 25
Po pirmojo didžiojo ka ris vietomis palietė skau vyzdzim, pagarsėjusi ..reak- k įjam
timų valstybių agentai. Jie šė New Jersey aukščiausias
d t feiskiečia lekš. Imbieras baltas ..................... 20
yra Sovietų valdžios agen- teismas. Pagrindas draudi ro Lietuva neturėjo pakan džiai vieną kitą garantijas cine Mississippi valstija sakurjos unpa k
su Trukžolių šaknys ................. 25
kai. Jie čia atvyko propa- mo tas, kad K-K.K. yra kamai nei intelektualių nei davusį narį. Įliejimą i Lie vo mokytojams per metus- Jd
k j šikš. Alavijų sakai ........................ 20
gandos tikslu. Rusai nesire- priešingas Nevv Jersey val- materialių pajėgų. Nežiu- tuvos Kooperacijos Banką moka tiktai $790; Arkansas
f ’ .-f
1
Valerijono šaknys ............... 20
gistravo. bet apleidžia A- stijos demokratiškai konsti rint to, ji greitai suorgani- valdžios lėšų ir jo perorga- valstija moka — $845, Ge- nosParmoDevinmacės žiedai ................ 25
J.
D.
T.
zavo savo kariuomenę, ku nizavimas akciniais pagrin orgia — $923, S. .Carolina ________
meriką.
- tucijai.
Ajaru šaknys ....................... 25
ri atlaikė trijų priešų spau dais, ir t.t. Rezultate, kre
$973, Tennessee ir So.J
Raudonalksnio žievės.......... 20
dimą. Kraštas greit pradė dito kooperatyvai daug yra Dakota moka po $1,000.
PAJIESKOJIMAI Karališka mėta
20
atkusti ir stotis ant sa pasitarnavę I ietuvos kraš
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ :: _ c jo
[Metelė
Pe*yna
•
...............
.25
Kiek Universitetų
vo kojų. Karo Ir rusų pfic- to atstatymu tiaFu€. kaip io
..•••
Amerikoje
yra 1,696 auk reikos%prieš karą. gyvenusio Petrei- Gyvatgalvio tapai
spaudos išvarginta, nuterio finansines pusės, taip ir iš
te.Paskutinę žinią iš jo esu gavusi Plaukams Tonikas ...............50
štojo mokslo mokyklos. Tai pusantrų metų atgal iš Kubos. Jis
ta ir sugriauta Lietuva sku moralinės.
CHICAGO, ILL.
BETHLEHEM, PA.
yra
universitetai, kolegijos, buvo Amerikos armijoj. Jei kas tu Šampoo plaut galvą............ 50
bėjo atsistatyti. Energingai
Bolševikai okupavę kraš
ri apie ji kokių žinių, labai prašau Vitaminai B Complex .. $2.75
vedama žemės reforma su tą 1940 m. Kooperacijos profesinės aukštosios mo pranešti man šiuo adresu:
(34)
Rugsėjo 18 d- “Naujienų”
Mažina* Bethlehemo
JUZĖ JESKELEVIČIENĖ
ALEXANDER’S CO.,
kūrė dešimtis tūkstančių Banką nusavino, o jos pir kyklos. Jos pasiskirsto maž-j
name, LSS -centralinė kuo
(Sereikaitė)
daug
taip:
699
universitetai
Lietuviai
414 W. Broadway,
naujų ūkininkų, prasidėjo mininką pasodino Į kalėji
348 Hampshire St., Lawrence, Mass.
pa turėjo susirinkimą, na
ir
kolegijos,
255
profesinės
Ir
vėl
rugsėjo
9
d.,
1946
So
Boston 27. Mass.
kaimų
skirstymas
į
vien

mą.
Vietos
bankeliu
iš
pra

rių atsilankė daug. Aptarė m., per neatsargumą auto
aukštosios
mokyklos,
206
kiemius ir miestų atstaty džių nejudino. Bet kadangi
daug svarbių dalykų. Iš
APSIVĖDIMAI
mobiliaus
vairuotojo
tapo
mas. Visiems tiems milži ekonominis gyvenimas bu mokyklos mokytojams ruoš
klausė raportų, iš kurių yReumatiski Skausmai
vietoje
užmuštas
Jonas
Beti,
420
jaunųjų
kolegijos
ir
niškiems darbams reikalin vo visas paraližuotas, tad
Pajieškau draugės gyvenimui.* Bu-'
patingai verta paminėti Dr.
gerai, kad turėtų ūkį arba kokį
106 aukštosios negrų mo tų
P. Grigaičio raportas iš LSS rukštis. Užmušėjas buvo gos buvo lėšos. Kredito ba kredito kooperatvvai nusto- kyklos.
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
biznį. Gali būt Vestuose arba Šau
Iš
viso
aukštosiose
pabėgęs
nuo
nelaimės
viesuvaziavimo, kuris ypač bu-Įf^Į“
.v?e’ das buvo toks didelis, kad jo savo pirmykštės reikš Amerikos mokyklose dirba tuose. Aš esu apie 50 metų amžiaus iš daug skirtingų elementų, turi sa
našlys; norėčiau ir moteriškės apie vyje galingų šilimą. Šildydama gavn
Rnvn nranešta l?S’ nesuteikdamas reika- bankai
oficialiai imdavo mės. Bolševikai paskubo
tokio amžiaus, bet turi būt rimta. J lingai, ištarpins Reumatiškus skaus134,000 profesoriųkain TSS
nirko “Keleivio
ramaus budo ir ne girtuoklė. Aš mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tirkaip
LSS pnko
Keleivio ” Iin£os pagelbos
policija aukai, bet 18% palūkanų, o privatus mis nesiėmė .fu užvilkti ant
esu buvęs biznyje, turėjau ūkį ir pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
namą ir kaip verčiasi laik- >
po kreditas daeidavo iki lupi rusiško kurpaliaus. tik pa
Kiek Studentų
mėgstu ramų gyvenimą, nerūkau ir nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
kiškų 36%.
sitenkino indėlių virš 1.000
Studentų skaičius šiais negeriu svaigalų. Daugiau parašy Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
Išduota mandatai delega- J,1;500 doL kauc«a iki tefe- Nors žemės ūkio produk litu (100 dol.) nusavinimu. metais dar nėra suskaitytas. siu apie save per laišką. Prašyčiau DEKEN'S OINTMENT. arba rašy
ir savo atvaizdą. Ant juo- kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
mo.
tų kainos buvo aukštos, bet Taip iie mirties taške ir li Bet prieš mokslo metų pra Srisiųsti
Ekstra didelė dėže
tams į A. L. S. konferenci
prašau nerašinėti. Paveikslą ga 4-oz $2.00.
Jonas buvo 58 metų, ne ūkininkas vistiek nebuvo kosi iki vok.-rusų karo.
(29-7)
lėsiu sugrąžinti.
(46) 16-oz $5.00.
ja, kuri dabar jau ivyko vedęs,
džią
visos
kolegijos,
uni

DEKEN'S OINTMENT CO.
A.
A.
SINALIVAS,
Amerikoj
išgyveno
Chicagos Lietuvių Auditori 41 metus. Iš Lietuvos paėjo pajėgus nežmoniškų pro Vokiečių okupacijos lai versitetai, profesinės mo 157 St. John St., Manehester,' Conn.
P. O. Box 666. Ne* ark 1, N. J.
centų mokėti.
joj, ruers. 29 d.
kyklos
daro
apytikrius
ap

dauguma bankelių
kaimo, Kruoniu
Kad apsisaugoti nuo lupi kotarpy
Į LSS c- kuopa įsirašė du Vizginu
vėl
pradėjo
savo veikimą skaičiavimus, kiek jos tu
vai-,
Trakų
apskr.
Iš
arti

kautojų,
lietuviai
pradėjo
nauji nariai, draugai P. mesnių giminių Amerikoje
nepriklausomos Lietuvos pa rės studentų mokslo metais.
burtis
į
kredito
kooperaty

