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Truman Žada Bendradarbiaut
Su Nauja Kongresu
Panaikintos Visos Kainų Lubos, Išskyrus Nuomoms,
Cukrui ir Ryžiams — Prezidentas Kviečia Darbdavius
ir Darbininkus Susitarti — Republikonai Sutinka
Kooperuoti su Prezidentu — Nuomos Pakils

Pirmadieni, karo paliau Kinijoj Karas Stai
bų dienoje, prezidentas Tru
ga Sustojo
man paskelbė, kad jis sten
gsis bendradarbiauti su
Generolas Čankaišekas.
nauja republikoniška kon
grese dauguma ir kviečia kurio armijos dabar visur
republikonus Į talką bend mušė komunistus, išleido įrai nustatyti vyriausybės ir sakymą lapkričio 12 d. su
kongreso politiką. Preziden stabdyti karo žygius visuo
tas jau ir pradėjo vykinti se frontuose. Čankaišekas
republikonų rinkiminius rei sušaukė Kinijos parlamen
kalavimus. Visos kainų lu tą ir jis nori, kad visos par
bos panaikintos, išskyrus tijos tame parlamente da
nuomas ir išskyrus kainų lyvautų. Kad parodžius sa
kontrolę cukrui ir ryžiams. vo taikingumą, jis įsakė su
Taip pat panaikinta visoki laikyti karo veiksmus. Jei
uždarbių priežiūra. Nuomų komunistai norės, jie galės
kontrolės palieka, bet val j įeiti į parlamentą ir pasida
džios atstovai sako. nuomos ryti legale opozicine parti
ja. Bet jei komunistai no
greit bus pakeltos.
Prezidentas sako, dabar rės tęsti karą. jie bus kalti
kraujo praliejimo ir
gamyba ir ūkiškas gerbūvis del
armijos jau įro
priklauso nuo darbdavių ir Čankaišeko
dė,
kad
jos
yra stipresnės.
darbininkų mokėjimo susi
tarti ir kooperuoti, kad
krašto gamyba nebūtų truk Amerika Balsavo už
doma. Del pakilusiu kainų
Kepubiikonus
darbininkų---- organizacijos
kelia reikalavimus pakelti
uždarbius. Derybos tarp u- Praeitą savaitę, lapkričio
d., po visą Ameriką ėjc
nijų ir darbdavių jau eina. 5kongresmonų,
senatorių ir
Į prezidento Trumano pa gubernatorių rinkimai. Rin
si u 1 y m ą republikonams kimus laimėjo republikonų
bendradarbiauti, republiko partija. Naujame 80-tame
nų vadai atsiliepė pritarian kongrese republikonai turi
čiai. Jie sako, republikonai aiškią daugumą. Atstovų
kongrese stengsis dirbti su , rūmuose republikonai daprezidentu išvien ir bandys įbar turi 246 atstovus (turė
“susitikti
pusiaukelėje.” jo 192), o demokratai turi
Republikonai sako, jie nori 188 atstovus (turėjo 241).
bendradarbiauti su visais Senate republikonai dabar
patriotiškais
demokratais turi 51 senatorių (turėjo
kongrese. Koki bus naujoji 39), o demokratai beturi
kongreso ir prezidento po 45 (turėjo 56). Abejuose
litika, paaiškės tik po pla rūmuose republikonai turi
tesnių derv-frų ir susirinkus aiškią daugumą ir preziden
naująjam kongresui.
tas Truman turės derinti
savo politiką su kongreso
Ispanija Tariasi su dauguma.
Po 14 metų demokratų
Sovietų Rusija
valdymo, republikonų par
tija pirmą kartą gavo kon
Fašistinė Ispanija žada grese daugumą. Po visas
susitarti su Sovietų Rusija valstijas demokratai rinki
ir užmegsti su ja diploma mus pralaimėjo, tiktai “gi
tinius santykius. Tokie gan liuose šautuose” demokratų
dai jau senai vaikščioja, bet partija išlaikė savo viršeny
dabar ispanų fašistinėje bę.
spaudoje pirmą kartą pra Iš viso rinkimuose daly
nešama, kad susitarimas vavo virš 36 milionų bal
tarp Ispanijos ir Rusijos v- suotoju. Per visą Amerika
ra galimas. Sako, ideologi republikonai surinko 3 rainiai priešingumai negali lionus balsų daugiau, kaip
būti kliūtis susitarti.
demokratai.
Ne taip senai Sovietų Ru Kaip kongreso rinkimuo
sija susitarė su fašistuoian- se, taip ir vietinių pareigu
čia Argentina ir dar kartą nų rinkimuose republikona’
parodė pasauliui, kad Ru išėjo laimėtojai. Prieš rin
sija nevengia draugautis su kimus demokratai turėjo 25
fašistinėmis šalimis, jei Ru gubernatorius, o republiko
sijai toks susidraugavimas nai 23. Dabar republikona'
atrodo naudingas.
turi 25 valstijų gubernato
rius o demokratai tiktai 23
MIRĖ NUO MUŠIMŲ
ŽYDŲ TERORAS

Republikonų partijos dar
NESILIAUJA
buotojas laike rinkimu bu
vo primuštas komunistuo-’ Palestinoj žydų teroristai
jančio atstovo Marcantonio išsprogdino keliose vietose
rinkimų apylinkėje. New Haifos-Tel Avivo gelžkelį.
Yorke. Sumuštasis darbuo Žydai grasina pavartoti te
tojas. J. Scottireggio, da rorą ir Anglijoj. 5,000 poli
bar numirė ligoninėj neat cininkų dabar saugo Ang
gavęs sąmonės. Policiią da lijos karalių prieš galimą
bar įieško politinių bandi žydu pasikėsinimą. Saugo
tų. kurie Scottireggio pri mi ir kiti aukšti anglų val
mušė
džios pareigūnai.

(

^^LITHHANIAN WEEKLY

BEVINAS ATVYKO AMERIKON
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Kaina 6 centai.
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Farmeriai Nenori
Sovietų Reformos

Milionai Darbininkų Reikalaus
Vokietijoj rusų okupuo
Pakelti Uždarbius
toj dalyje buvo pravesta že

mės reforma. Dvarai buvo
suskaldyti ir išdalinti laukų Mainieriai ir Automobilių Darbininkai Jau Derasi —
darbininkams ir mažaže- Į Plieno, Gumes, Aliejaus Darbininkai Iškėlė Reikalavi.
mus — Ar Pasikartos Šių Metų Streikų Vilnis?
miams. Dabar praneša iš
Brandenburgo, kad ten dau
gelis naujakurių meta sa Karo Laivai Plaukia . Milionai Amerikos darbirp j ••
ninku, organizuotų į įvaivo žemes ir eina dirbti į į
1 UrKlJOn
Irias unijas, kelia reikalavimiestus, arba eina bernauti)
ma pakelti uždarbius ir
pas ūkininkus, nes negali
Amerikos
karo
laivai
lap;
pritaikinti juos prie gyveninaujai gautoj žemėj įsikur
GREAT BRITAIN'S ERNEST BEVIN BRINGS HIS WIFE
ti. Rusai įsakė greit praves kričio gale ir gruodžio pra- mo pabrangimo. Mainierių
ti žemės.reformą, bet ji bu džioje vėl plauks į Turkijos!unija ir Chrysler automobivo pravesta taip begalviš- uostus. Jie aplankys turkui lių dirbtuvių darbininkai
kai, kad naujakuriai nega- uostus Marmaras ir IzmirJjau veda derybas su darbvo jokios pagelbos įsikurti, o iš ten plauks į Graikiją iridaviais del uždarbių pakeneturi gyvulių, padargų, } kitus Viduržemių juros limo. Mainieriai reikalauja
sutiumpinti darbo dieną ir
sėklų ir negali pradėti gy uostus.
venti. Daugelis del to meta
Amerika Viduržemių ju įvesti penkių darbo dienų
žemę ir eina dirbti pas ki roje laiko gana stiprų karo savaitę bet nesumažinant
tus.
laivyną ir jau iš antro kar uždarbių.
Automobilių darbininkų
to Amerikos karo laivai lankys
Turkiją
ir
Graikiją,
kurl^^ja
kelia reikalavimą del
Francijoj Komunis
dabar politiniai vandenys y-Į' UZ( .a’ n.° Pnkelimo į/bė
tų Partija
ra drumsti. Valstybės
de-!n
^; Atjaus
darbininkai
_ *
rDllzoloiilG
nmorln
r\n
reikalauja
priedo
po 25c.
Stpiriausia
partamentas davė savo su
į
valandą.
Gumos
darbinin

tikimą, kad karo laivai lan
kai
reikalauja
po
26
centas
New Yorke prasidėjo da vienas keturių didžiųjų
Praeitą sekmadienį Fran kytų Turkiją ir Graikiją.
priedo į valandą. Plieno
valstybių užsienio ministerių pasitarimas. Šioj nuo cijoj buvo renkamas parla
darbininką’ savo reikalavi
traukoj yra parodytas Anglijos užsienio reikalų mi mentas. Ikišiol Francija tu
mus paskelbs gruodžio 15
Attlee Kaltina
nisteris Ernestas Bevinas. Viršuje jisai kalba Į mikro rėjo laikiną parlamentą,
dieną.
foną New Yorke; šalia io stovi jo žmona. Apačioje kurs priėmė konstituciją ir
Rusų Politiką
Iš viso astuoni milionai
jis stovi tarp dviejų Italijos atstovų, Quaroni iš kai išsiskirstė.
darbininkų
jau iškėlė ar
rės ir Nicoli iŠ dešinėaSekmadienio rinkimuose
Anglijos
ministerių
pir

kelia
reikalavimus
peržiū
1" - ■
stipriausioji Francijos par mininkas C. Attlee vienoje rėti darbo sutartis ir pakel
Gražios Kalbos ir Įsakė Pravesti Vo tija pasirodė korpunistų. Ji kalboje kaltino Rusiją ir ti uždarbius.
į parlamentą 170 jos vasalus, kad jie trukdo
Darbininkų organizacijos
kietijos Atnaeinimą pravedė
Ginklų Lenktynės
atstovų (turėjo 150). Krikš Jungtinių Tautų darbą, ke sako,
pragyvenimas pa
čionys demokratai, kurie tu- lia ginčus ir varo propagan brango ir vis dar eina branRusija pasiūlė Jungti-1 Amerikiečių
okupuotos rėj0 parlamente 157 atsto
Attlee vėl perspėjo ang gyn, o todel darbininkų gy
nėms Tautoms pravesti vi- Vokietijos dalies karinis vus, dabar turi 159. Dau dą.
kad dabar Anglija ne venimas blogėja. Šiais me
suotiną nusiginklavimą, ar-į viršininkas, generolas L. I). giausia rinkimuose nuken lus,
gali
nusiginkluoti, bet turi tais iškovotas uždarbių pa
ba apsiginklavimo sumaži Clay, perspėjo vokiečius tėjo socialistų partija, ji ne būti stipra
gerai ginkluo kėlimas pasirodė neužten
nimą. Amerika tam pritarė. Bavarijoj ir ^Viurtemberge, teko 26 atstovų ir dabar ta. Attlee irsako,
Jungtinės kamas, nes kainų kilimas
Jungtinės Tautos svarsto, kad jie pagreitintų Vokieti beturi tiktai 95 atstovus. I Tautos negalės dirbti,
jei nebuvo sulaikytas. Darbi
kaip čia nusiginkluoti.
jos apvalymą nuo nacių
rusai
ir
toliau
naudos
tą ninkų organizacijos mano,
Dar
tebėra
neaišku,
kaip
Generolas Clay duoda vo
tarptautinę
organizaciją
sa
 kad uždarbių pakėlimas ga
Tuo tarpu Rusija išlei kiečiams du mėnesius laiko susidarys naujoji Francijos
džia moksliškiems tyrinėji baigti atnacinimo darbą. valdžia. Komunistai, net su vo propagandai ir trukdys lima
padaryti nekeliant
mams, kurie daromi apsi Jei vokiečiai patys to ne sidėję su socialistais, parla visokį jos naudingą darbą. kainų, bet darbdaviai tą
ginklavimo tikslais, 6.300.- padarys, amerikiečiai imsi mente neturi daugumos, to
užginčija.
000,000 rublių, arba pagal to darbo.
del Francijos valdžia turės
Amerikos ūkis dabar vėl
KALENDORIUS
būti koalicinė iš kelių par
oficialų kursą 81,200,000,prieš didelį sukrėtimą.
Jau
septyni
mėnesiai, tijų, bet ar valdžiai vado
000. Amerika tokiam pat
JAU GATAVAS stovi
Jei
derybos
tarp unijų ir
moksliškam
ginklavimosi kaip amerikiečių zonoj pa vaus komunistai ar kuri
darbdavių
nepasiseks,
dar
tyrinėjimui išleidžia $801.- tiems vokiečiams yra pa nors iš dešiniųjų partijų,
“Keleivio”
Kalendorius bininkų unijos skelbs strei
000,000. Rusija laiko daug vestas darbas išrankioti iš dar nėra žinoma.
1947 metams jau gatavas ir kus ir per visą Ameriką vėl
didesnę armiją, negu Ame valdžios įstaigų ir ūkiškų
šią savaitę bus išsiuntinėtas persiris streikų banga. Ar
rikos ir Anglijos armijos organizacijų nacius. Tuo
KARALIUI NĖRA
visiems, kurie buvo iki šiol timiausiomis savaitėmis pa
sudėtos į krūvą. Ginklavi tikslu yra Įkurti “atnacini
jį užsisakę.
VIETOS
sirodys, kaip derybos seka
mosi lenktynės jau eina, o mo teismai.’ kurie valymo
Kas d a nėra užsakymo si.'
kalbos apie nusiginklavimą darbą turi atlikti. Bet ame Buvęs Anglijos karalius, davęs, prašome dabar tatai
rikiečiai. pastebėjo, kad vo kuris dabar vadinasi tik padaryti. Kalendorių gali
vra tik kalbos.
VIETOJ PLUNKSNOS
kiečiai baudžia mažuosius “Duke of Windsor,” šiomis ma užsisakyti prisiunčiant
VALDYS PLŪGĄ
nacius, o didžiuosius palie dienomis buvo sugrįžęs An- prenumeratą už “Keleivį,”
PABRANGO AUTOMO
ka jų vietose.
glijon ir, įėjęs per užpaka ir galima prisiųsti užsaky
BILIAI
Sovietų Rusijoj, Dono
lines duris pas darbiečių mą atskirai.
kazokų
srityje 5.500 kol
APSAUGA NUO ŠALNŲ? premjerą Attlee. prašė, kad
Kalendoriaus kaina — 50
General Motors skelbia,
chozu
raštininku,
buchalteįam duotų “džiabą.” Jis centų.
kad jų automobilių kainos
Užmokestį galima pri rių ir kitokių plunksnos dar
norėtų būti kokios nors ko
nukeliamos 100 dolerių. Ge
lonijos gubernatorius. Bet siųsti grynais pinigais, bet bininkų pasiųsti dirbti į
neral Motors aiškina, kad
socialistas Attlee atsakė ne jie turi būt gerai suvynio laukus. Valdžia sako, kol
kainų pakėlimas automobi
priviso perdaug
turįs jam jokios vietos. Ir ti arba suklijuoti tarp dvie chozuose
liams yra neišvengiamas
parazitų
biurokratų...
Windsoro kunigaikštis išė jų popierėlių, kad nepradel padidėjusių gamybos iš
plėštų voko.
jo nieko nepešęs.
laidų. Taip pat pakėlė kai
Bet saugiausis būdas pi
nas 100 doleriu ir Crosley
‘Keleivis” bus
Negana to, kad buvęs ka nigams
siųsti
yra
money
or

Motors dirbtuvės iš Cincinralius negavo jokios tarny deris, arba vadinama pašto
$3.00 metams
nati. Ford ir Chrysler savo
bos, Londono vagys dar ap nota (Postai Note), kurią
automobilių kainų dar ne
vogė io amerikietę žmoną galima pašte nusipirkti.
Kad ir labai nenorėdama,
pakėlė.
nukniaukdami $80,000 ver
Galima
taipgi
prisiųsti
“Keleivio”
administracija
tės jos brangmenų.
mokestį ir pašto ženkleliais yra priversta kelti laikraš
PRASIDĖ IO COMMUNIDuke of Windsor, kuris tik prašom nepirkti dideliu čio kainą, nes popiera ir
TY FUND VAJUS
del moters neteko Anglijos štampų. tokių kaip 25 ai kita medžiaga pabrango be
sosto, dabar vėl sugrįžo su 50c. Mums parankiausi paš veik dvigubai. Po Naujų
to ženkleliai yra po 3 cen Metų “Keleivis” kainuos
ja Amerikon.
Po visą Ameriką prasidė
tus.
Michigar."
žemės
ūkio
metams lygiai $3.00 Jungti
jo
labdaros
sukelti
_ •__
• ///'vajus
■'«
• . «„ ■*pi-1
SUĖMĖ 127 KOMU
Paaiškinsime da vieną nėse Valstijose, o Kanado
mgams į “Community” ir kolegijos inžinieriai išrado
dalyką: siunčiant pinigus je ir kitose šalyse — S3.50
NISTUS
panašiais vardais vadina- aparatą, -turis apsaugoja
už Kalendorių kartu su metams.
mus fondus. Pinigai eina daržus ir - ' 5 nuo šalnų,
prenumerata
New Orleans komunistu “Keleivio”
Manome, kad musu draušalpos darbui Amerikoje ir Jis yra oi
’jamas žiba_
i
_______
.
__
□
__
užsieniuose. Bostone į va- lu ir gamina nfra-raudoną mitinge kilo triukšmas ir, būtinai reikia pasakyti, kadrai skaitytojai del toneprojaus darba stojo 40,000 sa- šilimą. T
aparata esą peštynės. Policija nuvykusi norit Kalendoriaus: nes iei testuos, nes padėtis yra aišvanorių darbininku. Daug galima pastatyti už $85. ir į mitinga suėmė 127 mitin- tas nebus nurodyta,tai visa ki visiems.
savanorių dirba ir kituose jis apsaugos
vieno akro ro dalvvius ir tardo juos suma bus įskaityta į laik-!
Su pagarba,
miestuose.
.'plota.
del kėlimo riaušių.
raščio prenumeratą
“Keleivio” Administr.

i
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Poslapis Antras

GOERINGAS J ŽEMĘ, COVENTRY IŠ ŽEMĖS

‘Grand Old Party” Balne

VAJAUS SUNKUMAI į tas asmuo parašo, kad ir be ■
______
vertės dalyką,—viskas gerai.
_
r-, *• i
- Bet paprastus darbininkus tai

Išverstų Kailinių Baubas

Pereitų rinkimų dieną ko
Lapkričio penktą musų
munistų “Laisvės” peckeliai
šalies
piliečiai
ėjo
prie
bal

