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Rusija Sutraukė Prie Turkijos
Sienų Daug Kariuomenės
Turkai Atsakė Maskvai “NE” — Amerika Duoda Tur
kijai Paskolą — Maskva Kaltina Ameriką Del Turkijos
Nenuolaidumo — Rusų Kariuomenė Koncentruojąma
Bulgarijoj.

Office

at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

GATVEKARIO NELAIMĖJ SUŽEISTI
32 ASMENYS
..

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

BALF Suvažiavimas Nutarė
Sukelt Pašalpai $525,000
J. Byrnes
Praneša
«
a • n
v.
i
Apie Paryžių

NAMĄ UŽ $15,000

-------

Suvažiavime Dalyvavo 61

BALF SKYRIUS,
Valstybės sekretorius J.
147 Delegatai
Turkija pasiuntė Mask Atidengė Komunis
Byrnes praeitą penktadienį
vai atsakymą dėl Dardane
per radio aiškino Amerikos
lų. Turkija atsisako kalbė tų Vadą Amerikoj
žmonėms, kaip jam sekėsi Praeitos savaitės pabai
tis su Maskva dėl Dardane
Paryžiuje taiką daryti. J. goje New Yorke įvyko
lų sąsiaurių tvarkymo ir
Buvęs “Daily Worker”
Byrnes sako, didžiausioji Bendrojo Amerikos Lietu
redaktorius
L.
Budenz
vie

siūlo, kad “keturi didieji”
kliūtis taikai yra Rusijos vių Fondo (BALF) suvažia
tą reikalą aptartų ir paskui šai paskelbė, kad Amerikos
baimė, kad ją kas nors vimas. Nuo 61 skyriaus at
bendrai su kitomis suintere-Į komunistų “bosas” yra tū
puls. J. Byrnes dar kartą vyko 129 delegatai ir daly
suotomis valstybėmis nu-' las Gerhard Eisler, dar
rusus užtikrino, kad Ameri vavo 18 direktorių taip kad
statytų naują tvarką Dar-' vadinamas “Berger” pavar
ka nemano nieko bloga iš viso buvo 147 sprendžia
Readingo mieste, Pennsylvanijoj, važiuojant studentams į futbolo rung
danelų sąsiauriams. Turki de. Jis yra neva panaikinto
prieš
Rusiją. J. Bymes sa mieji balsai. Posėdžiavo
tynes, gatvekaris iššoko iš bėgių ir apsivertė. Nelaimėj buvo sužeisti 32 stu
ja griežtai atsisako įsileisti, Komintemo agentas Ame
ko,
Amerika
nenori būti puošniame McAlpin viešbu
dentai.
rusų kariuomenę Į Dardane rikoje ir duoda nurodymus
“kieta” su Rusija, bet ji y- tyje.
komunistų partijai, kaip ji
ra “kantri ir tvirta.” Apie Pirmutinė diena buvo
lus.
Bandymai su Rakie- Socialdemokratai
Rusijos spauda kaltina turi laikytis.
Bolševikai Pašalinti Paryžiaus taikos darbą J. truputį nuobodi, nes pirmi
Praeitą savaitę Eisleris
Ameriką dėl turkų nenuo
Bymes neturėjo nieko pra ninkas Dr. Končius darė
tiniais
Šoviniais
Laimėjo
Berlyno
Iš
Irano
Valdžios
norėjo
apleisti
Ameriką,
bet
laidumo. Ji sako, Amerika
nešti, nes ta taika nėra jo pranešimą iš savo kelionės
ki taika ir taikos derybos po Europą. Tas jo raportas
kursto turkus nepasiduoti jam besiruošiant sėsti j lai
Rinkimus
Irano
valdžioje Įvyko dar nėra baigtos.
buvo labai ilgas ir delega
rusams. “Pravda” sako, A- vą, jo išvažiavimo viza bu Amerikos karo ekspertai
merikos diplomatai turi su vo panaikinta ir policija daro bandymus su vokiško Praeitą sekmadienį Ber permainų. Premjeras Ahtams nusibodo klausytis.
Perdau? buvo nereikalingų
turkais “suktus pasitari dabar mano apklausinėti tą mis rakietinėmis bombomis. lyne įvyko miesto tarybos mad Ghavam pašalino iš
Džidži” Pasakė !I smulkmenų.
rusišką agentą dėl jo veik Pirmoji rakietinė bomba rinkimai. Pirmą kartą po valdžios bolševikiškų “de
mus’’ dėl Dardanelų.
Tikrą Teisybę
Amerikos valdžia dabar los Amerikoje. L. Budenz buvo iššauta 75 mylias Į 13 metų Berlyno gyventojai mokratų” partijos atstovus.
Antrą dieną suvažiavi
paskelbė, kad Turkijai duo-. sako, jis gaudavo nurody viršų. Paskutinis bandymas galėjo laisvai balsuoti. Bal Ta partija yra Maskvos Įmas jau pradėjo svarstyti
dama 25 milionų dolerių mus iš Berger-Eisler, kaip bombą išmetė 104 mylias Į savimo rezultatai buvo to rankis ir tos partijos žmo
Vienas japonų laikraštis kūrybinį darbą.
viršų. Dabar ekspertai nori
nės turi valdžią šiaurinėje
paskola prekėms pirkti A- vesti “Daily Worker.”
kie : Socialdemokratai ga dalyje, Azerbeidžano pro drįso parašyti, kad genero Iš svarbesniuių nutarimų
išmesti
bombą
200
mylių
Į
merikoje. Ta paskola padės
w• a
vo 947,414 balsų, krikščio vincijoj. Rusijai spaudžiant las MacArthur “nėra gyvas galima paminėti šiuos:
viršų.
Jei
bomba
galės
padievas,” Kariška cenzūra
turkams stipriau laikytis Amerikiečiai Laikonys
demokratai
—
442,837
■eiekfci
tokio
aukštumo,
tai
bolševikų
partijos
nariai
prieš Maskvos giąsiiiiinuyii * nueito Vergijoj
neleido kitiems laikraščiam? i., Nutarta L 94 i m. sukelt
balsų,
bolševikai
(pasivadi

$525,000.' Vajus prasidės
ją galima bus šauti gulščią
buvo priimti i centro val 1?. stŠni°
propagandą.
nę “vienybės partija”) — džią, bet dabar jie iš cen
iki 2,000 mylių tolumo.
Tuo tarpu iš Bulgarijos
Karo sekretorius nesenai 389,783 balsus ir paskuti tro valdžios liko pašalinti. cenzura mano, kad MacAr- ’0s- Massachusetts valsti165 Amerikos piliečiai ypraneša, kad ten rusai turi
Chicagoje sakė, per kelis nėje vietoje eina liberalų
Pietiniame Irane jau ku thur yra “dievas,” ar gal jai nustatyta $70,000 kvosutraukę daug kariuomenės. ra laikomi Jugoslavijos mėnesius Amerika tiek iš partija.
ris laikas eina sukilimas dėl kokių kitu sumetimų
16 divizijų rusų kariuome koncentracijos stovyklose ir tobulins rakietines bombas,
pusę visų balsuoto prieš Teherano valdžią. Su cenzoriai tą straipsnį nepra- JL ~ pirkti
nės pasiųsta iš Transilvani- verčianfti dirbti vergų dar kad vokiečių išradimas bus jų Apie
atidavė savo balsus so kilėliai reikalavo pašalinti leido.
jos (Rumunijos) Į Bulga bą. Šitaip praneša Valsty toli pralenktas.
cialdemokratų
partijai. Bol bolševikus iš centro val Laikraštis “Džidži” tarp nebrangesnį kaip 815,000.
rija. kur rusai jau turi 21 bės departamentas. Ameri
Namą surasti ir jį nupirkti
ševikai, kurie Berlyne visa džios.
kitko sako:
diviziją kariuomenės. Rusai ka pasiuntė Tito valdžiai
buvo stiprus, nežiūrint į
“Jeigu nebus atmesta idėja, pavesta valdybai.
stiprinasi visuose Balkanuo protestą dėl amerikiečių lai GRESIA NAUJAS MAI- da
“susivienijimą” su kai ku
kad valdžia yra kas tai tautai ~3. Nutarta, kad iš visų
NIERIŲ STREIKAS
se ir ypač jie stiprina Al kymo koncentracijos kem
riais
socialdemokratais,
rin

pėse. 10 amerikiečių mirė
Bulgarijoj Rinkimai uždėta per kokį tai nepaprastą pajamų ir išlaidų kas mė
banijos pakraščius.
nesi valdyba duotų direk
nuo blogo maisto ir sunkaus
Angliakasių unijos vadas kimus gėdingai prakišo. Ru Bus Be Priežiūros dievą, didelį vyrą ar vadą, tai toriams
Visos Balkanų valstybės darbo koncentracijos kem
pilną atskaitą, o
siška
okupacija
berlynie

demokratiška
tvarka
susmuks.
yra rusų valdomos. • Visų pėse, o trys liko išvežti į John L. Lewis iškėlė kalti čius pamokino, ką reiškia
visuomenės
žiniai skelbti
Mes
bijome,
kad
pasitraukus
Amerika pasiūlė, kad a- MacArthurui, bus jieškoma ko juos bent porą kartų per
tų valstybių kariuomenės vergų stovyklas į Rusiją. nimus prieš valdžią, kad ji bolševizmas.
liantai bendrai prižiūrėtų kio nors gyvo ‘dievo’ ir vėl bus metus.
yra nišų tarnyboje. Jugo Kitus amerikiečius Tito dik nesilaiko darbo kontrakto.
į Mainierių vadas reikalauja
Berlyno
l
inkimai
turės
di

rinkimus Į Bulgarijos parla atstatyta diktatūra, kuri pri Iš raportų paaiškėjo, kad
slavijoj. Albanijoj, Bulga tatūra, kaip darbo galvijus,
rijoj ir Rumunijoj visa tų išnuomoja ūkininkams, bet • peržiūrėti visą darbo sutar delės įtakos į Vokietijos po mentą šį ateinantį sekma vedė prie Pacifiko karo.’’
RALF dabar turi iš viso 125
šalių kariuomenė yra rusų mokesni už darbą pasiima tį ir surašyti naują. Jis gra litinį gyvenimą. Jie parodė, dienį. Rusija tą pasiūlymą
Demokratija negali rem skyrius su 5.023 nariais. Disina, kad kitaip mainieriai kad laisvuose balsavimuose atmetė. Rusai sako. Ameri
žinioje ir gali būti panaudo sau.
tis
“dievais.” dargi jei tie džiausis ir veikliausis sky
turės vėl streikuoti.
bolševikai ten negali laimė ka siūlo kištis į Bulgarijos
ta Turkijai pulti.
Jugoslavijos valdžia pri
dievai nešioja ir generolų rius yra South Bostone.
Naujas angliakasių strei ti.
vidaus reikalus. Rusai tą uniformas.
Ar rusai puls Turkiją ar pažįsta. kad ji laiko 110,Suvažiavimas
pasibaigė
atmeta. Todėl rinkimai Bul
tiktai daro “spaudimą” ir 000 vokiečių koncentracijos kas iškiltų apie lapkričio 20
pakilusia
nuotaika
ir dide
nervų karą. parodys tik at stovyklose ir sako, jog jų d., kaip tik prieš praside Renkasi Jungtinių garijoj bus bolševikiški. į
liu
pasiryžimu
organizuoti
dant šalčiams. Vidaus sek
juos kišis tiktai bolševikų KOLUMBAI BE VIZOS pašalpą tremtiniams.
eitis.
Į tarpe gali būti ir tokių, ku retorius Krug sako, Ameri
Tautu
Seimas
partija ir bolševikiška poli
rie turi Amerikos pilietybę. kos vyriausybė laikosi savo
Suvažiavimo pirmininku
Amerikos imigracijos vir buvo A. Kneižys. o jo pa
cija.
Bet
pagal
Tito
valdžios
su

Jaltos Demokratija pratimą. jie yra Jugoslavi sutarčių ir jei yra kokie ŠĮ trečiadienį New Yor
praeitą savaitę at dėjėjais — St. Gegužis ir
Amerika sako, ii vis?gi. šininkai
nors ginčytini klausimai,
Lenkijos Praktikoj jos piliečiai, o todėl gali bū vyriausybė sutinka, kad jie ke pradeda posėdžiauti nors iš tolo žiūrės, kiek Bul metė 48 estų prašymą duo adv. F. J. Bagočius. Proto
ti laikomi vergų stovyklose. butų sprendžiami trečiųjų Jungtinių Tautų visuotinas garijos rinkimai bus laisvi ti jiems teise apsigyventi A- kolu raštininkais buvo Pra
narių susirinkimas. Prezi ir jau paskui spręs, ar pri merikoje. Tie estai mažai? nė Lapienė ir Poškienė. Į
Lenkijos valstiečių parti
teismo.
ŽIAURI LEIDĖ
dentas Truman atidalys po pažinti iš tų rinkimų išėju laivukais perplaukė Atlan rezoliucijų komisija iė.io
jos vadas Mykolaičvkas pra
to vandenvną ir pasiekė A- adv. A. Olis. Elzbieta Pausėdžius trumpa kalba ir sią valdžią.
nešė užsienių spaudai, kad
12 METU MERGAITĖ
Į
Ameriką
atvyko
pasi

meriką. Imigracijos virši razienė. M. Michelsonienė
linkėjimais.
Posėdžiuose
teroras prieš jo partiją Len- svečiuoti Bulgaruos žino
NUŠOVĖ TĖVĄ
ninkai sako. įstatvmas ne ir kun. K. Vasvs.
dalyvauja didžiųjų valsty
kijoi eina smarkyn. 13 tos mą komunistė Mrs. Cola
leidžia daryti išimties tiems Aukų su pasveikinimais
partijos centro narių yra a- Dragoičeva. Ji žinoma tuo.
Iš Superior, Wis. prane bių užsienių reikalų minis SPARNUOTA MIRTIS estams.
atėjo $1.699 ir daugiau
reštuoti, o per paskutines 8 kad ilgus metus sėdėjo Bul ša, kad ten jauna, 12 metų teriai. Rusijos užsienių rei
Amerikos
karo
laivynas
kaip $600 buvo surinkta
kalų
ministeris
Molotovas
savaites viso buvo įmesta į garijos kalėjimuose, daug mergaitė, prisipažino nušo
RUSAI
BERLYNE
NU

bankiete.
kalėjimą apie tūkstanti par kentėjo ir... sulaukė savo vusi savo tėvą. Mergaitė sa atvyko su savo padėjėju Vi atidengė dar vieną karo pa
ŠOVĖ AMERIKIETI
tijos narių. 94 partijos na keršto dienos. Kada rusai kosi nušovusi tėvą norėda šinskiu. Viso posėdžiuose slaptį. Tai yra sparnuota
riai buvo politinės policiios užėmė Bulgariją ir pastatė ma “padaryti mamą laimin dalyvaus 51 tautos atstovai. bomba, ar “laivvno šikšno
Praeitą sekmadienį rusu
nužudyti. 20-tyje apskričių ten komunistų valdžią. Mrs. gą.’’ Tėvas buvo nušautas Jungtinių Tautų seimas sparnis,” kuri lekia iš tolo kareivis Berlvne nušovė AOrlaiviu Streikas
partijos veikla visai yra už Cola Dragoičeva ėmėsi dar praėjusį ketvirtadienį, iam renkasi antrą kartą. Pirmą vairuojama radaro pagel merikos kariuomenės tar
drausta. Partijos spauda y- bo. Ji vadovavo “valy bemiegant. Mergaitė sako, kartą jis posėdžiavo Lon ba. Sparnuotos bombos bu nautoją Harry D. Flory. Jis Pirmą karta sustreikavo
ra cenzuruoiama. uždarinė mams” ir ji pati pranešė besiklausydama radio pro done šiais metais sausio-va vo ištobulintos karo pabai buvo nušautas rusų zonoje civilio susisiekimo ir trans
jama. Parti ios veikėjai turi spaudai, kad 3.000 fašistų gramos jis gavusi idėją už sario mėn. Šiame seime bus goje. Orlaiviai ias nugabe už atsisakvma eiti su rusų porto orlaiviu nilotai. Jie
na 15 mylių prie priešo lai
rakelti didžiausius perse “oficialiai” buvo nužudvti. mušti savo tėvą...
aptartas klausimas apie i- vų ar miestu ir paleidžia, kareiviu i komendantūrą reikalauja pakelti jiems už
kiojimus. Į partijos centrą Neoficialiai ta žiauri leidė
darbius. Trans World Air
kurimą tarptautinės organi o paskui bomba skrenda na apklausinėiimui.
kasdien atvyksta politinės išžudė anie 20.000 žmonių
H. D. Flory važiavo “jee- lines susisiekimas krašto vi
NACIAI PAKIŠO JAN zacijos pabėgėliams globo
policijos agentai ir daro o labai daug kitų “fašistų”
gai
radio
aparato
nurody

pu
” ir pagal liudininku na- duje ir su užsieniais sulai
KIAMS BOMBAS
ti, bus aptartas Australijos mus.
redakci jos ir parti ios cent sukišo i koncentracijos kem
rodvmus.
darės fotografuos kytas. Streikuoja viso 1,409
ir Kubos pasiūlymas panai
ro darbuotojų tardymus.
Sparnuota bomba sveria nuotraukas rusų okupuotoj pilotų.
pes ir kalėjimus. Nužudytų
Apie Stuttgartą naciai iš kinti “penkių didžiuių” ve
Streikas dar tęsiasi ir
Mykolaičvkas sako. kad jų skaičiuje yra labai daug sprogdino tris jankiu ir vo to teisę ir tarp kitko bus 1,000 svarų. Jos sparnu pla zonoj.
prekybos laivuose. Jis iau
“trys didieii.” kurie Jaltoie demokratu ir socialistu, tuo kiečių Įstaigas. Sąryšyje su apsvarstvtas Rusijos pasiū tumas yra 12 pėdu. Prie jos
Išeina didelis ir idorrus eina trys savaitės, bet da
ir paskui Potsdame nustatė tarnu daugelis tikm facigtn, tuo amerikiečiai pradėjo lymas, kad visos valstybės j yra pritaisyti radio aparaLenkijos vidaus tvarka, yra kurie sutiko tarnauti bolše- 1 naciu medžiokle ir įau suė viešai paskelbtų, kiek ka Į tai, kurie priima nurody- “Keleivio” kalendorius 1947 bar praneša, kad greit pa
atsakomingi už išlaikymą ; vikams. ta žiaurioji leidė mė virš 50 įtariamų asme riuomenės jes, laiko savo i mus ir nustato jos lėkimo metams. Kaina 50c. Užsa si baigs, nes derybos tarp
Lenkijoj laisvės. Bet tos paliko gvventi ir garbinti nų. Per kratas surasta keli sąiungininku ir neutralių kryptį. 90sparnuotų bom kymus su oinicais nrašom streikierių ir laivų kompa
nijų einančios prie galo.
siusti “Keleivio” adresu.
laisvės T“n nėra
bų pataikė į taikinį.
i Staliną
riapti ginklų sandėliai.
šalių teritorijose.
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KAIP GOERINGAS APGAVO KARTUVES