Miller ir A. Zaluba.
brolienę Kotriną Be- vus ir steigti kredito ban grindais. Vokiečiai skatino Iš tų apskaičiavimų pami
Vakarienės rengimo ko paliko
dvi anūkes ir tris kelius. Tas reikalas buvo jų veikimą. Kooperacijos nėsime. kad šiais metais bu
misija pranešė, kad bilietai rukštienę,
Banko nusavinimo nepa vo laukiama įsirašant į
pusbrolius.
toks
didelis,
kad
bankeliai
parsiduoda labai sklandžiai. Velionis buvo ramaus bu
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
naikino. Naciai laikėsi vie aušktąsias mokyklas apie
Musų geros šeimininkės do, laisvų pažvalgų. Gyve kūrėsi beveik kiekviename no principo, kas buvo bol 1,850.000 studentų ir jau
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.
darbuojasi, kad vakarienė no gana išlaidžiai, užtat ne valsčiuje. Krašte ju įsistei ševikų nusavinta skaityt ru- jokiu budu nemažiau, kaip
per tris
šimtus. Kooperavi lc ūlllliuo,
lYUUUvIrt"
■
«
•
1
i •
butų nepaprastai gera. Bi paliko nė jokios nuosavy gė
tiniai bankeliai kredito ba- «».««*■ ■r)"?. grobiu. V.- pusantro miliono. Studentai
lietų kaina $2 su taksais.
pasiskirsto taip: vienas mi
do nepanaikino, tik jį tiks sai nenorėjo žinoti kilmes lionas “reguliarinių” stu
Socialistų vakarienė rengia bės.
Jo laidotuvėmis rūpinosi liau paskirstė. Bankeliai to turto ir jo savininkuma paminėjimui 50 metų į- Mataičių
šeimyna, pas ku dirbdami nedideliame ra- Kredito kooperatyvus fi dentų. nuo 500,000 iki 700,sikurimo Socialdemokratų
nansiniai globojo Gemeis- 000 studentų yra buvę ka
partijos Lietuvoje. Vakarie riuos jis išgyveno daug me ione gerai pažinojo savo chaftbank. vadinamas Že reiviai, kurie pagal vetera
ir pusbrolis Petras Be- narius ir kuriems tikslams
nė įvyks lapkr. 2 d., šešta tų
rukštis.
rugsėjo bus sunaudotas kreditas. mės Banku, o priežiūrą ir nų aprūpinimo įstatymą ga
dienio vakare, 7 vai.. Lie 12 d. antPalaidotas
Helertovvn Union Greitai bankeliai įgavo pa kontrolę turėjo nacių orga li lankyti aukštąsias mokyk
tuvių Auditoriioi. Bilietus kapinių, Helertovvn,
J. sitikėjimo ir pradėjo su nizuota kooperatyvų sąjun las: apie 25,000 studentų
prašom nusipirkti laiku pas Ilsėkis, Jonai, šios N.šalies
atėjo i universitetus iš ka
rinkti krašte atliekamus pi gą. kuri buvo vadovaujamo ro dirbtuvių ir apie 25,000
gaspadines:
vokiško vadovo.
Eva Kuchinskienė, 1854 laisvoj žemelėj.P. Berūksti* nigus. indėlių pavidale. Bė
Kadangi 80%, kredito ko studentų yra atvažiavę iš
gyje keliu metų bankeliai
S. Central Park Avė,. Sosvetur mokytis Amerikos
turėjo milionines sumas in operatyvų nariu buvo ūki mokyklose.
phie Ladiga, 3938 W._Glaninkai, kurie dabar bolše
Įvairenybės dėlių ir savų kapitalų.
d.vs Avė., E. Dombro, 56 E
vikų paversti beteisiais ubą
Universitetų ir aukštojo
lblst St.. Magdalena Mar Graikas filozofas Thales
Visi kredito kooperatyvai gaiš, tad reikia manyti, kad mokslo įstaigų mokytojai
kus. 22 E. 18th St.. A. 7,a- buvo pirmas astronomas, buvo susijungė į vieną cen šiuo metu kredito koopera gauna algas, kurios eina
lubienė, 3947 Congress St. kuris teisingai apskaičiavo trinį banka: Lietuvos Koo- tvvai bus panaudoti galu
Damutė Savaizdienė. 1511 saulės užtemimą 585 me peraciios Banka. Koopera tinam ukininkijos sulikvida- nuo $1,800 per metus iki
$6,000.
S. Human Avė.. Marcelė tais prieš Kristaus gimimą. cijos Banko užduotis buvo vimui.
Kiek Kainuoja Vienas
Jasinskienė. 4300 VVest End
—o—
parūpinti nariams kredito
Kazy* Biržėnas
Mokinys?
Avo.. P. Stanionis. 3950 W. Califomijoj ant milžinų ir tvarkyti bankeliuose at
Gladys Avo.. P. M. Kaitis medžių, vadinamų Seųuoia siradusias atliekamas lėšas.
Vidutiniai Amerikos žmo
Išeina dideli* ir įdomus nės savo mokyklų išlaiky
4044 N. Maior Avė.. J. skujos kabo per 16 metų. Kooperacijos Bankas taip
Senovė* Lietuvių žinyčių
Kondraška. 3119 Pershing
—o—
rat prižiurėio ir instrukta “Keleivio” kalendorius 1947 mui išleidžia per metus po
Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėj* kiekviena* turėtą
Road, P. Mickas, 4146 Ar Miestas Kuwaitt. Irane vo savo narius.
$117 ant kiekvieno moki
perskaityt, sas tik tad* gale* aiškiai suprasti Dievo būvi imą.
Kaina
50c.
Užsi

metam*.
cher Avo.. ras seną Petrą su 80,000 gyventojų
nio, visvien kokią mokvklą
... .pasiReikia pažymėti, kad
Knyga didelie foraato, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarais
1739 S. Falsted St. ir pas laiko vandeniu, gaunamu iš kredito kooperatvvai ture- kymu* su pinigais prašom jis lanko. Žinoma, aukštes
—1 <X); audinio and.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį
arba "Money Orderį”. Adreeuokit sakančiai:
mane, 913 N. Sakramento Bazra, Irake, kuris randasi io daugiausia nariu iš v;sų .
nėse mokyklose kiekvienas
Blvd., r • in nat “Naujieno 250 mylių atstu.
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
mokinys kainuoja daug
kooperatyvu. nes jie dirbo ,,ų*tl ‘Keleivio’ adresu.
se.”
f B. Aglinskas.
daugiau, o universitetuose
J. D. T. (davė paskolas) tik na-

Lietuvos Kooperacija

Žoles ir Šaknys

rs.orespuiiuencijuj

g

surado

ir

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

t

Nr. 42, Spalių 16 d-, 1»46

KELEIVIS. SO. BOSTOS

Pusiftois šeštas

VĖLIAUSIA KOSTIUMŲ MADA

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Mano Atsakymas ” Vilnies

Komunistei

♦s

"Keleivio” Knygos
DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
AR BUVO VISUOTINAS
GERT IR VALGYT?
TVANAS?
Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, aorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
rinkti j kelias dienas visų veislių žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
gyvūnus, kurje gyvena išsimėtę po stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
visų žen.ė.; kamuolį? Kaip jis ga žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
lėjo toos gyvūnus pr^-toj savo ar- druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
koj sutalpinti.' Iš kur ėmėsi tiek dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
varnietis. 1 ad vi 4 žemę apsemtų? mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Kur tas vanduo dabar )Tra? Kaip p*t*šž D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
. iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras
iu ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis LYTIŠKOS LIGOS.
lių žmonės ? šitie ir šimtai kitų
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
klausinių, į kuriuos negali atsakyti D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš ta ir papildyta laida. Kaina .. 2Se.
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak KURGI VISA TAI NYKSTA?
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
Kur nyksta viai tie lobiai, kuriuos
gų argumentas griūva. Mokslas ir
žmonės kuria per amžius? Sj intri
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ......................................... 25c. guojanti politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari KautsTABAKAS.
Kaina ................................. Kaip jis žmonėms kenkia. Liau ky.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas.
Labai įdomus senovės filosofų da1909 m., pusi. 63.......................... 25c.
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
daugelį autorių paraše Iksas. Antra
SOCIAUZMO TEORIJA.
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
Sis veikalas trumpais ir aiškiai* kslas arba Kaip Atsirado Kalbos."
faktais parodo, kaip iki šiol keitės) Parašė Z. Aleksa.
draugijos formos, ir kodėl turės buti 40 pusi............................................ 10«.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
26c
DŽIAN BAMBOS SFYCIAI.
NIHILISTAI
Ir kitos fonėe. Daugiau juokų, ne
Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72 “Džian Bai-ibos spykiai scenoj perstatomas veikalas. Iš ėiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški straipsniukai ir juokai. Antra
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. pagerinta laida. Kaina .............. 26e