Draugas F. Šimkus
reikia išjuokti išniekinti»
savimo urnų, jie rinko se savo laikraščiui rašė tokį
Rhinelander,
Wisconsm,
j
natorius, kongresmenus ir “strymer”:
mums rašo del Amerikos; "Bet nepaisant tos paniekos,
“Republikonų
politika
kitus valdininkus.
Lietuvių Tarybos paskelbto to išjuokimo, mano minčių ne
gresia
krizių
iidiktatūra
—
Balsavimo daviniai jau
vajaus sekamai:
; pakeis. Aš moku išlaikyt sasako
Wallace.
”
žinomi — laimėjo Grand
__A
.
..
i
vo užimta pozicija, nes nesu
“Apie tuos 250 tūkstančių
'
.....
Old Party (GOP), republi- Wallace lupomis “Lais
. "
,.
~
, • buvus nei sklokoi. nei kokio j
doleriu A. Lietuviu Tarybai
..
.. „ ;
vė” ragino piliečius nebal
konai.
sunnkti del Lietuvos vadavi•
iAštuoniasdešimątji kon suoti už republikonus, bet...
nu nenuverciau, bet visa laimo, tai as nemisliju, kad tą
•
.
.-.
gresą — senatą ir atstovų Ir “strymeris” ii- pati ži
’
,
> ka buvau ištikima darbininku
galima bus padaryti ir dar į
butą — kontroliuos repub- nia pateko į lapkričio šeš
judėjimui. Nepaisant lyderių
tokį trumpą laiką. Aš jau kolikonai. Demokratas prezi tos laidą — jau po rinkimų
išjuokimo, jau manęs i fašis
lektavau ir žinau. Man dešim
dentas Truman bus jų “ne- ir kaip tas vokiečio šauks?
tų pusę nepastums. Taipgi re
tį sykių geriau mėšlą kabinti,
Įkalintas belaisvis.”
dakcija turi pilną teisę pada
tas po pietų...
kaip pinigus kolektuoti. Ko
ryti pastabą asmeniui, jeigu
“Too late and too little,”
Istorija pasikartojo. Po
aš prisiklausiau, tai negaliu
nenori jo raštus talpinti.’’
pirmojo pasaulinio karo de sako amerikonas. Mes ga
nei apsakyti. Daugumas pasa
mokratas Wilson buvo re lim pasakyti tiek:
ko:—Bile man gerai, o aš su
“Viršūnių draugai” gavo
publikonų supančiotas: da
Kad ir po laiko, bet “Lai
kitais nesirūpinu, ir manęs lupti iš ‘‘paprastos darbi
bar
tokio
likimo
susilaukė
svės” kraudė demonstravo
juk niekas nesušelpia’.”
ninkės” ir tai iš tokios, ku
demokratas Truman.
išverstų kailinių baubą, tik
aviacija
buvo
nušlavusi
nuo
žemės
paviršiaus.
ri niekada neabejojo del
Amerikos Lietuvių Tary Stalino linijos teisingumo,
Taigi, “Grand Old Par be “posliestvos.” Brooklybos vajus del 250,000 dole kuri niekada nesirgo “bur
draugų: Brooklyno J. Ur ty’’ balne. Kurlink ji vai nas nenusigando, jis ir ne
rių musų sąlygoms atrodo žuazinėmis”
bono pagerbimo bankieto ruos savo politikos žirgą? sijuokė.
pažiūromis,
sunkiai įvykdomas. Drg. F. “sklokomis” ir panašiomis
Nedera spėlioti. Pagyven Bėga nuo Stalino “Saulės”
komiteto—$104.84: K. BuŠimkus teisingai iškėlė, ko nedorybėmis.
kaveckas iš Cliffside, N. sime ir matvsime.
Iš Berlyno atėjo tokia ži
dėl toki suma atrodo perdiAmerikos rinkimus laimė-Į to prisidėjo ir Maskvos re J-. - ??; Mrį,K’ Skuzj"s-1 Liberalizmo Sutemos
nia:
delė. Lietuvių viešąjame
Lietuviškų bolševikų ly
republikonų partija. Se komendacija. Rusijos val kiene iš Brooklyno — $2. į
“Iš rusų okupuotos zonos
darbe, musų kultūros ir po deriai turėtų sarmatytis ir jo
Vienas dalykas tačiau
Visiems
aukavusiems
ir atstovų rūmuose re- džios radio “patarė” Ame
atbėgo
būrys vokiečių ko
litikos darbe, teisybę pasa iš sarmatos turėtų tuoj pat nate
gavo daugumą. rikos gyventojams rinkti draugams tariame širdingą aiškus. Šie rinkimai Įrodė, munistų. Berlynan atbėgu
kius. dalyvauja tiktai labai važiuoti i šiltąją Floridą publikonai
kad Amerikos liberalizmas
Bet Amerikos administraci CIO remiamus kandidatus, ačiū.
maža dalelė lietuvių. Dau daryti atgailą. Ten jie at ja.
gyvena krūtingų sutemų lai sieji bijo, kad bet kurią
o amerikiečiai tuo “patari
iki
1948
metų
preziden

naktį į jų namus neįsiveržgumas viešaisiais klausi prastų “buržuaziniai galvo to rinkimų, palieka demok
kotarpį.
” nepasinaudojo ir lygmais visai nesidomi, o todėl ti” ir išmoktų gerbti nusi ratų rankose. Kyla klausi mu
Tas liberalizmas nepajė tų NKVD (čekos) agentai
tyčia balsavo prieš Mask-l
ir į bendrą darbą nesideda. pelniusias eilines Stalino mas, kaip administracija vos nurodomus kandidatus.
gia išsinarplioti iš “dviejų ir neišvežtų į šiaurę, kaip
F.
Shimkui,
Rhinelander,
tą jie padarė su šimtais vo
Jei $250,000 galima bu davatkėles. Kažin ar never derins savo politiką su kon Ar Maskva tyčia, ar per
Wis. — Į Tamstos klausi partijų sistemos” pakulų. Ir kiečių specialistų.”
tų paskirstyti tarp visų lie tėtų Įkurti Floridoj bolševi greso dauguma?
kvailumą atliko demokra mus atsakome paeiliui: 1) republikonai Stassen’ai ir
tuvių, išeitų mažiau, negu kų lyderiams sanatoriją, ar
Ot Jurgut, ir devintinės!
tams toki “meškos patama- Lietuvos pirmas preziden demokratai Wallace’ai pa
po vieną doleri kiekvienam. koki vėžio institutą? Ką
Demokratas
senatorius vimą,” pasakyti sunku. Yra tas buvo Antanas Smetona. sidarė senai atgyventų tra Maskvos parapijonai bėga
Vajus praeitų bematant ir mano apie ta paprastieji Fulbright iškėlė sensacingą dvi nuomonės: viena sako
Jį paskyrė tai vietai Lietu- dicijų nevalninkai. ir visiš nuo Stalino “saulės”...
pinigai butų sukelti be jo Stalino sliekai?
pasiūlymą, kad prezidentas Maskva per didelį_ dumunų vos Taryba 1919 metais ir ki bejėgiai.
Bėgtų iš “rojaus” ir lie
kių sunkumų. Bet, nelaimei,
Dar blogiau. Wallace ir
Trumanas
paskirtų
republi-Į
Įsikišo
i
Amerikos
rinkimu?
jį
s
buvo*
prezidentu,
kol
sutuviški
Maskvos parapijo
vajaus darbas ir pinigų su
jo kraudė nuslydo į beprinkoną
V
alstybės
sekretoriųj
ir
pakenkė
demokratams,
§irinko
Steigiamasis
Seimas
AMERIKA
PASILAIKYS
nai,
jei
tarp
Kauno ir Ber
kėlimas gula ant mažos da
cipinį plepėjimą. į maldvir
pasitrauktų
iš
savo
vie!
o
kita
nuomonė
sako,
Mas1920
metais.
Seimas
išrinlyno nebūtų didelio karkly
PACIFIKO BAZES
lelės lietuvių, gula ant tų.
tos. Tada Valstybės sekre- kvos diktatoriai tyčia nore- ko prezidentu Aleksandrą mą pasaulyje aršiausios dik no. kurį yra apsupus randokurie supranta viešojo dar
torius užimtų prezidento jo pakenkti demoKratams.: gųjjgingjų kurs išbuvo toje tatūros.
bo reikšmę ir dedasi prie
Tai buvo negudrus ir jo noji armija.
vietą
ir
visa
administracija;
kad
prie
valdžios
prieitų
re-J
v
į
e
t
o
j
e
jįį
1926
me
tų
biržePrezidentas
Truman
ir
visuomeninio darbo.
['Amerikos atstovas UN man tuoj pat pereitų Į republi-Į publikonai. Juk kadaise • ]į0 mėnesio. 1926 metais sei- partijai žalingas manevras. Mokslas “Pagal Liniją”
Pagalios, šie rinkimai įLietuvos mokyklose pra
Lietuvių Amerikoje yra datų komisijoj, J. F. Dul- konų rankas, o demokratai j Maskva ir Hitleriui padėjo mas išrinko prezidentu Dr.
rodė.
kad
Wallace
’
o
busteri
galėtų
bandyti
atsigriebti
Įsigalėti,
nes
Stalinas
manė.
vedama
“nauja linija.” Ma
gana daug. Bet lietuviška les. sako. Amerika pasilai
KazĮ Grinių, kurs išbuvo to
“
PAC
”
—
Politinės
Akci

kad “po Hitlerio mes’”
skvos pastatyti komisarai,
me darbe, viešąjame visuo kys Pacifiko salas, kurias 1948 metų rinkimuose.
je vietoje iki 1926 m. gruo
jos
Komitetą
—
baigia
su

Tas pasiūlymas vra gana
didžiumoje rusai, sako:
meniniame gyvenime daly ji per karą atėmė iš japo
džio 17 d. Po to Lietuva tu
Amerikos
užsieniu
politigriaužė
stalinizmo
bacilos.
nepaprastas,
nes
visoj
A“Vaikučiai ir studentai,
vauja tiktai labai mažas nų. Einant pasaulyje gink
rėjo nerinktą prezidentą
Jo
talka
buvo
tik
meškos
=r^njo.r;iarneb«:
reikia mokytis taip, kaip to
nuošimtis. Čia yra didžiau lavimo lenktynėms ir atida
reikalauja jūsų partija ir
sias musų silpnumas. Mes vus Rusijai (Jaltos susitari vo tokio atsitikimo, kad ikišiol buvo abejų partijų tmetais pasitraukė
pasitraukė iš Lietu- talka.
vyriausybė.
Reikia išlaikyti
prezidentas
butų
pasitrau

me)
Sachaliną.
Kurilų
saNaujų
Laikų
Pionieriai
turime ir organizuotų lietu
vos ir, atvykęs Amerikon,
remiama.
Toki
ji
gieičiauvių, kurie ranka moja Į vi- las ir du Kinijos uostus kęs.
gaisre Cleveland. O.
Pirm kiek laiko Amerikos musų partijos liniją”...
siai ir paliks, tik gal pasi žuvo
sokius vajus ir bendruosius (Dairen ir Port Artūrą) sa2)
Surinktus
pinigus
Lie

O kai dabartinė “linija”
Republikonai. kaip ir de darys žodžiais kiek “kietes tuvos našlaičiams gelbėti krantus pasiekė 48 estai. Jų
reikalus. Turime ir organi- vaime buvo aišku, kad Apasikeis
— kas tada?
’’ Prie izoliacionizmo re reikia siųsti Į Bendrą Ame partijoje buvo daug mote
zacijų, kurios viešąjame lie- menka pasilaikys Pacifiko mokratai. i rinkimus ėjo be nė.
Bus paprasta “diela” —
nebegrįš, nes rikos Lietuvių Fondą tokiu rų ir vaikų.
tuvių gyvenime faktiškai saleles ir turės ten kariškas aiškios programos. Dau publikonai
senieji
komisarai “k stien
Jie
atplaukė
'
vargingais
izoliavimasis nuo pa adresu: United Lithuanian
nedalyvauja.
[bazes. Tokios bazės tose giausiai garainami republi dabar
kie,
”
o
nauji naują “liniją”
žvejų
laiveliais,
gelbėdami
butu ne tiktai trum Relief Fund of America, 19
Todel ir ALT paskelbto salose jau yra ir Amerikai konų reikalavimai buvo to saulio
skelbs.
politika (kaip ji W. 44th St., New York 18, savo gyvastis nuo bolševi
vajaus pasisekimas pareis belieka jas palaikyti. Ta kie : Panaikinti visokia iš paregiška
buvo
ir
seniau),
bet ir pra- N. Y. ir pažymėkit, kad pi kiškų “laisvintojų.”
laikų užsilikusią ūkio
Ar Girdit, Bimba Kenčia!
nuo to. kiek veikėjai suge proga Amerikos atstovas karo
Tuoj po to Anglijos kran
kontrolę,
gal
tik
išskyrus
ktiškai
butų
neįmanoma
vybės išjudinti platesnius lie Jungtiniu Tautų mandatu nuomas: sumažinti taksus j kinti. Amerika, ar ii nori nigai skiriami Į Lithuanian tus pasiekė septyniolika la Amerikos lietuvių kąnratuvių sluoksnius, kiek bus (trusteeship) komisijoj, J. 20%; subalansuoti valsty- ar nenori, vra pasaulio cen- Orphans Fund. Taip siun tvių. Ir jie mažu laiveliu pa nistų “fiureris” Bimba pra
pinigai nepražus ir iš bėgo iš bolševikų “rojaus.” virko, jis labai kenčiąs.
sugebėta sužadinti nieko ne F. Dulles, sako:
tre ir negali “atsiskirti” nuo čiami
BALF
gausite pakvi
veikiančias organizacijas. “Jei Jungtinės Tautos nepri bės biudžetą: išleisti įstat'y- to
Skaitykite:
pasaulio. Izoliavimosi li tavimą,centro
mą
ginčams
spręsti
tarp
Tai
naujųjų
laikų
pionie

kad
pinigus
priėmė.
Kudirkos “kelkite” dar ir pažintų Amerikai mandato to
“Jau antri metai po di
ga dabar serga Wallace ti Pinigai galima siųsti čekiu riai. tai žmonės, kurie nebi
šiandien tebėra reikalin se salose, tai kalbamos teri darbininkų ir darbdavių. po liberalai.
džiosios karo audros... Kaip
Šitas paskutinis republiko
jo rizikuoti savo gyvastimis. . ilgai dar kentėsime po sun
ar money orderiu.
giausias mums žodis.
torijos pasilieka ir toliau da nų reikalavimas gali pasi
J. D.
---------------I 3) Jei rinksite pinigus Pabėgėliai atsivežė papil kia ginklų našta?”
bartinės administracijos val rodyti “karšta bulve.” ku
gelbėiimo reika- domų žinių iš anapus “ge
iį Lietuvos
Esą. karo metu buvo griedžioje.”
rią sunku bus suvalgyti.
SLIEKIENĖS PAMOKS
lui. tai juos reikia siųsti į ležinės užlaidos.” Jos yra kas apie tai kalbėti, bet da
Republikonų programa pa
LAS LYDERIAMS
Amerikos Lietuvių Tarybą. baisios: bolševikiški oku bar — didelis griekas tylė
Trumpai ir aiškiai. Kur aiškės tik vėliau, kada pa
Čekius ar money orderius pantai ir dvasiniai ir fizi ti.
Laiškas Redakcijai
reikalas eina apie Ameri tys republikonai ją savo
reikia išrašyti M. Vaidyla niai naikina Pabaltijo tau
Lietuvių komunistų “ly kos saugumą. Jungtinių tarpe išsiaiškins.
Gerbiamieji:
Kas čia darosi? Kame da
vardu
ir pasiusti tokiu ad tas!
deriai” gavo širdingai lup Tautų sutikimas ar nesuti
Juozapui Urbonui pager
lykas?
Ar ilgai maskvinis Čenti iš tikiu tikriausios prole kimas neturi jokios svarbos.
Demokratų partija rinki bimo bankietas 35 metų jo resu: Lithuanian American
Visai paprastas. Bimbai
tarės, E. K. Sliekienės, tos Amerikos atstovas čia aiš muose susmuko del savo ne veiklos kriaučių streikuose, Council. 1739 So. Halsted gis Kanas terorizuos Euro- nesunki Maskvos ginklų
cps ir Azijos tautas? Kada našta, jis nori, kad demok
pačios, kuri nesenai persi kiai pripažįsta, kad Jungti vieningumo.
Prezidentas jau atsibuvo, spalių 26 d., St.. Chicago 8. III.
bus teisiami raudonieji ka ratijos nusiginkluotų...
kėlė gyventi iš Pittsburgho nės Tautos yra tik teatras, Trumanas, nors ir turėjo 1946 m., kun. N. Pakalnio PATEKO J VALDŽIĄ
ro kriminalistai?
Į saulėtąją Floridą ir iš ten bet ne koks tai tarptautinis kongrese daugumą, bet su parapijinėj svetainėj. Ban
A-h a, butų gerai, jei taip
aprašė šiltosios Floridos vi autoritetas. Tas pats atsto kongresu negalėjo dirbti. kietas labai puikiai pavyko
Spiria, Net Į Dantis
butų. Ir “draugui” Bimbai
sokius malonumus.
vas dar pridėjo, kad į A Iš prezidento kadaise siū ir nuo bankieto liko $209.69
nereikėtų
bijot policmano
Vienas
laikraštinis
pliuš

E. K. Sliekienė barasi ir m.?likoTs
Pacifiko lytos plačios įstatimdavys- Juozapa? Urbonas, pasi
—
“
lygintų
svietą.”
kis
Brooklyno
“
Vienybėje
”
Jungtinės Tautos ne tės programos, demokratų taręs su bankieto rengimo
dejuoja, skundžiasi ir kalti salas
rašo:
“Kad tu, gude, nesulauk
siųsti savo kariškų partijos valdomas kongre komitetu, nutarė tuos atli
na. Ji giria savo ištikimy galės
“Tėvas Trumanas, paga tum — nebus, kaip tu no
kontrolierių,
nes
tos
salos
sas
priėmė
tiktai
vieną
pun

kusius
pinigus
padalyti
tar

bę Stalino saulei ir spjau yra strateginės ir todėl nie ktą — pavarė laikrodžius pe musų Amerikoj labiau
liau, davė mėsos, bet savo ri!”
dosi į Pruseikų ir panašių kam nebus prieinamos. Jei vieną valandą atgal. Visa siai mėgiamų savatraiščių,
kalboje liepė padėkoti relyderių buvusius nukrypi Jungtinės Tautos priims vi kita programa paliko gulė tarp katalikų* srovės “Ame
publikonams, kurie turėjo Musų Kalendorius
mus nuo Stalino tiesios suotiną ginklavimosi kont ti kongreso archyvuose. rikos” ir socialistu srovės
pakankamai drąsos ispirti
Sekamą savaitę bus ga
“zigzaginės.’’ Ji sako:
OPA
į
...
dantis.
”
tavas “Keleivio” Kalendo
rolę ir sutars planą atomi Demokratų partija buvo su “Keleivio.”
Tiesa, republikonai spar rius 1947 metams.
Kaip nutarta, taip ir pa
“Bet musų viršūnių draugam niams ginklams kontroliuo aižėjusi : pietinių valstijų
Kalendorius jau atspaus
dėsi, jie palaidojo Kainų
nepatinka todėl, kad mes esa ti. tada, žinoma, ir Pacifiko demokratai daug daugiau daryta. Malonėkit priimti'
Administracija. Bet ko tam dintas, bet reikia viršelių,
me paprasti darbininkai. Bur salos atsidarys kariškai kon linko į republikonus, kaip į tuos musų pinigus, kurių;
reikia įrišti ir padaryti eks
žmogui taip džiūgauti?
žuaziniai žiūrint, tiem drau trolei. Bet iki to laiko tos šiaurės didmiesčių demok kiekvienam* laikraščiui' išei-’
pediciją pirmiesiems jo abdgam negarbė, kad ir mes ga salos bus tiktai Amerikos ratus. Per 14 metų prie val na po $104.84.
Nuo saito paleistos kai nentams.
džios demokratų partija
lime nuvažiuoti kur nors to žinioje.
Su pagarba,
nos dabar spardo jo paties
Tai bus padalyta šią sa
J. Buivydas.
“nusidėvėjo” ir gavo iš bal
liau ir aprašyt savo įspū
dantis!
Naujas
čili
respublikos
vaitę.
Rimtame
klausime
Jung

suotojų “spraktį.”
Rengtojo Bankieto Komi-1
džius.
prezidentas Videla pasky Amerikonui yra- žinomas
tinės Tautos yra niekas! O
Kalendoriuje yra daug fr
teto
Sekretorius.
toks posakis: “vanity fair.” naudingų informacijų. Ku
“Kiek daug pastabų rašyto tuo tarpu kiek mes girdiAmerikos rinkimai buvo
rė
šitą
komunistą
į
savo
ka

Brooklyn, 1946 m..
jai užima laikraštyje vietos, me visokių dievobaimingų skaudus smūgis CIO Politi
binetą kaip susisiekimo ir Lietuvių kalba ir šia proga rie jį užsisakys, nesigailės
Lapkričio 6 d.
rašydami apie kokį sau nepa- dūsavimų apie tai, kaip nės Akcijos Komitetui. To
viešųjų darbų ministeri. Jis jį reikėtų išversti šitaip:
sumokėto pinigo. Kaina tik
tijjfcamą asmenį, tai viskas gc- Jungtinės Tautos
išganys
■
Tai ~
komiteto remiami kandida l Aukų “Keleivio” namui vadinasi Carlos Contreras Driskius džiūgauja nete- 50 centų.
St. Strtttfft. <
rai. Arba Šiaip koks tituluo-' pasaulį...
tai rinkimus prakišo. Prie išpirkti gavome iš sekamų Lobarco.
kęs paskutinių kelinių...

Pastabos Po Rinkimu
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne

Manchesterio lietuviai po
litikoje nieko neveikia. Tu
rime kliubą, bet jis gyvuo
ja tik iš vardo, o politikoje'
visai nepasireiškia. Gal del
to mažai lietuvių dirba ir;
prie valdiškų darbų. Du lie-'
tuviai dirba vietos pašto ĮS-j
taigoje, vienas dirba už rastininką teisme ir vienas lie
tuvis protarpiais dirba mie-;
sto įvairiuose darbuose.
Lietuvio gydytojo čia ne
turime. Jei atvažiuotų ga
bus gydytojas, galėtų čia
padaryti neblogą pragyveni
mą.