APŽVALGA

Kas Savaite

e

Bet už tokį plepsėjimą
. Taika be Taiko*
tijoj? Ką pasaulis turėtų
ims tik “bado algelę”
daryti su pakartojo RibbenI Taikos konferencija, ku- jisai
—
75,000
dol. metams.
Kainu kontrolė mėsai pa- tropo sėbru Molotovu ir šio
! ri buvo sušaukta Paryžiuje,
Vargšelis,
ar ne?
naikinta. Paskui mėsą eina pastarojo bosu Stalinu, kui jau išsiskirstė. Per 11 sa
ir kitos prekės, kurioms rie rėmė kriminalines Hitvaičių ėjo ginčai, buvo ra Ten Stoka Vien DuonO*^..
kontrolė bus panaikinta. Iš-lerio agresijas ir jam pa
šomos ir balsuojamos taikos
Viename komunistų laik
irutis bus padaryta tiktai dėjo karo pradžioje mesi
sutartys. O dabar—
raštyje skaitome:
Tas sutartis dabar svarsnuomoms, kurios bus ir to nėti vokiečių kaimynus?
44Rc<ikcijos
įpakalikai
- 111__
Tie klausimai yra gal
liau kontroliuojamos, iki
tys Keturi Didieji! Bus taip, pnurpė, kad bolševikai su
butų statyba daugiau ma “istorija.” Bet yra vienas
J kaip tie keturi susitars ir
j ė viga maistą Vengrijo
žiau patenkins pareikalavi nacizmo sukelto karo pali
nutars.
.
Ije ir tos šalies žmonės bakimas. kius dideliu slogu
mą.
Vadinasi, buvo taikos dauja Bet Marria Eggler
konferencija, bet dar nėra praneša: 'pieno, cukraus,
Su kainu kontrolės panai- čiu slegia visą žmoniją. Tai
• •
<___ :
kinimu
Amerika
grįžta į yra išpurpęs, iš karo krau
taikos!
daržovių, vištienos yra už
Kam buvo reikalinga ši tenkamai’...”
“normalius
laikus.”
To jo sustiprėjęs rusiškas to
tokia taikos konferencija?
“normalumo” reikalavo vi talitarinis režimas, kurs ei
Fine, yra visko, ir vištiena
hitlerizmo
pėdomis.
To
sokie gamintojai, kurie ti
Ar tam, kad Keturi Didieji nog, t jk nėra duonos—pakisi pasinaudoti dar vis jau slogučio negalima nustum
tuiėtų progos pasityčioti iš Peg svarbiausio produkto,
sveiko proto ir paneigti tas bet if del jo kalti ne boiše_
čiamu prekių trukumu. Pre ti i istoriją. Jis yra viso pa
17-ka tautų, kurios buvo vikai, o sausra.
zidentas Trumanas teisin saulio galvosūkis ir iš jo
pasaulis
dar
sulauks
naujo
kare prieš agresorius, padė
gai nurodė, kad kongresas
Tai yra pasakaitė nusenujo juos nugalėti, o šiandien siems bolševizmo kūdikiam.
nedavė vyriausybei galimy kraujo praliejimo ir naujų
neturi teisės spręsti apie at
bės kainų kontrolę išlaikyti nelaimių.
Bolševikiški sąrančiai ėiki to laiko, kada padidėju
statymą taikos?
Ida ne tik Vengrijos duoną.
si gamyba butų galėjusi pa PO PARYŽIAUS KON
Je, buvo Atlanto Čarte- :
patį jje daro kitose Bal
FERENCIJOS
tenkinti
pareikalavimą.
tas, buvo Keturios Laisves. kanų valstybėse, ir PabalParyžiaus taikos konfe
“Normalumas” grįžo grei
įr. —- liko to parterio ir tų
valstybėse.
laisvių
graboriai,
keturi
“
di

čiau, negu tai bus sveika rencija pabaigė savo darbą
Kad jie paspringtų!
ir perdavė “keturių didžių
dieji.” Kur jie nuves musų,
visų vartotojų kišenei.
pasaulį ir ko susilauksime? Uavo $11,141,000,000
Iš skuboto kainų kontro jų’’ ministeriams savo pa
siūlymus.
Paryžiuje
surašy

lės
panaikinimo
lengva
Musų vyriausybė paskel
Na, Vėl Turim Mėsos
“Keleivy” buvo jau rašyta, kad aliantų teismas Niuremberge nuteisė pa
matyti, kiek Įtakos Į kong tos taikos sutartys ir vėlesni
bė, kad pereitojo karo me
karti 11 Vokietijos karo vadų. Jie buvo pakarti anksti 16 spalių rytą, bet ne
Tie. ką dejavo del mėsos tu Rusija yra gavusi už
resą turi Įvairios visuome “keturių. didžiu. .1’u” cr>rerdij
J
•
„
.
visi,
nes
Goeringas,
buvęs
dešinėji
Hitlerio
ranka,
dviem
valandom
prieš
pa

V r»f 037
bado, dabar turi progos 11441,000,000 dol. “lendnės grupės. Palyginti ne
korimą
nusinuodijo
kalėjime.
Nuodų
jis
turėjo
paslėpęs
pištalieto
tūtelėje,
rin
^ai Pa£aJv95A’
į lease” pagelbos — maisto,
mažiau
jos
užtikrina
rv-j
gausus stambieji gyvulių
kuri
čia
matosi
ant
delno.
Manoma,
kad
tų
nuodų
jam
pristatė
jo
advoka

Kol
velke
OPA.
mes
ne-į
įvairiu karo pabūklų ir kitaugintojai kongrese turėjo veiktųjų tautų vidujine lai
tas
Stahmer,
parodytas
čia
iš
kairės
pusės.
Viršutinė
nuotrauka
parodo,
kaip
turėjom
mėsos.
Jos
gauta
ko
daug daugiau svorio, negu svę ir ūkišką gerbūvi. Todėl
Stahmer
paskutinį
kartą
kalbėjosi
su
Goeringu
kalėjime.
Dabar
Stahmer
yra
tik" juodojoj rinkoj, kurią, jau anb.u kartu musų vymilionai vartotojų. Pana tokias sutartis tik per nesu
suimtas.
visi smerkė.
1 Hausybė ragina Maskvą vesšiai yra ir su kitomis gamin- sipratimą galima vadinti
. Dabar OPA pavaryta ir.Įį sąskaitas, bet ši tyli.
tojų-savininkų grupėmis: jų taikos sutartimis. Sumner
Mėsa kainavo 14 rublių, o visa mėsos rinka virto iuo-:
balsas sveria daugiau, ne Welles, buvęs Valstybės sedąja rinka!
į Nieko stebėtino. Stalinas
Į dabar 34 rubliai.
gu neorganizuotų ir politiš kretoriaus padėjėjas ool il
Yra mėsos, bet už svarą 'tik ima, bet niekam ir niePanašiai pabrango kainos
kai neapsisprendusių var gą laiką, dėl tų sutarčių sa
turim
mokėt visą doleri! Ką ko neduoda. Jo “rojus’ taip
visoms
reikalingiausioms
totojų ir dirbančių masių ko:
tai
rodo?
*
j ištuštėjęs, kaip ano prasigėVienas Amerikos žurna- žimas vykdo “socializmą.”, prekėms. Kainos pabrango
balsas.
“Tikrenybėje mes turim pri listas, J. Strohm, gavo iš Diktatūros sąlygose sočia-'nuo 100 iki 300'<. Bet jei
Vien
tą,
kad
dolerio
ra-,™sio
ūkininko aruodas.
“Normalumas” su pre pažinti, kad tos vadinamos tai
_
•
•
___
i
_
__
Amom
’
bo
fiivnin
KA/
kių trukumu reikš brange kos sutartys yra pilnos aiškių “paties” Stalino leidimą lizmo> idėja išsigimė į šlykš-įkas skaito bolševikų spau- ketieriai — ranchų savinin-t Amerika tuiėjo bėdos
•i ui n b vtvii crann : r-mii_Qin
ją prievarta, į policinį :dą čia Amerikoje, apie kai-Į kai ir skerdyklų baronai —Ti k:iu^rai11° • ai7
ay/icuij
nybę, kuri vers darbininkus neteisybių. Jos didele dalimi «1:<i^v<xi
plačias
Rusijos
sritis.
Jis
režimą,
kokio
net
ir
Hitlenų
pakėlimą
Rusijoje
nieko
vedė
karą
prieš
Įstatymus
ir.s
1
*
14
mmnių Muienų, 1
kelti naujus reikalavimus buvo surašytos iš kompromi
lankėsi
kolchozuose,
kalbėris
nemokėjo
sukurti.
To
nebuvo
rašyta.
Priešingai,
visuomenę.į_
daugiau,
jei gautų,
dėl algų pakėlimo. Perdaug sų, kurie yra grynos jėgos po
Vyriausybė
kapituliavo,
Goering
Apgavo
Kartuves
skubus grįžimas Į “laisvą” litika. Tokie kompromisai nie josi su Ukrainos, Stalingra- “socializmo" režime apie ten buvo rašyta, kad Rusi-’
dabar
eilinio
piliečio
neda

gamybą, be jokių suvaržy kada negali patenkinti teisėtų do ir Baitgudijos žmonė- 15 milionų darbininkų dir joj valdžia kainas “numuNaciški karo kriminalis
mų. gali prisidėti prie ga tautų pageidavimų. Jie negali mis. Jis kalbino valdinin ba koncentracijos stovyklo šo.” Taip, kainos buvo nu lia dolerio raketieriai tuš tai, viso dešimts, jau pakarmybos naujo trukdymosi, nutiesti pastoviai taikai pa kus ir eilinius piliečius. Jis se vergų darbą. Jie dirba muštos “laisvos” arba juo- tina jo kišenius.
Amerika serga raketerizstebėjo kainas ir ypatingai vos gaudami reikalingiausią dosios rinkos produktams.
prie streikų kilimo, o iš tos grindo.
Turėj'o būt pakartas ir
mo
vėžiu, bus negerove
priežasties tikras normalu “Vadinti tokias sutartis ‘tai jis metė savo akį į žmonių maistą gyvybei palaikyti. (Rusijoj pati bolševikų val
vienuoliktasis,
Hitlerio de
Tie vergai „koncentracijos džia šinkuoja juodajame jums ir man.
mas, su pilna gamyba ir kos sutartimis’ ir tvirtinti, išvaizdą.
šinioji ranka, reichmaršapareikalavimo
patenkini kad tos sutartys leidžia būti Trumpai suglaudus jo Įs kempėse skaitomi “liaudies turguje visokias prekes). Rancherių Šulerystės
las Hermann Goering, bet—
mu ims ilgesni laiką grįžti. optimistais kas dėl ateities, pūdžiai yra tokie: Rusijoj priešai.” Bet tų liaudies Laisvoj rinkoj kainos buvo
Amerikos vakaruose, kur
Už politišką neorganizuo- reiškia šaukti ‘Taika.’ kur iš skurdas, trukumai, neišpasa priešų yra tris kartus dau numažintos, kad turintieji auginama daugiausia gal Šis apgavo kartuves! Ke
kytas žmonių vargas. Rusi giau. negu komunistų par pinigų galėtų lengviau nu vijų, yra 145,000.000 akrų liom valandom pirm kori
tumą masės sumokės savo viso taikos nėra.’’
mo Goering paėmė nuodų
jos žmonės per 30 metų tijos narių (partijoj, sako, sipirkti. kas jiems reikalin
pinigais. Taip visada esti.
valstybės
žemių,
ameriko-!
ir mirė be koriko “pagelNeorganizuotą ir politiškai
Visi bešališki žmonės sa i “gyvena pažadais.” Bolše- yra apie 6 milionus žmo ga. o racionuotos prekės, nams žinomų kaip “public: bos.”
aklą lengviau yra išnaudo ko tą patį. Dabar sudaro 1 vikai pažadais pagrobė val nių!). Ant kiekvieno komu kuriomis gyvena darbinin land.” Tai puikios ganykKur jis gavo t nuodų?
ti.
mos taikos sutartys neuž džią ir pažadais tebemaiti- nisto Rusijoj tenka trys kai ir žemesnieji tarnauto los, palaikomos visuomenės' Niekas to nežino, ir netikrina teisingos ir pasto na Rusijos žmones. “Paža vergai, kuriuos režimas lai jai, liko pabrangintos, kai lėšomis.
svarbu. Faktas lieka faktu
vios taikos. Jos yra grobio dais” ten minta visa gent- ko uždaręs i prievartos kem kurios net tris kartus.
TŪKSTANČIO METU
Tomis
ganyklomis
nau

— Goeringo jau nėra, “ka
kartė žmonių. Pradžioje pes ir verčia po žandarų
Stalino diktatūra “žada” dojasi rancheriai, stambių put.”
SVAJONE IR KARTUVĖS dalybos ir paskirstymas nu
veiktųjų kraštų i “Įtakų buvo žadama, kaip tik mes, priežiūra dirbti vergų dar-'
racionavimą. jų farmų-dvarų savininkai.
Taip mizernai baigė sabus!
Tai
vra
“
socializmas.
”
“
proletarai.
”
paimsim
val

sferas.
”
į Juodosios rinkos kainos lei- Tie patys, kurie dabar api-Į vo gyvenimą naciški “viršPraeitą savaitę, spalių 16
džią,
viskas
priklausys
d. anksti rytą Niuremberge
O “laisvieji” darbininkai, džiamos žemyn, o racionuo plėšia
nlėšm visuomenę!
visuomene!
žmogiai,” kurie buvo pasi
jums... Vėliau sakė, kaip
tos
prekės
branginamos
Palaikymas
tų
ganyklų
nuteistieji nacių vadai bu
kaip
gi
jie
gyvena?
Strohm
šovę. valdyt pasaulį.
PRAŠO “SUVESTI
tik atstatysime ūkį, bus vi
Jos kur tai pusiaukelėj su valdžiai kainuoja virš mi- Niekas jų nepasiges.
vo pakarti. Tik vienas iš
pasakoja
apie
nežmoniškai
sako... Dar vėliau Stalinas
SĄSKAITAS”
ir racionavimas bus lioną dolerių kasmet, bet
buvusių naciu pravadyrių,
pradėjo pasakoti, kaip tik aukštas kainas, apie vals sitiks
panaikintas.
“Bus,” — pa iš rancherių ji gauna vos Ar Murray Pasitrauks?
H. Goering, išsigudrino ap
tiečių išnaudojimą, apie ba
pastatysime
piatilietką,
bus
Amerika
pasiuntė
Rusi

gauti kartuves. Jis paėmė jai pranešimą, kad jau at visko... Po pirmos piati- sus Stalingrado, Ukrainos sakė popas, pažiūrėjęs į apie 850.000 dolerių. Už
Lapkričio 19 d. Atlantic
karvę vienam mėnesiui ran- City’je prasidės CIO unijų
nuodų ir mirė saužudžio ėjo laikas suvesti sąskaitas lietkos sekė kita, pažadai ir Baitgudijos darbininkus. naujagimio usus...
Tuo tarpu, kad išlyginus cho savininkas moka po 5 nacionalė konvencija. Ry
mirtimi.
vijosi pažadus, o Rusijos Jie apiplyšę, nudriskę, basi
del
nuomos-paskolos
pagel

Vokietijos ateitis dabar bos. Pagal susitarimą, Ru žmonės vis tebelaukia, ka ir užguiti. ‘ Tiems “laisvie- darbininkams kainų pa- centus; už avį—vieną cen šyje su tuo pasklido gan
crpraek Stali tą.
branginimą, gerasis
yra miglose. Kada nors Vo sija už nuomos-paskolos pa da kas nors ir kaip nors siems” darbininkams visa„  hrano-inima
dai, kad CIO prezidentas
kietija kelsis iš dabartinio gelbą turi kaip nors atsily tuos pažadus išpildys.
da gresia vergų likimas, nas įsakė pakelti darbinin Tai aiški šulerystė; ran Murray trauksis iš savo vie
susmukimo. Be šituo tarpu ginti, o kas iš tos pagelbos
kiekvienas Rusijos gyvento kų uždarbius Rusijoj nuo cheriai naudojasi svetimu tos.
kartuvės užbaigė didingas liko nesunaudota kare, tas Pasibaigė karas. Stalinas jas gali parėkti į koncent- 10 iki 35%. Produktus pa labu ir apiplėšia visuome Spaudos
komentatoriai
Hitlerio svajones sukurti skaitosi Amerikos nuosavy vėl žada, ot pastatysim ket- racijos stovykla ir likti ver- brangino 100 ir 300%. o nę, bet...
sako, kad Murray pavargęs,
tūkstančio metų Reichą. be ir Amerika gali pareika virtą iš eilės piatilietką. pri- gu, atskirtu nuo savo gimi- uždarbius pakėlė 10-35%. Nieko jiems nepadarysi. besėdėdamas ant dvieju kė
“Tretysis Reichas” baigėsi lauti likusius ginklus, tan sigaminsime atominių bom- nių, draugų, pažįstamų ir Ar tai ne tėviška “saulė”? Ir atstovų bute ir senate džių.
liūdnai. Už hitlerizmo pra
bų. pastatysime didelį ka- nuo to. kad ir mizerno' gy 29 metus bolševikų dikta jie turi įtakingų užtarėjų,
Murray
vadovaujamose
orlaivius ir kitokią ka vo
tūra pažadais maitino Ru kongresmanų ir senatorių. unijose Įsigalėjo komunis
sižengimus, už agresijas ir kus.
laivyną,
prigaminsim
tan
venimo.
Vergijos
bizūnas
ku.
orlaivių, pastatysime verčia ir “laisvuosius” dar sijos žmones. Kurie paža Amerikai verkiant reikia tai ir jų bendrakeleiviai.
besoti imperializmą moka ro medžiagą grąžinti...
daug
“gigantų,” tada galė bininkus dirbti, skursti ir dams netikėjo, tuos grūdo Darbo
Partijos — kokią Tose unijose, ypač pas au
Prašyti galima, bet Ame
gyvieji žmonės ir ne tik
i į konclagerius prie vergų šiandien turi Anglija.
vokiečiai. Jei šiandien šim rika iš Rusijos negaus už sime galvoti anie “sotų ir tylėti.
tomobilistus. eina nuolati
‘darbo. Kitus revolveriais Dolerinis Liberalizmas
tas milionų europiečiu ken- nuomos-paskoTą me meKo. laimingą gyvenimą.” Paža
niai vaidai.
Dabar Stalinas davė nau nuramino. Kitus užbaidė.
čia Maskvos despotų vergi- Ji negau- nė tų ginklų liku- dai ir vėl pažadai...
Murray bandė ir bando
ją
“dovaną” Rusijos žmo Šiandien prievartos priemo KisieHnis liberalas Hen rast “auksinio vidurio” ke„
f
_.
r--------čių,
kuriuos
rusai
šiandien
Jei per 29 metus diktatū
joj. jei visi Europos žmo
gavo
naują
nės kenčia didžiausius tru naudoja ir Irane, ir telkia rinis režimas Rusijoj nepa nėms. Ten paskelbtos nau nėmis šeštoje pasaulio da ry Wallace
K » TJ
XT
•ll^’
JU0 toliau» tuo lakumus ir nėra tikri del sa prie Dardanelų, ir naudoja jėgė užtikrinti žmonėms jos kainos racionuotiems lyje drūtai stovi didžiulė dziabą. Jis redaguos New biau jam nesiseka.
vo ateities, tas visas skur Lietuvoje žmonėms naikin- paprasčiausių dalykų, ne produktams. Juoda duona vergu valstybė, kuri vadina Yorko liberalų savaitraštį
Turės atsirast stipresnio
gaiėjo žmonių apauti, apkilogramą (kilogramas save “socialistine” valstvbe. “The New Republic.”
das ir nelaimės yra pa ti.
charakterio žmogus, arba
yra 2 duoti
ir du dešimtadaliai
apasotinti,
žmo
Socializmo idėja ant dikta Kartu pranešama, kad H. komunistai sugriaus CIO
sekmė vokiško imperializ Nei tų ginklų, nei atlygi rengti, ----Wallace gaus 75,000 dole unijas.
merikoniško
svaro),
taigi
niškus
butus,
pataisyti
ke