I

Tūla A- J., komunistų tada virto “dideliais demo“Vilny” pradėjo jieškoti kratijos draugais,” kada ju
visokių priekabių prie šio, bičiulis Hitleris paėmė jų
skyriaus ir jo vedėjos. Su- Stalinų už gerklės. Tik taprantama, kad ji nebūtų da jie apsivertė ragožium
komunistė, jei nekištų vi-i ir ėmė ploti prezidentui ir
sur savo nosies ir nešiką-! pradėjo reikalauti, kad jis
binėtų prie visų. Ji rašo: i tuoj paskelbtų karą Vokie“‘Keleivio’ Moterų Sky-'tijai. Ir dabar tie vėjo pariaus vedėja p. M. Michel-! mušalai drįsta kitus “prosonienė virto tikra gimdy- fašistuoti.” Tylėtų ausis su
mų kontrolės idėjos skel-:glaudę ir džiaugtųsi, kad
bėja.”
jų niekas neužkabina!
Tai netiesa. Aš nevirtau,
Aš niekad nebuvau ir
bet visuomet buvau ir šian- nebusiu “pro-fašistė.” Tą
dien esu už gimdymų kont-iiėdama vos 15 metų aš įrolę tiems, kuriems ‘ji yra stojau į Socialistų Sąjungą
reikalinga. Aš visuomet sa- ir
* iki
" * šiai dienai esu jos na
kiau ir dabar atkartoju, rė. Aš niekad savo nusista
kad kiekvienai porai, kuri tymo nei pažiūrų nemai
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO ŽIEDAS.
reikalauja tokio patarimo, niau, nęs gyvenu savu proIr keturios kitos apysakos: (1) Ne
butų daktarui leistina toki 1 tu, o ne taip, kaip A. J., ku-į
KRISTAUS VIETININKAS?
o
nžsitikinti* Vyras; (2) Žydinti o iri*.
patarimą jai suteikti. Todėl Iri su kiekvienu Stalino1
Paraše k?11" . ' alad.-,a.Knyga
Klaida; (4) Korekta. Jose nurodrąsiai kritikuoja Romos Katalikų
kaip žmonės paikai tiki į viso
tos komunistės šūvis, kuri f švilptelėjimu kitokį kazoką
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- • Joos prietarus, burtus ir tt. .... iBe
Čia
yra
parodyti
trys
vėliausios
kostiumų
mados
pavyzdžiai.
Naujausia
ji man taikė, nuėjo niekais. šoka. Aš jau tuomet kovo
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
šitoj madoj yra tas, kad ant krutinės yra kabinamas laikrodėlis su voru ar ki
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI.
Aš buvau ir šiandien esu jau už moterų ir darbinin
Arba kaip tėvų vartojami avaigi
tokiu
metaliniu
vabalu.
priešinga visokiems “atlygi kų teises, kada A. J. gal
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
namieji gėrimai atsiliepi* jų vai
nimams,” “subsidijoms” ir dar stacijas klūpčiojo
kams. Kas yra arba tikisi kada oor»
GARBINO SENOVEJE?
kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Matyt, kad teisybė šitai
“dovanoms' uz vaikų gim
KAIP PASIDARYTI
Ir reikia da pasakyti, kad
yra sugedusio sviesto, ir ta Panašios knygos lietuvių kalboj* būti
oerskaityti šitų knygutę, fpuna tOe
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
dymus. Tai yra moters mei A. J. yra labai karti, nes ji “Vilnies” rašytoja nemoka
MUILO
me vandenyje sviestą ištir kius
dievus garbino senovės indai bei EILES IR STRAIPSNIAI.
lės jausmų išjuokimas ir atsimena, ką aš esu rašiusi nuosakiai galvoti. Ji painio
pyti. Tuomet supilti į šaltą arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai .....
...
barbarai ir tt.; kaip tie die- ■ Šioj knygoj telpa 23 gra žios eiles
moterystės
pažeminimas. net 1944 metais- Ji pyksta, jasi, kaip višta pakulose ir Skalbiamojo muilo dabar vandeni. Kai sviestas ant lietuviai,
_
_ juokų ir tt.
va. vadinosi, kur jie gyveno ir ko- daugybe^ straipsnių,
2ftf
Paaugęs vaikas drąsiai ga kad aš tuomet pasakiau: dažnai prieštarauja pati negalima gaut nusipirkti,, vandens sustings, nuimti jį, <ius jie santikius su žmonėmis turė- Puikiai iliustrūcta. Kains
lėtų motinai pasakyti, kad “Rusijoj panaikinta moters sau. Ji tvirtina, pavyzdžiui, todėl, jei kas turi taukų, te- išplauti tyrame vandenyj r’a.^r^tik^rtikėjimų^štorijTVi’.a SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
Labai įdomi Knygutė šituo svarbia
ji ne iš meilės jį turėjo, bet laisvė.” Esą, “Michelsonie- kad didelis vaikų skaičius gul pabando namie jo pasi- pridėt druskos, ir sviestas:
klausiniu. Ją turėtų perskaityti kiek*
nas katalikas ir socialistas. Parašė
dėl to, kad už jo pagimdy- nės plauko žmonės paleido darbininko šeimos neapsun-įdaryti. “Moore's Universal bus geras.
j MATERIALISTIŠKAS
E- Vandervelde. vertė Vardunas.
mą gavo šimtinę. Kaip ta- kalbas, kad dabar ir Lie- kiną, bet toliau ji pati sa- Į Assistent” paduoda šitokį
Trečias Budas
Išplauti 1tsTORIJOS SUPRATIMAS.
Kaina ............................................ 13eda motina turėtų jaustis? tuvoj moters laisvė suvar ko:
“...man prisimena Į būdą paprastam muilui ga- ąue.eduri sviprta Svipžiamp; » knygelė aiškina proletarino
MONOLOGAI IR
Kanados Ppnkmk A Ar hu-! minti*
SUgetiUSĮ sviestą šviežiame lizofij<,s njoksų. Jei non žinoti,
Moters prigimta teisė yra žyta.”
__ __ Įvairiausiu* nuotiikdliauos .r eiiKLUK.ea. 21.1 uu jiiiiiiu.
piene, paskui tyrame van- gimdo pasaulyje
nu
DEKLAMACIJOS.
turėti tiek vaikų, kiek ji jų
Ne. ne Michelsonienės tų jų motina galėjusi jas 3 svarai tauku.
deny, ir svieste pasitaisys. kius. ŽLTĖfeŠ*
Šioje knygoje telpa daugybė na o
jų, labai gražių ir juokingų roonoio
nori ir kada nori, o ne ka plauko žmonės paleido to- užauginti, jei nebūtų Ka- 3 sv. washing soda.
. . .
,
,
, i
jantiems darbininkams neapkaiir deklamacijų. Visokios temos
l-iie L-alKoc
va Iri 71 a
v. -izlz-..'
Ketvir.as būdas. Padarv- nuojama. Kaina ........................ 25c gų
da koks nors ūsuotas dik= iVICtC
vežu, Rot natvc T.ip-- _ j nauvc
paėmus ias 1 yp S v. naikiu 'irMiC).
darbininkiškos,
revoliucionieriškcs
tauiisKos, nuniūi ibLškoš fr iSišv»?n5»
ti
iš
kalkių
stipi-ų
šarma
ir
tatorius palieps!
tuvos gyventojai rašo savo globoti?
2 galionai mįikšto vandens.
Visos skambios, visos Keres
Visai netiesa, kad neda- laiškuose, kad moterys te Vadinasi, A. J. pati pri
duoti nusistovėti. Tvra šar- rti t i rni a g» »~r» » »iTfrm niškos.
Tinka visokiems apvaiksčiojimams
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
teklis ir skurdas sulaiko nai yra verčiamos dirbti pažįsta,
_ r__ y______
______
Reikia turėti emaliuotą mą nuo kalkių nupilti ir iškad tasrpenketukes
gerinta laida. Kaina .................. 28c
poras nuo dideliu šeimų- bolševikų valdžios darbus, (ne “penktukes”) butų bu- puodą, kurin visi šitie daik- plauti lame sugedusį sviesKUNIGŲ CELIBATAS.
Faktas yra toks, kad kuo turi eiti net ravų kasti, pa vę sunku išauginti, ir jos tai sutilptų.
> tą. Paskui perplauti sviestą
Si knygelė parodo, kodėl Romos
turtingesnė ir labiau išla likdamos savo vaikus sveti gal butų mirusios vargingoj' Supilt į puodą vandenį, du-tris kartus tvrame vanpopiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
vinta pora, tuo mažiau vai mai priežiūrai. “Vilnies” tėvų šeimoj, jeieru ne pagel- salsodę (tvashing soda) ir deny ir pridėti druskos,
jos pasekmės ir doriškas dvasiški*®*
kų ji turi: o kuo ji tamses bolševike gali tokią būklę ba iš šalies. “
kalkes. Užkaisti ir maišyti kiek reikia. Sviestas busiąs,
Geriausia dovana yra
nupuolimas, šių knyga turėtų per'skaityti
kiekvienas vyras, tėvas ir
nė ir biednesnė, tuo ji jų vadinti “rojumi,” o man ji Toliau ji sutinka, kad įįa užvirs ir Kalkės su sode kaip šviežias.
ta, kuri visuomet nau
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
daugiau turi. Didžiumoj to primena viduramžių vergi “trukumai neretai priveda ištirps. Tuomet nukelti nuo-----------------------------------teris, dukterįs ir mylimosios nepa
ja ir draugo vertina
pultų į tokių kunigų globų. Parašė
kių didelių šeimų tėvai v- ją.
vargingos šeimynos vaikus ugnies jr duoti nusistovėti j Nužalus rankoms ausims
ma.
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., sora tamsus girtuokliai, ir
Nors bolševikai iš “Vil-|ir‘prie°piktadaiVstės.’’ ” i šarmą nuo viršaus nupilti f
nrik i šilta Gi
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Tokia lovana yra tik
Kaina ........................................... 25c
v . nirrm n-trink^
jau iš prigimties dideli tin nies’ gardo ir vadina ma- Na. jeigu šita komunistė koki viedrą. o nuosėdas iš
nusaSieto
”
i_
J
___
*
•
nnnrin
išmeti
ir
minda
ič_
P
11
ma
pati
H1K
viena—geras laikraš
giniai. Netik juos, bet ir ju ne ’’pro-fašiste,” ištikrųjų sutinka, kad taip yra, tai puodo išmesti ir puodą iš-lhJias vietag sniegu? arbaKODĖL Ad NETIKIU
tis. Ji visuomet nauja.
priperėtus vaikus kiti turi gi jie patys nedaug nuo fa kokiems galams ji nori di- plauti Dabai supilti šarmą §altu vanfjeniu.
I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl Jl»
penėti. Ar tokie gaus sub šistų skiriasi. Pavyzdžiui, dėlių šeimynų?
1 puodą atgal sudėti taukus _____ __________________
Užrašyk savo draugui
negali tikėti. Pilna argumentų, kurtę
sidijas. ar ne. jie savo vai komunistė A. J. išvoliojusi Tiesa, ji sako, kad to- »' virinti iki pasidarys muinesumnš joks jėzuitas. Kaina tos
“Keleivi.” Tegul jis
knygutės .................................
L9e
kų geriau neišauklės. Ga- mane “pro-fašiste,” pareiš kioras šeimynoms valdžia ^as- Tuomet jį supilti į for- RENGIAS MAUDYTIS
lanko ji per 52 savai
Vf ^pinigus, jie greičiau juos kia, kad “moters funkcija turėtų duoti paramą — mo- mas. ar dėžes, o kai ataus—
KUR MUSŲ BOČIAI
tes į metus.
(tur būt norėta pasakyti: keti motinai už kiekvieną supjaustyti gabalais ir appragers.
GYVENO?
Kas savaitę ‘Keleivis’
“Vilnies” komunistė me pareiga) yra gimdyti.” Tai naujagimį subsidiją. Bet džiovinti
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja
jam
teiks naujų žinių
luoja, kad nedarbo laiku yra lygiai tas pats, ką skel kas yra valdžia? Demokravisai atmeta. Mokslas mano, kad
ir primins aukotoją.
Amerikoj darbininkų vai bė Mussolinis, Hitleris ir tinėj santvarkoj valdžią su KAIP PATAŠYTI SUGE
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knyga
parodo, kodėl taip manoma
DUSĮ
SVIESTĄ
kai “badu mirė.” Iki šiol kiti fašistai.
daro gyventojų išrinkti žmo
“Keleivis” kainuoja
Labai įdomus ir pamokinantis
dar nei vienas vaikas Ame
skaitymas. Kaina ...................... 25c
nės, valstybės pareigas eiti.
tik $2.50 metams.
R. Moore savo knygoj
rikoj badu nemirė. Tiktai
Argi
jie
gali
iš
savo
kiše