GENGSTERiZMAS VOKIETIJOJ

KAS SKAITO, RAŠO

TAS M ONOS NEPRAŠO

Detroito Naujienos

Lapkričio 3 d. J. Tam-j kai pasišiaušę, veidai ikri
Bus šauni Vakarienė
Nors buvo nemaži inikukaus sūnūs Edvardas vedė' tę. Damų poakiai juodi. Ką
mai, nors pragyvenimas bu
Šį ateinantį šeštadieni, vo brangus, bet tada darbi
p-lę Fh. Fratianni. Vestuvių jus ten, chicagiečiai, padaArmono salėj įvyksta šauni ninkai dirbo ii- laukė perga
pokilis buvo Forest Hill sve rete tiems musų “akto
vakarienė. Rengia ją LSS lės, kurios laukė ir vkas laitainėje. E. Tamkus tarnavo riams”?
116 kuopa. Vakarienės pra- svasis pasaulis. Durbinin.kai
karo laivyne ir dalyvavo ke į Aš jau nelabai simpatidžia 7 vai. vakare. Armono tikėjosi su pergale laisviau
liuose mūšiuose su japonais. ’ zuoju tam bolševizmui. Bet
salės adresas yra 2386 24th ekonominiai ir finansiniai
Ties Okinav.a jo laivą ja visgi ir jie yra žmonės. Jie,
Street.
gyventi. Bet kas atsitiko kaponai nuskandino, bet Ed kai vyko i Chicagą, tai bu
Vakarienė bus smagi, šei- rą laimėjus?
vardas išliko sveikas, nors vo riesti vyrai, damų veimininkės stengiasi pagamin-j Su pirma pergalės diena
ir prisiėjo kelias valandas; dai rausvi, akys šviesios. 0
i
dabar
tikra
kvaraba
apseti
gardžių valgių. Po vaka-;fonai fabrikantai išvarė
plaukioti vandenyje.
i do. Gai būt jie ten toje Chi
rienės smagus pasilinksmi-’darbininkus lauk iš dirbtuJaunavedžiai turėjo
cagoje ant barikadų revonimas.
Kviečiame neužmirš-i vių. Per karą nors ir buvo
daug pažįstamų, tad Į ..-N, liuciią kėlė? Gal Grigaiti
ti
laiko
ir vietos, šį šešta-’trukumų, bet darbininkas,
Iš lietuviškų laikraščių
vestuves suplaukė virš J1*’1-! su šimučiu bombardavo?
dienį. 7 vai. vak.. Armono-dirbdamas ilgas valandas,
čia daugiausiai pareina
šimtų žmonių. J. Tomkus,
svetainėj. Malonėkite alsi-’visgi galėjo suvesti galus su
“
Keleivis.
”
Ji
galima
pirkti
į
jaunavedžio tėvas, iš ama Jeigu musų komunistiški
lankyti.
B. K. ’ galais. Bet kaip karas nasiant News Stand. Antrą!
to prosininkas ir dirba prie “aktoriai,’’ kaip jie sako ir
baigė, daugumas darbinin
kriaučių. Edvardas dirba butų tik “teatrus
teatius lošę,” tai vietą užima “Naujienos,” o*
Detroitas Apsiniaukęs
kų buvo atleisti ir t o 2 ar
krautuvėje pas savo uošvius.i jie nebūtų taip sukoneveik- paskui jau eina “Tėvynė,”
Debesimis
3 mėnesius nebuvo šaukia
“
Garsas.
”
Pareina
keletas
Pokiliui baigiantis, jaunieji ti ir išvarginti. Kiti sako. kopijų ir Stalino laikraščio,
Didžiuosiuose
De roito mi atgal į darba, o kai ku
išvyko medaus mėnesi pra- kad jie ne “teatrus” ChicaČia vaizdelis is Vokietijos Frankfurto. Prie šali fabrikuose darbininkai ne rie ir šiandien dar nesulau
bet to ta voro vietiniai lie
leisti.
goj lošė, bet tranšiejus ka- tuviai
skaityti. Lie-i gatvio guli vokietys, kurį nušovęs “juodosios rinkos” rimauja. Kodėl? Atsakymas kė pakvietimo grįžti i dar' sė, kad apsaugoti “Vilnį” tuviški nenori
ruskeliai savo laik gengsterisiš išvietintųjų žmonių tarpo. Jis nešęs kon vra aiškus ir trumpas ir.bą. Daugelis turėjo jieškoti
Gimnastikos Kliubas Ren nuo “soeialfašistų.” Sakonešioja po stubas ir trabandą ir,~ pamatęs policiją, ėmęs į ją šaudyti. Vie kiekvienas protaujantis žmo darbo kitur, o ravės cterfeo
giasi Baliavoti
1 ma, “Vilnis” pradėjo pra- raštį
šūvis užmušęs policininką, o kitas pataikęs visai gus, o ypač darbininkas, ra- turėjo apsiimti d j r? t? už žeMusų gimnastikiečiai kas rasti teritoriją po teritori- siūlo skaityti. Kai kurios nas
Ii trumpai ir aiškiai atsaky- mesnį mokesnį ir bE iesnėneinteresuotam praeiviui.
šeimininkės
žada
kada
nors
meta suruošia iškilmes pa jai, tai užtad brooklyniškio
ti.
se darbo sąlygose.
vaišinti ir pasilinksminti su vaisko reikėjo jos moralo tiems ruskeliams paimti lie
Paimkim
musų
Gyvenimo
Darbininkai, kurie buvo
savo frentais. ta jie daro ir kritimą sulaikyti. Gal būt tuvišką šluotą, kad nelan LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO prieš du metus, kada dar pašaukti i darba tose pačiošiemet. Lapkričio 24 d. bus tame ii- yra šiokios tokios džiotų taip dažnai.
ėjo karas. Amerikos darbi- se dirbtuvėse, irgi atsidūrė
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
—o—
šauni to kliubo parė. Tikie- tiesos.
ninkai tada dirbo nasišven- sunkesnėje padėtvie. kaip
Dar žodis apie musu kotai nebrangus, tik $2.50.
Socialistų Detektyvas.
operatvvą. Kadaise, kol ko Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos tę ir su pasiaukavimu, kad karo laike. Pavvzdžiui. darPas. kliubiečius reiktų nuei
apgalėjus priešą, kad apry-jbininkas mašinistas mechaKonsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajiešti, nes jie paremia musų lie Iš Dariaus Girėno Pamink operatinė svetainė turėjo
nus Amerikos laisve ir kitųjnikas, kurs gavo SI.60 į vakojimų
pabaigoje.
Konsulas
praneš,
kas
daug skolų, tada lengva butuvišką judėjimą.
lo Komiteto Veiklos
nekaltų tautų nepriklauso- į landą, buvo atkviestas prie
jų pajieško ir iš kur.
Frenkas.
Šiemet
Dariaus-Girėno vo kooperatyvo valdybą pa
mybę.
,
i tokio pat darbo, bet už
Bet dabar, kada sko Adomaitytė Malvina, duktė Prano.
diena buvo minėta pikniku, keisti.
Dambrauskas
(
Dambro
?)
----------------------------------i
$1.50
į valanda Mašinų oAntalos išmokėtos, tai valdyba Šiaulių vai., gyv. Chicagoje.
nas, gyv. Chicagoj. Lankėsi I.ietuAkelis. Antanas ir Marė (Rama voje pas brolį, netoli Panevėžio.
F. Šimaitis Parsivežė Stirną Įvykusiu rugpiučio 31 die vis ta pati. Jei kas pasiūlo
ki,} vai.. Vilkelio ap.. aiba jol ’ gftoriai, kurie šaudavo
Klaščiaus Clinton Par, . -. .
, nauskaitė), New Yorko apylinkėje Daukantai, gyv. Chicagoje.
vaikai.
. i$L4o, buvo pastatyti prie
F. Šimaitis, kriaučių kon- ną,
ke. Maspethe. Rimtesnės Pakeistl vieną ai Kitą vai turėjo ūkį.
Davalga Liudvikas.
Jucius
Mykolas,
ir
jo
žmona
\,atraktorius, buvo išvykęs Į
dybos narį, tai ir visi kiti Alekna Karolina ir jos vaikai: Jo Davaigaitė (Benkienė) Marcelė, siliauskaite, duktė Povilo, is lant-Į tokio 1pat da’bo, bet PY
lublikos
nedaug
atsilankė,
ir Vincenta, gyv. Chicagoje.
Veprių va!., gyv. Bostone.
vėžio, gyv. Chicagoje.
_ i$1.40 ar $1.3o i valanda:
Adirondack kalnus pas sa
valdybos nariai atsisako. . nasAndrijunienė
Julė ir jos duktė
Deksnytė Marcelė, Veprių valsč.,
bet
vakaran
susirinko
gau

Jakštą
Liudvikas,
laujenų
va,M:
’! paprastas darbininkas, kuvo frentus pamedžioti. Sako
Na, ir paliekame kasmet ! Bronė, Joniškio vai.. gyv. Chicagoj. Ukmergės apsk.
Ukmerges apsk.
.
• •
j
o.-.
saus
jaunimo.
Andrunovicz
Jonas,
gyv.
Chicagoj.
Kačinaitė (Žųsytienė) Domicėlė, iš 1TS GaUCiaVO pO o J-25. 3’’
Diginienė
(Paulaitvtė,
Marcelė, ii
yra kas medžioti, bet gana
tuos
pačius...
•
*
_
’
-l
____
dtoo
I
saleV
--•
==i
-r..
m...
į
r
io..
Oi
i
c
_
:
i
_
_
i
ArcisaūSkaš,
Sua^yy, Liesunku prieiti prie laukinių VISO 1S piKTIlKO I1KO 5100
— o—
na, Domicėlė ir Anelė. gyv. Chicagoj
Dobužinskas, Alfonsas, Liudvikas vyras Kazys, gyv. Chicagoje._
■
64.
Jei
kurios
Kapočiutė (Astašauskiene Ona, ir i darba, be^avo i valandą po
gyvių. Čielas dvi savaites kuopos dar malonėtu atsi- Bendrame lietuviams Astašauskas, Vincas ir Ona (Ka ir Emilija, gyv. Chicagoje.
ir jų vaikai, Ona ir Petras,
Dovydaitis. Jonas ir Ona, Tytu jos vyras Vincas, ir vaikai:'Ona ir i$1.15 ar $1.05.
slankiojo po Adirondack teisti už pasiųstus joms bi- d.albe n3u?'į kolonijos lietu počiutė)
gyv. Chicagoj.
vėnų vai., Raseinių aps., gvv. Chi Petras, gyv. Chicagoj.
Karbauskai, iš Ka.-einių miesto ar
kalnus ir jau buvo nustojęs lietus, tai pašome siųsti!™1 mazal tedalyvauja. Da- Augustauskcs, Juozą' ir Elzbieta cagoje.
Kaitų su uždarbiu suma(Grabauskaitė), iš Teleėių-Kauno, ir
Dransys (Dransevičius ar Dransovilties bent ką surasti. Bet Paminklo Fondo iždininko!bal' «‘na .v.ls9kle 'A'?1; Pa‘ jų
vaikai, Juozas. Andrius ir Marė, tavičius) Juozas, Šaukėnų vai.
Dubickas Stasys, Alytaus vai.
paskutinę dieną pavyko nu adresu: Mr. P. J. Montvila,! b^ell« selP‘mas' L^^os gyv. Dayton. Ohio.
Taujėnų vai., Ukmer
Dzuiecius, Kazys ir Povilas, Del
kauti septynių metų ožį. 251 Etna St., Brooklyn. Nj vadavimo klausimai svars- gėsAukštuolis.
tuvos vai., Ukmergės aps.
Kasperavičiutė (Prunskienė) Teo- S3Kant sunkiau duoti, i uo
apsk.
Ne tiek, sako F. Šimaitis,
Aukštuolytė Marytė, Taujėnų vai.,
Fryzienė (Kleizaitė) Magdalena, filė. iš Gilbonių, Panevėžio apsk. J (gj pu gyvenimas ėjo brantomi,
bet
pas
mus
tyku,
raKataržienės (škiir.ilaitės) Alek- (
.
, .
.
Balčiūnaitė Anelė, iš Karsakiškio, gyv. Chicagoje.
tas ožys, bet tas “onaras.” Y. šia proga, visiems šio mu.
Galinauskier.ė (Petrolevičiutė) Ka sandros, Skuodo vai., Kretingos ap..:gyn 11’ VISOKIU trukumų 03Ukmergės apsk.
pikniko
rėmėjams,
darbuo

kad vot, imi ir nušauni! Jis
zė, ir jos brolis, gyv. Chicagoje.
Ukininkaa. gyv. Chicagoje.
sunųs ir dukterys.
daugėjo,
delko
kainos dar
Balčiūnas Nikodemas.
Garkauskaitė Aldona, lankėsi Lie
Kavoliukas, Taujėnų vai., Ikmcr, •
,
m •
rengia stirnienos vakarienę, tojams ir dalyviams nuošir
Habiau kilo. Faip varlinama
Balsaitis, Kelmės vai., Šiaulių ap., tuvoje 1937 m., gyv. Kaune, dabar gės apsk.
džiai dėkojame.
gyv. Chicagoj..
tik nežinia, kada ji bus!
gyv. Chicagoje.
Kazlauskaitė Zuzana. Papilės vai., kainu kontrolė pasirodė PPKoresp. J. Š.
Garmus Veronika, vedus, turi du šiaulių aps., gyv. Bostone.
Balsaitis Kazys, Kurtavėnų vals..
CHICAGO, ILL.
Kazlauskas Antanas, Papilės vai., jėgė kainų kilimą sulaikyti.
Šiaulių apsk., gyv. Chicagoj, ir kiti vaikus, ir jos brolis Jonas Garnius,
sūnūs -Jokūbo, gyv. Chicagoje,
Šiaulių apsk., gyv. Bostone.
Zuikiai. t.ai ne Stirnos
Balsaičiai.
“Lubos” kainoms buvo skvMANCHESTER, CONN.
Gasparaičio, mirusio kun. Tumo
Kazlauskienė (Sešelgytė, Koste,
Filatelistai Susiorganizavo
Banys Jonas.
Pereitą šeštadienį A. Ba
giminės.
Darbininkai turėio
Benitus (Davaigaitė) Marcelė, iš
Kamajų vai.. Rokiškio aps., gyveno lėtos.
Šiomis dienomis čia buvo Veprių
Gedraitis, Juozas ir Julė, Leipa Chicagoje.
vai., Ukmergės apsk., gyv.
niulis, J. Kivyta ir J. Bui
reikalauti uždarbių pakėli
Musų Žinios Žineles
lingiu vai., Lazdijų aps., gyv. RusKelpša, Telšių aps., gyv. Chicago.
vydas išdūmė į Long Island Manchesterio lietuviai gy sušauktas lietuvių filatelis Bostone.
selton.
Del tų reikalavimu t?Kleiza Jonas, gyv. Chicagoj.
Bernotas
Antanas
(Tonv
Bernatt),
tų susirinkimas ir įstegta Tverečiaus vai., Švenčionių apsk., I Gelažis, Kazys ir Vladas, Rozali Kleizaitė (Fryzienė) Magdalena, mo.
medžioti. Long Islande nė
ko
streikuoti
ir per sunkia
vena išsiksirstę. Daugumas draugija: “Lithuania” Phi- gyv. Detroite.
mo vai., Panevėžio aps.
gyv. Chicagoje.
ra didelių gyviu, tai dau turi
kova
buvo
išgauta
uždarbių
t Gendvilis Jokūbas, Veprių vai.,
Kluonienė (Kovaitė) Bronė, gyv.
Bielskus.
savo stubas ar ukius, tai fatelic Societv.
Detroite.
giausiai zuikiavimo vietos. vasaros
Bilickaitė (Bublienė) Ona. duktė Ukmergės aps., gyv. Chicagoje.
pakėlimas do 18 su ruse
laiku visi užimti sa-i Draugijos tikslas bus no Jurgio.
Kniukštaitė Eugenija, gyv. Chi
Gončauskaitės, Bronė ir Kazė, iš
Musų medžioto iai nusibalacentų
į valanda. General
Naujamiesčio
vai.,
Panevėžio
Blaudžiunas Kazys, sūnūs Jono, iš
aps., cagoje.
vo darbais ir mažiau . gali
"alii• pulerizuoti Amerikos fila Pajevonio
Kovaitė (Kluonienė) Bronė, gyv. Motors darbininkai streika
dojo netoli Riverhead ir sueiti.
vai.. Vilkaviškio apskr., gyv. Chicagoj.
Jau senais laikais,
Detroite.
Philadelphijoj.
Grabauskaitė (Augustauskienė)
parvažiavo tuščiomis. Sako, bene prieš 15 metų čia su telistų tarpe Lietuvos pašto gyv.
Elzbieta, ir jos vyras Juozas, gyv.
Kudobas Augustas, gvv. Chicagoj. vo tris mėnesius, kad tą už
Bredicklenė (Augulytė) Uršulė.
ženklus,
padėti
nariams
pri
Dayton,
Ohio.
tik varnas išgąsdino ir tos siorganizavo kooperatyvas
Kudukytė
(Zurbo, Sofijh.
Bružaitė (Remeikienė) Marė. iš
darbių pakėlimą iškovojus.
einamais
budais
papildyti
Grigaitytė
Elena,
iš
Sasnavos,
MaKulbienė
(
Jarusevich
, Mary, gyv.
Pamėžių,
Tauragė'
aps.,
gyv.
Chidabar skriedamos po orą lietuviškai svetainei pasta
|
riampolės
apsk.
Glenvvood Avė., Binghamtone.
čagoje.
Bet kas atsitiko, kada
rėkia, neduodamos gyven tyti. Atskiri žmonės ir orga savo rinkinius, dažniausiai Bublienė Ona. duktė Jurgio Bilic'o Grigulienė (Numgaudaitė Bronė.
Kuprienė (Macevičiūtė) Vincė, iš
mainantis
dublikatais,
ap

Skuodo
vai.,
Kretingos
aps.
Grinienė
(Stak.vtė)
Rarė
ar
Dara
uždarbiai
buvo pakelti?
Butaitė (Normantienė) Ona Židi
tojams poilsio...
Labanauskai, du broliai, vienas
nizacijos pirko Šerus ir oa- saugoti juos nuo netikrų kų vai,, Petraičių km., gyv. Chicago i. ta, iš Panevėžio, gyv. Chicagoj.
Ir Šaulys.
Henrikas, vienas dirbo prie cirko, Nugi, gavę uždarbiu pakėli
Grušnys Anupras.
Jonas ir Stasė, ar jų vai
sistatėmė svetainę. Tais lai rašto ženklelių, rengti žen kai,Bykin,
mą darbininkai tuoj susidū
Grybinas Pranas. Lukšių vai., ša gyv. Chicagoje.
Jonas ir Stasė. gyv. Chicagoj
lapenas Juozas, gyv. Clevelande.
kiu aps., gyv. Chicagoje.
kais
adv.
F.
Bagočius
daug
Cegelytė Marytė, gyv. Chicagoj.
klelių
parodas
ir
premijuo