tūros
mėšlvno...
mo. Naciu totalitarinis re nimo už nuomos-paskolos
rių
metinės algos.
juoda
duona
pagal
korteles
J. D.
žimas paliko sunku paliki pagelbą Amerika negaus. lius. tai ko tas režimas yra
St. Strazdas.
“
New
Republic” visuomet
seniau kainavo 1 rublis, o
mą visam pasauliui. Praeis Tai nėra juoda pranašystė, veltas?
ilgi metai iki nacizmo pali bet konstatavimas papras Per 29 metus Stalino re- dabar pagal naują patvar Išeina dideli* ir įdomu* buvo nerimtų pamokslinin
Iki šių metų galo iš Akų leidinys. Prie Wallace
kymą kainuoja 3 rubliai ir
to fakto. Kodėl Stalinas tu
kimas bus išgyventas.
tų
pamokslų
bus
dar
dau

merikos
armijos bus paleis
Pakorus nacius ateina į rėtų atsiskaityti? Kas jį ga neberemti Mandžurijos ko 40 kapeikų. Balta duona už “Keleivio” kalendorius 1947
ta
namo
435,000 vyrų. Iš to
galvą mintis, ką pasaulis li priversti? Jei Amerika munistų ir duoti ramybę ka kilogramą‘kainavo 2 rb. 80 metams. Kaina 50c. Užsa giau.
Wallace plepsėjo apie skaičiaus maždaug 200,000
turėtų daryti su tais demo galėtu Staliną priverati ką ro iškankintai Kinijai? To kap., o dabar kainujoa 5 ir
“
common
man’’ ir dasiple ,vynj yra iš pašauktų į arkymu*
su
pinigai*
prašom
6
rubliai.
Sviestas
kainavo
kratijų lepšiškais vadais, nors daryti, tai kodėl ji ne- dėl ir už nuomos-paskolos
pėjo
iki
maldymo
pasauly! niiją 1945 metais, o kiti se(vis _pagal
24 iki siųsti “Keleivio” adresu.
T karteles)
kurie j>o savo akimis ieido j galėtų jam pasakyti palikti vienuolikos bilionų dolerių 100
, •,________
kruviniausios
diktatūros, niau paimti į armiją ir baiHitlerio kriminalistų gengei ramybėje Turkiją, ar trauk- vertybes Amerika negaus'28 rublių už kilogramą, o
štaįino.cU.ktątųr.o^.
-giąntieji savo tarnybą^.___
1 dabar kainuoja 60 rublių
įsigalėti ir sustiprėti Vokie-1 tis iš šiaurės Irano, arba nieko.
OPA PALAIDOJUS
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Detroito Naujienos

NORWOOD, MASS.

MĖSOS BADAS PASIBAIGĖ

f
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DLONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Bendro Am. Liet. Fondo
--- .22 skyriaus kviestas masiVyksta Keisti Dalykai
1 čiais. Vėliaus ar anksciaus njs susirinkimas atsibuvo
PajieZkcmi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos
i administracija turės tą te- spalių 13 d., šv. Jurgio paKonsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš
Retroite, bet ir ne tik De- aha baigti, nes kitaip pub- rap. svetainėj. Mitingas geko j ini ų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
troite, dabar vyksta keisti lika gali pradėti kitokiomis
pavyko. Ž-monių suėjo
jų pajieško ir iš kur.
dalykai. Skelbiama, kad • priemonėmis imti kovoti, i daug, aukų surinkta del
Jakubauskas Vladas, Ra>ci.’.ių ap.'.
B^kšienč (Biknerytė) Elzė, Pabervisokiu daiktu trūksta. Tru- Tie visi šposai ir dažniau- tremtiniu sušelpimo $134.40.
Jankunytė Adele, Šiluvos vai., Ra
žiu km., Tauragt-s apsk.
ksta mėsos, trūksta muilo, šiai dirbtini trukumai, sa- Tai dar kartą Įrodo, kad
Bakšienė (Bikncryte) Agutė, Pa seinių aps., gyv. Bniladelphijoj.
Jonušas Vincas, Aleuinių KUi., Tel
beržių km., Tauragės apskr.
trūksta skalbiamo paude ko, risasi su besiartinan-' Norvvoodo lietuviai pasiryBartkevičienė (Vaitkevičiūtė) Ele šių vai.
rio. Trūksta ir to ir kitko, i čiais rinkimais. Uni jose va- žę yra tiekti pagelbą savo
Jonuska Jonas ir Antanas, Seiiiįų
na.
vai., Alytaus apskr.
Bartkevičiui, Juozas ir Vincas.
Tas trukumas atrodo tik di-įdovybės lyg jaučiasi pavar- nelaimės ištiktiems broJonynas, Jonas ir Antanas, l.jlę
Basalykas Benediktus, Cimakavo
džiausias blofas. Leiskite’gusios ir jokios rimtesnės liams ir seserims.
ar turi giminių Miro.-lav«, vai., Aly
I-m., Gardino apskr.
Bernadišius .Adomas, panevėžietis, taus aps.. ^yv. Chicagoje.
tik dar aukščiau kainas pa-J kovos programos neturi,
Kalbėtojais buvo vietos;
Kalvaitis Vincas, sūnūs Yiaco,
liibulskienė (Dobrovol.skaitė) Ona,
kelti, tada atsiras visko. Tiki Jaučiamas nusivylimas O. klebonas S. Kneižvs, raŠvKybartų.
Kretingos apskr., gyv. Chicagoje.
Kamarauskas Alfonsas, s.mu. 4uBlžudžius .Motiejus, Kvėdarnos vai.,
leiskite plėšti nuo visuome-ĮP. A. veikimu. Unijos dai tojas P. Čibiras, kuris iš
no, iš Alytaus.
Tauragės apskr.
nės devynius kailius.
Į nesiėmė kovos prieš vaiky- trukęs iš rusų okupacijos
Kamarauskas Stasys, sujus Vla
Biazdžioms (Brazdon) Bernardas,
Toiiunų km., Pušaloto vai., Panevė do, iš Alytaus.
Krautuvėse dažnai pasi- mą darbininkų iš šapų.
išvažiavo i Argentina, o iš
Kleinas Liudvikas, gyv. Passai •.
žio apskr.
Unijistų Draugas. ten pasiekė šią šąli: Dr. Akartoja tikras teatras. Kai,
Klevinskas Juozas, Vilkaviškiu ap.
Brotyrienė Anastazija.
Kontrimai, Bolesius ir Justinas,
Budreika. suims Viktoro, Kamajų
kurios didesnės krautuvės
leksandravičius ir jo žmo
vai., Rokiškio apskr.
gyv- Pittsburghe.
Lankėsi Svečiai
kartais paskelbia, kati to
na, kuriuodu dar nesenai
Ručinskienė Juzė, Kvėdarnos vai.,
Bundza Andrius.
Bydvai. Jonas ir kiti, Gaudikaičių Tauragės apsk.
kių tai tmkstamų prekių Detroito draugus aplankė atvažiavę iš Franci ios. Visi
Rudienė i l’uleikytė I Barbora, iš
km., Telšių vai.
paskirtą dieną bus. Susiren draugai F. Lavinskai iš kalbėtojai pasakojo apie
Ounuuskui, Albertas, Raimondas Kvėdarnos vai., Tauragės apsk.
Kuklienė (Petrikaite) Petronėlė,
ir Anelė, gyveno Kražių vai.. Rasei
ka žmonių eilės ir laukia Brooklyno. Draugai lavins Lietuvą ištikusią nelaimę ir
duktė Jono, Gargžihi vaL, Kreiinnių apskr., grįžę Amerikon apie
valandomis, iki krautuvė kai yra geri darbuotojai, tremtinių vargingą gyvenigos apsk.
—
1934 m.
Kupčinskas Jonas, Pakuonio va'.,
Gailius Povilas, Gruzdžių valsčiaus,
bus atidaryta. Kaip tik du-Į veiklus žmonės, jau per ei- ma.
Šiau'i i apskr.
Kauno apskr., gyv. Brooklyne.
rys atsidaro, tuoj žmonės lę metų dirbantieji socialis
Dainų programą išpildė
Lapasnick l Zapasnick 7 ) Sofija.
Gailiūtė Morta. Gruzdžių vaisė.,
Š:ao’iu apskr.
Lazdauskas Jonas.
puola prie kaunterių ir tiniame judėjime.
vietos vargoninkas V. SeGegas Vladas.
Leikaitė Elzbieta, vienuolė.
Draugas
F.
Lavinskas
ra

griebia trūkstamas prekes.
reika ir nesenai čia ansizrvLeverienė Pranė, iš I’iioriškių.
Genutis Vincas, gyv. Clevelande.
Liaugaudai, Juozas, Er.eiė ir My
Ivanauskas Petras, Merkinės vai.,
Vėliau atėjusieji arba silp gino mus gyviau veikti so venusi našlaitė Vai. NanmAlvtaus apskr.
kolas.
nesni nebegauna. Praside cialistinėse organizaciiose kaitė. Mitinga vedė BALFi
Izokaitis Vytautas.
Lupeikis Juozas, Raguvos vai..
Jakštaitė Valerija, gyv. Xew Yor Panevėžio apsk.. gyv. Chicagoj.
da varžvfynės, stumdyma ir papasakojo apie veikimą skyr. pirmin. A. Kneižvs.
ke. Iki 1932 m. buvo Lietuvoje iri Mačys (>iachis) Antanas ir Ceci
sis ir tikra velniava. Tik lytinėse valstijose
lija, gyv. Bostone.
Žemiau seka aukotojų
studijavo Kauno universitete.
žiūrėk ir juokis, kaip tikra- ten judėjimas pradeda vėl vardai:
Magnus I Lazdauskaitė) Liucija.
Makčinskas Antanas. Josvainio
me cirke.
.stiprėti ir gerai progresuo- P. Jakštys .................. $5.00 Į
AKRON. OHIO
vai., Kėdainių apsk.. gyv. Hartford,
Pragy venimo išlaidos kv- Ja. Papasakojo apie “Kelei- Po $2.00:
Conn.. Capitol Avė.
MarčiuLnaitė Julė. kilus ar turin,
,,
,
į
Remiame
A.
L.
Taryba
la, viskas brangsta. O fab- vio” platinimąsi ir pasilai- O. Slariukienė, P. Navinskas.
Birštono vai.
Viršutinė
nuotrauka
parodo
New
Yorko
žmones
.
Akrono
A.
Lietuviu
Tarv-'
li
Šiituirikuose darbininkus fabri- kymą.
as. Jonas ir PoM. Menkevičia, A. Liutkienė, grudanties Į mėsos krautuves, kai buvo paskelbta zi- Įbos skyrius turėjo savo su-‘vilas.
A
Philadelphijoj.
kantai šluoja lauk tukstanDraugas. M. Jusionis, J. Kačenauskas.
Kena.
nia, kad OPA kontrolė mėsai nuimta. Apačioje mato- fsirinkimą rugsėjo 21 d. Nu- Mašickienė
............ (Drimbaitė)
~'
M. Babilienė, J. Pauplis, J. Ai- si vienos krautuvės šaldytuvas jau pilnas mėsos. Bet tarta pasiųsti $100 atiką i gyv. Chicagoje.
Milius R., kilęs ar turą giminią
dukonis. P. Kuras, V. Sereika. mėsos kainos dabar trigubai aukštesnės.
CLINTON, IND.
KULPMONT, PA.
Alytaus apsk.
centrą
Lietuvos
vadavimo
Minkievricz, Stanislav, Apolionija
P. Blažys, K. Mačys. A. Kavair Anna. gyv. New Yorke.
reikalams
ir
nutarta
paaulinas, A. Navickas, B. Adomai Oną (Jokubonienęi, du sa ruota 1922 m. liepos 27-28
Kazakevičiaus Mirties
BALF 89 skvriaus susi-.
Mivlienė Ona. kilus ar turinti gi
koti $100 lietuvių našlaičių minių
Raseinių apsk.. gyv. Chicagoj.
tienė.
Metinės
rinkimas Įvyko spalių 10 d. i
vo posūnius, Juozą ir Vik dd.. kai Amerikos vyriausy atvežimo reikalui. Pinigai Montvilas Pianas, s.unus Prano.
Po
$1.00:
Lincoln svetainėj. Be kitko, i Prieš metus laiko, 1945
Musnickienė (Staselavičiutė). iš
torą, ir dvi podukras. Ane bė suteikė de jure pripaži persiųsti i komitetą New Vyšniavos,
Vilniaus krašto, gyveno
susirinkimas nutarė sureng- metų spalių 24 d. mirė ma- J. Vasiliauskienė, J. Versec lę ir Oną. Taipgi paliko du nimą Lietuvai, Latvijai ir Yorke.
Chicagoje.
ti “bingo party” lapkričio no mylimas vyras A. Kaza- kas, J. Smilgius, J. Kavaliaus brolius, Antaną Mahanoy Estijai.
(Normantas) Stasys
Lėšas musų A. L. arvbos ir Novogruckas
Mykolas, sūnus Vaclovo, gimę
Lrzvn
£
20 d., Lietuvių svetainėj, kevicius. sulaukęs 70 metų kas, A. Repšys, V. JuozavitaS; C it v ir Joną Baltimorėj. iv
JLM<XU£ IJtt pianavu rvvzn j an vi ivra suuaiu ią piki ^311^3T” vnvčSc^j. gyv. ai*uiiū<sse. cš-isvTam tikslui išrinkta komi- amžiaus.
p- Baliutis, A. Stanavičia. K. dvi seseris. Mrs: Margaret renci.ią sukviesti šiemet spa-Įmų. Dabai paskirtieji pini- bok.«ininkas, grįžo Amerikon 1937,
dirbo siuvykloj Chicagoj.
sija iš trijų narių. Tikietus Velionis buvo gimęs 1875 Vaina, V. Vasiliūnas, S. Razu- Pangonis ir Mrs. Mary Re- lių rrėn. Paaiškėjus, betgi, jgai paėjo iš praeitą vasarą Mykolas
Nevardauskas Adolfas, gyv. Chi
levičia,
J.
Dixon,
J.
Uždarinis,
nutarta platinti iš anksto, m. kovo 25 d., Daukšių kainu?, abi Mahar.ov City.
kad daugelis steigėju nega-į, surengto pikniko pelno ir cagoje.
Noreika Antanas ir jo sesuo, Pa
Tikietų kaina bus 50c.
me ir parapijoj. Suvalkijoj. J. Jankevičia, J. Antanaitis, J.
Tebūnie jam lengva nau-,lėtų New Yorkan spalių mė-įdar iš iždo kiek pridėta
pilės
vai., Šiaulių apsk.
Pelnas, jei koks bus nuo Paliko dideliame nubudime, Mazvedis, J. Avižinis, J. Stra- josios tėvynės žemelė.
Panelienė IZaleskytė), Igno duktė
nesi atvykti, nutarta konfjSocialistų Veikla
Paškauskienė (Strolytė) Juzė, gy
šio parengimo, bus skiria- žmoną Anną. po tėvais Mi-' šinskas. V. Ikasala, P. Armurenciją atidėti.
i Rugsėjo 22 d. Akrono venus Clevelande.
kevičia,
V.
Grinkeviėia.
J.
Už-Į
mas sušelpimui išvietintų liauskaitę ir keturis sūnūs
Konferenciios
šaukimo i LSS 20 kuopa buvo suren Penkauskas Ignas, Jokūbas ir Jo
lietuvių Europoje.
su šeimomis, Antaną, Pra- darinis. S. Kadaras, J. Pupa-Į BALTIJOS DRAUGIJŲ komisijoje sutiko dirbti vie- gusi pikniką. Žmonių atsi- nas, gyv. Chicagoj.
Perminąs Ignas, Pakalupės km.,
KONFERENCIJA
—o—
ną. Juozą ir Kazimiera. laikis. P. Kručas, M. Stelmo
nas energingiausių draugi- 'lankė nelabai daug. Bet Viekšnių vai.
Petreikis Pranas, Platelių vaisė.,
Šiomis dienomis Mrs. Taip pat paliko pusbroli kas, P. Jankauskas, p. Razule;
;jos Įkūrėjų ir ilgametis pir-,turėjome svečių iš Pittsbur- Kretingos
apsk.. gyv. Chicagoje.
vičia,
J.
Dundulis.
R.
Vitartas,
Bagdonienė, kuri nesenai, Petrą Kazakevičių ChicagoPetronis, brolis Anelės, Svėdasų
New York (LAIC)—Bal-, mininkas, buv. kongresma-; gho, iš kur buvo atvykę i
;
apsivedė su Beniu Jurko-lje ir švogeri Antaną Kaza- P. Gaigalas, L. Paleričia, M. tijos Amerikos Draugijos' nas. Robert J. Caldwell. ku- musų pikniką draugai S. valsčiaus.
Petružis Gabrielius, Alovės vai.,
niu, pirko farmą netoli Dan- nauską Mahanoy City, Pa. jDamulevičia M. Snaolskis, G. inkorporavimo 25 metų pro-1 ris nesenai sugrįžo Į New Bakanas J. V. Stilsonas, Alytaus
apsk.
~
•
__ •
r______ • V_ 1_
-,1------ Velionis buvo per
4
A. Ka- ga, sekančiais
ilgus Stonis, nP. Antanaitienė.
Pikšrys
iš Krekenavos,
Kulpmonto
ville. r»_
Pa. ir iš tz
York
a.
metais sau
Šopis, Žilinskas ir Vaina. Panevėžio Stasys,
apsk.
metus “Keleivio.” “Naujie valiauskas. A. Venckus. A. Prai- kiama kituose miestuose iišsikraustė.
akroniečiams buvo Pilipauskas Jonas, gyv. Brookly
nų” ir “Saulės” skaitytojas. belis, K. Mickunas, M. čižius. sisteigusių draugijų konfe “Keleivyje” naudinga yra Mums
dirbo prie lietuviško laikraščio.
-olabai smagu susilaukus sve ne,Plaščauskicnė
Ona. gyv. Brooklyn.
G.
Glebus,
A.
Neviackas,
J.
Liekam
nubudę
moteris,
Eleanora Žukaitė. Juozo
rencija. Draugija buvo Įs daryti visokius biznio skel- čių. Jie pasakė trumputes Plioplys, Jonas. Kazys ir , Vincas,
km.,\Antanavo vai., Ma
Žuko duktė, pakviesta ir sūnus ir giminės. Tegul jam Į Nevicakienė, D. Banienė. M. teigta 1921 m. ir inkorpo- bimus ir pa i ieško j imu*.
prakalbėles. J. Stilsonas pa Eglinčiškės
riampolės apsk. j
(8
t
sutiko Įstoti i Pennsvlvani- būna lengva šios šalies že- Mačelienė. U. Petraitier.ė. V.
Prcikštas, sūnus Kazio, bSrgakiią,
gyrė
musų
Akrono
LSS
kuo
Kudirka. P. Kudirka. J. Vasi
Kriukų vai., Šiaulių a^. '
jos universiteto akių ligoni mele.
pa. kad mes nepakrikome, km.,
Puleikis Kazys, Kvėdarnos vaisė.,
liūnas.
A.
žalis.
V.
Grinkevi