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
PRAŠO MALONĖS
Rusijoj jie miršta badu. AVieno akto vaizdelis ir monolo
“KELEIVIS”
nių šelpti vaikingas šeimas? “Universal Assistent” tvir
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tina,
kad
sugedusį
sviestą
merikoje ir blogiausiais
636 Broadway,
Žinoma, kad ne. Jeigu bu
tuvaitė. So. Boston, Mass.
laikais darbininkai geriau
1914 m.., pusi. 23...................... 10c.
So. Boston 27, Mass.
tų išleistas Įstatymas šelpti galima pataisyti, ir jis bugyvena ir pavalgę, negu
tokias šeimynas, kurios ne- siąs taip jau geras, kaip ir
t
Keleivia,” «36 Broad
Rusijoj “geriausiu’’ laiku.
gali savo vaikų išmaitinti, šviežias. Jisai nurodo net
Soiattt Boaton. Maae.
rO 8 * *
JI Ui IŽO 1.1
tai pinigai tokiai pašalpai budus sviestui atnaujinti,
Kitam “Vilnies” numery!
turėtų būt renkami mokės- , ”,rmas būdas skiriamas
ta diktatoriaus Juozo gar-f
čiais iš visuomenės. Ar krautuvn inkams, kūne perbintoja drįsta net “pro-fa“Vilnies” komunistė sutiktų ka sviestą kubiliukais. Jei
šiste” mane vadinti! Kad
mokėti mokesčius, kad, sa sviestas statir.aitėj sugenda,
aš tokia nesu, tą visi žino.
kysim, katalikų ar smetonuo jos nuimti lanVisi žino, kad tas vardas
“
*
kus
ir
lenteles, sviestą įdė
nininkų šeimos galėtų užsi
geriausia tinka pačiai “Vil
ti
į
švarų
audeklinį maišą,
auginti po tuziną “fašistų”?
nies” komunistei. Ji yra bu
tą
maišą
su
sviestu įdėti į
Vienoj savo rašinio vie
vusi netiktai pro-fašistė, bet
toj “Vilnies” komunistė sa kokį baksą ar bačką ir api
pilna penktakojų gengės
ko: “Ar tik nepradės skelb pilti medinėmis anglimis ir
narė. Nes argi ji ir jos plau
ti sterelizacijos idėjas ir uždengti. Per dvi-tris die
ko “demokratai” neguldė
tik ‘tyrųjų’ gimdymo idėją nas anglys ištrauks sugedu
GRAŽIOS EILES, DAINOS
galvų už Hitlerį, kuomet jis
sį kvapą ir sviestą bus gaLondono
aktorka,
AngeKeleivio
Moterų
Skyriuje.
”
su Stalinu užpuolė Lenki
IR BALADOS.
Aš jai trumpai pasakysiu, lima parduot: kaip šviežią, la Page, rodo kaip reikia
ją? Ar jie negynė Hitlerio
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
kad Lietuvos išgamoms ir Antras būdas. Užvirint užsidėti maudymosi kelinaiir Stalino “krauiu sucemen
dusyk
tiek
vandens,
kiek
tec.
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
visokiems kvislingams, ku
tuotą sąjungą”? Ar jie
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
rie parduoda savo tėvų že
neplojo rankomis, kai jų
DARBO VALANDAS.
mę
svetimiems
diktatoriams,
Molotovas Berlyne bučiavo
KNYGOJE
YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:
si su nacių erštais? Ar pa
Didysis Lietuviškas
Čia matosi Frau Jodl, ku sterelizacija butų sveikas
0T
KNYGA!
TAUTIŠKOS, 8EIMYNI8KOS IR DARBININKIŠKOS
ti A. J. nemaršavo į Wa- rios vyrą, Generolą Jodl., dalykas!
SAPNININKAS
Michelsoniens.
TIKRAI GRA2I IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
shingtoną pikietuoti Baltų aliantų teismas NiuremberNauja, virš 300 puslapių knyga.)
Popieriniais apdarais $1.00
jų Rūmų, kad Amerika ne ge nuteisė pakarti kartu su
kurioje yra išaiškinta daugiau
kaip
3000
sapnę
į
Audimo apdarais $1.25
paskelbtų Hitleriui karo?
kitais nacių karo krimina Išeina didelis ir įdomus
Nustatyta kaina yra $2.00, bet
Kiekvienas turėtų papaoM «»»• knygynu minėta knyga
Ji, kartu su kitais fašistų listais. Ji čia rašo laišką “Keleivio” kalendorius 1947
“Keleivio” skaitytojams tik $1.00
Kiekvienas nusipirkęs tų kaygų pasidžiaugs. Pinigir^ ken»u->if
draugais, visaip pravardžia aliantų tribunolui, prašyda
Užsakymus adresuokit taip: ff
«iųst “Money Orderiu.** Popierinius galima siųsti tie->.,g papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keltivio" ad
vo nevien mane ir kitus ma savo vyrui malonės. Ei- metams. Kaina 50c. UžsaKELEIVIS
f
re«ų ir nepamirškit priiipyt u*3 centus markę.
laisvę mylinčius amerikie- nant šiam “Keleivio” nume- kyraus su pinigais prašom
636 Broad" ay, So. Boston 27,
“KELEIVIS”
Maaa.
bet kartu lojo ir priešĮriui spąudon. jos prašymas ,iųrti -Kel«»io'' adresu,
636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
velioni Rooseveltą. Jie tik; dar nebuvo patenkintas.
_7__----------------------------

Dovana

SIELOS
BALSAI

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 4Z, Spalių 16 d., 194b

Kalti ir Mes Patys
PADĖTIES APŽVALGA

NUGĄZDINO MASKVĄ

Puslapis Septintas

Kada streikavo anglių ka
syklos, kentėjo visas kraš
tas. Plieno darbininkų strei
kas irgi suparaližavo visą
krašto ūkį. Prekybos laivų
Siuntė mane motinėlė,
streikas irgi musė per musų
Į Dunojų vandenėlio!
visų kuprą. Daugelis strei
Lietuvių Daina.
ku, kuriuose dalyvavo tiktai
,
‘pi kelius tuksiančius dar- „ Del. Dun04?“s .vandenų
bininkų. skaudžiai palietė Paryžiuje susikibo į ciupras

Laisvas Dunojus

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
kams, darbdaviai visvien
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš
pelnė.
Ši rasini esu parašęs tuo
ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas
Kaip gi darbininkai pasi
laiku, kai ėjo plieno darbi naudojo aukštais uždar
jų pajieško ir iš kur.
ninkų streikas, j spaudą ji biais? Darbininkas, gauda
Katelis Jonas, nuo Kupiškio.
Adomaitienė (Musteikaitė) Cecilinesiunčiau. Bet paskaitęs mas po 100 dolerių ir dau
Kazakevičius Jonas, gyv. Brook
ja.
milionus
žmonių.
'
Tokie
taikos
dalytojai.
Amerika
“Keleivyje” straipsnį “Strei giau uždarbio per savaitę,
Andrila (Karlonaitė) Jieva, gyv. lyn, N. Y.
Kazlauskas Stasys, gyvenęs New
nuostoliai visiems’ gyvento- sako- Dunojus turi būti lais- Chicagoje.
kai ir kas nukenčia,” noriu staiga pasijuto “turtingu
Yorke.
Ašmontai,
Pranas
ir
Leonas,
gyv
jams buvo padaryti'be jo- vas: Dunojaus vandenimis Chicagoje.
Kiela Andrius, gyv. Bostone.
pareikšti ir mano nuomonę. žmogumi” ir visai nepagal
Kiesyliai, Bolius ir Kazys, gyvenę
kio pelno patiems’ streikuo- lurl turet! tels? Plaukioti vi- Baltutaitienė .Marė.
—o—
vojo apie ryt dieną ir tau
Baranauskienė Magdalena, gyve Chicagoje.
Dunojus
tu
.............
1
sų
tautų
laivai.
jantiems darbininkams! Ai
Kmieliauskai, Motiejus, Juozas ir
Besižvalgant po Bridge pymą. Bedirbdamas kartu
nūs Chicagoj.
buti
internaciolizuotas.
ri
j
Antanas,
Beržininkų vai. Barauskaitė
Valerija,
kilus
iš
Vy
tai
nėra
įrodymas,
kad
kas
port, Conn. miestą, žinomą, su darbo draugais, turėjau
Krutuliai,
Jonas, Jurgis ir Motie
žuonių.
viena
tauta
neturėtų
pa