Chicagiečiai Labai Suvar
Iaiucius, Albinas ir Antanas, gyv rė su kainų oakėlimu pu 25
Čekauskas. Jonas ir kostancija,
Jaruševičiutės, Marė (Kulbienė).
mums
padėjo musų koope ti geresnius rinkinius.
centus ant kiekvieno dole
gvv. Binghamton, N. Y., ir Julė Chicagoje.
gyv. Fullerton Avė.. Chicagoj.
gino Brccklyno “Artistus”
Laurinavičius Vaclovas (Wa!tcr
ratyvą suorganizuoti.
Čelkys Gediminą-, gimęs Kanadoj, (Tūliv,, gvv. Sacramento ar I»s
“
Lithuania
”
Philatelic
Chicagos komunistai ant Šiais metais to koopera
l.awTinow,, iš Mažeikių, gyv. Chi rio! Kai kurios kainos pa
ir Dr. Jonas, gimęs Amerikoje, sū Angeles, Calif.
šoko ir dar aukščiau i vir
Society
valdybon
išrinkti
cago
ie.
.Jaunienės
(Rimšaitės)
Eleonoros
nus Kazio, gyveno Jurbarke.
tiek nusimanė, kad užkvietė tyvo valdyba nutarė sureng
sesuo.
Libimirckas
Jurgis.
Čeponis
Antanas.
net brooklvniškius jiems su ti bankietą grįžusiem iš ka sekanti asmenys: pirminin Černiauskaitė i V . eikienė) Kristi Jenkies šeimyna, gyv. Wilson Avė. Libonaitė (Stasiūnienė) Anelė, iš šų. Maisto streiką laimėjo
mėsos karaliai. Iš vakaro
Gilbonių, Panevėžio aps.
vaidinti lietuviškų komedi ro veteranams pasveikinti. ku J. Green, vice pirm. Ig. na, želvos vai.. Ukmergės apskr., Chicagoje.
l.ucas Stasys.
Jonaitienė, iš Pakrojo.
buvo mėsos trukumas, bet
gyv.
Chicagoje.
Sakalas,
sekr.
B.
S.
Jurėnas
jų. Jonas Valentis, kiek ap- Buvo manoma kviesti ir ki
Malinauskienė Ona, našlė, gyv.
Jonėnienė (Stakytė) Marė ar Da
Česnienė Koste. gyv. Brooklyne ar
(2534
W.
46th
PI.,
Chicago
rata, iš Panevėžio, viena jų gyvena Chicagoj, ir jos vaikai. Antanas ir j anaikinus kainų kontrole
trynęs savo “teatrininkų” tas organizacijas prie tų
Waterburv.
* Chicago
ie.
Antutė, gimę Amerikoje.
mėsai, buliai per vieną nak
Pranas ir Valė (Švanai-_
grupę, prieš kelias savaites vaišių rengimo, bet paga 32, III.), iždin. V. Petraus te),Čukurs,
Maliukevičius Jurgis, iš Žagariš•Jonkaitis Pijus. Paežerių (Pilvišgyv.
Chicagoje.
tį
užaugo, buvo raniau; i i”
kas
ir
iždo
globėiais
—
Eva
kiu.
Kaimo
apsk.
ėmė ir išdūmė i Chicagą liau jas surengė vienas ko
Marčiuška, Alfonsas ar Albina;, rvlo meta
palčiai
irsti
A.
Lukas
ir
Dr.
Al.
Račkus.
veikalo vaidinti. Kain jiems operatyvas.
Panevėžio apsk.
*
. • i.:, i •
Balius buvo
bet
Martinonių ir Elenos Navickaitės! ^teiKų ii kitOk’OS O:
ten vyko tas vaidinimas, ta šaunus, kareiviams viskas I draugiją bus priimami
giminės
ar
pažįstami.
už pašėlusias kainas.
tik chicagiečiai težino. Bet buvo už dyką, o kiti svečiai ir kitur gyveną lietuviai fi
Martynaitis. Jonas ir Vincas. Vei
latelistai.
Jiems
naudinga
veriu vai.. Mariampolės aps’-.
kada jie parvyko iš Chica užsimokėjo no $3. Viskas
UŽSISAKYKIT
Dabar dirbtuvės? d ari'o
Matulaitis Jonas, Alvyto vai.. \ ii
gos. tai tie musu “aktoriai” buvo gerai, tik svaigalų bu bus priklausyti, nes galės
kaviškio apsk.
laikas
grįžo į normales vė
Mažeika Kazys. Šilalės vai.. Tau
gana prastai atrodo. Plau- vo perdaug ir gaila, kad naudotis draugijos patarna
žes. Viršlaikiai dingo. Dau
KALENDORIŲ 1947 METAMS
ragės aps.. gyv. Chicagoje.
vimu išmainyti duplikatus
Mazlaveckas Pijus, arba jo šeima gumas darbininku dirba 5
rengėjai nepakvietė nieko ir surasti rinkas savo ver
Mikalčiai. Raseinių vai., gyv. Chi dienas po 8 valandas. “Ti
iš musų miesto pareigūnų į tingesniems
cagoje ar Philadelnhijo.i.
ženkleliams,
1947
metams.
“Keleivis” leidžia puikų, dideli kalendorių
Mikelionienė, Raibikyt** giminai me and half” išnyko, o tai
WORCESTER, MASS. šį šaunų pokilį.
neatiduodant juos varžytitė.
Kalendorių gaiima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su
reiškia, kad uždarbiai, pa
Milaknis Elena.
ninkams parduoti.
laikraščio prenumerata ar atskirai.
CHESTNEY’S
Milašius Bonifacas, gyv. Chicagoj. lyginus su karo laiku, nu
Spalių 19 d. katalikės mo Visais draugijos ir lietu
Milevičius. Petras ir Pranas, Tir
krito žemyn.
tervs rengė bankietą savo vių filatelijos reikalais rei
kšlių vai., Mažeikių aps., gyv. Chi
CANTEEN
ir
visiems
užsisakiusiems
Kalendorius
jau
išėjo
iš
spaudos
Del to aš ir sakau, De
cagoje.
25 metų organizuotam vei kia kreiptis į draugijos sek
Miliauskai, du broliai, sūnus Igno,
tuoj pat bus išsiuntinėtas.
troite
darbininkų tarpe ne
kimui paminėti. Susirinko retorių aukščiau paduotu
Kelmės vai., gyv. Chicagoje.
VIETA MALONI IR ŠILTA j gražus buiys moterų ir vy
Mocksi, trys broliai, iš Plinkšių pasitenkinimas auga. Kova
adresu.
prie Sedos.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų,
del uždarbių pakėlimo, ar
Visokių Gėrimų, Alaus, lų. Žinoma, kaip katalikės,
Mosdeiki*. Ignas ir Petras, Sėdu
Ig. Sakalas.
patarimų,
eilių
ir
lengvų
pasiskaitymų
su
paveikslais.
teisingiau sakant, del už
vos vai.. Panevėžio ans.
gardžiai pagamintų Val jos negalėjo apsieiti nepa
Motuzienė (Benelvtė. Gulbinų km., darbių pritaikymo prie gy
kvietusios airišio kunigo.
Šiaulių aos., gyv. Chicagoj.
gių ir Užkandžių
_o _
“Keleivis” visada yra <era
venimo pabrangimo yra
Nalivaika Stasys.
tt
ft
Norkus, Adomas ir Marcijona
čia Raunama ir “Keleivis”
Kovai, kain
Vietinė SLA 207 kuopa dovana draugams ir pažfstaKeleivis
i šaulinskaitė), gyv. Chicagoj, tur; neišvengiama.
pavieniais numeriais
paprastai, vadovaus organi
du sūnūs.
lapkričio 23 d. rengia ban-’ . „ ... . ... ..
SO. BOSTON 27. MASS.
kietą savo 30 metu gyvaviLžs»kzk'1 Ji
"«• 636 E. BROAD'VAY,
Jieškomieji asmenys arba apie juos zuoti darbininkai musų au
90 MILLBURY STREET
žinantieji
prašomi skubiai atsiliepti. tomobilių nramonėi°.
mui atžymėti. Bankietas at- "liesiems!
WORCESTER, MASS.
CONRULATE OF LITHUANIA.
Unijistų Draugas.
sibus Lietuvių Svetainėj, e ■
_ _______
30 N. La Šalie St., Chicago 2, III.
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Nr. 46, Lapkričio 13, 194S

KELEIVIS, SO. BOSTON

AREŠTUOTI ĮTARTINI TIPAI
Eglaičių yra visokių ru-'
1
, šių ir visokiais pavadini
mais. Daugiausiai eina “ško
tų eglaitės,” bet nemažai iš
eina “baltųjų” ir “norvegų’’
eglaičių.
Eglaičių kaina perkant
Lietuviai Amerikoje ver-Įuž tokias brangiau moka. Į šventėms būna nuo $1 iki
čiasi visokiais amatais, dir-.Jei eglaitės šakos bus nely-;$5. Ant farmos pirkliai už
ba visokiuose darbuose, už- gios ir medelis nelygiai eis Jas moka nuo 75 centų iki
už vieną. Abračinsko
siima visokiais bizniais. Ca- smailyn,
i
m • *jo vertė bus
* men-i$3
« « farmoje,
ii**
kur medeliai
augi* 
tawissa, Pa. farmeris, And ka. Taip pat svarbu, kad
rius Abračinskas, turi gana kiekvienų metu šakutės bu nami geroj priežiūroj, 95%
nepaprastą farmą. Jis augi tų vienokiame atstume nuo medelių tinka pardavimui
na ne viščiukus, ne sidabri kitų metų šakučių. Jei me Kalėdų eglaitėms.
nes lapes ir ne komus, bet deliui leisti angti. kaip jis Eglaičių auginime And
nori, tai vienais metais jis rius Abračinskas buvo pio
I Kalėdų eglaites.
Kasmet prieš Kalėdas A- išaugs daugiau, o kitais me nierius. Dabartiniu laiku
> ,
valstijoje
merikos žmonės išperka mi tais mažiau, o todėl ir tar Pennsylvanijos
lionus eglaičių papuošti pai tarp šakučių bus nevie daugelis farmerių augina
Pietinėse valstijose susekta slapta organizacija,
šventėms savo namus. And nodo ilgumo. Kad to išven Kalėdų eglaites ir toje vals
kurios
nariai vadinasi “kolumbiečiais” (Columbians).
tijoje
apie
30,000
akrų
že

gus.
Abračinskas
leidžia
rius Abračinskas iš eglaičių
Jų
tikslas
esąs toks pat, kaip buvusio Ku Klux Klano.
auginimo ir pardavinėjimo medeliui per metus augti mės yra apsodinta Kalėdų
eglaitėmis. Bet tas farme- Atlantos mieste anądien tie “kolumbiečiai” sukėlė
padarė puikiai einanti biz tiktai apie 10 colių.
Išauginti Kalėdų eglaitę riavimas ten išsiplatino tik kruvinas riaušes prieš juodveidžius. Keturi riaušių va
ni.
Prieš 35 metus Andrius ima nuo keturiu iki dešim tai per paskutinius 15 me dai buvo suimti. Čia matosi jų fotografijos.
Abračinskas įsigijo 57 ak ties metų laiko. Tas priklau tų. Abračinskas Kalėdų eg
rus žemės ir pradėjo farme- so, kokios rūšies medeliai laites augina jau 30 meti1
riauti. Bet jis greit pamatė, auginami ir kokio dvdžio ir turi didelį patyrimą. Iš
kad iš fanuos ne tik sunku eglaites norima parduoti. • skurdaus farmerio Abrabus prasigyventi, bet ir pra Dideli medžiai irgi parduo činskas pasidarė turtingu
gyventi nebus lengva. Pen dami, kaipo "Kalėdų eglai žmogumi ir geru ekspertu
I RYTUS LENGVIAU
“OLD IRONSIDES”
kis metus Abračinskas gas- tės.” bet juos perka tikta’ savo darbe. Pirkdami šiais
LĖKTI
padorjavo, kaip ir visi kiti bažnyčios ir viešosios įstai metais Kalėdų eglaitę gal
Prie Bostono, Charlesapielinkės farmeriai ir dik- gos, kurios nori turėti Ka pataikysime ant Abračins
Orlaiviams į rytus yra town karo laivyno jarde,
čiai vargo. Pagaliau jis su lėdoms tikrą “medį,” o ne ko auginto medelio, kurs pa lengviau skristi, kaip į va- plaukioja senas, 149 metų
manė auginti Kalėdų eglai tiktai eglaite. Šiaip jau ke ruoš musų namus Kalėdų karus. Kodėl? Atsakymas amžiaus medinis karo laites. Jis gavo iš Pennsylva turių ar penkių metų eglai-i šventėms
yra tas, kad musų žemė su- vas, vadinamas “Old IronF. N. S. kasi iš vakarų į rytus. Jos sides.” Tikras to laivo varnijos valstijos miškų urėdi tė yra daugiausiai perkama.1
jos jaunu meduku, pasodi
sukimasis sumažina žemės das yra “Constitution.” Jis
—Gut-mornink, Maike! beveik nieko nevalgo, o vy- no ir kai medeliai jau Da
pritraukimą ir daiktai, ku- buvo pastatytas 1797 me—Labas rytas!
rai kaip murai, net miela augo iki Kalėdų eglaitė?
rie randasi ant ekvatoriaus tais ir pasižymėjo 1812 me—Na, o kaip tau, Maike, pažiūrėti. Visai tautai bu- dydžio, jis pradėjo iuos
(ant žemės pilvo, kur že- tų kare prieš anglų karo
patinka pereitos savaitės davo unaras, kai musų bar- pardavinėti. Bet ir tas biz
mės sukimasis daugiau jau- laivą “Guerriere,” prie Carinkimai? Žmonės šneka, tenderių susaidė išeidavo nis ne iš karto jam sekėsi.
čiamas) yra lengvesni, ne- pe Cod. Tas buvo 1812 meDraugijų Komitetams, Draugijoms, Kliubams
kad republikonai dabar at- ant stryto su paroda per
gu tokio pat svorio daiktai tais, rugpiučio 19 d. Tada
Pirmais metais pas jį at
ir Kuopoms
pigins žmonėms šnapsą, už- švento Kazimiero atlaidus, važiavo vienas kostumieris
ant poliaus (kur žemė ne- “Constitution” per 30 nu
tai kad už juos balsavo. Ar aš ne teisybę sakau?
lapelių, atsišaukimų, tai sisuka, bet stovi vietoje), nučių visai sudaužė anglų
tūlas daktaras su žmona Brangųs Tautiečiai:
Kaip tu, vaike, rokuoji, ar . —Tokio daikto, tėve, Kalėdų eglaitę pirkti. Dak- Amerikos Lietuvių Tary prašom pranešti, nurodant Jeigu orlaivis skrenda iš “Guerriere” ir išmušė ketJie galės tą padaryt?
kaip teisybe, pasauly visai tar0
__ __________
žmona jam sako:
vakarų į rytus, jam žemės virtą dalį to laivo jurininbos vajus sukelti $250,000 kiek ko reikia.
_ As_ manau priešingai,•nėia. Viskas priklauso nuo —aš sutinku už eglaitę Lietuvos išlaisvinimo reika Amerikos Lietuvių Tary sukimasis padeda skristi, o kų.
tėve. •F?pubhkonai ^reika-j to, kaip mes į dalykus Z1U~ | nzokėti ir brangiau, bet leisk lams jau yra prasidėjęs. Tai ba varys agitaciją už vajų jeigu jis skrenda į vakarus,' Laike mūšio vienas “Conka - ų kontrolės pa- į rime.
i man pasirinkti, kokią aš no- sumai sukelti yra reikalin-! dideliu mąstu, kad paremti jis turi nugalėti didesnę stitution” jurininkas, pas enaikmimo. Kai nebus kont-, —veidiminut. Maik! KąĮrju
ga kiekvienos Amerikos lie-kolonijų pastangas aukas kliutį. Pavyzdžiui, orlaivis, bėjęs, kaip anglu karo Jairnloc
L'ainne tnrpc
r.nUlti pi tu
? ! jj
T- Dasirįnk0 gražiai nuau-'tuvių organizacijos ir kiek-'renkant. Apie vajų bus pla- kurs sveria 40,000 svarų ir vo šoviniai atsimuša i “Conrolės, kainos
turės pakilti.'gi
tu čia
čia dabar
dabar nušnekėiai
nušnekėjai?!
Pubronort ir degtinė.
H o art i no
Kaip gi tai gali nebūt ant —
i
Pabrangs
gusią eglaitę
ir sumokėjo vieno paskiro lietuvio tai- Ciai rašoma laikraščiuose, skrenda iš vakarų į rytus stitution” 20 colių ąžuolinių
svieto
teisybės?
—Tai gal republikonai
nemirkčiodama penkis do ka. Vajaus pasisekimui už- Bus siuntinėjamos propa- pagal ekvatorių, yra 160 lentų šonus, sako sušukęs:
pazvalys žmonėms patiems —Jos nėra dėl to, tėve. lerius! Tas atsitikimas Ab- tikrinti yra būtina visų A. gandinęs brošiūrėlės para svarų lengvesnis, negu toks “Žiūrėkite, jos šonai yra iš
snapso pasidaryti? Žinai, kad kiekvienas ją supranta račinskui davė mintį, kad L. T. skyrių ir draugijų ko ginimo lapeliai ir aukų la- pat orlaivis, kurs skrenda geležies!” Sako, nuo to tą
kai buvo prohibicija, tai kitaip. Pavyzdžiui, bolševi neužtenka auginti bet ko mitetų bei sąryšių entuzias-j pai organizacijoms ir as-. iš rytų į vakarus. Būdamas laivą jurininkai ir praminė
žmonės buvo išmokę pasi kai mano. kad teisybė rei kias eglaites, bet reikia au tiška pagelba. Būtina taip-' menims. kurių adresai ran-Į lengvesnis orlaivis į rvtus,“Old Ironsides.”
daryti gero munšaino. Aš kalauja išnaikinti katali ginti tokias, kurios patinka gi, kad skyriai ir komitetai dasi ALT rekorduose. Spau-Įgali skristi greičiau, kaip į i Vėliau tas pats laivas dapats išsivir- vau nesiekto kus; o katalikai sako. kad! į kestumieriams. Kaip tą pa- kolonijose vajui vadovautų, doje bus talpinami visų au- vakarus.
i lyvavo mūšiuose šiaurės
Afrikoje prieš arabus (prie
krupniko. Zakristijonas ant bolševikus reikia nušluoti !(Ia;.vti? Abračinskas ir vėl o kur ju nėra, tai, jei gali kotojų vardai. Apie stam
veido
tos intencijos buvo net dai nuo žemės
besnius aukotojus bus de MILIONAI ANT GALVŲ Tripoli miesto) ir pasižvmėĄ- .
, .
. i kreipėsi į Pennsylvanijos ma, kad įsisteigtų. ~
jo vaikydamas piratus Mek
—
A?
tau
pasakysiu,
Maigirių
urėdija,
prašydamas
nušką sz dėjęs Aš atsimenu
Mes kreipiamės į Tams dami aprašymai ir fotogra
ke,
kad
tie
bulšiai
yra
kreida tris posmus:
Amerikos moterys per sikos įlankoie. O kada jis
patarimo. Girininkai jarr tas ragindami urnai imtis fijos. Spaudoje taipgi bus
zi žmonės. Tik tu pamislyk, paaiškino, kad eglaites ga darbo. Kviečiame dėti ypa aprašomi aukų rinkėjai ir metus išleidžia skrybėlėms paseno, tai dėl io “nuopel
kiek jie zlasties ant svieto lima išauginti visokios for tingas pastangas, kad vaių vajaus darbuotojai koloni pirkti 250 milionų dolerių. nų” buvo nutarta jį patai-,
Per oaipa varytas,
pridarė. Visas partijas pa- mos, bet reikia jas gana butų galima pravesti sku jose. Žodžiu, bus daroma Tos ‘'skrybėlės” dabar yra syti ir laikyti, kaip gyvą se
Trisyk zr. v-tas
kasavojo.
gazietas uždarė, tankiai susodinti ir vasaros biai ir pasekmingai. Laiko viskas, kad kiekvienas lie- ne kas kitas, kaip šmotukas nojo karo Iaivvno atmini
Ir-gar- ‘ai nurytas.
[šventas knygas sudegino ir viduryje, kol medeliai dar vra nedaug, suma didelė i’ uvis pajustų reikalą vajui medžiagos, pluoštelis gėlių mą. “Constitution” ir da
—Jes, Maike, turėdavom r u^n_čius nekaltų žmonių visai iauni. reikia juos ge reikalas svarbus. Jeigu vis" dirbti ir aukoti.
kelios plunksnos ir šiaip vi bar skaitosi Amerikos karo
gero trunko ir bu j links- į sušaudė.
. . _
Visos aukos, kurios atei- sokie neaiškus pagražini laivyno tarnyboje.
nėti. Girininkai patarė, kaip rtosim i talka ir įtrauksimo
mas gvvenimas. A:e dabar
-aigi, taigi. tėve. Tas tą darvti, bet kartu pridė i darbą kiekviena Ameriko tiesiog i ALT raštinę rezul mai. Bet tos skylėtos skry
PALEISTA LAISVĖN
tai verkti reikia J r.uva- k*’P tlk ir Parodo, kad tei- jo : “Išmoksi iš natvrimo ’ietuvi. tai nustatytą sum? tate laiškų ir atsišaukimu bėlaitės. margos, kaip rū
žiuoii ar,, pikniko arba IiUJsybės pasauly nėra.
. daryk bandymus, laikyk re -ukelsime!
išsiuntinėtų iš čia, bus pri- tų darželiai, suėda per me
eini ant b? iaus. ir \ vieną . Jeigu nėra, tai reikia kordus, o paskui surasi ge Prašom visus skyrius, ko skaitytos prie kvotos tos tus pustrečio šimto milionų
stikliuką
mnalakc reikia
padarvt, kad butų. Jes. riausia būdą eglaites augin mitetus ir sąryšius (taipg‘ kolonijos, iš kurios pinigą'* dolerių!
•o
centų
Prageri
^aikę,
visus komunistus ti.”
uzmek
ir pavienes organizaciias atėjo.
žmoeu tris dolerius ir da ,eikia suvaryt i ožio ra^ą.
Abračinskas taip ir darė kur komitetu nėra), susior Vajui besivystant iškils OLIMPIŠKI ŽAIDIMAI
N ‘dyvai. kad Ii- Kad ne* cyptelėt negalėtų, Per 30 metų iis įgijo paty ganizuoti vajui, pasidalinti įvairus klausimai, nauji su
/įegirt
1948 metais Londone i
p; tija šituose rin- J*J gazietas ir knygas sude- rimo ir pasidarė eglaičių užduotimis, paskirti aukų manymai ir sugestijos. Į vi
m ikrą
vyks
tarptautinės sportr
kimur bv.’o sumušta. A< -£int’ ir visoki -TO brudą iš' auginimo ekspertas. Jo far rinkėjus, ruošti rinkliavas sus paklausimus atsakysim rungtynės,
vadinamos “oMaike, pats buvau din V. rauti su šaknimis,
moje šiandien yra 400 ak bažnyčiose, rengti prakal kaip greitai bus galima. Y- limpiškais žaidimais,’’ arb?
ratas ir štedi votuod^vau ” _
?al nebūtų teisybė, rų užsodintų Kalėdų eglai bas ir kitokias pramogas, ir patingai prašom siųsti su
paprastai “olimpiada.” Pa
ju partiją, ba jie katal a., tėve. i ai butu tas pats. ką tėmis. Šalia to, Abračins naudotis tokiomis aukų rin manymus
ir patarimus gal senovės Graikijos pa
Ale dabar jau atidaviau sa-[kcrnnn,stai šiandien daro kas turi dar 800 akrų žemės kimo priemonėmis, kokios Taipgi prašom nurodyti
protį, olimpiški žaidimą7
vo votą už repubiiROn; s. su kitais.
stambesnes organizaciias ir ruošiami kas keturi me’ai
ir kasmet užaugina 20,000 ‘iktai yra prieinamos.
_____ ___
___ ~~___
•Sakau,
kad ir griekas
kata- —Kad tu, Maike, vis su- bušelių bulvių ir surenka
Čia galima paminėti, kad asmenis, iš kurių tikimasi
likui už masonus balsuoti,'gadini ma.n planus. Aš jau •'asmet obuolių iš savo gra kai kur kolonijos žada pla gauti didesnių auku. Ku1 Karas buvo sutrukdęs t”
ale gal bus geresnis parėt- buvąu \?fidrenavęs, kaip į- lių sodų apie 20,000 buše tinti bilietus parengimam; bus reikalas, tai ALT jiems žaidimų ruošimus, bet da
kas ant svieto. Gal ir bol- ve$ti teisybę ant svieto, o lių! Bet svarbiausias io biz ‘r skiria dovanas: kitos ke pasius specialius paragini bar jie vėl bus atnaujinti.
ševikams nulaužys ragus tu sakai, kad tai nebus tei nis yra eglaičių auginimas. tina rengti rinkliavas gat mo laiškus.
Olimpiados buvo pradė
ba prie dimikratų iie buvo svbė. Kibą eik tu savo ke Pernai metais prieš Kalėdas vėse. Visur turėtų būti de
Visi
į
darbą!
tos ruošti 1896 metais. Tai;
jau perdaug įsidrąsinę. Net liais, o aš savo.
damos pastangos nasiekt’
Su pagarba.
Abračinskas
pardavė
iš
sa