nės akių gydymo skyrių.
kai)) tai atsitiko kituose Tauragės apsk.
čienė, J. Verseskas, J. Peza, G.;
BROOKLYN, N. Y.
Juozas, gyv. Baltimorėj.
Eleanora kaipo slaugė,;
miestuose, bet, priešingai, Puškorius
Puškorius Stasys, gyv. Chicagoje.
Kakanauskas.
A.
Masgelienė,
laike karo tarnavo Įvairio-I
net padaugėjome nariais. Broliai Prano.
A. Baltaduonienė, F. Gigas. P.
Mirė Antanas Jonaitis
Raczkovvsky, Antanas ir J.u'ius,
se kariškose ligoninėse, o
Pikniko komisija taria ačiū gyv.
New Yorke.
Ruštienė, P. Jankauskienė, P..
pastaruoju laiku ji buvo
svečiams
už
malonų atsilan Railaitės. Jono Railos seserys, iš
Ivaškienė.
P.
Dalelis,
A.
KašėGavom liūdną žinią, kad
Pagirių vai., Ukmergės apsk.. ište
viena iš štabo slaugė Taikymą.
kėjusios,
gyv. New Yorke.
tienė,
P.
Pakarklienė,
P.
Sedepraeitą
savaitę
Brooklyne
lor Hospital, Chester, Pa.
Spalių
G
d.
Įvyko
LSS
Rankauskas (Itonk) Jonas, gyve
Ji Kulpmonto High Scho- staiga mirė Antanas Jonai ravičienė, P. Navickienė, P.
Denver, Colorado.
20-tos kuopos narių susirin nęsRimkienė
(Beržinskaitė) Karolina.
ol baigė 1941 m., o slaugės tis, palaidotas šeštadieni. Dulkienė. P. Jackunienė, P.
kimas.
Iš
pranešimo
paaiš

Rosky
(Raczkovvsky)
Charles, gyv.
gauptą Įgijo Geisinger Me- Velionis kadaise buvo Lie Kudirkienė, P. Baliutienė, P.
Bronx, New York.
kėjo.
kad
piknikas
davė
Schleicher, gimus \Vestfahl, iš
morial Hospital, Danville. tuvių Socialistų Sąjungos Kariukienė, P. Naujokaitienė.
$55 pelno. Nutarėme $25 Plikiškių, Tauragės apsk.. gyv. Nor
P.
Stašienė.
A.
Kneižvs,
P.
narys,
o
paskutiniais
metais
J. D. T.
ar Hoboken, su dukterim Ber
i asiusti “Keleivio” namui folk
ta Zahnsinger.
aktingai veikė Liet. Darbi Mūrelis, P. Dulkis, S. Jasionis.
išpirkti. Prie to dar drau Skinytė On3. Mariampolės apsk.
PP. Blažienė, P. Kuodienė, P.
ninkų Draugijoj.
Skirienė (Bertašaitė) Petronė, gyv.
gai Verseckai pridėjo 3 dol., Chicagoje.
PASKAITOS IŠ ŠVENTO
Velionis paėjo iš Žemai Pazniokienė. M. Gaubienė. P.
tai pasiuntėme auką 28 do Smalstienė (Nakaitė) Veronika, ir
RAŠTO
tijos, Papilės parapijos. Se Sansonas, E. Dixon. Mrs. Saujos vyras Petras.
lerius.
Sut'kaitis Antanas, farmeris, Colniau gyveno Bostone ir ki lenienė. Mrs. Aliukonienė. Mrs.
Sv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos yKliubo Dešimtmetis
linsvile. Conn.
Mrs. Paleliura laikomos kas sekmadienis, vaka tose Naujosios Anglijos vie Stadelninkienė,
( Krežinskaitė) Marė.
Akrono A. Lietuvių Pi Šimkienė
rais nuo 5-kių. I’ECK U AI.L salėj, tose, kur turėjo giminių ir nienė. Mrs. Uždavinienė, p.
Šilėnus, Feliksas ir Jurgis su šei
1146 E. S2nd ir Wade Park Avė.,
liečių kliubas savo dešimt- momis, gyv. netoli Clevelando.
Pakarklis. S.
CJeve’and, Ohio. {ėjimas iš 82nd St.. daug draugų. Nubudime pa Pazniokas. J.
meties metų sukaktuvėms Slepetienė (Bertašaitė) Marė. gyv.
trečios lubos. Kviečiame vjsus. įžan liko šeimą, o Bostone liko Kamila.
paminėti rensria šokius. Va Chicagoje.
ga nemokama, rinkliavų nebus. Kal
omash (Krogerytė) Alena, gyv.
sesuo,
Mrs.
Molis.
Su
smulkiomis
aukomis
bės Jurgis Vanagas. temoje “Vra
Clevelande.
karėlis
Įvvks
šeštadienį,
dvi bažnyčios—kari jų yra tikrs> ir
Kr*. viso surinkta $134.40.
Truskauskas Povilas, Jūrės km..
spaliu 26 d.. 1241 Sweitzer Antanavo
kuri netikra." ir "Ka 5v. raštas liu
vai.. Mariampolės apskr.,
J.
Peža.
dija?”
(43)
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. gyv. Pittsburghe.
t

B. Jarašius.

RILLTON, PA.

WORCESTER, MASS.

Mirė Juozas Kazakevičius

MAHANOY CITY, PA.

Rugsėjo 28 dieną čia mi Mirė Kazimieras Gabis
rė Juozas Kazakevičius (Jo Spalių 4 d. čia mirė Ka
seph Kaišei), sulaukęs 70 zimieras Gabis, Palaidotas
metų amžiaus. Velionis bu spalių 8 d., parapijos kapi
vo senas “Keleivio” skai nėse.
VIETA MALONI IR ŠILTA tytojas.
Tapo palaidotas Velionis buvo gimęs Rauspalių
1
dieną.
doniškių kaime, Kalvarijos
Visokių Gėrimų, Alaus,
Velionis
paliko
dideliam
parapijoj. Į Ameriką atva
gardžiai pagamintų Vai*
nubudime
savo
žmoną,
tris
žiavo jaunose dienose ir'
<iq ir Užkandžių
dukteris, du sūnūs ir de-'daug metų gvveno Worce«čia gaunama ir "Keleivis”
šimts anūkų.
. įteryje. Naujojoj Anglijoj!
pavieniais numeriais
Tebūnie jam lengva šios turėjo daug draugų ir pa! žĮstamų.
X) MILLBURY STREET laisvos šalies žemelė.
Nubudęs, švogeris,
• Velionis paliko dideliaWORCESTER, MASS.
Juozas Dereška. me nubudime savo žmoną

CBESTNEY’S
CANTEEN

1

PHILADELPHIA, PA.
Socialistų Susirinkimas

LSS pirmos kuopos narių
, susirinkimas Įvyksta šį sek
madienį, spalių 27 d., 2 v.
po pietų. Lietuvių Muzikos
svetainėj. Alleghenv Avė.
ir Tilton St.
Šiame susirinkime bus
balsavimas del LSS centro
nariu ir kiti suvažiavimo
patiekti referendumui sprę
sti klausimai. Todėl visi
nariai prašomi būtinai atsi
lankyti.
LSS 1 kp.

Ulozas brolis Vlado.
Vaitkevičiai, iš Telšių.
Vaitkevičiūtė Izabelė, ištekėjus, iš
Sasnavos vai., Mriampolės aps.. gyv.
Baltimorėje.
Vaitkus Antanas gyv. Philadelphi
joje.
Vasiliauskai, sunūs Baltramiejaus,
iš Naumiesčio. Vilkaviškio apsk..
gyv. Pittsburghe.
Vičius Jonas, Vainuto vaL, Taura
gės apsk., gyv. Chicagoje.
Viesulas Kazys. gyv. Chicagoie.
Westfahl Angust ir jo sesuo Berta,
iš Plikiškių, Tauragės apsk.
Westfahl Kari. iš Plikiškių. ir jo
žmona Alena, gimus Heier. gyvenus
Hobokene.
ZaZleskis Vaitiekus.
Žudžius. Kazys. Jonas. Užupušių
km.. Taujienn vai.. Ukmergės aps..
ir duktė Milda.

Jieškomieji ar apie iuo* žinantieji
maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of l.ithuania.
Koresp. 41 W. S2nd St.. N’ew York .N. Y.
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KELEIVIS, SOLBOSTON

Fu»l*pi> Ketvirtai

Iš tų rinkimų išėjo smeto
niškas jovalas, kokį patiek
davo Antanas Smetona Lie.
. .
tuvos žmonėms. Pirmiausiai
Kada Rusija pasirašė
Ar Turkija gali ligai tun jokio tikrumo dėl ryt “rinkimų” teisę turėjo tikArabų Tauta
draugingumo sutartį su Hitpriešintis Rusijos “spaudi- dienos.
tai vienas milionas gyvenArabų yra 50 milionų
milionų|; leriu, Kinijos 1komunistai
mui”? Toki klausimą stato
Tuo tarpu Rusijos radio tojų iš 8 milionų Portugašiandien daugelis žmonių, stotys kasdien turkų kalbo- lijos gyventojų. “Rinkimai” žmonių. Senais laikais ara-1; gavo įsakymą nutraukt benRusija turi sutraukusi je atakuoja Turkiją, šaukia buvo paskubomis atlikti, bai turėjo labai didelę ir. dradarbiavimą su Čankaišedaug kariuomenės prie Tur- turkus nuversti “fašistų vai-Į kad opozicija negautų pro- galingą valstybę, bet jauiku ir nuo to laiko "Jurgis
kijos sienų. Rusijos spauda džią”. ir pastatyti kitą, kuriigOS nei susiorganizuoti, nei penki šimtai metų, kaip a- Washingtonas’” virto “fair radio pilni grasinimų bematant susitars su Rusi-, kandidatus išstatyti. Pasek-! labų galybė susmuko. Sian- šistu, gengsteriu ir diktato
TnrlriiaL
Turkijai* Rnsiia
Rusija siunčia
siunčia iaja irir nžtiVrins
užtikrin turku tautai mėje iš vieno miliono bai-'dien jie gyvena septyniose rių.” Taip jie ir dabar tą
Turkijai ultimatyvines no “taiką ir gerovę.” Rusų ra suotojų balsavo tik 600,000 nepriklausomose valstybė generolą pravardžioja.
tas ir reikalauja “susitarti” dio nesigaili pažadų ir jau portugalų. Iš tų balsų 360,- se, o milionai arabų gyve
Stikliniai Paveikslai
visai nesigaili grasinimų. 000 buvo paduoti už Sala- na po francuzų ir anglų
dėl Dardanelų.
Bažnyčiose
ir viešuose
Turkija žada ginti savo Rusija, kaip ir Hitleris, zaro partiją. Jis “laimėjo.” globa. Arabai svajoja ka
namuose
dažnai
galima ma
nepriklausomybę. Turkija prieš puldama savo aukas
da nors vėl susijungti į vie
Nesenai per visą Portuga ną galingą valstybę, kuri tyti languose stiklinius pa
turi sumobilizavusi apie mi- nori jas susilpninti iš vi
liją
persirito streikų banga. apims visą šiaurės Afriką veikslus įvairių spalvų. Stik
lioną kareivių. Ji ginkluoja daus, įnešti i jų vidaus gy
Dabar
karininkai pakėlė ir sieks Azijoj iki Irano ir linių paveikslų dirbimas ysi, stato aerodromus, gau venimą nepasitikėjimą, sui
ra senas amatas. Jau virš
na ginklu iš Anglijos. Tur rutę, ekonominius sunku ginklą prieš “gerąjį” Sala Turkijos.
zarą. Ateis diena, kada tas
Arabai kalba viena kal 1,000 metų žmonės moka
kija ruošiasi pagal savo iš mus.
diktatorius
ir
jo
lėlė
prezi

Del to daugelis ir klau
ba, bet ta kalba turi daug dirbti stiklinius spalvuotus
gales gintis nuo plėšraus
dentas,
generolas
Carmona
tarmių. Dažnai arabas iš I- paveikslus. Amerikoje stik
šiaurės kaimyno, kurs žiu sia, kaip ilgai neturtinga
ri i Dardanelus ir laižosi. Turkija galės atsilaikyti kurs jau nuo 1926 metu rako nesusikalba su arabu linių paveikslų dirbimo cen
Bet kiek ilgai Turkija ga prieš rusų propagandos ir “gelbsti tėvynę,” bus nu iš Egypto ar Maroko. Bet tras yra Philadelphia.
Stiklinių paveikslų dirbi
arabų rašto kalba yra vie
li būti “pasiruošusi”? Išlai grasinimų’spaudimą? Atsa šluoti i šiukšlvna.
S.
D
mas yra painus darbas ir
na ta pati.
kyti milioną kareivių, gink- kymas į tą klausimą yra
reikalauja
didelio dėmesio.
.luotis, statyti sustiprinimus tas: Turkija tiek galės lai
Arabai didžiuojasi pasau
Paveikslai
yra
daromi iš at
ir aerodromus, visa tai kai- kytis, kiek Amerika ir An
liui davę vienintelį tikrą
OPA TARNAUTOJAI
_ nuoja daug pinigų. Turki- glija jai padės. Padės kre
vieno Dievo pranašą Mago- skirų stiklų įvairios spal
BE DARBO
! ios prekyba visada ėjo su ditais, ginklais, rinkomis ir
metą, kurs gyveno 570-632 vos. Pirma nupiešiama na
tūralinio dydžio paveikslas,
Balkanų šalimis ir Vokieti- aiškiu užtikrinimu, kad ji
metais.
OPA
turėjo
34,728
tar
paskui tas paveikslas suia, o dabar ir Balkanai ir nebus palikta be paramos
Washin
gtonas
—
‘
‘
F
ašistas
’
’
piaustoma į tiek daleliu,
nautojus.
Tame
skaičiuje
vginkluotam
reikalui
ištikus.
Vokietija su Austrija visai
kiek skirtingu spalvų nori
Kinijoj
eina
pilietinis
ka