tai yra netvarkoje darbinin Nė
kaipo “Park City” arba “In- progos matyti, kaip nerapesBirkis Paul, gyv. Philadelphijoj. jus, Balbieriškiu vai.
vergti Dunojaus vandenų ir Bisus J uozas.
Kylienė Elena, iš Šimonių, gyve
kų judėjime?
dustrial Capital of Connec- tingai darbininkai leido už
Brodackienė Jieva, gyv, Jewett nus Rumforde.
uždaryti
kitoms
tautoms
to
ticut,” visur matosi darbi dirbtus per kara pinigus.
Leikauskas Juozas.
Amerika yra turtinga ša svarbaus prekybos kelio.
City, Conn.
Lenką Juozas, gyv. Bostone.
Bubelis Jonas, gyv. Chicagoj.
ninkų triūso vaisiai. Visur
lis. Ji gali pakelti didelius
Bridgeportas yra tik 50
Lininka, Pranas ir (Grėbliūnaitė)
Budginas Charley.
Rusija
sako.
Dunojus
yra
darbo žmonių pastangomis' mylių nuo New Yorko, o
nuostolius ir v nS;?r?!llDunojaus tautų upė- Kraš Chepauskas Antanas, gyv. Chica Viktorija, gyv. Pittsburghe.
Matiukas įJumininkus, Dusetų vai.
matosi padaryta puiki pa Bridgeporto alginis darbitas del to neis ubagais. Jei tai, kurie neprieina prie goję.
Medali Krank.
Cirtautas Pranas, kilęs
PlunMeiliunienė (Vaičiūnaitė) Jieva,
taip butų kovoję per karą Dunojaus vandenų, neturėtų gės.
žanga visose gyvenimo sri- J ninkas dažnai skųsdavosi,
Dagelienė (Radzevičiūtė) Katrė, gyv. Chicagoj.
tyse, kaip tai industrijoj, po- kad Bridgeportas yra “prasnubiednėjusios Anglijos ar rūpintis, kas Dunojaus van gyv.
Mikalnis Jurgis, Mitragėlių kaimo.
Tamaųua, Pa.
Rokiškio apskr.
litikoj ir bendrame gyveni- tas miestas,” čia nėra kaFrancijos darbininkai, tai denimis plaukioja. Jei A
Dauderis Povilas, nuo Kupiškio.
Miknickas Juozas, iš Leipalingio.^
Daugiala Stasys, gyv. Chicagoj.
tie kraštai butų atsidūrę merika nori laisvo Duno Drigotienė
me. Daug galima butų pa- baretų bei kitų pramogų.
Miliauskas Pranas, gyv. Chicagoj.
(Simanavičiūtė) Pranė,
sakyti apie šio miesto in kui* butų galima pasilinks
Molis Jurgis.
Mūsiškis Valstybės De prie bankroto ir mums bu jaus, tegu ji pirma padaro gyv. Chicagoje.
Kranks (Tonkunaitė) Ona, iš Jo-i Morkūnas Jonas, iš Andrioniškio.
dustriją, jos plėtimąsi ir a- minti ir praleisti uždirbtus partamento vedėjas Bymes tų tekę juos maitinti, kad Į laisvą Švento Lauryno upę, niškėlio.
; Norkienė (Giniotaitė) Teklė.
pie juodrankio darbininko pinigus. Daugelis belsdavo sako Paryžiuje kalbą, aiš žmonės ten neišmirtų ba sako rusai.
Norkus Juozas, gyv. Philadelphijoj.
dalinis Pranas, gyv. Chicagoj.
Ožbalis Juozas, gyv. Chicagoj.
Geldauskienė
(
Buinickaitė)
Zosė.
prisidėjimą prie tos indus si į New Yorką, kur viena kindamas, kaip turėtų būt du. Amerika tą gali pakel
Ožekauskaitė Julė, iš Šančių.
Giruckas (Girucky), gyv. Racine,
Amerikiečiai
į
tai
atsako
trijos vystymosi.
Petraitis Bronius, arba jo vaikai,
nakčia lengva praūžti šim sutvarkyta Vokietija. Del ti. Bet visgi bereikalingas šitaip: Šv. Lauryno upė y- Wis.
Greičius Tony, Račkausko švoge- gyv. Chicagoj.
Karo metu darbininkai tinę. Gyvenimas vienai va šitos jo kalbos Maskvos nuostolių darymas visam
Piktužienė (Glodėnaitė) Jieva, ir
Tauragės apskr.
čia dirbo daugiausiai karo landai buvo linksmas, pini “Pravda” pakėlė didelį ler- kraštui BE JOKIOS NAU ra taiki. Per 125 metus prie ris.Jankauskas
Jonas, Igno sūnūs, iš jos vaikai, Veronika ir Antanas,
tos
upės
niekas
nesišaudė
vai., Pajeslio parap., Davei- g/v. Chicagoj.
reikmenis. Tad Bridgepor gai išlėkdavo. Daugelis dar mą.
DOS patiems streikieriams, ir nesimušė. Todėl jos ne Krakių
Poškus (Pastukas) Tomas.
kiškių kaimo.
tas buvo žinomas, kaipo bininkų jautėsi “turtingi” ir
nėra joks pasižymėjimas iš galima lyginti prie Duno Jegelevičius (Jegelevicz) Simonas, Pūras J uozas.
Račkauskas (Reckovski) Tony, sū
Westfield, Mass.
karo arsenalas. Daug čia švaistėsi pinigais.
dė gamybą ir dar labiau darbininkų organizacijų pu jaus, kurs labai dažnai yra gyv.
Jegelevičiutė Vladislava, iš Ne nūs Jono, gyv. Chicagoj. Town of
pagamintų karo įrankių ėLake.
Staiga karas pasibaigė. palengvino
munaičio, gyv. Pittsburghe.
fabrikantams sės. Tą pripažįsta ir dauge
Rosinienė (Ivaškevičiūtė) Vladis
Julė, iš Šimonių.
jo i Rusiją, daug čia ga Šimtinės per savaitę išnyko. kelti kainas. Gryno pelno iš lis darbininkų vadų- Jie ma raudonas nuo žmonių krau Jurkštaitė
lava, gyv. Chicagoj.
Karlonas Ignas.
jo.
Padunojaus
tautos
per
mintos medžiagos nusken Darbai sustojo. Pramonė streikų turėjo tiktai fabri to, kad su upu. su “streikų
Rumšienė (Gečaitė) Antanina, iš
Balsių miestelio.
do šiaurinio Atlanto van pradėjo persitvarkyti į civi- kantai, nes jie daug dau dvasia” be aiškaus galvoji amžius vedė nuolatinius ka
Rupeika Stasys, gyv. Chicagoj
denyse, bevežant ją į dik lę gamybą- Persitvarkymas, giau pakėlė kainas, negu mo ir be atsakomybės pa rus. Jei Dunojus bus lais
Saikus Severas, gyv. Chicagoj.
Vincas, gyv. Brooklyne.
tatorišką Rusiją.. Kartu su reikia pasakyti, buvo greitas darbininkai laimėjo! Ar jautimo, darbininkų judėji vas, bus mažiau kivirčų ir jaus laisvę” be laisvės Du Sajauka
Sakurskaitė Domicėlė.
peštynių.
Internacionalizuo

nojaus
tautoms
gyventi
de

karo medžiaga žuvo jurų ir gerai paruoštas. Dar per verta buvo streikuoti, kad mas eina į šunkelius.
Šaltonaitė Rožė, iš Leipalingio.
Satkienė-Rimkienė, Trakininkų k.,
bangos ir Amerikos juri karą visose pramonės šako visas kraštas kentėtų nuo Viltis yra, kad ateities tas Dunojus patarnaus tai mokratišku gyvenimu, yra Taruagės
apskr.
kai tarp tautų. O be to,
ninkųse ir visose dirbtuvėse inži prekių trukumo, o darbi darbininkas sugebės surasti priduria amerikiečiai, šv tik kalbos, iš kurių jokios Siutilas Vladas, Žiogaičių kaimo,
naudos niekam nebus.
Tauragės, Naumiesčio.
Dirbtuvėse
darbininkai nieriai darė bandymus ir ninkai negalėtų savo gyve geresnį būdą savo gyveni
Laurino
upe
gali
plaukioti
Slavinskai, Antaninos broliai, iš
liejo prakaitą. Karo fron ruošė mašinas taikos gamy nimo pagerinti?
mo pagerinimui be streikų. kas nori. Tegu atvažiuoja Paryžiaus
konferencija šeštokų vai.
Jonas ir Marė (Morkunaituose darbininkų vaikai lie bai. Fabrikantai pasiruošė
Negana to. Streikai dar Laikas netoli, kuomet dar
nubalsavo dviem trečda Stikliai,
gyv. Chicagoj.
jo kraują. Kraujas liejosi taikos gamybai. Bet darbi- ir kitaip sudavė darbinin bininkas pareikalaus repre rusai su savo laivais ir tegu liais balsų, kad laivu judė tė),Suderis
Jonas, iš Luokės.
ir dirbtuvėse, begaminant ninkia visai nepasiruošė. kams skaudų smūgį. Aš pats zentacijos ūkio vadovybėje veža Lauryno upe, ką tik jimas Dunojaus vandenimis Šapoka Jonas, iš įkliūnu.
Šertvytis, iš Švėkšnos.
karo pabūklus. Žuvo žmo Daugelis iš jų nepadarė jo galiu buti pavyzdžiu. Kai ir lygaus pelno pasidaliji jie nori.-.
turi buti laisvas visoms tau Tumienė (Bukauskaitė) Elena,
Tas
ginčas
yra
“
neišspren