metais įvyko pirmoji olim
mane nati apšaukė kvašisf Na, tai lik sveikas, tė- vo farmos 60,000 kalėdinių kuo didžiausią skaičių žmo
ALT Vylcd. Komitetas piada Atėnų mieste, Grai
tu, kai i Bimbos kepurę Įdė-įve •
P. Grigaitis, sekr kijoj. Sekančios vyko to
eglaičių. Šią vasara jis išge- niu: ne vien lietuvius, bei
jau lietuvišką špygą.
nėio 800.000 medelių ir pa ;r kitataučius, kurie simpa
kiais metais: 1900 metais—
DIKTA
—Aš nesuprantu, kodėl ARGENTINOS
sodino
70,000
mažų
mede

tizuoja
Lietuvai.
Reikia
dė
RADO DARŽE KEISTĄ Paryžiuje. 1904 — St. Lou
TŪRA SMAUGIA
tėvas taiū daug rūpiniesi ati pastangas prieiti rrie b’7
lių.
BOMBĄ
is, Amerikoje, 1908—Lon
SPAUDĄ
pie degtine, kuomet švarkas
Mandriausias dalykas v- nio įstaigų, prie dirbtuvių
done, 1912 — Stockholme
nuplyšęs ii batai iškrvpę. Argentinos valdžia nori ra mokėti eglaites genėti prie valdininku, prie ame Everett, Wash. — Gyven Švedijoje, 1916 — turėjo įMan rodos, kad butu daug_ j užsmaugti laisvąja Argenti- Vasaros viduryje Abračins rikiečiu organizaribi ir prie tojas E. Kimmons rado sa vykti Berlvne, bet buvo at Amerikiečiai Japonijoje
išmintingiau ansirengt žmo-; nos spaudą. Ypač yra per- kas su darbininkais dirba paskiru žmonių. Jeigu kuri vo darže keistą mašina, ku šaukta. 1920 — Antveroe buvo uždarę šitą japonę kaniškai. Ateina šalčiai ir jau sekioiami opoziciios dien- su žirklėmis ir su peiliais kolonija turi ypatingai įdo ri jam atrodė labai įtarti Belgiioi, 1924 — Paryžių lėjiman kaip išdavikę, nes
laikas butų pagalvoti apieraščiai “La Prensa” ir “La ‘aunu medelių atžalynuose mų ir pasekmingą būdą pi na. Jis pasikvietė policiir je, 1928 — Amsterdame. O ji buvo Amerikoj gimus, bet
Japonijon
šiltą žiponą.
ĮNącion.” Tiems laikraščiam įvairių rusiu eglaites reikia nigams sukelti, tai busim ir pasirodė, kad tas keistas landijoj. 1932 — Los An parvažiavus
.
...
. „ . agiP‘ie-—Nevermai, vaike, anie valdžia dažnai neduoda pal genėti įvairiu laiku. Genė- labai dėkingi, ieigu nranef daiktas yra rakietinė bom gėlės,’ 1936 — Berlvne. 194o!tav°
_
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Dab
ar
ji
buvo
is kalešaičius. Jeigu šnapsas bus pieros, delko skaitvtojai ne jant svarbu padaryti, kad apie tai ir kitoms koloni ba su motoruku. Bombos
Tokio mieste, bet dėl ki
jirao
paleista.
pigesnis. tai žipono nerei- gauna tu laikraščiu, šias medelio visos vienu metu joms.
“nosis” rasta pilna stiprios nų-iaponu karo buvo per
kės. Niekas taip gerai dienas Perono valdžia už augimo šakutės butu lygios
ALT raštinė yra pasinio- sprogstamos medžiagos, ku kelta į Helsinkius, Suomijo
krauto nesušildo. kain Aer- darė kelioms dienoms visus reikia išlyginti šakučių ilgu susi parūpinti Tamstoms ri yra 8 kartus stipresnė, je. 1944 metais turėjo įvyk
ka ger . ečjščenos. Ir vai- laikraščius, kad laikraščių mas iš apačios į viršų. Gra- kas tiktai reikalinga vaiui kaip dinamitas. Iš kur ta ti olimpiada Londone, bet “Keleivio” kalendorius 1947
gyt žu .ui nesinori, kai pardavėjai “gautu atosto- žiai nuaugusi eglaitė turi • pravesti. Jeigu reikia kvitu bomba Kimmons darže at- dėl karo buvo atšaukta ir metams. Kainą 50c. Užsa
c^rai jėgeri. Tik pažiūrėk gas.’’ bet tikrenybėj, kad būtiapvali ir turi eiti i vir- knygeliu aukų rinkimo la- sirado, niekas nežino. Bom-j dabar įvvks 1948 me‘ais.
į lietuviškus bartenderius ir dar labiau pakenkus opozi- sulvgiaismailvn. Tokia e<»- pu. brošiūrėlių, igalioiimu ba paėmė karo laivyno eks- Žinoma, įvyks, jei neiškils kymus su pinigais prašom
lutę kostumieriai mėgsta ir aukų rinkėjams, instmkeijų1 pertai tyrinėti.
saliunkypėrius: valgyt jie cijos spaudai.
vėl koks nors naujas karas, siųsti Keleivio” adresu.

girnas
Maikio su Tėvu

A. Abračinsko Eglaičių
Farma
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Penktas

FORDAS NUGRIOVĖ SAVO PASTATĄ

APS1VED1UAI

Iš Plataus Pasaulio
Rusijos Aukos

į

Išėjo

Nuskriausti Piliečiai

Amerikos sostinės, Washington, D. C. gyventojai
nesinaudoja
pilietinėmis
teisėmis. Jie nedalyvauja
rinkimuose ir negali išsi
rinkti savo miesto valdžios.
Šiais metais jie karštai pro
testavo prieš atėmimą jiems
pilietinių teisių, kurias turi
visi kiti piliečiai.

Pan-Europa Juda

Pan-Europos arba Jung
tinių Europos Valstybių ša
lininkai dar 1922 metais
buvo suorganizavę tarptau
tinę “Pan-Europos” organi
zaciją. Dabar ta organizaci
ja vėl keliasi iš ilgo miego
ir kviečia savo narių kong
resą į Ženevą. Kongresas
Įvyks ateinančių metų ba
landžio mėnesi.

Pajieškau apsivedimui draugo nuo

1 metų amžiaus našlė, gražaus sudėlinksmo budo ir draugiška.
! Norėčiau ^auti draugą, su kuriuo
«...
galėtume ramiai gyventi ir sykiu
tymus su pinigais prašom £asenti Atsakymą duosiu tik ant
si ti “Keleivio” adresu
laiškų ir kurie bus prisiuntę
štampą atsakymui.
MRS. VAŠKO,
660 44th St., Brooklyn, N. Y.
PRANEŠIMAS

Worcesteriečių žiniai

Amerika-Airija

Australijos parlamentas
pritaria susitarimui tarp
Australijos ir Amerikos,
kad Pacifike kariškos ba
zės butų naudojamos bend
rai Amerikos ir Australijos
karo laivynų. Australija su
tinka dalintis su Amerika
visomis savo jurų bazėmis
lygybės teisėmis.

Įdomus

metams. Kaina 50c. Užsa-'

Pasaulo Sostinė

Viena roberio kompanija
Willad. Ohio, praeitą lie
pos mėnesį paleido kelis roberinius balionus i orą rr
Įdėjo į juos laiškus, prašy
dami pranešti, kur tie ba
lionai nusileido. Dabar at
ėjo laiškas iš Airijos nuo
vieno ūkininko, jis pagavo
vieną balioną savo lauke.
Balionas keliavo 2 mėnesius
Į Airiją.

ir

“Keleivio” kalendorius 1947 50 iki 60 metų amžiaus. Aš esu 50

Rusų policijos maršalas: Kur bus Jungtinių Tautų
Ždanovas, Aukščiausio So- nuolatinė buveinė? Tas
vieto pirmininkas, revoliuci- klausimas tebėra dar neiš- Į
jos sukaktuvėms aiškino, j spręstas. Rusija bandė iš-1
kad rusų tautos aukos buvo i kelti tą klausimą Jungtinių
daromos ne “imperialistų Tautų seime ir siūlė, kad
ekspansijai ir ne kandida pasaulio sostinė” butų nu
tams j pasaulio viešpatavi kelta i Europą. Bet UNO tą
mą.” Jis dar pridėjo, kad siūlymą atmetė. “Sostinė”
tomis aukomis nepasinau- bus Amerikoj, tik kokiame
dos nė “atominiai santažis-i mieste, dar neaišku.
tai” (blackmaileriai).
Australija ir Bazės

didelis

Apie 22 metai atgal, Fordas buvo užsimanęs statyti dirižablius, lengves
nius už orą skraidomus pabūklus. Jiems pririšti jis buvo pastatęs Dearborne
bokštą. Buvo tai 224 pėdų pastatas. Bet dirižabliai pasirodė nepraktiški pa
darai, ii- anądien Fordas liepė nuversti jiems pastatytą bokštą. Čia jis mato
si verčiamas žemėn.

Atsibodo viengungiauti, sumaniau

Prašau atsišaukti. Prašau at
Per.ktadien ir šeštadieni, lap vesti.
sišaukti merginą ar našlę, tik ne
kričio (Nov.) 15 ir 16, 7 vai. jauną, nes ir aš pats jau nejaunas.
laišku j visus rimtus '.aiš
vakarais, taip pat sekmadieni, Atsakysiu
kus ir pranešiu plačiau <pie save.
~~
~ '»T • v —*«- -•
lapkričio 17 d., 9 vai. ryto ir 5
vai. po pietų, bažnytinė svetai
nėj, 9 Pond St. (prie Green
St.), Worcester, Mass., įvyks
Pajieškau draugės gyvenimui. Bu
tų gerai, kad turėtų ūkį arba kokį
Linksmu žinių valandos.
\
• biznį. Gali būt Vestuose arba Sauamok. linmkai, A. falacka tuose. Aš esu apie 50 metų amžiaus
iš Philadelphia, Pa., ir J. T. našlys; norėčiau ir moteriškės apie
amžiaus, bet turi būt rimta,
Latak ši Quincy, Mass., tarnaus tokio
ramaus budo ir ne girtuoklė. Aš
Linksmų žinių skelbime. Bus esu buvęs biznyje, turėjau ūkį ir
mėgstu ramų gyvenimą, nerūkau ir
giedamos giesmės.
negeriu svaigalų. Daugiau parašy
Kviečiame visuomenę gausiai siu apie save per laišką. Prašyčiau
prisiųsti ir savo aferaizdą. Ant juo
atsilankyti. “Eik ir pasižiū ko
prašau ncrašinėti. Paveikslą ga
(46)
rėki” Jono 1:46 — Girdėk! — lėsiu sugrąžinti.
A. A. SINALIVAS,
Tikėk! Įžanga nemokamai.
157 St. John St.. Manchester, Conn.

PAJIESKOJIMA1
Pajieškau trijų seserų, Marės ir
Petronėlės Petraityčių ir Kaziunės
Kibartienės. Girdėjau, kad Petronė
lė buvo ištekėjus, bet nežinau vyro
pavardės. Tūlas laikas atgal jos gy-Į
veno Cambridge, Mass., 22 Hastings
St. Kas duos man žinoti, kur jos
randasi, gaus $5.00 dovanų.___ (49)
JOHN PETRAITIS,
2438 W. 45th PI., Chicago 32, III.
__________________________________
Pajieškau pusbrolio Kostanto Kairio, kilusio iš Narindaičių ir pasku-

NUO UŽSISENĖJUSIŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

4. Seimas kviečia visus
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, ATnesenai Amerikon atvyku
VIRŲ ir SKAUDŽJŲ ŽAIZDŲ, jie
sius lietuvius tremtinius ko į
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizgreičiausiai Įsijungti į A->
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti
lais apsišviesti. Be marksiz
(Laiškas iš Franci jos)
merikos lietuvių visuomeni
U niežėjimą ir spaudėjimą senų,
mo , - ,leninizmo
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
ni gyvenimą, ypač stodami
....
. . - stalinizmo
LEGULO Ointment. Jų gydomoe
lietuvių šalpos darban ir da- Pagyvenusiam ištisus me- mokslų nei vienas negali
ypatybės palengvina jūsų skaudėjilyvaudami jame visu savo tus bolševikų rojuje nesun- užimti atsakomingesnės viem:» ir Kalėsite ramiai miegoti nak
tį. vartokite jas taipgi nuo skaudžių
sugebėjimu gelbėti savo bu- ku suprasti dabartinę pa- tos. Seni profesoriai nuc. tuj
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
vusio bendro likimo tremty-1 dėtį Lietuvoje, pažvelgus Į pamokų neatleicziami. vi--į mrs. agnes gedaminski
Taipgi pašalina perštėjimą ligos
244
E.
8th
St.,
So.
Boston,
Mass.
Michailovičiaus Vyrai
je broliams ir seserims;
bolševikų spaudą.
niaus universiteto tų moksvadinamos ATHLETE’S FOOT, auK c
\ j
Pereitais metais rusams Į lų profesorius Malko v daž- Giminės Vokietijoj pajieško My11.000 vyrų. Jugoslavijos
^°S t*r, ^^Mimą
kolo Balčiūno ir Jono Atkočiūno. I
tmk*mOLS, V"Italijos Peštukai
%
o
?t
kolonistams
žemę
apdirbti
;
nai
rūsčiai
apibara
univerčetnikų. kurie kariavo kar
niii
i-i
: toti nuo
Balc.unas
yra ikr.kstatevis
Jos aziustancios ir suskilusios
n ,os
Pietų Italijoj, Margerita 1947 metų BALF piniginių Lietuvoje turėjo vietos gy- siteto aktyvą — profesorius Mykolas
tu su bolševiku nužudytu
viinn
ku'/ini’prn duoles
, , _ nuo- visų
. .išvirsi„ .
viėno savo onminsicin
giminaičio, Kazimiero.
aukų
rinkimo
vajus
butų
Pajieškomieji asmenys prašomi pa nių odos ligų. LEGU
generolu Michailovičiu prieš de Savoia miestelyje susi- vykdomas sausio ir vasario ventojai. Tai buvo prisimi už neatvdu*. sekimą£ “tarvbi-atsišaukti, arba kas juos žino LO Ointment suteiks
vokiečius ir italus, dabar i mušė komunistai su monar- mėnesiuose ir, reikalui e- nimas baudžiavos laikų. ni ųmokslų” ir grasina atim- tys
prašau pranešti man.
jums pagelbą nuo nu
Gestapininkai, eksplotuoda- ti “pagerintas’ maisto korrandasi Italijoj. Eboli mie- chistais. Muštynių pasekM. L. BALČIŪNAS,
vargusių, perštamų ir
sant,
pratęstas.
10334 Aurora, Detroit 4, Mich.
stelyje. Jie laikomi vienoje į mėje 2 komunistai buvo užmi dvarų žemę. taip pat su teles.
niežiančių kojų. I^egulo
Ointment yra parduo
Direktoriato Rinkimai
ginklu ir nagaika varydavo
stovykloje ir laukia progos,! mušti, o 10 žmonių buvo
Aš, Milda Gegeskienė, pajieškau damas po $1.25 ir $3.50.
Kauno
universiteto
mark

savo brolio Kazimiero Kuziminsko ir
Nominacijų komisija pa apylinkės gyventojus jiems
kada galės grįžti Į savo tė- sužeisti. Policija mušeikas
Money Order į
rektorius brolienės Emilės. Apie 25 metų at Siųskit
LEGULO, lipt 2
vynę.
, turėjo su ginklais išvaikyti. siūlius, Į BALF 1947 metų laukų nudirbti. Tad lietu sizmo-leninizmo
Graukin net nėr “Tarvbu!f-a' Kyyeno Xew Jersey valstijoj. 4847 W. 14th Street,
-’
I
_ * v j Kas apie juos zmo, prašau man
direktoriatą išrinkti šie: viams “išvaduotojų” bizū _
CICERO 50, ILL.
Lietuvą
”
nerangius
klausy
 pranešti. Aš labai jų pasiilgau (46)
Arba atvykite j vaistinę
Kun. Dr. J. Končius, adv. nai jau nebe naujiena. Bet
MILDRED GEGESKAS,
,
tojus
pavardėmis
išvardijo,
Antanas Oiis, CnicagO; No visgi “dldžąauSlcniS demok
73, R.
į
Ph/irmtiPii
East Granby, Conn.
t
rw*,įj
ra Gugienė, Chicago, Elzb. ratams’’ kasmet naudotis kaip Ruzgas, Urbonas ir kt.
4847 W. 14th St„
Cicero 50, 1IL
“
Tarybų
Lietuva
”
taip
pat
Samienė. Chicago; L. Šimu tuomis priemonėmis, mato
Pajieškau
Andriaus
Kasparavi
puola rašytojus, dailinin čiaus,
gyvenančio Bridgewater, Mass.
Spalių 18 ir 19 dd. New kiusio Europoje ir susiduru- tis. Chicago, Kazys Vilniš mai, nevisai patogu.
kus ir bendrai menininkus ir dirbančio lietuvių ko-operatyvo
Yorke Įvyko pirmasis Ben- šio su apie 60,000 lietuvių kis. New Haven, Ct.. Ma Dabar “Tarybų Lietuva” už jų menką tarybinį kūry čeverykų dirbtuvėj. Turiu labai svar-i
bu reikalą. Prašau atsišaukti šiuo
drojo Amerikos Lietuvių tremtinių, kurių iš viso yra tas Zuius, Wilkes Baime; skelbia vyriausybės ir par biškumą. Dailininkai, girdi, adresu:
Mes parduodame
(46)
tijos
nutarimą,
kad
Lietu

adv.
F.
J.
Bagočius,
Boston:
Šalpos Fondo visuotinis at- 75,000, o visos Baltijos —
visokias žoles ir vi
tenkinasi
tik
peizažų
pieši

MRS.
MARY
ALADAVICIENĖ,
sokias šaknis jūsų
stovų suvažiavimas. Daly- 250,000, pranešimus, suži- V. Količienė. Pittsburgh; voje ^traktorių ir arklių bei mu. Niekas, girdi, neužfik 63 Beach St., Haverhill, Mass.
mašinų
nuomavimo
punk