Be
tokios
paramos
Turkija
ra
daug
advokatų
ir
kitokių
užsidarė turkų prekėms. Iš
ma
jame įdėti. Paskui pjau
ras.
Tas
karas
jau
senai
ei

to Turkija turi didelių u- ilgainiui susmuks iš vidaus. profesionalų. V ien mėsos
ir Stalinas ją suvalgys, kaip kainų kontrolėje dirbo apie na. Jis prasidėjo 1927 me stomi spalvuoti stiklai į rei
kiškų sunkumų.
Turkija turi tiktai 18 mi jis suvalgė šiaurės Iraną. 2,500 žmonių. Dabar dau- tais. 1937 metais jis buvo kalingo dydžio gabaliukus
Amerika vra rasižadėjusi;gu">as tų tarnautoju .paliks aptilęs. Tada Maskva įsa ir iš atskiru dalelių sudės—Tegul bus pagarbintas, nias. Žiuri tiesiai į mus, rai- lionų gyventojų. Pašaukus
darbo ir turės p^ijiesko- kė Kinijos komunistams tomas paveikslas. Atskiros
Maike!
to uodegą ir laižosi. Zakris- vieną milioną jaunų vyrų Turkija paremti Bet ar A-1
merika
su
Anglija
nebio-Ti.kiu,
uzsiemirno. Kada hus bendradarbiauti su Čankai- stiklo dalelės sujungiamos
—O ką daugiau tė\ as pa- tijonas bakst man į pašonę į kariuomenę, turku žemės
Per du metus kinų ko-' švino juostele, kurią paskui
sakysi?
t ir sako: ar matai, jis mus ukiui trūksta darbininkų. fuoja kartais? 1939 metu ivlsal panaikinta visokį!kar šėku.
munistai
su juo bendradar-; suvirinama. Taip iš atskirų
priežiūra tada visi OPA
—Aš noriu, kad tu man ims!^ Pastar.avijom gintis Turkija nors ir nekariavo, Miuncheno pavyzdys paro-’
_ . . _ stiklo daleliu gau.
ką nors pasakytum. Juk nuo zlyduko. Persižegnojom bet ji buvo per visus karo dė, kad didžiosios demok- taraautojai bus atleisti, ar- biavo ir vadino Čankaišeką spalvotų
metus
pasiruošusi.
Iš
tos
ratijos
kartais
mėgsta
paba
pervesti
į kitas valdiškas
Kinijos
Jurgiu
Washingionaši
vienas
margas
stiklinis
skaitai visokias knygas, tai ir puolėm: zakristijonas su
nu.
paveikslas.
gali daugiau žinot. Tik ne- rožančium, o aš su šoble... priežasties ir dėl kitų karo blofuoti, o paskutinę valan-, įstaigas
meluok.
(Ale, kaip šventas*Ciprijo- sunkumų Turkijoj gyveni- dą traukiasi. Jei turkai tu
—Ar aš kada nors tėvui nas pasakė, uždaryk velniui mas labai pabrango. Kai- rėš tikrumą, kad Amerika
pamelavau?
duris, tai jis per kaminą iš- nos visokioms prekėms ten ir Anglija juos tikrai rems
dums. Taip ‘ir čia buvo :l pašoko
i viršų- Pragy- ir jei jie gaus ūkiškos pa—Ir kaip da!
kaip nėrė iš kičino, tai tiekĮvenimas pabrango 260^. gelbos, Stalino “saulė” Dar—Kada?
—Sykį tu man sakei, kad mes jį ir tematėm! Tik uo- bet darbininkų uždarbiai danelų neapšvies. Atsakyjėigu aš gerai pagalvosiu, dega liko prie sinkos riti atsiliko nuo gyvenimo pa- mas į Dardanelų mįslę yra
tai suprasiu, kodėl Dievas kirsta. Čia tai jau, žinoma brangimo. Todėl žmonės gy- Washingtone.
negali suvaldyti šėtono. Ar mano zbrajui unaras. Todėl j viena gana skurdžia ir neS. D.
tai nebuvo melas?
aš ir sakau zakristijonui:!
pakabink, sakau, ją vidury
—O ar tėvas galvojai?
bažnyčios,
kaipo ženklą,
—Jessa!
kad
šėtonas
jau apgalėtas.
—Ir nesupratai?
Ale jis aprokavo, kad ka
—Nausa!
—Tai negana galvojai Į binti velnio uodegą Dievo Laikraščiai trumpai pra-| Tikrenybėje diktatūra vi■ O--J*--. -e d ’
—O kaip ilgai reikia'gal- namuose neišpuola. Be to, nešė, kad Portugalijoj, O- sur yra diktatūra. Ji laikoporto
mieste
buvo
sukilę
si
tiktai
paneigdama
portusako.
velnias
da
neapgalėvot, Ma:ke, kad suprasu
tas. Nors uodega nukirsta.1 šešto kavaleriios pulko ka- galų tautos demokratiškas j
Dievo gi be?
Tririninkai. Maištas buvo nu- teises. Už Salazaro dikta—Galve reikia tol kol ale
a^e rao-ai
ragai da
da nenulaužti
nenulaužti. Iri
dalykas paaiškės.
’
taip mudviem begalvojant, slopintas, o kaltininkai bus turą Portugalijoj stovi gal
110% gyventoju, o gal ir
—Aš mislinu, kad tu, vai- žiuriu, kad mudu džėlo; ’baudžiami.
Portugalijoj
jau
virš
13
tiek atramos ii neturi.
ke, mane fulini. Ir ne aš uždaryti. Policmanas šaumetų
gaspadorauja
diktaSalazaro diktatūros divienas taip mislinu. Zakris- k*a ! kortą,
tura. Portugalijos diktato- džiausiąs ramstis yra biuti
jonas irtri
tijonas
irgi sako
sako, kad tn
tu tik —
—I1 Žž ką'
ką?
* Neduokit sugrįžti Prohibicijai, raketieriams ir
baikas iš seno žmogaus da—D ką a? žinau už ką! rius yra Salazaras. pilnu rokratija, tai yra valstvbės
rai.
Pasodino į armobilą ir nu- vardu Antonio de Oliveira tarnautojai, kurie nuo valbeteisei. Palaikykit galioje tvarkingai Valdžios
i džios yra priklausomi. Juo
—O ką prie to turi zakri- vežė ant sūdo. O tenai sto- Salazar.
Portugalijos
diktatūra',aukštesnis valdininkas, juo
stijonas?
vi airišė ir laiko katiną be
kontroliuojamus alkoholinius gėrimus.
nėra
tani
išgarsėjusi,
kaip!jis širdingiau remia Sala—Jis man pamačijo gal- uodegos. Ji rodo pirštu i
vot.
mane ir sako, kad pereitą kruvina Franko diktatūra, i žarą. nes prie diktatoriaus
—O kodėl tėvas viena? naktį aš buvęs girtas ir jos Per karą Salazaras bandė ! valdininkams lengviau yra
negali pagalvoti0
raini sukoliečiięs. Tr už ta joti ant dviejų žirgu, jis tik buti parazitais.
Kitas Salazaro ramstis
* Neduokit pakilti savo pajamų taksams. Tegul
✓a .
—
.
- demičiu turėjau užmokėt -5 1944 metais nutraukė sanka cia \ iena.- paoa- <folerius fainos. Tai matai. tykius su Hitleriu, bet kar-’yra karininkai. Prie biuroryši. M? keQ Ju. ir šventas puo pasibaigė rodą.
tu jis buvo Anglijos ir A-: kratų ir karininkų prisidemilionai dolerių eina Valstijai ir kraštui iš Alko
raštas t-k
merikos draugas. Jau kelilda kataliku bažnyčios d va—Čia ne aš kaltas. Aš pa
holinių Gėrimų Pramonės.
Vienas
-'is-ne kapa, tariau tėvui galvot, o tėvas šimtai metų kaip tarp Por-;siškija. Ji “iš visos dūšios”
tugalijos ir Anglijos yra stovi už diktatorių. Ant tų
Vienas žydas—ne talka.
pasigėrei ir pradėjai kati taikus
* ’ * * " * '”
-----------nams uodegas kapot.
Kai du stos,
—Bet išgerti žmogui rei
Visados
kia kai kada, ar ne?
* Neduokit atimti iš jus teisių ir privilegijų. PuDaugiau padarvs
kovoti, o todėl linko geriau ra drūti, kol liaudis neišsi—
Gerdamas
tėvas
baigi
susidraugauti su Angi'ra judina, arba kol durtuvai
Viens p ° v ,
jau savo amžių .gyventi 11 Ta sena draugystė išsilaikė kazarmėse klauso.
tinai balsuokit ‘YES’ ant 3-jų alkoholinių gėri
Kits apgau ,
<ia
nieko
gera
nesi
padaręs
ir ikišiol. Portugalija karo j Katalikų bažnyčios poliIr t.t.
'nei ?au, nei kitiems.
mų klausimų.
metu davė anglams ir ame- tika
*” ir
* Portugalijoj
”* ir TIspa
—T ri( i, turėdamas
—Maike. aš nenoriu su rikiečiams bazes A.zorų sa
yra itin verta įsidėmė
karunk: f ilvoj, aš Maik •«.,vim bartis. Verčiau atsi- lose ir tuo palengvino pat nijoj
simo.
Katalikų riebioji dvair num I?r u pas zakris s' eikinkim gražiuoju. Gud ruliuoti Atlanta.
siškija
puikiausiai sugyve
tijoną. -ka •. aš turiu ne bai!
na
su
juodžiausia
priespau
Salazaras nėra toks šlvkšsiekta galvą, tu irgi ne vi
—Lik sveikas, tėvai!
tus nė vidaus politikoje, da, jei tai dvasiškijai iš to
sai durnas, tai padėk man
kaip kruvinasis Franko. Jo yra naudos. Kunigo ranka
išfigeriuot, kodėl nonas Die
valdžia' giriasi pravedus? šiandien laimina kruvinąjį
vas bieso nepažaboja. O
Įvairenybė s daug naudingų reformų Franko ir suktąjį priešai k
jis vyras cekavas, pristojo.
pastačiusi gerus kelius, su lauži Salazarą!
Orait. sako figeriuosim.
O kaip portugalų liaudis?
Prieš karą šioie šalyje tvarkiusi finansus ir atliku
Ale žinai, sako, be snapso
Tikrai padėkit savo ‘YES’ balsą ant
šitokio ’
klausimo
’
' ' neisnarp- automobilių industrijoj, jų si daug kitų “geru darbu.” Kas paiso liaudies! Vienas
1. Sfcoll lieemet be gronted in Ibi,
anglas
nesenai
grižes
iš
šių 3-jų klausimų. Balsuojant kitaip
liosi. Sako. išmaukim pirma dirbime, pardavinėjime ir Kas neatsimena, kiek tokiu
City (or fown) for the ,ole therem
TIS
X
of oll oleoholie beverage, (whi,ky.
ar visdi nebalsuojant nustums Mas^apo porą kleboniškų, kad ra- aptarnavime dirbo 1.310,000 gerų darbų buvo padaręs Portugalijos sakė šitaip:
nen, gin, moit beveroge,. wine,
HO
chusetts į Prol.iLiciją ir atneš visus
Mussolini? Kibk iis gyrės'
—Prieš- diktatūros įvedi
zumas geriau dirbtų. Išgė- žmoinų.
ond oll other alcoboiic beverage,1)?
jos blogumus.
balų nusausinės, kelių pra mą portugalų darbininkas
rėm pantę ir pradėjom gal— o—
2. ShoB licemes be granted in thh
vot Sukom galvas ir suFrancijos koloni'a liau vedęs 1 Panašiai yra ir su urėdavo valgyti litrą vyno,
BOSTON BEE* CO.. Bc»o".
City (or tovm) For the ,ole Iherein
TIS X
COIO
SPPING
B«EWING
CO..
lowrene«,
Ma,».
of wine, ond malt oeveroges
kom, o prie tolko vis da ne- rėš Afrikoje suteikia vieną1 tomis Salazaro reformomis, bandutę duonos ir dvi kep
CROFT SHEV/ING CO., Boston, Mo„.
(vrine, ond beer, ale ond oll other
NO
D AWSON S BREWE«T. INC., New BedEord. M .
prieinam. Tada aš jam ir trečdalį viso pasaulio f.hos- Šis tas yra padarvta. o pro tas sardinluis. Prie diktatū
malt beverage,t*
DEAMONO SPtlNG B»EWE»Y, INC.
ENTEBPRISE BREWING CO. FaB
M .
sakau: atnešk da kitą pan- phato1
paganda dar padailina, tai ros iis turi pusę literio at
M AFF€ «FFFE8 & CO. INC Boito,.
3. Shell lieeme, be granted in fhi,
tę. Išgėrėm kitą, paskui da
—~—
iš tolo žiūrint diktatorius miešto vyno, puse bandutes
HAW?0EN BREWMG CO.
Mot,.
city (or town) for th- ,cle therein
TIS
8»
co. io-»b. mo».
X
ir trečią, ir, rodos, akyse
Pomėn-ri
*urrnn- atrodo ir tėviškas, ir geras, blogos duonos ir dvi sarof oll oleoholie beverage, in pockS
.
. ^» B-dford, ™.
og«,
>o
coEed,
not
to
be
drunk
on
STAR
BREVYING
CO.
8<xton,
«<m.
NO
jau pradėjo darytis švie- raščio (shorthand) sistemą ir protingas... lyg koks F-’din kas.
|
WO»CESTE» 8BEWING CO. Worc»i»w. »«i.
the premite,?
siau. Tik žiūrim, iš aisbak- 63 metais prieš Kristaus gi- mintingasis ir genialusis Pernai rudeni diktatorius
šio išlenda rainuotas vėl- mimą,
Stalinas.
. Salazaras darė “rinkimus.”
>»ai> ■■■■
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MĖSA DARBININKAMS

Iš Plataus Pasaulio
Paliaubos Indonezijoj

Graikijoj Mušasi

Po 14 mėnesių ne tai ka
ro, ne tai derybų, Indone
zijos nepripažinta vyriausy
bė pasirašė paliaubas su 0landijos pareigūnais Batavijos mieste, Javos saloje.
Dabar ketama pradėti poli
tines derybas dėl Indonezi
jos ateities santykių
Olandija.

Rusų apginkluotos ban
dos Graikijoj pasirodė ant'
Atenų-Larissa kelio. Viena
me kaime susirėmime tarp
fašistinių ir bolševikinių Į
bandų 33 žmonės, daugiau-į
šiai vaikai ir moterys, bu-*
vo užmušti. Graikijos gink
luotos bandos gauna iš Ju
goslavijos, Albanijos ir
Bulgarijos pagelbą.

Ko Trūksta ir Ko
Perdaug?

Aliejaus Trukumo
Amerikoj Nebus

dienj vagys tas brangenyves visvien pavogė.
Kaip
vagys ar vagis išsigudrino
prie tų brangenybių prieiti,

Vokietijos sostinėj Berly-' Žinovai apskaičiavo, kad policija nesupranta,
ne elektros šviesa dirba Amerikos žemės gelmėse y- NUO LiSISENĖJLSIV, ATVIRŲ
mirkčiodama. Kartais po ke- ra 22 bilionai bačkų alieSkaudžių Žaizdų
lias valandas ten visai nėra Jaus
(naftos). Amerika
ODOS LIGŲ
šviesos, paskui ji vėl atsi- kasmet suvaitoja po pus- Tie, kurieIRkenčia
nuo SENŲ, AT
randa.
antro biliono bačkų alie- VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
i jaus. Todėl daugelis žmo- negali ramiai sėdėti ir naktimis
nes jų užsisenėjusios žaiz
Berlyno elektros stotis y- nių pranašauja, kad po 14 miegoti,
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
ra rusų okupuotoj zonoj. ar 15 metų Amerika pn- tų niežėjimą ir spaudėjimą senų,
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
! Vokiečiai sako, rusai daug truks aliejaus.
LEGULO Ointment. Jų gydomos
i, generatorių
--------įįitokiyir maši-J
kitokių maši-j Bet dabar kiti ekspertai ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
nų iš elektros stoties paėmė; sako, kad Amerikai negre tį.
Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
ir įsveze į Rusiją, o todėl sia aliejaus trukumas. Jie nudegimų. Jos taipgi pašalina nieligos vadinamos PSORIASIS.
stotis negali normališkai nurodo, kad kasmet Ameri žėjimą
Taipgi pašalina perštėjimą ligos
dirbti. Vokiečių komunistai koj vis yra surandami nau vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
džiuvimą odos ir perplyšimą
į betgi surado kitą išaiškini- ji aliejaus šaltiniai,
kur
se- stabdo
.
-ii
tarppirščių. Jos yra tinkamos var1 mą. Jie sako Berlyno elekt- niau niekas ir nespėjo, kad l toti nuo džiustančios ir suskilusios
Jos yra geros gy
i ros stotyje yra perdaug so- gali būti aliejaus. Texase odos.
duolės nuo visų išvirši
Į cialdemokratų. iie sabota- Louisianoje, Kalifornijoj ir nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks
žuoia stoties darbą, o todėl daugely kitų vietų yra dar jums
pagelbą nuo nu
berlyniškiai neturi šviesos. neužtikto aliejaus atsargų, vargusių,
perštamų ir
kojų.
todėl apie badą ar išsėmi niežiančių
Ointment yra
mą aliejaus šaltinių nėra damas po $1.2-5
Siųskit Money Order j
Kaip Prieiti Prie prasmės kalbėti.
LEGULO.

Kiniečiai Kaltina

Submarinų Aukos
Kiniečių spauda praneša,
kad rusai pristatė Mandžu Anglai paskelbė, kiek na
rijos ir šiaurės Kinijos ko cių submarinai pridarė per
munistams 4.000,000 šau-i karą nuostolių. Jie per vi
tuvų, 170 orlaivių ir daug są karą nuskandino 5,000
tankų Į Harbiną. Dairen laivų (anglų, amerikiečių ir
Viena plieno produktų kompanija Brooklyne par
mieste rusai išlaiko komu kitų aliantų). Ypatingai gabeno tuos gyvulius iš Texas valstijos, norėdama
nistams mokyklą, kur yra smarkiai submarinai siautė juos paskersti ir mėsą išdalinti savo darbininkams.
mokomi kiniečių enkavedis 1942 metais, tada per vie Bet OPA įspėjo tą kompaniją, kad ji neturi teisės
tai. Maskva tą žinią užgin ną lapkričio mėnesį jie nu gyvulių skersti, nes ji yra inkorporuota plieno išdir4847 W. 14th Street,
čija, bet ir amerikiečiai fa leido į juros dugną 800,- bystei.
,
,
Rusų?
GUDRIAI APVOGĖ
CICERO 50, ILL.
000 tonų talpumo laivų.
ktus patvirtina.
Arba atvykite į vaistinę
siuntiniams. dėl pristatymo gai naujais^ prieš-lėktuviBuvęs Anglijos karalius
Pharmacy
Perversmą* Rusijoj?
Mongolai Kinijoj
Rusų spauda jau keli mė Edward grįžo iš Bahama 4847Stem
Europoje, į CARE, 50 Bro- niais ir prieš-tankiniais pa
W. 14th St.,
Cicero 50, 111.
Iš Sovietų valdomos “lau Anglų generolas Sir Gif- ad St., New York 4, N. Y. būklais. Aviacinis ameri- nesiai sistematiškai kursto salų į Angliją apsilankyti.
kutinės” Mongolijos kariuo ford Le Quesne Martel pra Paštu siunčiant užsakymą kiečių personalas per pas rusus prieš Ameriką. Galy Jo žmona parsivežė visokių
menė įsiveržė į šiaurės Ki našauja, kad Rusijoj greit įdėkite čekį arba money or-j kurinius 6 mėnesius liko bėje straipsnių ir “padailin brangenybių už 1,000,000! Žolės ir Šaknys
niją ir užėmė Julun miestą. įvyks perversmas, jei Sovie deri sumoje $10 (kiekvie-j padidintas 16.000 karių, tų” žinių Amerika persta dolerių. Ekskaralius susto
Mes parduodame
visokias žoles ir vi
Rusų orlaiviai padėjo mon tų valdžia nepajėgs parū nam), aiškiai užrašykit var-j Lygiagreta didinamas ir toma rusams, kaipo busi- jo su savo žmona Londono
sokias šaknis jūsų
golams miestą paimti. Ki pinti žmonėms trūkstamų dą ir adresą pirkėjo šioje j lėktuvų skaičius. Trumpu į mas priešas, kaip kapitalis priemiestyje.
sveikatai, ir pasiunnijos spauda rašo, kad rusai prekių. Tas generolas nėra šalyje ir vardą, kam siun-;laiku numatoma
ten turėti tų reakcininkų lizdas, kur
n
Policija gavo pranešimą,
čiam į jūsų namus,
yra puolimas kad vagys bandys Eduardo
2,700 įvairių tipų lėktuvu. rengiamas
visai nesislėpdami kišasi į pirmas ir nėra paskutinis čiama Europoje.
bet užsakymas ne
toks pranašas. Daugelis iau
Kaip matome, amerikie prieš “socializmo” tėvynę. žmonos brangenybes pavo
Kinijos vidaus reikalus.
turi būt mažesnis,
kaip už $1.00. žolės
pranašavo ir vis pro šalį.
čių kovos dalinių Europoje
gti. Policija pastatė sargy
Amerikos
Ginkluo