nės karo frontuose, žuvo ir kių atsargų pokariniam lai po prityręs darbininkas aš mo su darbdaviu, kuomet'
Chicagoj.
toms. Rusai sakė, “doleri gyv.
Ungurys Juozas.
industrijos fronte. Ameri kui, nors raginimų netruko. uždirbdavau $250 per mė darbo įrankiai bus visų ly- džiamas.” Jokie argumen- nės demokratijos” nori plės Urbšys
Klemensas.
Pat>’s geriausieji. ti savo imperializmą Duno- Vaitkunienė
kos dirbtuvėse per karą žu Valdžia prašė ir maldavo nesį. Streikai neva tai pa gi nuosavybė, ir tie darbo tab
(Žilinskaitė) Marė,
rašai no
Deltuvos vai.
vo 60.000 darbininkų, o per karą neleisti pinigų, kėlė man uždarbį, bet darb įrankiai lygiai visiems tar neįtikins rusų, nes —
Bronė, gyv. Racine.
ri pasiimti Dunojų į savo jalis kraštuose, bet konfe Vaivadienė
virš 8 milionų darbininkų taupyti, daugiau skolinti tai daviai mane ir tūkstančius naus.
Valaitytė Mili ja, Čekiškės vai.
rencija
visvien
balsavo
už
Valeckis Jonas, iš Daugėliškiu.
buvo sunkiau ar lengviau pačiai valdžiai. Kas rūpino tokių, kaip aš, pagyvenusių Buvęs per eilę metų uni- rankas. O prieš apetitą ir Dunojaus laisvę. Bet tos
Vencius Juozas.
i viniaite
ant TV
Varnas Mataušas. Ramygalos vai.
sužeisti prie darbo. Tos si ateitimi ir gyveno norma- darbininkų atleido iš darbo JOS nariu, iraorvOKiU
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Vileišis Kazys, gyv. Bostone.
skaudžios skaitlinės yra ge liškai, tas po karo neatsidu ir priėmė į musų vietą ne apie unijos pasiryžimus pri- mentai neveikia.
vien nebus, nes palei Du Zaranka Aleksandras, gyv. I.awriausias Įrodymas darbinin rė staigioje bėdoje.
Mass.
patyrusius už mažesnes al gelbėti darbininkui page Dunojus yra antra pagal nojų gyvena ne laisvos, bet rence,
Zermantovvsky
Vincent.
kų pasiaukavimo. Už jį rei
Po karo darbininkai grį gas. Ačiū streikams, tokios rinti jo darbo sąlygas ir gy didumą Europos upė. Jis pavergtos tautos.
Zezevvitz (Zemontauskaitė) Gert
kia atiduoti darbininkams žo į dirbtuves ir turėjo prii- malonės susilaukė apie pu venimo būklę. 47 metų lai yra 2,000 mylių ilgas. Jis
S. D. rūda.
Želvys, gyv. Philadelphijoj.
kreditą. Bet ar tas vargas ir imti daug blogesnes darbo sę miliono darbininkų. Aš kotarpyje, man pradedanti teka per Vokietiją. AustriŽelvys Feliksas, gyv. Baltimorėj.
sunkus darbas yra tinkamai sąlygas. Prisitaikinti prie pats vietoj normališko už- gilių ir tamsių angliakasyk-! ją, pro čechoslovakiią, Ven
Žemaitis Juozas, gyv. Akron, O.
Žirgaitienė (Barauskaitė), gyv.
įvertinami? Taigi, kad ne. blogesnių sąlygų nėra leng-iidarbio gaunu socialinės ap iu darbais ir baigiant tech- griją, Jugoslaviją, Bulgari- “Keleivis” visada yra gera Chicagoj.
Ir kas del to kaltas?
va. Uždarbiai sumažėjo, draudos pensiją, kas yra nikos eksperimentų darbais, ją ir Rumuniją. Rusija at dovana draugams ir pažįsta Žiurienė (Skučaitė) Marė, iš
turėjau progos patirti pro ėmė iš Rumunijos žemės ga miems. Užsakykit jj savo arti Mauručių.
Tik karas pasibaigė ir kainos kyla. Na. ir kas liko tik ubago almužna!
Jieškomieji ar apie juos žinantie
darbininkai staiga pasijuto, darbininkams daryti? Dar
Fabrikantams buvo gry greso eigą ir mano brolio balą prie Dunojaus ir pa miesiems!
ji maloniai prašomi atsiliepti:
kad jie nieko neturi. Dar bininkų rankose yra didelė nas išrokavimas paleisti se darbininko protavimo jė sidarė irgi Dunojaus pa
Consulate General of Lithuania.
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.
bai sumažėjo, uždarbiai nu jėga, bet kaip ta jėga buvo nus darbininkus ir priimti gą. tad visai nesistebiu, kad kraščio valstybė.
Dunojaus vandenimis ra
krito ant pusės. Už iškovotą pasinaudota būvio pagerini naujus- Pavyzdžiui, prity darbininkas dažnai kertą
pergalę darbininkai susilau mui? Atrodo, kad labai blo ręs darbininkas gaudavo tą medžio šaką. ant kurios miais laikais plaukiodavo
kė bausmės. Pragyvenimo gai.
$1.50 per valandą. Streikai pats sėdi, ir tik del to. kad tūkstančiai laivų, baržų ir
Prieš sumažėjusius už jam pakėlė iki $1.80. Bet nesugebi protauti. Tokių visokiausių kitokių laivų
reikmenys savo kainomis
AR ROMOS
toli pralenkė uždarbius, o darbius darbininkai išėjo į jei darbininko amžius virš darbininkų pra didžiuma, laivelių. Dunojus buvo bene
darbininkų masė atsidūrė kovą dideliais streikais- 45 metų, darbdavys jį pa todėl pasauli? su visais ge svarbiausias Europos pre
nežinomo rytojaus ir bai Praeity streikai yra daug leidžia su “pensija” po 1-5 rumais ir blogumais yra ju. kybos kelias. Jo vandeni
A. J. Viznis. mis buvo gabenamos ang
prisidėję prie darbo sąlygų dolerių mėnesiui, o į jo vie
mės glėbyje.
Karo metu darbininkai pagerinimo ir prie uždarbių tą paima jauną ar neprity-i
lys. nafta, javai, galvijai,
pramonės išdirbiniai, trą
buvo viliojami į dirbtuves pakėlimo. Bet pokariniai rūsį darbininką, kuriam Į
ir visokiausios prekės.
Buvo kviečiami visi bet ko streikai Amerikoj vyko, ka- pradžioje moka 80 centų į |
Draugu Talka šos
kio amato žmonės. Uždar-da visame krašte labai tru- valandą. Darbdavys iš tol
Dunojus plaukia pro di
biai buvo aukšti. Darbda-; ko prekių. Todėl ką darbi- turi gryno pelno, o daugelis1
džiuosius miestus — Viena.
Laiškas
Redakcijai
PARAŠE KUN. VALADKA
Budapeštą, Bratislavą. Bel
viai nesivaržė su uždarbiais, i ninkai streikais laimėjo, tą senų ir prityrusių darbinin
Gerbiamieji
draugai:
nes jiems valdžia iš musų darbdaviai atsigriebė su kų iš to turi tiktai nuosto
gradą, Linzą, ir kitus. Dau
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybė* kada į Pasauij atėjo
Nuo LSS 20 kuopos Ak gelis kanalų Dunoju jun
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
visų iždo mokėjo išlaidas kaupu kainų pakėlimu. Kai lius.
nuskriaustoms minioms.
ron,
Ohio.
siunčiame
auką
nas
kelti
lengva,
kada
pre

gia
su
kitomis
upėmisVie

10%,
”
todėl
ir
bran“plus
Streikų banga, kuri taip
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia.
giai mokėdami darbinin- kių trūksta. Streikai sutruk- nesenai persirito per visą $25 “Keleivio” namui iš nas kanalas Dunojų jungia
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
Tai yra dalis pelno su Reinu, kurs teka per praAmeriką, darbininkų gyve pirkti.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
nuo pikniko. Be to, aukavo moningiausią Vokietijos da
nimo visai nepagerino. Pa draugai
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
G. Verseckas $2 ir li. Ūkio žvilgsniu Dunojus
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino
kėlimas uždarbių po 18 su L. Verseckienė
$1.
esama valstybėje administracijos formų. Aissinoanias tas for
vra
svarbus
prekybos
ke
puse centų per valandą, Draugai Verseckai nėra
mas, jis pnaave didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
lias ne tik Austrijai. Veng
mis formomis, kaip standų n yra romiškoje Daznyčioje.
darbininkams nieko neda musų
LENGVAS BUDAS
kuopos
nariai,
bet
iie
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
vė. Reikia pasakyti, kad yra seni ir nuolatiniai “Ke rijai, Čechoslovakiiai. Ju
ftKYKIUs VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. lusviaiIŠMOKTI ANGLIŠKAI
darbininkai dargi negavo leivio” skaitytojai. Viso goslavijai. Bulgarijai ir Ru
cija ir popiežių prakeikimai.
munijai. bet ir Vokietijai.
po 18 su puse centų. Mat, prisiunčiame 28 dol.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai
m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
Belgijai,
Olandijai,
kurios
seniau
buvo
mokama
dau

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
Draugiškai,
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
Dunojaus vandenimis gali
gelyje dirbtuvių “attendanN. Trumpickas. gabenti savo išdirbinius į
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
ce” priedai, po 10% nuo
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaisvenumai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reiKaiauja Dievo
uždarbio. Po streikų tie Aukų “Keleivio” namui Balkanus.
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo inuuigencijas.
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
Ar bus Dunojus laisvas?
priedai visai išnyko! Be to, išpirkti gavome iš sekamų
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
darbdaviai pakeldami kai draugų: LSS 20 kuopa. Ak- Kova del Dunojaus vande
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriauoiai g«ie»
rasipazint sa visa katalikiškos bažnyčios praeiti nu.
nas su OPA laiminimu, taip rone — $25: C. Kupris iš nų laisvės yra lyg kinkymas
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
atbulo
arklio
į
vežimą.
Du

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienoki ar kitokį su
išskaičiavo, kad jiems iš Akron, O. — >4.50; V- Zupratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tainreikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
pakeltų kainų lieka gryno bov iš Brooklyno — $2: G. nojus bus tik tiek laisvas,
sinimų plačios visuomeuša, ypatingai reikėtų tų veiksiu perskai
aip
kiek laisvos bus Dunojaus
tyti
to Ts
r aiškina
"• savo knygojT kun. M. Valadka
' ~
pelno.
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
Verseckas
iš
Akrono
—
$2:
tautos.
Atidavus
rusams
Ju

Knyga <piė 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Išvada prašosi toki: Dar
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas ksydaktarą ar traukiniu važiuojant.
bininkų organizacijos pada Mrs. L. Verseckienė iš Ak goslaviją, Bulgarija. Rumu
▼ardsa, KAINA $2.00.
— $1niją, Austriją, Vengriją,
rė klaidą. Jų pasirinktas ko rono
Tvirtais
popieros viršeliais, kaina S1.2S.
Visiems
aukavusiems kovoti del Dunojaus “lais
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
vos būdas darbininkų gyve draugams
Galima gaut pas auOnų, sekančiu adresu:
tariame širdingą vės” yra tuščias darbas.
nimo nepagerino. Visam
kaina 35 centai
R. D. J, DALTON. PA
REV. M. VALADKA.
Nuo 1856 metų Dunojaus
kraštui buvo pridaryta di ačiū.
kelias buvo internacionali
Taipgi galima gaut tų knygų ooordyta kaiaa ir
deli nuostoliai, bet darbi
“KELEIVIS”
zuotas
ir
prieinamas
visoms
Išeina didelis ir įdomus
ninkams jokios naudos iš
KELEIVIO” KNYGYNE
“
Keleivio
” kalendorius 1947 tautoms. Jei dabar Duno
to
nebuvoPasipelnė
tiktai
636 Broadway,
So. Boaton 27, Mass.
jaus
tautos
liks
pavergtos,
metams.
Kaina
5Oc.
Užsaneskaitlingi fabrikantai.
S36 BROAOWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Kiek streikai pridarė nuo- kymus su pinifaU prašom tai ir pats Dunojus nebebus
laisvas. Kalbos apie “Dunostolių, sunku apskaičiuoti, siųsti “Keleivio” adresu.

opiežius ym Kristaus

Viet inmkas?