B.
Keblaitienė,
Detroit;
Ta

sveikatai,
ir pasiunvavo 130 atstovų iš 67 skv- nojęs tremtinių sunkią pu
savo “išvadavimo” kilniu Pajieškau Jono Vaičiūno, kilusio iš
f
ptar
tai
pirmiausia
turi
rnas
Matas,
Waterbury;
M.
čiam
į
jūsų
namus,
rių ir buvo 100 svečių iš Į- dėtį, jų pasiryžimą geriau
Pranių, Gelvočių valsčiaus, Ukmer
nauti isikurusias raudonai-Rašytoja! irgi inexo gės
bet užsakymas ne
Michelsonienė,
Boston
:
St.
Kauno rėdybos. Prieš
vairių valstybių ir miestų. mirti, negu grįžti i komunisturi būt mažesnis,
Mahanoy City; miečių šeimas. Ten pat!naujo nesukūrė. Tik randa- karąapskrities,
jis gyveno Kanadoje ir ketino
Gegužis,
Išklausęs" BALF pirmi- tinės Rusijos pavergtas .ių
kaip už $1.00. žolės
keltis į Jungtines Valstijas. Meldžiu
“ministro
Nadas Rastenis, Balti- skelbiamas ž. u.
-............
— ~ ” f113’ ^ad
D rezisorius-drarnan
• e- ' atsiliepti
šiuo adresu:
(47)
ir žiedai po 1 unc.
ninko kun. Dr. J. Končiaus tėvynes, numato sunkų šel- adv.
J. Smailis, Detroit; nutarimas apie padidinimą ,ul5as i5ori?^s Dauguvietis,
peter
Europos Ramunė.................. 25
PETER sharka
SHARKA,
pranešimų iš savo kelionės pimo darbą ir didelį musų more:
Dr. S.Tamošaitis. Cleve- privalomu piiiavų (mokės- ’kuns sav<? ^uiy >oje senai i 121 chen-y su, cambridge 39, Mass. Liepos žiedai ............................. 25
po Europą ir bendrą šalpos amerikiečiams apsunkinimą, land; J. Tuinila, Boston; čiai natūrai normų. Visos ™£arka“>10 -vra . netak^-l Mir Mon.
Imbieras baltas........................ 20
darbą Amerikoje, seimas todėl mes lietuviai, Ameri- Dr. A. Zimontas,Chicago; lengvatos ūkininkams pa- <’aa,al.’e Pa.,a?e pjesę Lai-,
savo sūnaus Juozo (JoTrukžolių
šaknys .................... 25
priėmė visą eilę rezoliucijų, kos piliečiai, susirinkę seime, kur vaizduoja vokiečiui seph Bayonne), 19 metų amžiaus.
Ant.
Kneižys.
Norwood;
naikinamos.
- - 1 Tūlas laikas atgal gyveno Atlantoj, Alavijų sakai ........................... 20
šalpos darbui Amerikoje su-| me. tariame ir reikalaujakompartijai.okuPacdos paskutines (lieGa.. 154 Cooper st. Paskui išvažiavo Valerijono šaknys ................. 20
kun
%
N.
Pakalnis.
Brooklyn
;
Į
Matomai.
_
»
v*
.
.
nociv
novo
hntnvm
norftao
stiprinti ir pagerinti lietuvių j me, kad musų salies vynaunas
ir
neva
lietuvių
partiza

į San Diego, Cal., kur apsigyveno
kantrybės laukti.
prie 2112 Fifth Avė. ir iš ten dingo. Devinmacės žiedai.................. 25
tremtinių dalią Europoje ir sybė dėtų pastangas išlais- Ant. Žilinskas. Brooklyn. i trūksta
nų
pastangas
jiems
padėti.
kada
mokesčiais
ir
piliavo
Po
rinkimų,
seimo
posė

.Jei
kas galėtų mums suteikti apie; Ajarų šaknys ........................... 25
kitur. Be to, padėtas pagrin vinti Baltijos valstybes iš džiai baigti.
T- i
.
,. .
„ I jį žinių, butume labai dėkingi ir at
mis
ūkininku
luomas
bus
Raudonalksnio žievės __ r .20
Is buvusios lietuviškos Z. Į lygintume. Musų adresas toks:
das šalpos darbo talkai, di- po Rusijos jungo, kaip gagalutinai
sulikviduotas
ir
Karališka mėta......................... 20
u.
ministerijos
jau
ketvirta
_
J.
bajorynas
,
(46)
desniam organizuotumui ir rantuoja Atlanto Čarteris ir Tą pačią dieną įvyko nau
52 Railroąd St., Methuen, Mass.
gaspadoriai
pradės
“
verž

Metelė Pe’yna .................... .25
“
ministerija
”
suorganizuo

Dirmesnieji
užtikrinimai jojo direktoriato susirinki
platesnei darbo vagai.
tis
”
į
kolchozus.
Tad
pa

Kadangi lietuvių tremti kad tremtiniai galėtų grįžti mas, kuriame išrinkta tokia greitinimui to proceso ž. u. ta. Tai yra. “žuvininkystės Pajieškau Antano Ix:ugmino. ki Gyvatgalvio lapai ................... 25
. .50
iš Auksodčs kaimo. I^aižuvos Plaukams Tonikas
nių šalpa išimtinai priklau į savo tėvynę laisvai gyven valdyba: pirmin. — kun. J. “ministras” ir paskelbė pa ministerija.” Ministras pa lusio
parapijos. Atvykęs Amerikon 1906 gampOO plaut galva
. .50
skirtas
iš
pavolgės
ruskis.
sys nuo Amerikos lietuvių ti ir dirbti be kitų pašalpos. Končius, vicepirm.: V. Ko didinimo duoklių zokoną.
metais jis apsistojo Puquesne, Pa..
. 7 _ _
,
Vitaminai
B
Complex
$2.75
Dabar
labiau
madoje
ska

pas Stulginskį. Meldžiu atsišaukti
iniciatyvos, kenčiančiu at Biudžeto reikalu: BALF ličienė. adv. Ant. Olis, kun.
arba
apie
jį
žinančiųjų
man
praneš

jautimo ir darbo našumo, seimas, išklausęs pranešimo N. Pakalnis ir adv. N. Ras Toliau “Tarybų Lietuva” tinti žuvį gaudyti ir ją ga ti jo adresą. Turiu labai svarbų rei
ALEXANDER’S CO.,
resnukalą.
(46)
«/
A
tai seimui teko priimti visą apie 1947 m. biudžetą ir tenis ; sekret. — N. Gugienė. nusiskundžia, kad Lietuvos benti Ci “kaimynines
414 W. Broadway,
ADWARD BLASFIELP,
eilę tarimų ir planu valams, programą $525,000 sumoje iždin — Dr. A. Zimontas, darbo žmonės labai neran blikas.” Pajūrio žvejams 141 Arvon
So
Boston 27, Mass.
Avė., Bremerton, Wash.
kurie bus naudingi ateinan- lietuviams tremtiniams gel fin. sekr. — A-Žilinskas. gus ir pasyviai laikosi Ta neleidžiama toli nuo kran
rybinėje kūryboje. Iš tokių to nutolti. Prisibijoma, kad
čiais metais pravesti ir zy bėti visu nuoširdumu nutaAukos
Seimo
Proga
apsileidimų nurodo: 1. pro jie “nepaklystų” ir nepa
miai praplėsti šalnos darba. ria šiaip pasisakyti:
Iš
viso
BALF
seimo
profesiniai susirinkimai šaukia- suktų į šiaurę.
Vienas svarbiausių šio
1. Seimas reiškia pasitenaukų $1,586.07. mj labai retai, dar rečiau
seimo nutarimu yra BALFo kinimo kad BALF vadovy
Bendrai iš Tarybinės
LENGVAS BUDAS
bės
paruošta
1947
m.
biu

politinio bei kul spaudos
metinio biudžeto priėmimas.
gaunasi
vaizdas,
Lietuvių
Republikonu
susi
tūrinio pobūdžio paskaitos kad visose srityse lietuviai
Ateinantiems metams biu džetą yra užgyręs National
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
rinkimas
Cicero,
III.
tai
Budget
Committee
ir
kad
2. Mažai kreipiama dė laikosi pasyviai ir viską,
džetas nustatytas $525.000
sumai. Šiai sumai surinkti The Advisory Committee $158.07, Bostono BALF mesio į sieninius laikraš kas iš rytų atnešta, boiko
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
sudarvtos valstybių, miestu on Voluntary Foreign Aid skyrius prisiuntė $150 ir ki čius. Pav.. komunaliniame tuoja. Su visais terorais lie
ti
skyriai
smulkesnes
sumas.
banke toks laikraštėlis ka tuviai yra apsipratę ir kom
ir miestelių kvotos, kurių of the Government of the
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
U.
S.
yra
pripažinęs
jį
aiš

bojo
nuo
pereitos
vasaros
ir
bus siekiama 1947 m. lietu
Virš to į Našlaičių Fondą
partijos grūmojimai jiems
kiu ir pilnu:
vių šalpos vajų metu.
šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
seimo proga gauta $1.788. tik dabar tapo nuimtas ir nebebaisus. Reikia palinkę
2. Seimo dalyviai įsipareij}I ta sumą įeina ir seimo liko tušti rėmai. “Pašvais ti jiems dar didesnės ištver
Konstitucijos Pataisos
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
tėje” sieninis laikraštėlis
goja visu pajėgumu dirbt
BALF direktoriatui pa savo gyvenamuose vietose bankiete surinktos aukos, dar tebekabo nuo pereitų mės ir pasišventimo.
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
siūlius. seimas priėmė dvi lietuvių tremtinių pašalpa’ kurių sukelta $575.
K. Biržėnas.
metų lapkričio mėnesio.
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
konstitucijos pataisas: 1) reikalingas sumas sukelti,
Reikia Įsivaizduoti, kad
BALF skyriai gali būti su panaudojant visas galimas BONDSŲ PARDAVIMAS su komunistine spauda įmo
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
daryti bet kuriose organiza priemones per vajus savo
GERAI EINA
nėse pagal rusų priežodį
daktarą ar traukiniu važiuojant.
cijose, draugijose ar kliu- kvotai sukelti:
taip yra: kas rusui tinka,
buose, jei juose atsirastų 7
3. Seimas paveda direk Šiais metais/ iki lapkričio tas lietuviui peilis po kak
Galinga Mostis, sudaryta
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
ar daugiau nariu, norinčių torių tarvbai artimiau?-"’! 1 d. Amerikos valdžia par lu. Lietuviai nerašė ant sie- iš Deksnio
daug skirtingu elementų, turi sa. ..
•
,
.... vyje galinga šilima. Šildydama ga
sudaryti BALF skyrių. 2) laiku šaukti BALF skyrių davė gyventojams bondsų lių anksčiau
kaina 35 centai
ir bolševikai , H'rgai, ištarpins Reumatiškus skausMetini nario mokesti ($1) narių ir rėmėiii visose vals- už $6.398,155,000. Per tą negali jų priversti. Jaučia-1 mus. ranku, kojų skaudėjimą ir tirdieglius, šalt). Daugumui žmo.
visa siųsti BALF1 centrui, o tijose susirinkimus, kuriuo- pat laika žmonės “iškeši- : maS paSVMl* pasipriešini-'• pimą
rjų pagelbėjo ir tamstai pagelbės. I
“KELEIVIS”
ne pusę. kaip buvo.
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
se butų: a) paskirtos kvo- no” bondsų už 4 su viršum mas:
636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
tes pagal miestus: b) suda- bilionus dolerių. Tokiu bu-! Užtat visus labai spau- ^f^rbPuvę. Sni 2^? sV.oo?
Rezoliucijos
Lietuviu tremtiniu reika- rytos valstijų vajų vadovy- du bondsų buvo daugiau džia prie “tarybinių moks- 4-«z $2.co. Ekstra didelė dėžė
lu: BALF seimas, išklausęs bės; c) paruošti vajų tiks- parduota, negu grąžinta lų.” Visa spauda ragina, '"'i/EhEvs ointment co'*“’
kun. Dr. K-niciaus. apšilau- lauš pra vedimo planus;
valdžiai.
,kad visi privalo tais moks-, p. o. iu»x 666. Nebark 1, N. j. .

Pavergtoj Lietuvoj

Iš BALF Seimo Darbu

Žolės ir Šaknys

{Resmatiški Skausmai

J

I

1

}

Nr. 46, Lapkričio 13, 1946
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Puslapis šeštas

ESTAI DŽIAUGIASI ĮLEISTI AMERIKON

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENE

Senberniams Pamoka

''Keleivio”, Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo. o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo,
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti j kelias dienas visų veislių
t vvcnus, kurie gyvena išsimėtę po
visa it-r.ės kam.ioiį ? Kai.i jis ga1-jo tuos gyvenus prastoj saro av
it j sutalpinti? Iš kur ėaiė.-i tiek
vandens, kati visą žern- apsomtu?
Kur tas vanduo dabar yra! Kaip
iš Nojaus šeimynos galgjo atsiras. ti po tvano juodveidžiai ir kitų veisĮ lių žmonės ? Šitie ir šimtai kitų
klausimų, j kuriuos negali atsakyti
i jckis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... 25c.
TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
laugelį iš gyvenimo patyrimų pa-ašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
'909 m., pusi. 63.......................... 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
noriai, atšaus nepagalvojęs žmona.
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio
žmogus silpsta? Ir dėiko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cuaraus,
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai is šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kama .. 15c.

Vienam Bostono vien Jis vėl ėmė rašinėti, pra
LYTIŠKOS ligos.
gungiui nusibodo senber- šydamas, kad ji grįžtų. Šį
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše
niauti ir jis sumanė pasi- kartą gi ji liepė jam pas ją
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūraca ir papildyta laida. Kama .. 25c.
jieškcti sau pačios. Ir susi atvažiuoti, viską išparda-!
vus.
Girdi:
“
Massachusetts
rado našlę. Ji savo laiške
KURGI VISA TAI NYKSTA?
pasigyrė esant turtinga ir man nepatinka, bet jei no
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmonės kuria per amžius? Si intri
visko turinti, tik jai nuobo ri su manim gyventi, tai tu
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
du. Ji gyvenanti su dukte- čia atvažiuok. Jei tau čia
urna aiškina garsuis Vokietijos aojialaemokratų teoretikas Kari Kauta
rimi ir žentu Californijoj, patiks, tai susirasime name<y. Kaina ................................. 10c
netoli nuo San Francisco. lį ir sau laimingai abu gy
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSIPo trumpo susirašinėjimo vensime.”
STATYDAVO SAU ŽEMĘ '
ir
namo
jis
nepar

Biznio
jinai atvažiavo pas jį ir iš
Labai įdomus senovės filosofų daleiaimai apie žemės išvaizdų. Pagal
pirmo pasimatymo jam la davė, bet viską paliko kitų
daugeli autorių parašė Iksas. Antra
<OCIAL1ZMO TEORIJA.
bai patiko. Po trumpos pa priežiūroj ir išvažiavo pas
knygutės dalis yra: "išvirkščias mo
Sis veikalas trumpais ir aiškiai kslas arba kaip Atsirado Kalbos.**
žinties jiedu susituokė. Ne pačiutę. Jam atvažiavus,
taktais
parodo,
Kaip
iki
šiol
keitės
“Keleivy” buvo jau rašyta, kad prezidentas Trumanas liepė įleisti Ame
Parašė Z. Aleksa.
draugijos formos, ir kodėl turės būt 40
apsakoma buvo meilė. Ji tuoj prasidėjo visokios “pa
pusL ...................... .,............ 10e.
rikon
43
estus,
kurie
pab
ėgę
nuo
bolševikų
teroro
a
tvyko
mažais
žvejų
laive

pakeistas kapitalizmas. Kaina
25e
gyrėsi turinti daug pinigų rėš” ir “gut taimai.” Važi
liais Amerikon be vizų. Ši nuotrauka parodo, kaip tie žmonės šoko is džiau
NIHILISTAI
DŽIAN BAMBOS SFYUlAl.
ir iš jo nieko daugiau neno nėjo po kliubus ir visokius
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gsmo,
kuomet
jiems
leido
išlipti
Miami
mieste,
Floridoj.
Tragedija
trijuose
aktuose.
Vei

rinti, kaip tik meilės. Kur hotelius. ir visuomet kaitų
kalas perstato nužudymų caro Alek ga Amerikoj munšaino. šioje knygo
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72 “Džian Bambos apy
tik ėjo ir ką pirko, iš pra su jais ėjo duktė su žentu,
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris
džių ji pati už viską mokė už kuriuos senis turėjo mo našliukių, o geriau pasirin-Į
RAMUNĖLE
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
vfto reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. pagerinta laida. Kaina .............. 25c
jo, sakydama, kad viskas kėti. Kai jis pasipriešino, ktų iš senų pažįstamų gerą^
Ramunėle tu baltoji,
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO ŽIEDAS.
dabar abiejų ir viskas kaip kad negerai pinigai taip darbininkę ir šeimininkę,:
Kad išpuoštum mano kelią.
Ir keturios kitos apysakos: (lj
KRISTAUS VIETININKAS?
iš to paties kišeniaus. ne mėtyti, nes neilgai tęsis, ji su kuria galės tikrai laimin
r. I- ,
M
v-.,-. ofcsitikintia Vyras;
žydinti Gu*
Tu iš dulkių atsistoji.
gražiai paaiškino, jog tai e- gai gyventi. O jei ji kartais
žiūrint, kuris mokės.
Paraše kun. M. Valadka. Knyga
Klaida; (4) Korekta. Jose nurt.
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų . joaJa kaip žmonės paikai tiki į viso
Skaisčią pakeli galvelę...
jų “medaus mėnuo,” pati pamestų, tai jau jos neNepersenai
buvusiam sąs
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- įprietarus, burtus ir tt .... lfc
taigi
reikia
pasilinksminti.
jieškoti,
nes
su
tokia
vistiek
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
senberniui atrodė, kad dan Jis atsileido, bet vistiek le ne gyvenimas.”
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Vargui—takui pro rugienas
giška laimė jį palietė. Ne pinosi, nes visą amžių sun
Arba kaip tėvų vartojami avaigi
Buvęs Senbernis.
Tavo žiedas—džiaugsmo kraitis,
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
namieji gėrimai atsiliepi* jų »ai
galėjo jis atsidžiaugti savo kiai dirbo ir pinigus taupė,
Štai pasauly aš ne vienas
kams. Kas yra arba tikisi kada uor>
GARBINO SENOVĖJE?
pačiute ir jos gerumu. Tik o dabar galės greitu laiku
būti kūdikių tėvais, būtinai turėt*
Jo
bedugnėj
ne
našlaitis...
Panašios knygos lietuvių kalboj* oerskaityti šitų knygutę. Kaina 10*
APIE VALGIUS
viena buvo bėda. kad ji la viską praleisti.
ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta kobai mėgo lankyti naktinius
cius dievus garbino senovės indai bei EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Skurdo
skausmas
lyg
pagijo,
irijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai. i
kliubus ir kitas pasilinksmi Kaitą jam stipriai užpro
Avienos Kepsnis
žios eilė*
1 knygoj telpa Z3
Šioį
23 gražio:
ietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
Skausmo
ilgesys
nurimo,
nimo vietas, visur važiuoda testavus, kuomet už “parę”
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko daugybė straip&nių, juokų ir tt
2AIr krūtinė jau nebijo
kius jie santikius su žmonėmis ture- Paikiai iliustruota. Kaina
ma “taxi’ais”. Sakė, kad ji kotelyje reikėjo užmokėti
Šiam kepsniui tinka šlau
SOCIALIZMArf IR RELIGIJA
,o. Knyga stamti ir labai užimanti,
Kryžiaus
žemės
ištrėmimo...
viską mėgsta poniškai, nes suvirs šimtinę, jos žentas nis. Nuvalius šlaunį ištrink
fai yra tikra tikėjimų istorija. $1.01
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
klausimu. Jų turėtų perskaityti kieklabai jį sumušė ir dar poli ją miltais, apibarstyk drus-Į
taip yra papratusi.
j MATERIALISTIŠKAS
nas katalikas ir socialistas. Parašė
Saulės taurę tu pripylei,
Nepoilgam jau jo namas cijai padavė, kaipo triukš ka ir pipirais. Supiaustykį
E. Vandervelde. vertė Vardunas
'(STORUOS SUPRATIMAS.
Ir. tamsus, žygiuoju drąsiai,
Kain* ................... . ..................... 13c
ir visas gyvenimas pradėjo madarį, kuris nenoijs savo didelį svogūną, žalią pipi
Ir
širdis
tik
klauso
tyliai,
I
Si
knygelė
aiškina
proletariato
fi
jai nepatikti: viską peikė ir bilos hoteliui užmokėti. -Ant rą ir vieną dalelę česnako’
‘hzofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka* MONOLOGAI IR
Ką tu giedi mano dvasiai...
nuoti- DEKLAMACIJOS.
gimdo pasauly.
jo papročius nuolatos kriti rytojaus buvo teismas ir galvutės ii viską sudėk antį
fct
—■ 9 ė—UHi__yje įvairiausius
_ ____ _____
KJ«B
prieš jį liudijant žmonai ir kepsnio.
knygoje telpa daugybė nan
kavo.
Įpilk
puoduką j
Kalba labai lengva. Knyga protau jų,šioje
labai gražių ir juokingi; monolo
Jurgis
Baltrušaitis.
jantiems
darbininkams
neapkaijos
dukteriai
su
žentu,
ku