Stalinas
ir žiedai po 1 unc.
kaip ir neliko.
Paskola Francijai
bas, bet praeitą ketvirta- Europos Ramunė
................ 25
“
raminančius
”
žodžius
apie
tos Jėgos Europoj
Franciios vyriausybė krei
Francija ir Siamas
Liepos
žiedai
..........................
25
taiką,
bet
rusų
spauda
tęsia
~PAJIESKoJlMAI
pėsi į Tarptautinį Banką
Siamo (Tailando) parla
Imbieras
baltas
.....................
20
prašydama duoti Francijai mentas pritarė sutarčiai su
New York (LAIC)—Rug UNRRA Apyskaita ir toliau kurstymą. Ameri
kos valdžia mano, kad kaip Pajieškau Antano Leugmino, ki Trukžolių šaknys.................. 25
500.000,000 dolerių pasko Francija. Pagal tą sutartį sėjo 29 d. Tvgodnik Polskij
lusio iš Auksodės kaimo, Laižuvos
jj ų sakai ........................ 20
lą. Tarptautinis Bankas Siamas grąžina Francijai duomenimis, šiuo metu Vo-J Iki šių metų birželio mė nors reikia į tai atsakyti ir parapijos. Atvykęs Amerikon 1906|,, .
jis apsistojo Duųuesne, Pa.,| ’ aierijono : laknys ............... 20
svarsto francuzų prašymą. 1940 metais paimtas fran kietiioje amerikiečiai laiko! nesio galo UNRRA pasiun-' paaiškinti rusų žmonėms, metais
pas
Stulginskį.
Meldžiu atsišaukti j Devinmacės žiedai................ 25
koki, iš tikrųjų, yra Ameri- arba apie jį žinančiųjų
To banko pinigai paeina cuzų
Indokinijos sritis. dvi
man praneš- »•
5«vnve
o=
ti jo
adresą. Turiu labai svarbų rei- ztj.trų saKnts ............................
jo
daugiausiai iš Amerikos į- Franeuzai tada japonų ver naujai
kalą.
(46) Raudonalksnio žievės .......... 20
mokėjimų. Lenkija iš to pa čiami tas sritis buvo užlei- kor
ADU’ARD BLASFIELD,
141 Arvon Avė., Bremerton, Wash. Karališka mėta ...................... 20
ties banko prašo 600 milio lę Siamui, o dabar jas at ną _
Metelė Pe’yna ...................... 25
siėmė atgaf.
nų dolerių.
apie 45,000 karių aviacijo
Pajieškau brolio gyvenusioCDetrm-|G-VVat^lvi° laPai.................... 25
5?a 1
tuos
pranešimus
reikos, prieš karą
je. Kartu su pagelbinėmis puotus kraštus.
60 - i k]ausili plana,.'sako. bus te.Paskutinę
žinią iš jo esu gavusi. Plaukams Tonikas ..............50
tarnybomis ir karo admi
pusantrų mėtų štgšti iš Kubos. Jts- šampoo
plaut gaivą ........ .50
Bet .kiek d
rusu
tu buvo Amerikos armijoj. Jei kas tu =
CARE SIUNTINIAI
nistracijos pareigūnais, tas sų okupuotus.kraštus, i? ^•yivvkdvtas.
ku-)M
- «
ri apie jį kokių žinių, labai prašau Vitaminai B Complex .. $2.75
sudaro, iš viso 335,000. Aus nų rasai ima reparacijas I imtuvus'?M Kai kuriais pra- pranešti man šiuo adresu:
(34)
ALEXANDER’S CO.,
JUZĖ JESKELEVICIENĖ
I ne5imafe visoj Rusij?j
CARE SIUNTINIAI NU niai tur tokio maisto, kokio trijoje amerikiečiai turi 44 arba šiaip juos piešia.
(Sereikaitė)
114 W. Broadway,
348 Hampshire St., Lawrence, Mass.
MAŽINTA KAINA PADI europiečiai per metų metus pėst., Italijoje — 88-tą di
UNRRA
pinigai
paeina;būti
apie
75.000
radio
priSo
Boston 27, Mass.
DINS PAGELBĄ LIETU nematė ir jiems bus puikiau viziją (branduolys Triesto iš “Jungtinių Tautų” įmo-'imtuvų, kurie gali klausytis"
rajone).
APSIVEDIMAI
VIAMS KALĖDŲ METU sia Kalėdų dovana.
Bet tikrenybėj veik’užsienių pranešimų. AtroApie 15.000 kariu saugo kesnių.
“Raginu visus šioje šaly ja sandėlius Francijoj, Bel visi pinigai paeina iš Ame- do, kad prieš diktatūros Pajieškau draugės gyvenimui. Bu Rjumatilki Skausmai
Ne\v York, spalių 8 d.
gerai, kad turėtų ūkį arba kokį
rikos ir Anglijos. Amerika; kurstymus Amerika iš viso tų
je, kurie tik turi giminių ir
biznį. Gali būt Vestuose arba Šau Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
Dabar CARE maisto siun-į pažįstamų, pasinaudoti že gijoj ir Anglijoj.
■ įmoka į UNRRA išlaikymą neturi kaip gintis. Prie ru- tuose. Aš esu apie 50 metų amžiaus iš daug skirtingų elementų, turi sa
tinio kair.a yra 810. Prista-j ma kaina ir siųsti CARE
našlys; norėčiau ir moteriškės apie vyje galingą šilimą. Šildydama ga
Vokietijoj veikiąs polici- 70 su viršum procentų, An- sų prieiti negalima. Jiems tokio
bet turi būt rimta, lingai, ištarpins Rcumatiškus skaus
tymas garantuojamas net į’ siuntinį dabar, kaip Kalėdų jos korpusas atrodo puikiaiglija moka virš 27'i, o ki- kalamos į galvas diena is ramausamžiaus,
budo ir ne girtuoklė. Aš mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
11 šalių Europoje ir dabar dovaną. Ypač prašau šioje ginkluotas, paslankus ir ge- tos Jungtinės Tautos įmo- dienos melagingos žinios esu buvęs biznyje, turėjau ūkį ir pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmomėgstu ramų gyvenimą, nerūkau ir mų pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
daug asmenų ir organizaci šalyje padėti savo tautie . rai išmankštytas.
Į ka likučius. Rusija įmokė- apie Ameriką ir nėra kaip negenu svaigalų. Daugiau parašy- Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
jų galės siųsti daugiau pa čiams, kurie yra tremtiniai
apie save per laišką. Prašyčiau: DEKEN'S OINTMENT. arba rašyVokietijoj dislokuoti a- jo į UNRRA tiktai 3 milio- pasakyti tiesos. Tarp rusų siu
įsiusti ir savu
prisiųsti
savo atvaiziią.
atvaizdą. mu,
Ant juojuo-' ki
kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
gelbos lietuviams tremti ir kurių vargas yra musų merikiečių vienetai pasta nus dolerių, o tiesioginiai taUtOS 11' laisvojo pasaulio . pi
ko prašau nerašinėti. Paveikslą ga- 4->oz $2.00. Ekstra didelė dėžė
niams Europoje.
(46) 16-oz ?5.00.
(29-7)
visų rūpestis.”
ruoju metu buvo aprūpinti gavo virš 250 milionų dole yra geležinė diktatūros už- lėsia sugrąžinti.
A. A. SINALIvAS,
DEKEN'S OINTMENT CO.
Naujas kontraktas . su
1 danga.
Siųskit užsakymus CARE naujaisiais ginklais, ypatin- rių.
157 St. John St., Manchester, Conn.
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.
War Assets Administration.
kuri parduoda maisto siun
tinius CARE. sumažintos
transporto ir pristatymo
kainos, sumažino siuntinio
kainą ir CARE “a non-profit” organizacija nori. kad f
visi pirkėjai naudotųsi šiuo
sutaupumu. Su spalių 1 d.
siuntinio kaina yra $10, iki
šiol buvo $15.
“Tikime, kad ši nauja že
ma kaina, yra didžiausias
maisto bargenas Amerikoj
ir tikime, kad kiekvienas
asmuo šioje šalyje, kuris
tik turi draugų ir giminių

Europoje, pasiųs nors viena

siuntini dovanų Kalėdoms,”
sako Lt. Gen. W. N. Has
kell. CARE egzekutyvis di
rektorius.

CARE sudaro 25 svarbios
organizacijos, kurios užsiima užsienine pašalpa. Prie
ios priklauso ir United Lit
huanian Relief Fund, Inc.

Siuntiniai yra iš 49 sva
rų. Siuntinyje yra 29 svarai
tokio maisto, kai o mėsa.
cukrus ir saldainiai, kava,
marmaladas, pudingas, ptu-i
du maistas ir kiti puikus
daiktai. Yra ekstra cigaretų
ir muilo.
“Žiemos metu. galime nu
matyti. kad maisto padėtis
Europoj b"s blogesnė.” sa
ko Gen Haskell “Ka tik
grįžęs iš Europos, aš ma-',
čiau bnisn maisto trukumą’
ir aukščiausias kainas. SiaĮ
žiemą viskas bus dar blo-'
giau/DūkU CARE. J&Sfcl

I

t
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Puslapis Šešta*

=t=

šimtmety po Kristaus. Atsitikę tai dėl to, kad aukš
tesnysis visuomenės sluoks
nis ir valdininkija vengę,
____
vaikų ir nepaisę kas atsi-'AR BUVO VISUOTINAS
utLftu KEIKIA ŽMOGUI
tiks su tauta.
Į TVANAS?
GERT IR VALGYT?
i Lygiai tokia padėtis šian Bažnyčia sako. kad buvo. o moks Valgyt ir gert reikia Uel to, k*C
sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, lOrisi, atšaus uepagaivoję.- ziuogua
dien esanti Amerikoje, ir las
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su 3et dėl ko gi norisi'’ Pei ko be vulgto
todėl tokia pat busianti pa rinkti i kelias dienas visų veislių žmogus silpsta? lr delko vienas treu
gyvunu.% kuri? gyvena išsimėtę po stas duoda daugiau spėkų, aitas m-t
sekain-'.ė.- kamuotiKaip jis ga žiau? Delko žmogui reikia euarao*.
j Kad šios šalies visuome- visa
lėjo tuos gyvūnus pra: toj savo a. - iruskos ir Kitų panašių dalykų? -vo
sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek dėl jam reikia riebalų ? šituos »iauri1 nė neišsigimtų, prof. Zim- k->j
vandens. 1 a.l visų žemę apsemtų? nus suprasi tiktai ts sius knygutės.
į merman siūlo šitokį planą: Kur tas vanduo dabar yra? Kaip Parašė D-ras U-nius. Kama
luc
iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras{ Šeimynos reikalams tvar-(ti po tvano jjuodveidžiai ir kitų veis- AT1SKOS LIGOS.
Šitie ir šimtai kitų
Ir keip 0,1.. >1.
.-»»••' t
'tkyti reikia, esą, sudaryt vi- į‘iųaus*™"ė •7 kuriuos
negali atsakyti D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
kunigas, yra nuosakiai ir aiš ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
Įsam kraštui aparatą, sujokis
............
išdėstyti šitam veikale. Knyga
skyriais visuose miestuose kiai
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak KURGI VISA TAI NYKSTA?
ir kitose savivaldybėse. tas; kas sakinys — tai naujas kuni Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
argumentas griūva. Mokslas ir
Pats apavas ir jo skyriai tu- gų
žmonės kuria per amžius? Sį intri
mokslas nuo pradžios iki galo.
politiškai-ekonomiškų kiau! ri susidėti, suprantama, iš Kaina ......................................... 25c. guojantį
įima aiškina garsuis Vokietijos so
Į ekspertų.
kurie
galėtų TABAKAS.
cialdemokratų teoretikas Kari Eautaky.
.*•••••»•••••••••• 10a*
Kaip
jis
žmonėms
kenkia.
Liau

spręsti, ar žmogus gali tukimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
F rėti Vaikų, ar ne. Jeigu kas daugelį iš gyvenimo patyrimų pa KAIP SENOVĖS ŽMONES PEBSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
iau iš prigimties yra “berg rašė
Labai įdomus senovės filosofų da1909 m., pusL 63......................... 28c.
ždžias” ar ‘‘bergždžia,” toleidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
j kiems turi būti daroma iš- SOCIALIZMO TEORIJA.
knygutės dalis yra: ''Išvirkščias moSis veikalas trumpais ėT.»
ir aiikiab
i imtis — bausti jų negalima: faktais
.
Kaip
kaip iki šiol keiteul jkslas
p
-- arba
7 A1
u- Atsirado Kalbos.”
__ -- s_
rarase z.. Aiessa.
'jie galėsią eiti valstybės draugijosparodo,
formos, ir kodėl turės būti 40 pusL .................... ..
10 c.
Šitos trys poros dvynų lanko Bostono Universite I pareigas ir neturėdami vai pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI
DŽIAN BAMBOS SFYCIAI.
tą, ir jie yra tiek panašus vienas Į kitą, kad mokytojai kų.
kitos fonės. Daugiau juokų, na
Tragedija
trijuose
aktuose.
Vei

Šiais laikais daug šeimy kalas perstato nužudymą caro Alek guIrAmerikoj
negali jų atskirti.
munšaino. Šioje knygo
nų skiriasi. Tai esą dėl to, sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72 “Džian Bambos spykiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humonskad vedvbos vykstančios be rišo
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
reikalaujamos tik 28 ypatos.
ŽMOGUS
apgalvojimo: nuė;ę i šo- So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c. pagerinta laida. Kaina .............. 28c
‘ kius jaunuoliai Įsikarščiuo AR ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO ŽIEDAS.
Čia atėjo žmogus vakar miręs,
lr keturios kitos apysakos: (1) Na
ja. ir rvtoiaus dieną jau KRISTAUS VIETININKAS?
todėl tik ŽEMĖS jo veide,
n
.- , .
k
ir i ji,.
užsitikinns Vyras; (Zj žydinti uuu.
bėea
tuoktis.
Paraše ».un. M. \aladka.Knyga gKlaida; (4j Korekta. juoe noro
o žvilgsniu baisiu ir tragingu mintys taip sunkiai iriasi.
kritikuoja Romos Katalikų į joma kaip žmonės paikai tiki j viso
Kad to nebutu, p. Zim- irusia;
važnyčios autoritetą ir faktais paro- Į
prietarus, burtus ir tt. .... i&<
įmerman pataria Įvesti šito- k>, kad jis nėra joks Kristaus vie- :
Iš paskutinės kamionetės, važiuojančios saulėtekin
.ininkas. 224 pusi. Kaina
$1.25 ALKOHOLIE IK Kl UIKl.M
i kią tvarką:
naktf,
1. Nuo tos dienos, kai vy KOKIUS DIEVUS ŽMONES ijgj ^„S^aunK”* jų
išmestas šaligatvi n
ras
su mergina užsiregist GARBINO SENOVĖJE?
kams. Kas yra arba tikis, inde netstaigiai atsikėlė
buti
kūdikių tėvuti*, t-u tinai tureu
ruoja savo pasižadėiimą Panašios knygos lietuvių kalboje perskaityti
ir ėjo pėsčias ir mėlynas tramvajų šviesoje,
šitą knygutę, k~.ni* t€«
šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
tuoktis, leidimą jiems duo «ki
neprotingai ir graudžiai pašėlęs.
rius dievus garbino senovės indai bej EILfiS IR STRAIPSNIAI,
ti tiktai po 6 mėnesių, kad arijonai,
egiptėnai, chaldai, asyrai,
.
barbarai ir tt.; kaip tie die- ! , Šioj knygoj telpa 23 gražio., eile*
nėr ta laika galėtų atvėsti lietuviai,
Į artėjanti dangų ištiesė žvilgsni
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko»traipsn:ų. juoku ir tz
- • turė- Puikiai iliustruota kainu
’if’ir apsigalvoti.
,—j kius jie santikius su žmonėmis
ir norėjo pagauti paskutinę gęstančią žvaigždę.
2. Atatinkanri eksneilai P-.Knyga stamti ir labai užimanti. SOCIALIZMA/S IR RELIGIJA
Juozas kėkštas.
.
j
..
■
i-'Tai yra tikra tikėjimų istorija. 81.0C
laibai įdomi Knygutė š’tuo -varbir
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek(Iš rinkinio “Rudens Dugnu”) tun duoti jaunavedžiams
nas katalikas ir so. ialista>, Parašt
i instrukcijų, kaip kurti ir j MATERIALISTIŠKAS
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
i ISTORIJOS SUPRATIMAS.
auklėti šeimvną.
Kaina ........................................... 10c.
VARNAS
o Kas nepildvs savo par-; $j knygelė aiškina proletariato flo.
Iizofijoa mokslą. Jei nori žinoti, kas MONOLOGAI IR
eigu visuomenei, tam atim gimdo
Vai tu, varne tolimasis.
pasaulyje įvairiausius nuota DEKLAMACIJOS.
TRYS POROS DVYNŲ