kokiu

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapių Aštuntas

Nr. 42, Spalių 16 d., 1946

MUZIKA
LUPAMŲJŲ DRAUGAS butus ir nebūtus lenkų grie-Į Liet Radio Korp. nuošir-.
kus ir tuo vėl pasitarnauja džiai dėkoja visiems atsilan- Į Dainavimas ir Pianas
tam pačiam Stalinui. Mat, kiusiems į viršminėtą šaunų' Geriausias pamokas šitoj sri
Jau buvo “Keleivy” rašy
jei lietuvis yra neapykantos! parengimą ir dėkoja visiems ty duoda profesionali muzikos
ta, kad musų kolonijoj įsi
pritvinkęs link lenkų, jis šio programo rėmėjams ir mokytoja p-lė Amelia Tatarokūrė “Dainos” choras, ku
mažiau bemato kas šiandien tiems, kurie pagelbėjo. Taip nis, kuri tun įgijus muzikos
riam vadovauja profesiona
Lietuvoje siaučia ir lietu gi visiems dėkoja už pirki mokslo laipsnius A. B. ir M. A.
li muzikos mokytoja, p-lė
mą ir pardavimą dovanų ti Kreiptis į jos muzikos mokyklą:
vius naikina.
REPUBLIKONŲ PARTI 104 MILIONAI BEDAR Amelia Ta t aro nis. Choro
Teko sueiti vieną Bosto kietus.
THREE ARTS STUDIO,
BIAMS ŠELPTI
JA UŽ ATLANTO
no lietuvį, neva pažangų
Steponas ir Valentina 480 Boylston St-> Boston, Mass.
repeticijos yra laikomos jos
ČARTERĮ
Minkai.
“patriotą,” kurs net Murav
mokykloj, Three Arts StuTel. KENmore 3571
Massachusetts
valstija dio, 480 Boylston St. Su ja
jovą Koriką drįsta vadinti
Namų, ELIot 8222
Advokatas A. Shalna pernai metais, nuo 1945 m. galima susižinoti ir telefo
RADUO PROGRAMA
“lietuvių draugu,” sako jis
mums prisiuntė Republiko spalių pirmos iki išų metų nu: KEN 3571.
korė “paliokus” ir gerai da
REIKIA VYRŲ
nų partijos nacionalinio ko-'rugsėjo mėn. galo išleido
rė...
Lietuvių Radijo Korpora
Kol kas lavinasi dainuo
miteto pirmininko C. Reece į bedarbiams šelpti 104,130,- ti tiktai jaunų merginų gru
Tas Muravjovo “drau cijos programa ateinantį ne Reikalingi tvirti vyrai, kurie
pareiškimą apie republiko-J 152 dolerius. Dalis tų pini- pė, bet norima sudaryti ir
gas” ginasi, kad jis tarnau dėldienį iš WORL stoties, galėtų dirbti prie “bailing pre
nm
^14
000 hnvn
$44,351,000
buvo icmn_
išmo mišrų balsų chorą, todėl pa
nų užsienių politiką. Tomo
Tame gų,
ja Stalinui. Bet jis gieda, 950 kilociklių, tarp 9:30 ir so” vilnoms rišt į pundus. Dar
kėta
civiliams
bedarbiams,
bas pastovus, 5 dienų savaitė.
pareiškime Mr. Reece sa
kaip Stalino šeine-katarin- 10:30 ryto, bus tokia:
geidaujami ir vaikinai. Kas
o $59,778,000 buvo išmo tik mėgsta dainą ir nori pri
Kreiptis šiuo adresu:
(-)
ka.
ko:
1—Muzika
229
A
Street,
So.
Boston.
“Jei didžiosios tautos pa kėta karo veteranams.
J. D.
sidėti prie “Dainos” choro,
2— Dainininkas Vincukas
vergia mažas tautas, tas ne Tokios aukštos sumos be tegul kreipiasi aukščiau nu
Motiejaitis iš Worcesterio
veda į pastovią taiką. Pa darbiams šelpti musų vals rodytu adresu ar telefonu.
RADIO ŽINIOS
REIKIA MOTERŲ
Čia matosi Detroito advo
su savo akompaniste May
dėtis, koki dabar yra Rytų tija niekada nebuvo išmo Informacijų galima gauti ir katas Ballard, kuris jau 10
Meskus.
ir Centralinėj Europoj sta kėjusi. Bedarbiai karo vete “Keleivio” ofise.
Liet. Radio Korp “Pikni 3— Pasaka apie Magdutę Reikia moterų sortuoti vil
metų kasdien sėdi ant suo
to taiką Į pavojų, nes ten ranai turi teisę gauti Į sa “Daina” laukia jus visų! lo ties County Buildingu, ke po Stogu ir gražuolės I- Po programos parašykite nas. Darbas pastovus. 5 dienų
trys suverenės. taikios ir ra vaitę po 20 dolerių. Labai
kur žmonės moka miestui rene Ašmenskaitės garbei Aavo įspūdžius ir nusiųskite savaitė. Kreiptis šiuo adresu:
229 A St., So. Boston (-)
mios tautos, Lietuva, Latvi daugelis veteranu ta teise
mokesčius, ir padeda jiems Baliuje” 8 dovanas gavo se šiuo adresu* W0RL StaPaskutinis Piknikas
ja ir Estonija ir tų šalių be ir naudojos.i Civiliai bedar
kovoti prieš miestą, jeigu kantys asmenys:
tion, Lithuanian Program, BORIS BEVERAGE CO.
ginkliai gyventojai liko So biai musų valstijoj gali gau Praeitą sekmadienį Ame perdaug juos aplupa. Per 1) $200 I. J. Fox kailinį kou- Boston, Mass.
S. Minkus.
Lietuvių Tarybos vie nai jisai laimėjo net 153 tą gavo C. Tamašiunas iš So.
vietų Rusijos pavergti.
ti iki 25 dolerių per savai- rikos
220 E Street, South Boston
skyrius buvo surengęs bylas prieš miestą. Ir jis tas Bostono; 2) Philco Radio gavo
Lietuva, Latvija ir Esti- tę, tai pareina nuo to. kiek tinis
REIKALINGAS
VYRAS
Pristato toniką, vyną ir viso
Emily iš Methuen; 3) 8 piece
“paskutinį pikniką” šią va
ja turėtų atgauti savo ne jie uždirbdavo. Vidutiniai sarą Keistučio darže. Die bylas vedė be jokio atlygi Chromium Coctail Sėt gavo J. Prie pieno ūkio, netoli nuo kios rūšies alų baliams, vestupriklausomybę. Sovietų ar kiekvienas bedarbis čia ga na pasitaikė graži, tai ir nimo.
Noble iš Roxbury; 4) $55 La- Bostono, reikalingas vyras. Ga vėms į namus ir sales.
(-)
mija ir Sovietų policija tu vo pašalpos po $21 per sa žmonių atvyko nemažas
dy’s Wristwatch — M. Doyle lit telefonuoti: BILlerica 2395,
Savininkai:
ri pasitraukti iš tu šalių. vaitę.
skaičius.
Piknikas buvo Artinasi BALF Vakarienė iš Hudson; 5) Life-time Ever- arba rašykit: Izabella Martin
Juozas Arlauskas ir
Pabėgėliai iš tų šalių turė
sharp Pen ir Pencil setą — Farm, Box 92, Bedford, Mass.
rengtas
Lietuvos
bylai
pa