* Susirūpino nabagas. Ir
karšto vandens ir šaukštą1
ir deklamacijų. Visokios temos
28c gų
nuojama. Kaina ......................
darbininkiškos,
revoliucionieriško*
nebereikalo. Ji parsikvietė rie tvirtino, kad jis nuola uksuso. Iš pradžių kepk
tautiškos, humoristiškos h- laisvam*
KLAJŪNEI
savo dukterį iš Californi tos elgiasi, kaip nepilnapro- karštame pečiuje, dažnai
niškos. Visos skambios, visos geros
rrrnrrrrrrrrrrrrrrrnnne Tinka visokiems apvaikščiojimams
jos, kūnai atvažiavus, abi tis. jis buvo patalpintas be- laistant, kad gerai apkep
baliams, koncertams ir tt. Antra pe
Svajų sparnais atskrisiu aš.
pradėjo baliavoti, namų ne protnamin. Tik Massachu tų. Po tam kaištį sumažink
gerinta laida. Kaina ..................
Tikėk,
lauk
ir
buk
rami;
žiūrėti, ir dabar jau jo sun setts giminėm nuvažiavus, ir kepk iki bus gatava. Jei
KUNIGŲ CELIBATAS
širdis visur tave atras.
kiai uždirbtus pinigus pra pasisekė jį išimti ir namo sunka išdžiūtų, reikia daSi knygelė parodo, kodėl Rėmu
Nes tu valdovė jos esi.
popiežiaus kunigai nesipačiuoja či»
dėjo visur mėtyti, jo drau parsivežti.
pilti karšto vandens. Gali
išaiškinta visa jų bepatystės istorija
dimų ir prašymų visai ne Negana, kad jis buvo ma įdėti ir skustų bulvių,
jos pasekmės ir doriškas dv.-isiškijoTu sugebėjai sužavėt,
Geriausia dovana yra
nupuolimas. Šia knyga turėtų per
paisydamos.
brutališkai žento sumuštas, kad kartu iškeptų. Stalan
Įskaityti kiekvienas vyras, tėvas i»
Pavergti širdį ir jausmus.
ta. kuri visuomet nau
Vieną vakarą parėjęs iš kuris išsuko jam tiesiąją duot karštą su žalių žirnių
jaunikaitis, kurie, geidžia, kad jų tro
Tad buk rami, neteks kentėt
terįa, dukterįs ir mylimosios nena
ja ir draugo vertina
biznio, vyras rado namą ge ranką ir pažeidė sprandą. ir burokėlių priedu.
pultų į tokių kunigų globa
Para^š
Ir
abejoti
laime
mus.
ma.
rokai apkraustytą. Jo myli-• bet sugrįžęs namo rado, kad
•<un. Geo. Townser.d Fox, D D. , su
Burokėliai daroma taip:
Hetnvino Ferdinar.d de Saidogitia.
mos pačiutės su dukterim jo mylimoji pačiutė uždėjo Išvirink burokėlius, smul
Tokia lovana yra tik
Kaina ......................................... 23#
Nors
Audros
dūks
—
užstos
kelius,
jau nebuvo. Nusiminė varg- į “attachmentą” ant jo na- kiai supiaustyk. įmaišyk
viena—geras laikraš
KODCL AS NETIKIU
Vargai palauš jaunas jėgas,
šas, nes vistiek jis tą mote-įmo. biznio ir viso turto, taip smulkiai supiaustytą svogū
tis.
Ji
visuomet
nauja.
f DIEVĄ?
Bet nepalauš širdies svajų.
ri labai mylėjo. Jis nuėjo kad jis dabar liko visai be ną ir paspirgink ant svies
Laisvamanis čia pasako,
j
Ir
jų
sparnais
atskrisiu
aš.
Užrašyk savo draugui
pas advokatą pasitarti, bet nieko ir dar turi eiti ligo to ar margarino, pasudvk
negali tikėti. Pilna argumentų kuri
nesumuš joks jėzuitas Kaina to*
“Keleivį.” Tegul jis
tas iam pasakė: “Džiaukis, ninėn gydytis. Dabar vyras ir įmaišius porą šaukštų
knygutės ...................................
Svajų
sparnais
atskrisiu
aš.
lanko jį per 52 savai
kad ji tave pametė, nes da-i gailisi, kad nepaklausė ad- rūgščios Smetonos duok
Tikėk, lauk ir buk rami;
KUR MUSŲ BOČIAI
tes į metus.
bar lengvai galėsi persiskir vokato patarimo ir aima- karštus stalan. Kam patin-j
Nors tu klajūnė, kaip ir aš—
GYVENO?
ti ir jai nieko mokėti nerei nuoja:
ka, gali idėti šaukštą uksu-1
Kas savaitę ‘Keleivis’
širdis nujaus, kur gyveni.
Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
kės.” Bet skirtis su ja jis
“Man truko mokslo, tai so.
nės gyveno Rojuje. Bet mokslą* Rojo
jam teiks naujų žinių
nenorėjo. Vietoj to, jis pra- dabar išėjau tokia mokvk, visai atmeta. Mokslas mane, kac
ir primins aukotoją.
: žmonijos lopšinė buvo šiaurėje Ir s
J.
M.
Lukauskas.
dėjo jai rašinėti ir maldau-Į lą. kad nuo žiūrėjimo į hoMeksikietiškas Kspsnis
knyga parodo, kode! taip manom*
“Keleivis” kainuoja
Labai įdomus ir pamokinantis
ti. kad ji grįžtu pas jį. Nu- teiio sąskaitą
nepakeliu
2t>
skaitymas. Kaina
tik
$2.50
metams.
siuntė jai ir gelžkelio tikie- į sprando, o nuo čekių rašy
Reikia paimt svarą ir pu- 3 MOTERYS IŠRINKTOS; gingus savo adresus AmeŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
tą. Ji sugrižo. Bet už poros mo rankos nevaldau. Da- sę maltos jautienos, svogu“
*
Vieno akto vaizdelis ir monolo
“KELEIVIS”
savaičių atvažiavo jos dūk- bar aš patariu visiems sen ną, mažą buteliuką prikimšgas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
636 Broadvvay,
tuvaitė. So. Boston, Mass.
te su žentu ir po kiek laiko bemiams, kad jie nejieško- tų alyvų (stuffed olives),
rikoje,
taip
kad
jų
santuo1914 m.., pusi. 23...................... 10c.
So.
Boston
27,
Mass.
ją vėl išsivežė.
tų nepažįstamų turtingų išplaktą kiaušinį, keną “to- muose. Yei-monto valstijos ka su europietėmis buvo ne
<
“Keleivis,” K36 Broad«ray
mato soup” ir tiek pat van senatan buvo išrinktos trys legali. Jie sugrižo Ameri
STEBUKLAS NEPASIRODĖ
moterys: Elizabeth Saule, kon ir vestas savo mergi
S««th Boston. Masu.
irrtHturi
dens. pipirų ir druskos.
Smulkiai sųpiausčius aly Katherin Tudhope ir Mild- nas užjūryje visai užmiršo.
vas ir svogūną, viską sude red Hayden. Tai yra pir Dabai* jos “nei pakartos,
ri krūvon ir gerai sumaišy mas toks atsitikimas Ver- nei paleistos.”
ti. Sudėt į riebalais išteptą monto istorijoj.
indą. viršų apkloti griežinė
AMERIKOS ŠEIMYNŲ
liais lašiniukų ir kepti karš IŠIRO JAU 12,000 KARO
SKAIČIUS AUGA
tame pečiuje apie valandą
ŠEIMYNŲ
Cenzo biuras praneša,
laiko.
Europoje šiandien yra kad 1950 metais Amerikoje
daugiau kaip 12,000 jaunų bus 41.000,000 šeimynų.
Spirginta Makrelė
moterų, kurios ištekėjo už Dabar Amerikoje yra 35
(Mackerel)
______
t Amerikos Kareivių ir buvo milionai šeimynų. Per ketu
GRAŽIOS EILES, DAINOS
Pašalink galvą ir uodegą, c
aptektos. Tie kareiviai rius metus pribus 15 milio
išvažiavo,
o
jos
liko,
dau

nų naujų šeimynų, bet 9
perplauk skersai ir tuomet
IR BALADOS.
guma
su
kūdikiais
ir
neži

milionai senų šeimynų pa
kiekvieną pusę perskelk pu
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pateiksiu.
siau, taip kad peilis pereitų no. ką daryti. Daugumas sinaikins dėl mirties, divor223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
per nugarą ir pilvą. Nu kareivių davė joms mela- sų ir dėl kitų priežasčių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nl O
plauk šaltam vandeny, nu-j
DARBO VALANDAS.
šluostyk sausai ir pavoliok
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
miltuose, pasudvk ir kepk
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
karštame aliejuje, kad ge
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
rai pagruztų. Supiaustyk
Popieriniais apdarais $1.00
du didelius svogūnus ir pa
Audimo apdarais $1.25
spirgink porą minutų toje
Kiekviena* turėtų pepseM mm knygynų minėta fcnyn
Kansas Cityje Bowersų vaikas apsirgo vaikų pa pačioje skauradoje, kur žu
Kiekvienas n nai pirkęe tų ksygų pasidžianrs. Pinigui aeriauMa
ralyžium. Jo motina ir senelė neįsileido daktarų, tvir- vis kepė. užpilk rusę puo
dust "Money Orderis.” Popierinių* galima aiųsti tiesiog papraš
ome konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir **KeitivM>'* ad
tindamcs. kad vien tiktai malda gali vaiką išgelbėti, duko uksuso, uždengk ir
re.«ų ir nepamirškit prilipvt u*$ centus mari*.
čia jos parodytos giedant šventas giesmes iš knygų ir pašutinus 5 minutes karšta ■
KELEIVIS”
laukiant stebuklo. Bet stebuklas nepasirodė ir vaikas užpilk ant žuvies ir tuoj
SO. BOSTON. MASS.
mirė.
.
_
duok valgyti.

Dovana

SIELOS
BALSAI

KŽtEiViS, SO. BUSTOS
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Kaip Okupantai
Lietuvius Valdė

==

ŠIURPI 2MOGZLDYSTĖ

Puslapis Septini as

Zudetu Galas

Daug šimtų metų Zude- cheno zudetų kraštas buvo
tų kalnuose gyveno vokie- atskirtas nuo čechoslovakičiai. Jie iš Austrijos, Bava- jos ir prijungtas prie Vokierijos ir kitų vokiškų kraštų tijos. Vos pusę metų po
Sovietai Rusino, Naciai Vokietino — Naciai ar Bolševi
buvo atsikėlę Į slavų gyve- Miuncheno, Hitleris užėmė
kai, Skirtumas Mažas — Norėjo Išnaikinti
namas žemes ir po pirmo ir visą Čechoslovakija.
Lietuvių Kultūrą
pasaulinio karo buvo pri-j Po šio karo cechai atgavo
jungti prie čechoslovakijos. savo nepriklausomybę ir
Jų buvo virš 3 milionų žmo- pirmiausias jų rupesnis buPirmos okupacijos metu buvo faktini viešpačiai. Bei
nių.
ivo apsivalyti nuo vokiškos
visos valstybinės ir visuo-; jų žinios nuo tarnautojų
I
Šias
dienas
Čechoslovakimažumos, kad nebepasikarmeninės ištaigos buvo taip galvos ir mažiausias plaujos valdžia praneša, kad totų kitas Miunchenas. Trys
sutvarkytos, kad jų virsi- kelis negalėjo nukristi. Ly|
“zudetų vokiečių” nebėra milionai žmonių liko išrnesninkai turėjo savo pava-: giai visi lietuviai liaudies
'
Jie
visi išdangenti iš Če- ti iš savo namų:
duotojais skirtus asmenis iš komisarai taip pat turėjo
•
c-hoslovakijos.
1,415,135 vo-!
J. D.
centro, tai yra iš Maskvos, savo pavaduotojus tos paį kiečiai buvo išdangenti i a-'
Šie asmenys, viršininkų pa- čios rusiškos rūšies vyrus,
Į merikonų okupuotą Vokie NEŽINO SAVO GIMI
vaduotojų pavydale, buvo Nuo viršaus iki pat apačios,
NYSTĖS LAIPSNIO
tijos dalĮ, 750,000 buvo iš
didžiosios valdančios tau- nuo centro iki pačios perisiųsti
Į
rusų
okupuotą
Vo--------tos vyrai.
ferijos trijų laipsnių koštukietiją, 311,000 paliko ČeDu Ottervillės miestelio
Šie “pavaduotojai” buvo vas košė visus,
choslovakijoj
ir
gavo
teisę
pusbroliai,
pavarde Dabbs,
faktini Įstaigų valdytojai, o* Nagi pamėgink tame už
ten
pasilikti,
o
700,000
zuvedė
dvi
tikras
seseris. Iš
kaitu ir viso krašto reikalų • burtame rate turėti bet kodėtų kaž kur dingo. Spėja- tų vedybų gimė du vaikai,
tvarkytojai. Valstybei tvar- kiu klausimu savo skirtinma, kad dalis iš tų “dingu- Oscaras ir Bertas. Kada
ką nustato ir ją palaiko ko- gas pažiūras, ar originalesšių” yra belaisviai, kiti pa- Oskaro tėvas ir Berto momunistų partijos centro ko- nę nuomonę! Tai klaiku,
tys pabėgo i Vokietiją, ka- tina mirė, našliai tėvai sū
mitetas. Pigu Įsivaizduoti, bet taip buvo, tokioje atdą vokiečių frontas griuvo, situokė. Dabar vaikai, Oskaip tuomet Lietuvoje bu mosferoje teko gyventi.
kiti dar prieš Potsdamo nu- karas ir Bertas, nežino, kovo, jei turėsime galvoje,
• Nacių Komisarai
Viršutinėj
nuotraukos
kertėj
yra
parodytas
George
Wanzor,
12
metų
am

tarimą
buvo išmesti iš Če- kis yra jųdviejų giminyskad visų apskričių komu
Įsigalėjus Lietuvoje ant
žiaus
vaikutis,
kuris
netoli
Bellmore,
N.
Y.,
buvo
rastas
žiauriai
nužudytas.
choslovakijos
ir niekas jų tės laipsnis. Pagal savo monistų partijos skyrių sekre rai okupacijai iš esmės ma
Kairėj
policmanas
rodo
vietą,
kur
buvo
atrastas
vaiko
lavonas.
neregistravo.
į tinas jie yra pusbroliai, patoriai buvo išimtinai iš cen žai kuo toji pirmųjų oku
Per
trumpą
laiką
čechogal tėvus, jie antros kartos
tro pargabenti vyrai. Šie pantų nustatyta tvarka pa
sekretoriai mokėjo tik rusų sikeitė. Skirtumas buvo to- kai visą dieną butų skirtų panašus komisarai rinkda- . tam tikrų Įstaigų pareigu- Slovakija išvarė iš “zude- į broliai, o kadangi jų vėvosi kas antrą savaitę viso- nūs, bet iš esmės atvykusius tų” krašto arti trijų milionų va* susivedė, tai jie butų
kalbą, nes jie ir buvo rusų kis kad tuomet visos istai- komisarų akyvaizdoje.
žmonių. Į jų vietą buvo at- lyg k’ broliai...
tautos
kilmės.
Tuoi i budu
-•
kių nurodymų išklausyti. į rusus iš centro.
Palyginimas
/•iii
4. • i gos turėjo paskutUb komisiųsti cechai ir slovakai.
faktinu apskrities valdytoju sarmius valdytojus,
VQ Hvtni»s k,,™
Kadangi pirmos'okupaci Šie susirinkimai taip patį
kurie
Spauda ir Radio
Viena “mažuma” Čechoslobuvo
visai
slapti
ir
apie
buvo tie sekretoriai. Kadan faktinai tvarkė visą gyveni jos metu be oficialių komiPiimieji
okupantai
visą
gi jie visas instrukcijas gau mą. Tiesa, periferijos Įstai saių, ar tikriau jų pavaduo juos niekas viešai nekalbė spaudą ir radiją suėmė Į sa vakijoj išnyko. Arti trijų
milionų žmonių buvo išmes
davo iš Maskvos, tai su gos tokių komisarinių val tojų dar buvo visa eilė kitų jo.
vo rankas. Kad ir laikraš ti iš jų nuo amžių gyvena
prantama, kad vietos dėl dytojų neturėjo. Bet jei tos seklių, tai dirbantiesiems
Meška ir Lokis
čiai ėjo lietuvių kalba, bet mų vietų!
akių sudaryta valdžia jo Įstaigos provincijoje buvo buvo sunku tarnybos metu
Tai
esminiai,
tarp
vienos!
jie buv© rašomi rusų dvaKodėl cechai taip pasiel
kios reikšmės ir gyvenime didesnės ir turėjo pirmaei bet kokiais pašaliniais dar ir kitos okupacijos skirtumo'šia.
Radijas
tik
kelioms
vagė? Cechai sako, kad jie
Įtakos negalėjo turėti. Visi lės reikšmės ir jos turėjo bais užsiimti.
nebuvo. Forma liko ta pati,, landoms buvo skirtas lietu- turėjo apsivalyti nuo vokiš
tie atkelti i Lietuvą parei skirtus komisams
Vokiečių metu gi šiuo po-į tik turinys bent kiek skir-! vių kalba. Lietuvių kalba kos mažumos. Po pirmo pa
gūnai buvo ne tik partiečiai,
Visos apskritys, taip pat’žiuriu būdavo žymiai leng- tingesnis. Bendrai vieni ir ske!
skelbdavo žinias ir dar saulinio karo vokiečiai Če
bet kartu ir enkavede ben turėjo tokius komisarinius | viau, nes jų skirti komisarai kiti vietos gyventojus
gyventojus varė
varė šiaip
šiaip paaaryaavo
padalydavo visokių
visokiu choslovakijoj turėjo demodradarbiai.
valdytojus,
kurie
vadinosi
;
patys
visą
dieną
nepajėgdaĮ
ožio
ragą.
Kaip
vieniems
pranešimų,
o
šiaip
visą
lai- kratiškas teises turėjo savo
Faktinai jų svarbiausia apskričių vadais - fuehre-jyo Įstaigoje ištupėti, tai taip ir kitiems lietuviai, iš- ką pranešimai, dainos ir ki-į
misija buvo sekti, daboti, riais. Šie Įstaigų komisari-; jiems išėjus iš Įstaigos visai skyrus parsidavėlius, buvo ta buvo daroma rusų kalba. mokyklas universitetą ir
plačią savivaldą. Bet jie ne
kad visas gyvenimas eitų
valdytojai nacių laikais darbas nutrukdavo ir kas nepatikimiausias elementas,
buvo patenkinti. Kada Hit
centro nustatyta kryptimi. niai
Antrieji^ okupantai^ taip leris
ne tiek sekė Įstaigų veiklą, ką prasimanydavo, tai ir Skirtumo
----- čia
x.-„ butą tokio,
isioralėin
—
— r-o
—v VnkipKini
Jei kas iš vietos žmonių ne kiek smaguriavo ir lėbavo. darydavo.
kad pirmieji okupantai sten ! pat suėmė visą spaUaą ir Čechoslovakijos
suprasdami, ar kitais sume
n k m v "»■ i Šgėsi Tlietuvius
įtraukti i ben- ia^iją į savo rankas. Kad pradėjo vis labiauvokiečiai
linkti Į
timais nuo tos linijos tyčio Be to. tiek pramonės ĮDarbo Našumas Krito
u
i rt-*
. ir ėio lietuviu kalha dipnIšviso aoiejų
abiejų okupacijų
okupacijų d,'«,darH kafi sle
.raščiai,
]
U
hitlerizmą.
1938
metais Stebuklingos gyduolės kurios pa
mis, ar netyčiomis nukiyp- monės, tiek kitos Įstaigos išviso
bet
jie...
buvo veda............
rankomis
varytų
rusifikaci.
.
“
zudetai
”
pradėjo
bruzdėti
panasių
seklų,
kaip
kadrų
metu
dirbančiu
darbo
pror
an
,
o
m
,
ls
ai
.
d
4.
L
111
aci
.
mi
arvniU
V
įvinėi„
dvaein.
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
davo — jo vieta kalėjime.
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
viršininkai,
specskyriai
nedukcija
sumažėjo
veik
'per
,
?
u
?u
^dknoT
baT
’
Radijas
V
t
>
a
ip
C
J)
U
at
<
tuSjo
prieš
cechus,
pradėjo
reika