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENE

Kaip Paruošt Stalą
Pietums
Rodosi, kiekviena šeimi ka, vaisiai, Įvairus kotletėninkė, kuri tik moka ska liai arba kiti pradedamieji
niai valgi pagaminti, turė valgiai. Ta lėkštė atimama
tu mokėt tinkamai ir sta tik tada. kada duodamas
lan ii paduoti, ir gražiai, karštas kepsnys ant kitos
priimtu budu, stalą pamos- lėkštės,
ti. Bet nevisuomet taip yra.; Šakutes reikia dėti iš kai
Dažnai pasitaiko, kad pa-] rėš. kanu su serveta (naptiektas maistas būna labai' kins). Peiliai dedami ašskanus ir geras, bet per menimis Į lėkštę, iš dešinės
daug būna Įvairiu valgių, pusės; šaukštai ir visi šaukš
kurie netvarkiai paduoti ir tukai taipgi dedasi iš deši
pats stalas labai neskonin nės. šalia peilio. Visos stik
gai paruoštasServetes linės ir stikliukai, jei tokie
(napkins) padėtos nevietoj bus vartojami, statomi iš
arba jų visai nėra: šakutės i dešinės, tuoj už peilio su
padėtos ne toj lėkštės pu- šaukštais. Neleistina dėti asėj, kur yra priimta jas dė-! lų ar kitą kokį gėrimą ant
ti. Ir taip t. Ot. rodos, pri- • stalo su bonka. Stiklai turi
puolamai viskas sumesta, ir būt pripilti virtuvėj ir at
riek. Tie, kurie yra pripra- nešti stalan stikluose,
tę valgyti prie tinkamai
Sviestui pasiimti peilis,
paruošto stalo, tą netikslu- jei dedamas kiekvienam asmą tuoj pastebi. Nors kai meniui atskirai, dedasi ant
kas ir sako, kad tai nesvar sviesto lėkštelės, padėtos iš
bu, kur ir kaip žmogus val kairės- Bet jei tik vienas
gai, bile tik geras ir tinka- sviesto peilis visam stalui.
mas maistas, ir bile tik jo tuomet dedasi prie sviestipakankamai yra, tai to ir nyčios. Druskinvčios ir piužtenka. Esą, žmogaus svei- pirnyčios statomos vidury
katai skirtumo nedaro, kur stalo, jei jų turima tiktai
ir kaip stalas atrodo.
į pora. Jei dvi poros, tuomet
Bet tai netiesa. Kaip kam statoml?s . 'ienodu atstumu
eal ir nėra skirtumo, bet tai ?uo.
,^.a"
ne visiems. Bile kur ir bile zutS« dniskinycios ir pipirkaip pateiktas valgis, kad P-Ycios, kunos duodamos
jis bus ir geriausias, gadi-i kiekvienam asmeniui, ma
na skonį ii nervus tiems, i
™‘ .‘“l Ji '’Ja kurie yra pripratę valgyti
UCL
IW,a
*un
prie svariai užtiesto ir tvar- ir. .nori
x. vartoti, » tai. . turi
, . pakingai paruošto stalo. Net
uz kiekvienos
prastesnis valgis jiems bus lel^tesu.
Svečių prie stalo reikia
gardesnis ir kur kas malo
kviesti
tiktai tiek, kiek ganiau valgysis gražioj ir jaukioj atmosferoj, negu ska-lįjPf.
.susigiydimo suso
niausiąs kepsnis patiektas’dlntl- Šeimininke su seum
ant bile kaip sumesto stalo. ninku turi būtinai kartu su
visas sėstis prie stalo, vie
Gražiai ir modemiškai nas iš vieno galo, kitas ši
paruošti valgiui stalą nėra; kit0 Garbės viešnia, arba
sunku, tik reikia prie to seniausia moteris, sodina
kasdien priprasti. Moderniš ma prie šeimininko deši
kai stalas pietums paruošia nės, o svarbiausias svečias |
mas taip: Pirmiausia sta prie šeimininkės dešinės.
las užtiesiamas švaria, gra
Pavalgius,
pirmiausia
žiai išprosyta balta staltie nuo stalo atsikelia šeiminin
se- Vidury stalo pastatoma kė, kurią seka šeima ir vižema puokštė gėlių. Reikia Į sj svečiai,
vengti aukštos arba perdi-'
Kapsė. |
dėlės gėlių puokštės, nes
sėdintieji prie stalo nega- N
bus ,
ik
les vieni kitų matyti per nį jei
sklepa/buP eerai
gėlės. Jei valgoma vakare, j gvėdin^s Dažnai atid k
jau po 6 vai tai is šonų kI
,
pne genų galima pastatyti
žemas žvakides su uždegto
mis žvakėmis. Valgant pieUžkietėjusiem viduriam
tus dienos laiku, kada švie- paliuosuoti geriausias vaissos nereikia, žvakes nepri- tas yra karčioji druska (Epimta vartoti.
; som salts). šaukštukas Į puKiekvienam asmeniui rei- sę stiklo vandens ir išgert,
kia padėti po lėkštę, ant
— o—
kurios statomos kitos lėksVynuogių sunka taipgi
tės su pirmutiniais valgiais, liuosuoja vidurius, bet jų
kaip tai sriuba, vaisių sun- žievės ir sėklos sukietina.
“•
■■ ■ ..I - ———————— ■ I I ———————
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Vai, iŠ kur gi. mylimasis,
Čia i kovą atskridai?
Ar tave likimas gena

Už senelių skriaudą seną?
Ar patsai kelius radai?
—Krun. krun, nežinau.
Aš tik lesti ketinau!—
čia bus linksma, šitą šąli
Nesenai kraujų upeliai
Plovė, tvindė tekini,
čia iš seno nieks nežino,
Kiek mirtis žmonių kankino...
Ką tu dirbti ketini?
—Krun, krun, nežinau,
Aš tik lesti ketinau!—

Mirė tūkstančiai bernelių.
Tiek pat vyru. tiek žirgelių;
Degė sodžiai, kaip stabai!...
Musų sesės, vai, raudojo,
Vėjai dūmais išnešiojo...
Ko. gal liūdna ten labai?
—Krun. krun. nežinau,
Aš tik lesti ketinau!—

Faustas Kirša.

Norėtų Baust Bevaikius ir
Viengungius

ti pilietines teises.

Du pii-mieji punktai butų neblogi, bet trecias nesu
taikomas su demokratijos
principais, nes privaloma
santuoka ir vaikų gimdy
mas naikina asmens laisvę.
Tai butų tokia pat diktatū
ra, kokia pirma buvo prie
Hitlerio ir Mussolinio. o da
bar prie Stalino.
Be to, prof. Zimmerman
daro pagrindinę klaidą sa
kydamas. kad Graikijos ii
Romos civilizacijos išsigi
mė dėl vaikų stokos. Mes!
žinom, kad taip pat išsigi
mė Babilionijos ir Egypto
civilizacijos, o tenai poravi
mosi orgijos per atlaidus ir
turgus buvo net viešai prak
tikuojamos.
Kinijos civilizacija taip
pat išsigimė, bet tik jau ne
dėl vaikų stokos. Vaikų Ki
nijoj gimsta net ir perdaug.
Tai kur gi garantija, kad
Amerikai butų geriau, jei
gu daugiau butų vaikų?
Ikse.

IŠ NIETZSCHES MINČIŲ

Ne meilė prie žmonijos,
bet
tos meilės bejėgumas
Amerikos
gyventojams kad prie pastarųjų priklauneleidžia
šių dienų krikščio
turėtų būt atimamos pilie- so ir p. Zimmerman (ištark:
PO MUŠTYNIŲ
nims
deginti
mus ant laužų
tinės teisės, jeigu susilaukę Cimerman).
—o—
paskirto amžiaus jie neap- Savo svajones jisai raoDeja!
Visuomet
ta pati
sives, arba apsivedę netu-i tivuoja taip;
istorija!
Kaip
tik
žmogus
rėš vaikų.
Šitokį reikalavimą kelia na^^Drie^i^mTi!-3 & -aigia Matyti savo namus,
rrof. Zimmerman Harvar-i 3 P
lr« JeiĮjįs pamato kai ko išmokęs.
do universiteto sociologę
P^auglis nepa-lką jis būtinai turėjo žinoti
no universiteto sociologas, j klls
tlk j i§gigims kaip nrieš pradedamas namu<
'url?į
- Graikij,&i. ĘTS „S
oTJ“; „
(“per vėlai.” Taiyrakiekriškei 20 metų, o vyriškiui
Graikijoj taa atsitikę tre-j vieno baigto dalyko liudė— 25 metai.
čiame
šimtmety prieš Kris-Į sis.
Kas šitokio amžiaus susi
Nietz»che.
laukęs nesusituoks, tam, tų, o Romoj — trečiame i
arba tai, turėtų būt atimta
teisė eiti bet kokias vals
tybės pareigas, iki jis, arba
Didysis Lietuviškas
0T KNYGA!
ji, nesusituoks.
SAPNININKAS
Šitokį savo nusistatymą
Naaj*. ▼iri 30« puslapių knyca.|
p. Zimmerman vadina “ra
kurioje yra išaiškinta daugiau
kaip 5000 sapnų
į
dikalizmu” ir “utopija.” IšNustatyta kaina yra $2.00, bet
tiesų gi jį reikėtų pavadinti
-Keleivio” skaitytojams tik Sl-00
viduramžių liekana. Už to
Užsakymus adresuokit taip: f
Čia matosi judžių aktoriaus John Hodiako brolis kį planą prieš karą karštai i
KELEIVIS
Walter. Detroito kiniečių restorane jisai pakėlė muš stojo fašistai ir naciai, o
636 Broad»av. So. Boston 27, 1
Masa.
tynes, sunkiai sužeisdamas restorano savininką. Jo dabar bolševikai ir jų “ben
paties pakaušis irgi nukentėjo. Dabar jis areštuotas.
drakeleiviai.” Mums išrodo,

U J ii U 5

S

kius. tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau- j jų, labai gražių ir juokingų monolo
; gų ir deklamacijų. Visokio* teiocs
į!”1-*™!
' darbininkiškos,
revo’iucionieriskr*
' tautiškos, humoristiškos ir laisvam*
i niškos. Visos skambios, viso- ireeoa
rrrrBTrvrrrrrTrrrrrrrrs Į Tinka visokiems apvaikščiojimams
baliams, koncertams ir tt. Antra r t
• gerinta laida. Kaina ................... 22r

Dovana

j KUNIGŲ CELIBATAS.

Geriausia dovana yra
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia Jovana yra tik
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui
“Keleivį.” Tegul jis
lanko jį per 52 savai
tes Į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’
jam teiks naujų žinių
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
63»> Broaduay,
So. Boston 27, Mass.
C

&r«*

1TTIHIHH

Si knygelė parodo, kodėl Romo
popiežiaus kunigai nesipačiuoja Ci»
išaiškinta visa jų beoatvstės isterija
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijo»
nupuolimas, šią knyga turėtų per'skaityti kiekvienas vyras, tėvas ii
• jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo! terįs, dukterjs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą
Parašė
kun. Geo. Townsend Fox. D D. «u
lietuvino Ferdinand de Samogitia
Kaina ..........................................
29»
KODftL AS NETIKIU

Į DIEVĄ?
Laisvamanis čia paseko, kortet jo
negali tikėti. Pilna argumen.*, kuris
nesumuš joks jėzuitas. Kama to*
knygutės ...................................... S.*

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai zim.
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Kojų
visai atmeta. Mokslas mano, kao
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir y
t knyga parodo, kodėl ta'p manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
•kaitymas. Kaina ...................... 25<
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.

“Kelehria,” S3S Broadway%
Se«tl> Boaton. Ma*s.

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25
Kiekvienas turėtą papaoiti savą knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia
.iųsi “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras• a.oe konverte, bet reikia aiškiai užrašyti
ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Puslapis Septinta*

KELEIVIS, SO BOSI ON
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Draugą Talka

:vieną vietą ir laukiame, kast
i bus toliau. Mes norime eiti
i amerikonų kariuomenę,
Laiškas Redakcijai
arba dirbti kur i Ameriką,
bet
nežinome,
kur
mus
pa
“Keleivio’’ skaitytojas L.-jome nė kalbėti. Tada jie
Gerbiamieji:
B. iš Cambridge, Mass. pri- sakė, kad grąžins mumis ru dės. Kaip bus taip. tik la
Siunčiu $3 ir prašau pa
davę mums savo pažįstamo sams, o mes to bijojome, biausiai bijome, kad negrą tvarkyti, kad "Keleivis”
pabėgėlio laišką iš Vokieti- Tada jie mus paliko pas sa- žintų Į Rusiją..mane lankytų per ištisus
Sudie, Jūsų K.
jos. Tame laiške tarp kitko ve. Bet dabar sužinojome,
1947 metus.
rašoma:
i kad prievarta niekas neMaikio Tėvui, SlauMielas...
Paskutinėmis grąžinamas ir mes vėl pa
dienėmis vokiečiai Lietuvo- sakėme, kad su paliokais! “Keleivyje” naudinga yra
je tiesiog siuto, kaip kokie kartu nenorime būti.
daryti visokius biznio skel
sūnys pasiutę. Zandarmenbatus, prisipildytų pantę ir
jos būriai apsupdavo mies Dabar jie mus suvežė į bimus ir pa j ieškojimus.
tus, sugaudydavo iki pasku
tinio vyro ir išveždavo į Vo
kietiją. Aš kiek galėjau
Padėti jums greitai pasiųsti daugiau
slapsčiausi, bet 1944 m. lie
pos gale Telšiuose pagavo
ir, kaip koki nusikaltėlį,
drauge su kitais tą dieną
pagautais (buvome virš 400
1 ■
žmonių) išvežė į Vokietiją.
u
f
Ten aprengė kariškomis dra
panomis ir pristatė dirbti
prie aerodromų. Teko per
gyventi daug baisybių ir
vargo, kurio aprašyti nega
liu.
Žmona su vaikais paliko
Lietuvoje... koks jos liki
mas aš nežinau. Paskui pa
sidavėm amerikonams Į be
laisvę, ten irgi nebuvo py-j
ragai,
buvome
laikomi,
kaip ir vokiečiai. Nelaisvė
je išbuvau 11 mėnesių. Š.
m. kovo mėnesi iš nelaisvės
paleido. Dabar gyvenu Vo
kietijoj ir nežinau, ką da
lyti ir kur dingti. Baisiai
norėčiau grįžti Lietuvon ir
atrasti savo šeimą, bet ži
nau, kad ten galiu būti ap
kaltintas už tarnavimą vo
kiečių kariuomenėj ir iš
vežtas i šaltąjį Sibirą.
Sudie, lauksiu atsakymo,
Jumis mylintis... B.

Iš Pabėgėlių Laiškų

i Chicagos—50c.

išsigaląstų šoblę.
Su pagarba,

meldėmės už karo laimėji-

Visiems
aukavusiems mą, tai kodėl negalime padraugams tariame širdingą simelsti už brooklyniškių
Jonas Gudynas,
sportininkų laimėjimą?
Brooklyn, N. Y. aciu.

—o—
Iš tiesų, kodėl negalima?
Pamaldos
už
Ponas
Dievas danguje, ku
Aukų “Keleivio” namui
ris
ir
taip
turi visokių mališpirkti gavome iš sekamų
Dod__
gėrius
į dų klausyti, turės dabar
draugų: J. B. Aglinskas iš
Vienas
Brooklyno
kuni-i
daugiau darbo. Jam teks
Chicagos — $5; Jonas Gugas
kreipėsi
i
savo
parapi(lėti ant svarstyklių ir ‘doddvnas iš Brooklyno — $5;

I genų” ir “kardinolų” ir
”red sox’ų” šalininkų mal
das ir skirstyti, kas vertas
čempionato,
kas nevertas.
Pa. — $1; J. J. Pranskas iš to rungtynėse. Jis sako, mes

-

maisto

GARSUSIS T

giminėms

ir

--i

draugams

Europoje...

MAISTO PAKAS

Pirmiau $15, DABAR TIK

★

“Keleivio” skaitytojas C.
Shaknaitis iš Roxbury ga
vo laišką iš savo giminaičio,
kurs kariškio unifonnose

pergyveno

baisųjį

karą.

Didelis G 3 kainos numušimas
dabar palengvina įums tuoį pasiųst
šį BE-PELNO, VALDŽIOS

Laiške rašo:

Gerbiamas... Ačiū už lai
šką, kurį gavau vakar...
1939 metais pavasarį reikė
jo man stoti į Lietuvos ka
riuomenę atlikti karo tar
nybą. Kariuomenėj turėjau
išbūti iki 194,0 metų lapk
ričio mėnesio. Bet 1940 m.’
birželio mėnesį užėjo bol
ševikai. Tada mus visus ka
reivius priskyrė pne rusų
kariuomenės, kur buvome
panaudoti darbams. 1941
m. birželio 22 d. prasidėjo
rusų ir germanų karas. Ger
manai paėmė mane į nelais
vę. Būnant nelaisvėje buvo
labai blogai. Tuo metu pri
dėjo imti Į lietuviškus ba
talionus po germanų val
džia ginti savo kraštą nuo
banditų. Ir nuo 1941 metų
visą laiką buvau kareiviu.
Du metus buvau rusų fron
te. Kada fronte pradėjo ei
ti amerikonų tankai ir avia
cija. rusai germanus pradė
jo valyti atgal. Tada ir
mes traukėmės. 1944 metų
liepos mėnesį bolševikai
antrą kartą užėjo Į Lietuvą.
Kas darėsi tada. nemoku
aprašyti visų žiaurumų.
Vienu žodžiu, žudė. kas po
ranka pakliuvo: germanai
atsitraukdami, o rusai už
imdami. Iš Lietuvos bėgo,
kas galėjo, nes visi gerai ži
nojo, kad likus bus išžudy
ti arba išvežti į Sibirą. Mes,
kaip kariai, irgi pabėgome
į Vokietiją. Čia iš musų at
ėmė šautuvus ir pristatė
darbams. Dirbome Įvairius
darbus. Karui pasibaigus,
užėmus Amerikos kariuo
menei, visus suvarė į lage
rius ir norėjo grąžinti į Ru
siją.
Po kelių dienų atvažiavo
paliokų karininkai, kurie
ėmė savo žmones. Jie mums
pasakė, kad Italijoj, prie
paliokų, bus lietuviška ka
riuomenė ir mes galime kar
tu važiuoti. Amerikonai iš
leido ir mes važiavom. Bet
čia nebuvo jokios lietuviš
kos kariuomenės, o tik pa
liokų. Atvežę liepė rašytus
paliakaia^_heL_mfia.Jieaorė». I -

UŽGIRTĄ maisto bargeną
mylimiesiems Europoį!
Pristatymas Užtikrintas
arba pinigai jums atgal!
Taip, kad jus ir kiti amerikiečiai
galėtumėt tuojau pasiųsti daugiau
ir geresnio maisto žmonėms Eu
ropoje, CARE, pagal sąlygas per
taisytos sutarties su Karinio Tur
to Administracija ir dėl nupigin
tų pergabenimo ir pristatymo lė
šų, dabar pateikia šiuos 29 svarų
balansuoto maisto siuntinius sen
sacingai žema $10 kaina, kuri
galioja nuo Spalių 1 d. Didžiau
sias Amerikos maisto bargenas
Europai!
Nusiųskite savo giminėms arba drau
gams Europoj tiek daug už taip ma

★

žai! Vartokite CARE planą suteikti
jiems extra mausto. Dabar tuojau yra
taip būtinai reikalinga padėti papil
dyti jų menką minimum mitybą šiais
gardžiais, maistingais valgiais. -Jeigu
jus neturite giminių nei draugų užsie
nyje. tai galite pažymėti ligoninę,
našlaičių prieglaudą, mokyklą ar jū
sų užsiėmimo žmonių grupę ... bet
kurioje iš 11 šalių. Arba pavesti bet
kokiai ši 25 CARE’s dalyvių Įstaigų,
kurios parinks vieną ar kitą vargin
gą šeimą ir pristatys jai jūsų siuntinį.

Štai ką CARE siuntinys jiems atneša!
Mėsa. jos šutena ir mišiniai
Grūdiniai valgiai ir džiuvimai
Cukrus ir saldainiai ...........
Vaisių košė ir pudingas . .