J
uozas Skendalis.
Jau nebe už kalnų Bos Stella Jasiunas iš S. bostono;
tų turėti galimybės grįžti Bovelna Tekstilės Pramo remti, kaipo pradžia vajaus
(44)
Telef.: ŠOU 3141.
nės Pagrindas
namo be baimės, kad Sovie
sukelti pinigų Amerikos tono BALF skyriaus ren 6) Mahoganv End-Table — D.
tai juos persekios, o tos
ALIEJINIUS PEČIUS
Lietuvių. T arybai. Piknike giama vakarienė. Ji įvyks Venckienė iš Watertown; 7)
Praeitą
savaitę
Bostone
lapkričio
10
dieną,
sekmatautos turėtų gauti teisę
$20 Elastic Permanent Wave—
dirbo Keistučio kliubo naIšvalom, Pataisom ir
A. J. NAMAKSY
pravesti laisvai rinkimus.” posėdžiavo Tekstilės pra riai, o pats kliubas davė neLaikas apsirupinti ti- Mary Milėnas iš Lowell; 8) $15
Įdedam
monės konvencija. Joie bu- mokamai piknikui darža. į į“*21®
r?Pn:1 kaimynus, Grocery Order — St. Craven iš
REAL ESTATE & INSURANCE
Telefonas: ŠOU 5965
Republikonų partija žada vo duota įdomių paaiškiniBuvęs ' kad ateitų į tą vakarienę ir Peabody, Mass.
(43)
414 W. Broadway
paremtų gerą darbą.
laikytis Atlanto Čarterio, mų apie Amerikos tekstilės
Atsilankymo dovaną — 15
SOUTH BOSTON. MASS
kurio vienas punktas žada pramonę. Pasirodo, kad ne
BOWLING ALLEY
Office Tel. So. Boston 0948
sv. kalakutas bus pasiųstas Pa
Haloween Vakaras
BROCKTONE
grąžinti laisvę ir nepriklau- žiūrint padidėjusio vartoiiRes. 37 ORIOLE STREET
dėkos Dienai pietums J. Gin
somybę toms tautoms, ku-' mo rajonės ir kitokių dirbWest Roibury, Mim.
Dorchesterio Liet. Mote Dorchesterio SLA Kuopos tautui iš Latvrence.
Susirinkimas
Tel.
Parkway 1233-W
rioms savivalda prievarta tino šilko medžiagų, bovel- rų Kliubas rengia HalloAtdara nuo 1-mos iki 11-tos
Jaunimo polkos kontestą lai
buvo atimta.
na vis dar yra tekstilės pra ween vakarą šį sekmadienį,
valandos vakaro. Yra degtinės,
SLA 359 kuopa Dorches- mėjo Emily Sinkus ir Kaz Ja- vyno, alaus ir užkandžių. Sma
monės pagrindas. Praeitais spalių 20 d., Arcadia Hali,
iš So. Bostono. “Papės
metais tekstilės fabrikai su 204 Adams St., Dorchester teryje laiko savo narių su novich
gi vieta ir geras patarnavimas.
Kaip su Mėsa?
ir
Mamės
polkos kontestą:
DR. D. PILKA
audė 76% bovelnos, 11% (prie Fields Corner). Pra sirinkimą šį penktadienį, Mrs. Eva ”Rudokas
Kas norit, prašom atvažiuot paiš
Worcesi spalių 18 d. pas broįl W.
.. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4
Dabar mėsos kontrolės vilnų ir tik 13% rajonės džia 6 vai. vakare.
terio ir muzikantas Sil v. Shatas bolyt. Nedėliomis irgi atdara
ir nuo 7 iki 8
Už keisčiausius ir gra-lAnes^’ § Mavhev St., Dor- iš Hudson. Valso kontestą lai-ji nuo 1 iki 11 vai. vakare.
nebėra. Visas mėsos turgus nylono ir kitokiu dirbtinų
pasidarė juodas turgus. Kai- medžiagų. Naujoji Anglija žiausius kostiumus yra pg= i ch esteryje,
506 BROADWAY
GĄRRIELIL’S LUČINSKAS
rnėjo L. Glincckaitč ig Se. Bos
t
OUS11
Susirinkimo piadzia 8 v. tono ir Alg. Jurkštas iš Brid
nos pašoks į viršų, kas turi ir jos galinga tekstilės pra-: skirta dovanos. Bus gerai
SO. BOSTON, MASS.
24 */j Intervale Street,
mažiau pinigų, tas mėsos monė dabar kas kart vis' vakarienė, gera muzika | vakare. Visi nariai prašomi gewater, Mass.
Telefonas: SOUth Boston 1S2O
Brockton, Mass.
nevalgys. Kas jų turi dau-' daugiau vartoja dirbtino dainos, tautiški šokiai ir atsilankyti.
■*, ,xw . . > ■
:
Valdyba.
giau, tas valgys. Kainos ža- šilko siūlų savo audiniams kitokie pamarginimai.
da pašokti į viršų visu šim- ’austi.
Rengėjos kviečia senus ir
Tel. TRObridge 6330
tu procentu. Tokios pakilu-1
----------------- .
jaunus skaitlingai atsilan
STALINUI
Dr. John Repshis
sios kainos bus ilgesnį lai- Kriaučių Darbai Sumažėjo kyti ir smagiai laiką pra TARNAUJA
IR PATYS TO NEŽINO
ką, iki atsiras daugiau mė-j
--------leisti.
(REPŠYS)
sos ir kainos palengva pra-j Daucr Bostono kriaučių
Rengėjos. į Stalinas turi Amerikos
LIETUVIS GYDYTOJAS
dės važiuoti žemyn. Tokį šais dienas neteko darbo
Valandos: 2-4 ir 6-8
! lietuvių tarpe visokių tar
Nedėliomis ir šventadieniais:
pranašavimą daro mėsos Ypač moterų drabužiu siu
Piknikas po Stogu
nų. Vieni sąmoningai jam
non 10 iki 12 ryto
vyklos atleido daug darbi
turgaus žinovai.
dirba
iš
visos
dūšios,
o
kiti
278 HARVARD STREET
Šį antradienį, pirmą die- ninku, nes siuvyklos negau Praeitą šeštadienį ponų pliaupsi už Staliną ir patys
kamp. Inman St-. arto Central Sų.
ną be kontrolės, mėsos na medžiagų. Trūksta bo- Minkų rengtas piknikas po kartais nežino, kaip jie tar
CAMBRIDGE, MASS.
krautuvės tuščios. Išnyko velninių ir dirbtino šilko stogu. Municipal Building nauja Rusijos interesams.
net balionės ir dešrelės. Bet medžiagų. Taip praneša mo svetainėje, sutraukė labai
Čia Bostone yra tokių
Dr. Leo J. Podder
mėsos bus. Tik ar mes ga terų drabužių siuvėju uni daug žmonių ir ypač jauni
mo.
Kaip
visada,
taip
ir
šį
jos
biznio
agentas.
Čia
mo

Iš Leningrado.
žmonių,
kurie
dedasi
“
pa
lėsime ją įkąsti, to aš ne
kartą,
rengėjai
mokėjo
duo

terų drabužių siuvyklose
Specializuoja Vyriška organo
žangus,” kartais jie save
galiu pasakyti.
silpnėjime. Gyveninio permainų
Mėsėdis. dirba apie 10.000 darbinin ti įvairią ir įdomią progra net vadina “socialistais”
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
kų. Kiek darbininkų nete«- mą: šokiai, dainos, kailinių (jei koks bolševikas šalia
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
ko darbo dėl medžiagų tru paroda, dovanų dalijimas nesiklauso), bet jie nėra
Kidnapino Policininką ir kumo. biznio agentas ne ir kitos pramogos neleido
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
nei pažangus, nei socialis
Veteraną
180 HUNTINGTON A VĖL,
svečiams nuobodžiauti. Pik tai, bet Stalino bendrake
pranešė.
BOSTON, MASS.
nike buvo išdalyta nemažai leiviai.
TeL
Commonnrealth 4379
Penki jaunikliai, trys vy Bostono Delegacija Vyks dovanų, geriausieji polkos
Tokie “pažangus” žmo
rai ir dvi mergyščios, kid
ir valso šokikai buvo gra nės mėgsta purvais drabsty
ta į BALF Seimą
napino Hampton, N. H. po
žiai apdovanoti.
ti Angliją. Paminėk Angli
T eL ŠOU 2803
licininką Towne, įsidėjo jį
Rep.
Į Bendro Amerikos Lie
ją, jie tuoj šoka piestu ir
DAKTARAS
į pavogtą taksiuką kartu tuvių Fondo seimą šią sa
ima
versti
butus
ir
nebūtus
LAUKINIŲ
NELAISVĖJ
su kidnapintu karo vetera vaitę išvažiuoja dvylika
dalykus prieš Anglijos “im
J. L. Pasakarnis
nu, atvežė juos į Cambrid Bostono delegatų nuo vie
perializmą.”
OPTOMETRISTAS
ge, atėmė pinigus ir išmetė tinio BALF skyriaus. Į New
Anglija šiandien turi so
į vienos dirbtuvės kiemą. Yorką vyksta šie bostonišOfiso valandos:
cialistinę valdžią. Ji duoda
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Policininkas Towne no kiai BALF darbuotojai: pp.
laisvę Indijai, ji suteikia
Seredomis:
rėjo patikrinti tų jauniklių K. Nemaksienė, M. MichelNno 9 ryto iki 12
plačias demokratines teises
gengės šoferio laisnį, bet sonienė, J. Tumavičienė. A.
savo
kolonijų
gyventojams,
447 Broadway
jauni plėšikai “patikrino” Mockienė, A. Zokienė, Dr.
bet ji “bloga” ir jau. Mat,
SO. BOSTON. MASS.
policininko kišenes. Dabar Kapočius J. Arlauskas, K.
Stalino interesuose yra piuvisą tą reikalą paėmė tyri Mereškevičius, S. Jokubausdyti Amerikos žmones prieš
nėti F. B. I. Tas keistas kid- kas, J. Steponaitis. V. Jan
Angliją, o tie “pažangus”
DR, G. L. KILLORY
napinimas atsitiko pirma kus ir J. Jankauskas.
plepiai
ir
kalba
prieš
Ang

60 SCOLLAY SQUARE, Room 27
dienio naktį. Antradienį ry
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
liją.
Anglijoj
tokie
pat
ple

Bostono BALF skyrius
tą policininkas ir su juo
arba: Somerset 2044-J
piai
keikia
Amerikos
“
im

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
kartu pagautas karo vetera turi apie 300 narių ir į
perializmą.” Kartais tokie
IR NERVŲ LIGŲ
nas buvo išmesti Cambrid New Yorką jis pasiuntė pil
Daro Kraujo Patikrinimų
Stalino
bernužėliai
dedasi
ge. Policija spėja, kad kid- ną atstovybę. Visi delega
Valandos:
dideliais lietuvių patriotais
naperiai paeina iš Bostono tai žada dalyvauti ir BALF
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
j ir (visai užtylėdami Stalino
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
apylinkių. Ilgai ta gengė seimo proga rengiamoj va
šunybes Lietuvoje)_ verkia
karienėj.
nevaliukaus.
kruvinomis ašaromis prieš
LITHUANIAN
Visi Bostono delegatai
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra
lenkus ar “paliokus.” Šian
FURNITURE CO.
vyksta savo lėšomis. Vieti
dien lenkai vra tokioj pat
3,000 Vyrų Lengviau
APDRAUSTI
nis BALF skyrius seimo
SOUTH BOSTON CAFE
padėtyje, kaip ir lietuviai
Atsiduso
PERKRAUS
proga siunčia seimui pasvei
Gal lietuvių padėtis yra net
TYTOJ AI
Vincas Balukonis* Savininkas
kinti
auką
150
dolerių.
(Insured
blogesnė,
kaip
lenkų.
Jokių
Sustabdžius laikinai vyrų
Movers)
Rep.
Čia
matosi
Amerikos
Iatiesioginiu
rietenų
su
lendraftavimą, 3,000 musų val
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko gePerkraustom
kunas kap. Lungbotham, kais lietu\ iai dabartiniu
stijos vyrų atsiduso leng-'
riausį
alų,
vyną
ir
degtinę,
ir
visiems
draugiš

čia pat ir į to- Į
viau. Jie nebus šaukiami į į Išeina didelis ir įdomus kuris kartu su kitais savoj laiku neturi, nes ir vieni ir
Iimas vietas.
kai
patarnauja.
,
(30)
armiją, kaip buvo anksčiau! “Keleivio” kalendorius 1947 draugais pateko į laukinių kiti yra rusų paverfrti. Bet
Saugi priežiūra, kaina prieinama
numatyta. Iki šių metų era- metams. Kaina 50c. Užsa- žmonių rankas, kai jų or- tie “pažangus” lietuviški
326 BROADWAY,
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
lo visoje Amerikoje drafta- kymus su pinigais prašom laivis buvo priverstas nusi- patriotai apsiputoję keikia
SO. BOSTON, MAS3.
vimas vyrų yra sustabdytas, siųsti “Keleivio” adresu. leisti vakarų Kinijoj.
♦“paliokus." jie kelia senusk
TcL SOUth Boston 461g
Jaunuoliai, Jus laukia

“Daina”
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