Kaip CARE Pristatymo Planas Veikia
Visi pristatymai yra greitai įvykdomi iš sandėlių, kurie nuo
lat papildomi, kai jūsų užsakymai išsiunčiami. Visas darbas
atliekamas tiesioginėje priežiūroje specialaus CARE atstovo.

Daržovės

..............................

Kakao, kava ir gėrimų mil».
Išgarintas pienas . . . .
Konservuotas sviestas
reikmenys—DAR ir cigaretai.

2.3 svar. grynai
1.1 svar. grynai
0.8 svar. grynai
0.5 svar. grynai
muilas ir t.t.

Joks kitas maisto siuntinys nesuteikia visų
šių išimtinų CARE gerumų!
Vienintelis pakas pristatąs tiek daug
maisto į Europą tiktai už $10. Di
džiuliame 49 svarų CARE siuntinyje
yra 25 svarai gryno sveiko, maistin
go valgio... IR DAR muilo, cigarety, druskos ir kitų naudingų dalykų.
Suteikia 4-rių šeimai po extra paval
gį kasdien per 2 savaites. Ir jis yra
be pelno.
Pristatymas Užtikrintas arba pinigai
gTąžinami. Jus gaunate 2 kvitas:
vieną už jūsų čekį ar money orderį;
kitą, pristačius, nuo priimančio
siuntinį atsmens.
Jūsų maisto užsakymas yra oro paš
tu persiunčiamas tiesiog į sandėlius
Europoje. Nėra jokio gaišavimo. Jo
kių ceremonijų. Jokių muitinių in
spekcijų. Nėra taksų nei muitų.

Greitas pristatymas jūsų giminėms
ir draugams iš maisto sandėlių, esa
mų 11 šalių Europoje. Šis siuntinys
neatima Europiečiams jokių racio
navimo punktų!
Apsaugotas jums stipriais, neper
merkiamais, nepraimamais pakais.
Aukštos rūšies maistas supakuotas
pagal griežtus J. V. armijos patvar
kymus.

('ARE yra valdžios užgirta—be pel
no organizacija 25 Amerikinių lab
darybės darbininkiškų, kooperatyvių ir religinių įstaigų, užsiimančių
pašalpomis užsieniams. Užgirta Val
stybės Dept., žemdirbystės Dept. ir
Prezidento Karinių Pašalpų Kontro
lės Tarybos.

Tik Padarykite Šiuos Tris Žingsnius!f

SIŲSKITE MAISTĄ J ŠIAS ŠALIS

Austria — Belgium — Czeehosloyakia —
Finland — France — Greere — The NeIherlands — Itab — Nor«ay — l’oland —
Germany (J. V.. Francuzų ir Anglų zonas
ir į visą Berlyną).

9.8 svar. grynai
6.5 svar. grynai
3.9 svar. grynai
3.6 svar. grynai
Ir kiti svarbus

1. Panaudokite tą kuponą apačioj
arba paprašykite CARE Maisto Pa
ko Orderio savo banke, darbo unijoj,
kooperatyve, arba religinėje ar lab
daringoje dalyvaujančioje įstaigoje.
2. Jrašykite savo vardą ir adresą ir
vardą ir adresą giminės ar draugo,
kurį jus norite pašelpti.
.3. Paštu pasiųskite su čekiu ar mo
ney orderiu $10 j CARE, 50 Broad

Street, New York 4, N. Y. Kuomet
jūsų užsakymas gaunamas, jis oro
paštu pasiunčiamas į Europą, kur
Amerikiniai CARE’s atstovai pasirū
pina greitu pristatymu.

•

Jūsų užsakymas yra oru persiunčia
mas į
Europą.
kur Amerikiniai
( ARE’s atstovai pasirūpina greitu
pristatymu.

CARE. 50 Broad Street, New York 4, N. Y.
Čia įdėta
čekis ar
money order $.................. už kuriuos malonėkite
pristatyt.......................CARE Maisto Paką (-kas) po $10 už paką.

Siuntėjo vardas ir adresas (druku)

CAllE

COOPERATIVE FOR AMERICAN
REMITTANCES TO EUROPE, INC.
t '■tn-Prottt Orpnization
v Nelson. Honorvy Pr»',>d»n1
«V 0. l.ncoln. PresKfer.t
lt.
*1 am N. Saikeli £ie«iiti« Duector
l. G 8 >'
Deputy lietut.ve Duectoi

Kam pristatyt maistą (druku)

VARDAS

VARDAS

GATVE ir NUMERIS

GATVE ir Nt MERIS

MIESTAS

MIESTAS

VALSTIJA

ŠALIS

I

50 BROAD STREET, NEW YORK 4, N. Y.
MRTKIMrtN* MINČIŲ
American Christian Committee tor Refugees. Ine.; American Friends Service Committee Anerfcąn Jewish Joint Distribution
Committee, Ine.; American Relief for Czechoslovakia. Ine.; American Aid for France Ine ;merican Relief for Norway. Ine.;
American Relief tor Poland, Ine.; Chureh Wodd Service; Committee on Christian Science ^artime Activities of The Mother
Chureh; Congregational Christian Service Committee; Cooperative League of the U S A Gt’ek War Relief Association. Ine.;
International Rescue and Relief Committee, Ine.; Labor League for Human Rights. «FL Mennonite Central Committee;
National CIO Commumty Services Committee; Raderewjki Testimonial Fund, Ine; Save the' '"•dren Federation. Ine., Tolstoy
Foundation, Ine.; United Ukrainian American Relief Commiftee; Unitarian Service Com^ttec;United Lithuanian Relief Fund
*
’I* : Unrted Y'J!°slav Reltef Fund ot America; War Relief Services -Na'torA Cathobc VYelfare Conference;
YWCA-Wortd Emergency and War Victims Fund.

SIUNTCJO PARAŠAS

822

.METAI IR .MĖN. DIENA

Jeigu jus neturite giminiu ar draugų užsienyje, tai pažymėkite Įstaigą arba grupe
arba nurodykite liet kurią CARE’s dalyvę-jstaigą, kad ji parinktų vargingą šeimą.

LEIVIS, SO. BOSTON

Puslapi* Aštunta*

Nr. 43, Spalių 23 d., 1946

muose. Gubernatorius To-Į REIKALINGAS VYRAS
BOWLING ALLEY
BROCKTONE '
bin sako, Maskvos parama Į Prie pieno ūkio, netoli nuo
rinkimuose
demokratams
y1
t> ,
,
,
,
•_______
., .
r. J į Bostono, reikalingas vyras. GaBostono miesto taryba.pn- ra nepageidaujama. Pana-',lit
;t ^
Ufrtnnnt;. BILlerica 2395, Atdara nuo 1-mos iki 11-tos
telefonuoti:
ėmė nutarimą,
kuriame šiai sako ir kiti demokratų arba rašykit: Izabella Martin valandos vakaro. Yra degtinės,
smerkia Jugoslavijos vyriau kandidatai. Musų valstijos Farm, Box 92, Bedford, Mass. vyno, alaus ir užkandžiu. Sma
sybę už nuteisimą arkivys- CIO-PAC dar nepasisakė
(44) gi vieta ir geras patarnavimas.
kupo Stepinac 16 metų ka- del Rusijos diktatorių pagvKas norit, prašom atvažiuot palėti kalėjime.
rimų jų adresu.
bolyt. Nedėliomis irgi atdara
ALIEJINIUS PEČIUS
Republikonai mano, kad
nuo 1 iki 11 vai. vakare.
Maištas Ant Bostono
Maskvos bučkis daug pa
Išvalom, Pataisom ir
GABRIELIUS LUCINSKAS
kenks demokratams.
Laivo
Įdedam
24'/į Intervale Street,
Telefonas: ŠOU 5965
Brockton, Mass.
(43)
Ant vieno Bostono laivo
RADIJO PROGRAMA
“SS John Trumbull’, kurs
plaukė iš Amerikos į Itali
Lietuvių Radijo Korpora
ją, kilo muštynės tarnauto cijos programa ateinantį nejų tarpe. Muštynės ir nesan dėldienį iš 1VORL stoties,
Geriausia Užeiga Vyram* ir Moteriais Yra
taikos tęsėsi kelias savai 950 kilociklių. tarp 9:30 ir
tes. Vienas jurininkas buvo 10:30 ryto, bus tokia:
SOUTH BOSTON CAFE
sužeistas prie Italijos, kiti
1—ArmonisLai, Kazimie
Vincas Balukonis, Savininkas
du prie Gibraltaro. Šį pir
ras
Vaitkunas
iš
Cambridge
madienį tas laivas atplaukė
ir Steve Vaitkunas iš WalPagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
į Baltimore ir čia policija, tham.
kapitono pakviesta, arešta
rinusį alų. vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
2—Birutės Radio choras,
vo tris jurininkus, kurie kal
kai patarnauja.
,
<30)
tinami, kad kėlę juroje vad. V. Minkienei.
maištą ir muštynes. Jurinin 3— Kalbės S. Mockus iš
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Dorch esterio.
kai tardomi Baltimorėj.
4— Pasaka apie Magdutę.
MIESTO TĖVAI SMERKIA TITO
j

BOSTONO DIENRAŠTIS
APIE RUSUS LIETUVOJ

ŠUVA KRAUTUVĖJ
GALĄ RADO

Pereitą šeštadieni policija
pradėjo vaikytis po South
Bostoną dideli paklydusi
šunį. Negalėdami šuns pa
gauti policininkai jį peršo
vė, bet ir sužeistas šuo pa
bėgo ir, atbėgęs ant G gat
vės, norėjo rasti prieglaudą
musų
kaimyno Valacko
krautuvėj. Gaspadorius ne
prašytą svečią neįleido, įvėrė į duris ir laiko. Tuo
tarpu atsirado ir policinin
kai ir ties Valacko Krautu
ve šunį nušovė.
Medžioklės pažiūrėti ant
G gatvės buvo susirinkusi
didelė žmonių minia. Poli
cininkai nušauta šunį įsidė
jo į mėlyną vežimą ir nusi
vežė kaž kur laidoti, o vie Mėsos Trūksta, Kaino*
Aukštos
na G gatvės kaiminka ši
Ar Maskva Padės
taip apraudojo paklydusį
Republikonams?
Jau praėjo savaitė po kai
šunelį:
nų
kontrolės panaikinimo
—Gaila, sako, kad ne
Maskvos radio išėjo su kiaulė, butų buvę porčap- mėsai, bet mėsos dar nėra
savo “patarimais” apie A- so...
užtenkamai. Bet visgi ji iau
merikos ateinančius rinki
Rep. I pasirodė, ji iš kur tai atsi
mus. Maskva sako, republi-|
rado, kaip tik kontrolė iš
konai yra reakcininkai ir
nyko.
Bet kainos aukštos ir
Daktaras D. Pilka
tik CIO Politinės Akcijos
labai daugelis žmonių susi
Naujame Ofise
Komiteto remiami kandida
laiko nuo mėsos pirkimo, itai yra “pažangus.” Šitą
Dr. D. Pilka praeitą sa ki kainos neateis “vėl į pro
Maskvos “indorsavima” vie vaitę
savo ofisą į tą.” Daugelis mėsos pirkliu
tiniai republikonai kandi naują perkėlė
vietą, pusė bloko to Bostone irgi ragina šeimi
datai žada sumaniai išnau-1 liau Broadway
gatve, į nuo ninkes nepirkti mėsos, iki
doti. Kandidatas Į Massa savus namus, 546
E. Broad- kainos nebus numuštos.
chusetts gubernatorius Brad way. Naujas daktaro
ofisas
ford jau pareiškė, kad jis yra gražiai įrengtas, puikio
ir jo partija jieško tiktai je vietoje, geruose muriniuo Socialistu Susirinkimas
“Amerikos darbininkų” pa se namuose, kuriuos Dr. Pil Šį sekmadienį, spaliu 27
ramos, o Maskvos indorsa- ka prieš metus laiko nupir d., 10 vai. iš ryto. “Kelei
vimo nereikalauja ir neno ko. Daktaro telefonas lie vio” patalpose, įvyksta LSS
ri.
kasi tas pats: ŠOU 1320. ! 60-tos kuopos nariu susirinnai p žinoma, MaSSaCnujkimas. Susirinkime turėsim
setts valstijoj CIO-PAC inbalsuoti referendumui pa
Suėmė Tris Jaunus
dorsavo demokratų kandi
tiektus spręsti klausimus,
Banditus
datus.
todėl visi nariai kviečiami
Praeitą savaitę Bostone būtinai atsilankyti ir daly
MAŽIAUSIAS KŪDIKIS
ir apylinkėse siautė plėši vauti balsavime.
PIRMADIENI MIRĖ
Valdyba.
kai. Buvo padaryta eilė plė
Prieš savaitę laiko gimė šimų. Antradienį policija
nenormališkai mažas vai suėmė Concorde tris jaunus Pagerbs 600,000 Veteranų
kas Tavlor šeimoje. Vaikas plėšikus, kurie apklausinė
svėrė tiktai 32 uncijas. Dak jami del padarytų plėšimų. Massachusetts
valstria
taras manė. jis negalės gy Jaunikliai kaltinami atlikę pradeda išdavinėti liūdiiiventi ilgiau, kaip 24 valan plėšimus, kaip tikri “eksper mus 600.000 antro pasaulio
das. Bet vaikas išgyveno iš tai.” Vienas suimtasis yra karo veteranams iš musų
tisą savaitę ir šią savaitę C. Leavitt, 18 metų iš Med- valstijos. Liudijimai duoda
pirmadienį mirė M^ry Allev fordo, kitas J. McGee. 23 mi “pripažinimui tarnybos
metų iš Oregono ir trečias, antrame pasauliniame ka
ligoninėj.
A. Sattler, 23 metų iš Bal- re.” Liudijimai išduodami
Rodo, Kaip Naudotis Bal timorės.
jau šią savaitę.

“Boston American” dien
raštis praėjusi šeštadieni Įdėjo platų aprašymą bolše
vikų teroro Lietuvoje. Dien
raščio bendradarbis turėjo
ilgą pasikalbėjimą su nese
nai atvykusiu iš Europos
kun. Karalevičiu. kurs yra
gimęs Amerikoje ir per ka
rą buvo Lietuvoje. Kun.
Karalevičius
papasakojo
dienraščio atstovui, kaip
buvo tremiami iš Lietuvos
45,000 žmonių i Sibirą, ko
kiose sąlygose tuos žmones
rusai trėmė ir. bendrai, kaip
rusai okupantai siautė Lie
tuvoje. Kun. Karalevičius
sako, ir dabar rusai pana
šiai siaučia Lietuvoje.

savimo Mašinomis

Rengia Halloween Parę

Ateinančio rudens rinki
muose Bostone pirmą kartą
bus naudojamos balsavimo
mašinos. Dabar įvairiose
miesto dalyse pareigūnai
rodo balsuotojams, kaip to
mis mašinomis naudotis.

Demokratai Kratosi Mask
vos “Indorsavimo”
Sandaros Moterų Kliubas

rengia Hallovveen parę šį
šeštadienį, spalių 26 dieną. Massachusetts demokra
Sandaros svetainėj, ant F tai su pasipiktinimu atme
gatvės. Pradžia 7 valandą ta Maskvos paramą rinkivakare.

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos
mokytoja p-lė Amelia Tataronis, kuri turi įgijus muzikos
mokslo laipsnius A. B. ir M. A.
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:
THREE ARTS STUDIO,

480 Boylston St., Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

REIKIA VYRŲ
Reikalingi tvirti vyrai, kurie
galėtų dirbti prie “bailing pre
so” vilnoms rišt į pundus. Dar
bas pastovus, 5 dienų savaitė.
Kreiptis šiuo adresu:
(-)
229 A Street, So. Boston.
REIKIA MOTERŲ
Reikia moterų sortuoti vil
nas. Darbas pastovus. 5 dienų
savaitė. Kreiptis šiuo adresu:
229 A St., So. Boston (-)

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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

PER-RINKIT GUBERNATORIUM

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

T O B i M

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

JIS ATLIEKA DARBĄ GERAI!
Tą Parodo Rekordai — Štai Jo Nuopelnai Ligšiol:

Tel. TRObridge 6330

• Prie Civil Service Commissiono
• Padidino atlyginimą bedarbiams.
pastatė Darbo atstovą.
• Pritaikė Algos Minimum lygiai
• Parūpino geresnių ligoninių vete
visiems.
ranams.
• Iškovojo Fair Employment Prac• Paliuosavo nuo mokesčių $2.000
tices Commissiono įsteigimą.
ant veteranų namų.
• Išrūpino daugiau atlyginimo se
• Įkūrė Port Authority kad pakelti
niems ir silpniems.
Massachusetts prekybą.
• Įsteigė Fort Devens Kolegiją,
• Pirmas stojo už įvedimą Valstybi
kad kožnas veteranas galėtų gau
nių Butų Įstatymo.
ti mokslo.
* Vedė kovą už padidinimą pramonės ir darbų Massachusetts valstijoj,
už teisę mažiems žmonėms daryti biznį taip jau lengvomis sąlygomis,
kai ir dideliems.

Dr. .John Repshis
(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SU, arto Central Bų.
CAMBRIDGE, MASS.

ALF IR CIO REMIA GUBERNATORIŲ TOBINĄ KAIP DAR
BININKŲ DRAUGĄ. JIS ŽINO DARBININKŲ REIKALUS —
KAD JIS LAIMĖTŲ KOVĄ Už GERESNĘ BŪKLĘ MUMS
VISIEMS JIS TURI BŪT IŠRINKTAS! PADĖKIM JAM
UŽBAIGTI DARBĄ------

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyrišku organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVR,
BOSTON, MASS.
TeL Common wealth 457#

RE ELECT GOVERNOR TOBIN ON NOVEMBER 5
Henry C. Walsh, 15 Mayfair Street, Worce*ter, Mass.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

JEI JUS ESAT

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

SUSIRUP1NĘ

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DEL NAMŲ
I

DIt. G. L. KILLORY

3

.. . jus galit nusipirkti juos šiandien išpus
ta kaina. Ir jei juos sunku bus palaikyti,
tai jūsų šeimyna turės vargti per daugelį
metų.

3

60 SCOLLAY SQUARE, Room 27
BOSTON. Tlef. lafayette 2371
arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

=

Todėl, štai saugus kelias. Užeikit į Mu
tual Savings Banką pasitarti kaip finan
suoti namus. Patarimą jums duos patyrę
žmonės, kurie stovi ant to visą gyvenimą.
Jeigu jūsų numatytas pirkinys geras, jie
padės jums gauti nebrangų morgičį, pri
taikytą jūsų reikalams.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

The SAVINGS BANKS

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to- |
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BRO A D)V A Y.
SO. BOSTON, MAS3.
TeL SOUth Boston 46l<

ALE that
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nuotMAK

of Massachusetts
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