Kiti Šnipai
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ai keletą lietuviu
Be šio oficialaus, taip turėjo. Tai. jei Įstaigų tar pus. Ten, kur seniau dirb-lfe. e.’ .afl •?Ux‘ aier
arba pleiskanuoja plaukai. Jos
lietuvių kalba
kalba valanvalan lauti autonomijos, o vėliau ka
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet
iasl'
tek* aJ>.15 c?a keletą
panorėjo
visai
atsiskirt.
Hit

sakant Įstaigos ausies ir a- nautojai buvo gerai susigie davo vienas tarnautojas, ar ?dų, o visa kita buvo pranenėra dažai. Nėra nieko už jas ge
kies, dar kiekviena Įstaiga, doję ir jų tarpe nebuvo iš darbininkas, dabar tą dar įssmesdmti. arba tiesiog be ' šama vokiečiams ir vokiš- leris atėjo jiems Į talką ir resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės nepranykti. Ši žemė y-‘k .
1938 metais VOS neiškilo atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
pramonės Įmonė, ar parduo davikų, tai palyginamai lai bą atlikdavo du, o kartais žinios
gu nebusite pilnai patenkintas, jums
ra
skirta
busimai
vokiečių
kai
tuvė, ar didesnio amato sviau visi jautėsi. Kaip pir net keliolika.
Tiesa, kaip vieni, taip ir karas dėl tų zudetų. Hitle pinigai bus sugrąžinti.
kolonizacijai,
čia
jums
vie

Su orderiu sykiu siųskit
dirbtuvė turėjo, taip vadi mieji, taip ir antrieji oku
Aišku, kad akylesni ko tos nebus.
kiti šioje tarnyboje turėjo ris panorėjo juos “išvaduo ir Pastaba.
pinigus, kitaip orderiai nebus iš
ti
iš
cechų
jungo.
”
Patys
zu

namus kadrų viršininkus. pantai darbo valandas bu misarai visa tai pastebėda
lietuvių, nes nebuvo kas da
pildomi.
(46)
Pirmieji gi okupantai ne lytina, jei buvo leista ra detai savo milžiniškoj dau
Šie sijojo visus tarnautojus, vo nustatę iki dešimties va vo ir niekaip negalėjo sau
FLORAI, HERB CO.
juos sekė ir dabojo. Be jų landų. Ar buvo, ar nebuvo išsiaiškinti, delko seniau dviprasmiai davė suprasti, šyti ir pranešimus daryti gumoj Hitlerio planams
Dept. 5
joks tarnautojas negalėjo darbo visviena reikėjo tiek taip maža dirbančių butą. kad čia turės Įsigalėti rasų lietuvių kalba. Pirmieji o- P aie 11 P° g~arsioJ° Miun- Box 303. Dept. 5, Clinton. Indiana
būti priimtas, ar atleistas. valandų Įstaigoje išsėdėti. Rusai šį reikalą aiškino sa kultūra, atseit rusų kalba, kupantai tautinės neapykan
Be šių kadrų viršininkų, Šitai buvo padaryta tais vaip. Girdi, buožės vengė o jūsų kalba galės kuriam tos viešai neugdė, nuo jos
dar visos Įstaigos turėjo sumetimais, kad dirbantieji, turėti daug dirbančių, vi laikui būti pakenčiama, susilaikydavo ir net viešai
! . AR ROMOS
taip vadinamus specsky- kaip galima mažiau turėtų sus labai išnaudodavo, o čia kaipo vietos kalba. Kitaip skelbdavo, kad šovinizmas
rius. tai tyuvo slapti skyriai, liuoso laiko, kad jie nepra dabar visai kas kita. Tiesa, tarus, fųrma. tpi bus lietu yra baustinas. Bet visa tai
kdrie neva saugojo slaptą dėtų politikauti. Vokiečių buvo visai kas kita, nes Lie viška, bet turinys grynai reiškė ne ką kitą, kaip no
korespondenciją, bet iš es okupacijos metu dar taip tuvoje darbininkai dirbo rusiškas, arba ių nudėvėta rą, kad rasų tauta nebūtų
mės buvo ne kas kita, kaip buvo sutvarkyta, kad pietų tik 8 valandas i dieną, o da- terminologija tariant: iš čia niekinama.
sekimo skyrius. Tai oficia pertraukų visai nebuvo ir bar teko dirbti 9 arba 10. formos jūsų respublika tauLietuvių Niekinimas
liai kiekviena Įstaiga turėjo visi Įstaigose gaudavo pietų O be to, veik kas antra die tinė. bet turiniu sovietinė.
Reikia
viena turėti gal
trilypį koštuvą, kuris košė metu po sriubos lėkštę. Pir- na būdavo visokie mitingai,
Kclcnizacija
voje,
kad
suimtuosius tar
visus Įstaigų bendradarbius!mos okupacijos metu pietų kurie kartais užtrukdavo iPirmieji
okupantai
pavi

dant
veik
kas
trečias žodis
ir kartu jiems nustatydavo.; pertraukai buvo skirta vos ki vėlybos nakties...
PARAŠĖ KUN. VALADKA
dale
darbininku
jau
buvo
būdavo — litovskaja morar sudarydavo “visuomenės 15 minučių. Mat, kaip vie
Lietuvos valstybės Įstaigų atgabenę Į Lietuvą per 20 da — lietuvių snukis, arba
SKYRIUS 1. Aiškinama laikai Ir ap!inkvb^» kada j Pa<a.r
nų. taip ir kitu stengtasi,
nuomonę.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžia
tūkstančių
žmonių
nuo
Ura

tarnautojai
dirbdavo
vos
kalės
vaike.
Tai
buvo
švel

Tai jie, ar toji trejukė kad tarnautojai ir darbininnuskriaustoms minioms.
6 valandas ir tik paskuti lo. Tai turėjo būti busimie nučiai jų leksikono žodžiai.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnycm
niais nepriklausomybės me ji kolchozų pionieriai, o kol Vokiečiai gi atvirai ugdė
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
tais dirbo 7 valandas, o da kas jie darė Lietuvoje karo tautinę neapykantą ir sten
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Rotuos Katalikas T
LIETUVOS RESPUBLIKOS
bar teko dirbti taip pat 10 sustiprinimus, mat lietuviais gėsi visas tautas tarp savęs
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Budys, Kaune Kunigų be
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
jar 9 valandas; jei dar mi nepasitikėta ir uos i tokius sukiršinti.
esama
valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas tor
ISTORIJA
tingas, tai teko išsėdėti kar darbus, bent ne i visus, vi Vokiečiai atvirai sakėsi,
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje
tais daugiau kaip 14 valan sai nepriimdavo. Taigi tuos kad jie yra viešpačių tauta,
SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio tr jų daroa
dų Įstaigoje... Nepriklauso darbus vykdė Uralo kolcho- o jus, lietuviai, skirti mums
SaYRiUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Crb.nn n tntYit
mybės metais privačiose Įs zininkai, kurie čia varu bu bernauti. Tai esą jau gerai
cija ir popiežių prakeikimai.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų
vo
atvaryti.
taigose
tarnautojai
turėjo
7
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Frar.cuzijai lks,6 m
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
ir jus laimingi, nes nesate
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė
valandų darbo dieną, o da Antrieji okupantai taip priskirti prie tų kategorijos,
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
pat
keliolika
tūkstančių
vo

bar turėjo dirbti po 10 va
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
kurie
išviso
yra
naikintini.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lie.jvių «pi.
landų. Tai buvo tokie skir kiečių atgrūdo Į Lietuvą. Vokiečiai šito visai neslėpė
kitas bažnyčias. Reformatorių piadžia, jų pasišventimai ir pa
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuoreiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie rtikaiauja Diev..
Jiems
iškarto
geresni
ūkiai
tumai.
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
ir apie tai viešai kalbėjo.
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo tnduigencijM
buvo
išdalinti,
iš
kurių
vie

Pirmos
okupacijos
metu
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
Ne tik kalbėjo, bet pana
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt l«
visi centro pareigūnai kas tos ūkininkus jie be daik šiai ir elgėsi. Tiesa, kaip
knygų, ase Jojs raa daac reikalingų dalykų ir Įten«u«iai x«ies
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rususipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi
savaitę turėdavo susirinkti tų per keletą valandų išgu kam iš vokiečių teko dėl ši
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius.
jo. Žinoma, i ši skaičių ne to ir savo gyvybę palydėti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitok) so
ir
čia
jie
gaudavo
visokius
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tara
įeina
buvę.
kaip
vienų,
taip
nurodymus, kaip kuriais at
tinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veiksiu plotai
Mat, buvo tokių atsitikimų,
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kuo. M Valadka
sitikimais reikia elgtis ir ir kitų visokie miestuose kad lietuvių vyrai tautiniai
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
Kaip vieni, Įžeisti reagavo ir reagavo
Knygų apie 280 puslapi», dKieiio formato; spauda aiški.
kas ateityje darytina. Į tuos pareigūnai.
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
Audimo viršeliais, graži U sidabrinėm raidėm |apau»(aa koy
taip
ir
kiti
saviems
geres

susirinkimus buvo kviečia
goa
vardas, KAINA SLM.
kietai,
tvirtai,
tai
yra,
kad
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
mi tik Įstaigų viršininku pa nėse, rinktinėse patalpose vietoje pačiam žūti. lai žū
Tvirtais
popiaroa viršeliais, kaina Š1.2S.
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
vaduotojai, atseit iš kitur Įkurdino savas mokyklas ir va patsai viešpats, o aš sa
Galima gaut pas autorių, sekančio adresu:
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
atvykę pareigūnai ir retai kitokias Įstaigas. Jau seniau vo garbę apginsiu ir gyvas
BEV.
M.
VALADKA.
B. D. t, DALTON PA
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
kas iš vietos žmonių Į tuos minėjau, kad antrieji oku išliksiu.
Kaina........................................................... 1.00
Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir
susirinkimus
pakliūdavo. pantai net saviems buvo aTie susirinkimai buvo visai tidarę krautuves. Panašiai
Butą ant tautinio pagrinKELEIVIS
'KELEIVIO” KNYGYNE
j slapti ir jų pasitarimų nie buta ir pirmos okupacijos fj0 stiprių nesusipratimų ir
C.36 Broadvray.
So. Boston, Mass.
kas viešai neskelbdavo ir metu. Tiktai skirtumo tada pirmos okupacijos metu.
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
butą tokio, kad šių tos
apie juos nekalbėdavo.
T
•
J,
~ Antros okupacijos metu ■ krautuvės neva aptarnavo
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opiežius yra Kristaus
Vietininkas?
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puilapia Aštunto

Vėl Atvyks j Bostoną

Vietinės Žinios

Nr. 46, Lapkričio 13, 1946

BALF VAKARIENĖ
GERAI PAVYKO

NORWOODE NAMAS SU
sis prieš tris su puse metus
Bootlegerių Šnapsas
SU GARAŽU
kareivis de Bartolo iš RoxSo. Bostone
bury. Jis greit bus parvež2 šeimynų namas, 3 karų ga
tas į Ameriką. Tėvai dabar
Bayview vaistinėj, ant
džiaugiasi, kad jų sūnūs dar aštuntos gatvės, policija ražas ir i akras žemės. Kaina
gyvas.
pirmadienį surado nelega- $11,<>00. Del platesnių infor(47)
__________
liško šnapso 22 galionus bu- macijų kreiptis pas:
įteliuose. Policija šnapsą
Loute Stankiewicz,
IfiiorniOCiioS Šaltinis konfiskavo, o savininkas 530 Walpole St., Norwood, Mass
Appel bus traukiamas at-,_______________________
sakomybėn už bootlegeriaREIKIA VYRŲ
Kada gyveno didžiausias vimą.
lietuvių rašytojas Duonelai
Reikalingi tvirti vyrai, kurie
tis? Kuriais metais viešpa
galėtų
dirbti prie “bailing pre
So. Bostone Plėšikai
tavo Vytautas? Kada Lietu
so
”
vilnoms
rišt i pundus. DarSiaučia
va priėmė krikštą? Kada
_______
bas pastovus, 5 dienų savaitė.
gimė, prezidentavo ir mirė
plls, S1UO adresu:
<-)
Jurgis Washingtonas? Ko-. Antradieni. anksti rvta
_ _ duiKr^229
A
Street,
So.
Boston.
kie buvo Amerikos prezi- plėšikai pasisamdė taksiuką
dentai? Kada išėjo pirmas i Bostone ir atvažiavo į So.
Bostoną.
Prie C gatvės
lietuviškas laikraštis? KasID
~~t
x '= vie
REIKIA MOTERŲ
nas
banditas
pridėjo
prie
pirmas iškėlė Lietuvos ne
priklausomybės reikalavi šoferio galvos peilį, o kitas Reikia moterų sortuoti vil
mą? Kiek Amerikoje yra iškrėtė jo kišenes, paėmė nas. Darbas pastovus. 5 dienų
organizuotu unijistų? Kas laikroduką, numovė žiedą, savaitė. Kreiptis šiuo adresu:
229 A St., So. Boston (-)
duoda pašalpas Amerikos atėmė 30 dol. pinigais, o
bedarbiams? Kokios yra paskui liepė šoferiui išlipti
senatvės pensijos ir viešoji iš mašinos ir jį primušė. Pa
likę pritrenktą šoferį, .To- BORIS BEVERAGE CO.
pagelba?
seph Godsee, plėšikai pabė 220 E Street, South Boston
Atsakymai į tokius ir į go į B gatvę.
Pristato toniką, vyną ir viso
galybę kitų klausimų yra
kios rūšies alų baliams, vestu
surašyti šių metų “Keleivio”
kalendoriuje. Jame įdėta
vėms j namus ir sales.
(-)
RADIJO PROGRAMA
25 informacijos straipsniai
Savininkai:
visokiais klausimias. Viena
Lietuvių Radijo Korpora
Juozas Arlauskas ir
me straipsnyje yra surašyti cijos programa ateinantį ne
Juozas
Skendalis.
“faktai iš Lietuvos istori dėldienį iš W0RL stoties
Telef.:
ŠOU 3141.
jos,” kur paduodama labai 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
daug žinių apie Lietuvą, jos 10:30 ryto. bus tokia:
istoriją, kultūrą ir kitus
Muzika
klausimus. Labai daug in 12—
— Dain. N. Čeponiutė iš
A. J. NAMAKSY
formacijų duodama ir apie Worcesterio
ir
jos
akompaREAL ESTATE & INSURANCE
Ameriką. Yra ir lengvų pa nistė May Meškus.
siskaitymų, daug eilių ir
414 W. Broad way
3— Pasaka apie Magdutę.
paveikslų.
SOUTH BOSTON, MASS
Po programos parašykite
Office Tel. So. Boston 0943
Nepamirškite
užsisakę sa?o įspūdžius ir nusiųskite
Res. 37 ORIOLE STREET
“Keleivio” 1947 metų ka šiuo adresu: W0RL Sta-I
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkuay 1233-W
lendorių. Jo kaina yra 50 tion, Lithuanian Program.
Boston, Mass.
S. Minkus.
centų.

Praeitą sekmadienį BALF
Bostono skyrius ruošė va$ karienę. Pelnas skiriamas
Lietuvos žmonėms šelpti.
Vakarienė praėjo geru paLietuvai Remti Draugijos
NEPRKLAUSOMYBĖS
' sisekimu. Vakarienėje da
Susirinkimas
KOMITETAS PERSI
lyvavo svečiai iš ConnectiTVARKĖ
cut, nesenai dar iš Europos
Šį šeštadienį, lapkričio 16 s
atvykęs prof. Aleksandra
Kvies Mitingą, Ruoš Vasa- d. Lietuvai Remti Draugijos
vičius su žmona. Pirma po
rio Šešioliktos Minėjimą Bostono skyrius laikys sa
nia Aleksandravičienė, o
vo narių susirinkimą. Su
paskui ir rašytojas Aleksan
sirinkimo
pradžia
8
vai.
va

Praeitą penktadienį po
dravičius pasakė trumpas,
bažnytinėj svetainėj įvyko kare. Vieta “Sandaros” svebet labai įspūdingas kalbas.
Bostono Lietuvos Nepriklau i tainėje, ant F
• Ponia
Aleksandravičienė
somybės Minėjimo Komite riai prašomi dalyvauti.
į i sakė, Lietuvai yra padaryta
J. Tuinila, pirm
to susirinkimas. Dalyvavo
| j baisi skriauda. Kaip prieš
35 įvairių draugijų atstovų
tą skriaudą kovoti? Atomi
Adv. Shallnos Motina Mirė
ir pavienių veikėjų.
nių bombų mes neturime,
neturime nei armijų. Musų
Komitetas perrinko savo
Pereitą savaitę atėjo liūd
kovos ginklas už musų tau
vadovybę. Pirmininku į pa
tos laisvę yra musų subren
sitraukusio adv. K. Kali na žinia, kad advokato A.
O.
Shallnos
motina
atsisky

dimas kultūriniam gyveni
nausko vietą išrinktas šiais
rė
nuo
šio
pasaulio.
Nelabai
mui. musu kultūriniai pa
metais adv. J. Grigalius;
siekimai. Musų pusėje vra
sekretoriais paskirti J. Ro senai mirė advokato tėvas
Scranton,
Pa.,
o
dabar
jau
teisybė, todėl mes, nors ir
manas ir J. Arlauskas, iž
ir
kitos
šermenys.
esame silpni, bet galų gale
dininkais — Dr. Kapočius
laimėsime.
ir A. J. Namaksy, vicepir Adv. Shallnai “Keleivis”
mininkais — Baltušis, Ivaš reiškia gilios užuojautos.
Prof.
Aleksandravičius
ka, Januškis ir Venis; spau
priminė, kad karas gimdo
dos komisijon įėjo RazvaDRAUGIJŲ SUVA
žvėriškumą
žmonėse, bet
Rūtelė Kilmonytė
dauskas, Matjoška ir Stepo
ŽIAVIMAS
kartu
karas
gimdo
pasiau
iš Montrealo
naitis.
kojimą ir didvyriškumą
Komitetas mano lapkri
Ateinantį
sekmadienį
Ji yra labai gabi šokikė, Lietuvių tauta praužusiame
čio gale ar gruodžio pra Bostone, Lietuvių Salėj. E dainininkė ir deklamatorė. kare parodė savo subrendi
džioje sukviesti masinį lie ir Silver gatvių kampas, So. jj jau
Bostone buvusi. mą, savo mokėjimą išlaiky
tuvių susirinkimą į Munici Bostone, įvyksta Massachu- dabar ji vėl čia pasirodys. ti žmoniškumą ir solidaru
pal svetainę. Į mitingą ža setts lietuvių kliubų, drau Ji čia dalyvaus Lietuvių mą. Nors trumpai gyveno
da atvykti buvęs Lietuvos gijų ir kitų organizacijų su Liaudies Meno Vakare, 24 me nepriklausomu gyveni
vidaus reikalų ministeris ir važiavimas.
Suvažiavimo lapkričio, South Bostono mu, bet laisvei esame visiš
pasaulio lietuvių sąjungos pradžia 11 vai. iš ryto.
Municipal Salėj, 3 vai. po kai pribrendę. Jausmingos
pirmininkas adv. R. Skipi
Visos draugijos, kurios ir pietų. Jai akompanuos p-lė svečių kalbos padarė i klau
tis, kurs nesenai atvažiavo negavo pakvietimo laišku, A. Jokubauskaitė, taipgi iš sytojus labai didelį įspūdį.
Amerikon.
kviečiamos į suvažiavimą Montrealo.
Vakarienės šeimininkas
Vasario šešioliktai komi atsiųsti savo atstovus. Ku
buvo L. Stasiulis, o jai va
tetas paima So. Bostono rios organizaciojs neturėjo
High School svetainę ir narių susirinkimų, gali bū Massachusetts Rinkimai dovavo Mrs. K. Namaksy.
Prie vakarienės suruošimo
ruoš didelį koncertą-mitin- ti atstovaujamos per savo
gą. Vasario šešioliktoji jau valdybas. Svarbu, kad su
Musų valstijoj, kaip ir vi ir laike vakarienės daug
yra tradicinė lietuviu šven važiavime butų atstovauja soj Amerikoj rinkimus lai dirbo Mr. Palby ir darbš
tė ir po visas kolonijas lie ma. kaip galima daugiau mėjo republikonų kandida čios šeimininkės: Svilienė.
tuviai tą diena ruošia viso lietuviškų organizacijų.
tai. Senatorių išrinktas re- Kropienė, O'Halloran. Markias iškilmes ir pramogas.
publikonas Lodge, vietoje tinkienė, Gedaminskienė.
Mockienė.
Neatsiliks nė Bostonas.
buvusio demokrato Walsh. Stravinskienė.
Vajus Isijudina
Valstijos gubernatorių iš Stakutienė ir kitos pagelbiAmerikos Lietuvių Tary rinktas republikonų kandi ninkės, kurių vardų nepa
“Dainos” Choras Gražiai
bos paskelbtasis vajus Liė- datas Bradford, vietoje bu vyko nugirsti.
Pasirodė
Teko girdėti, kad nuo va
tuvos gelbėjimui, pradeda vusio demokrato Tobino. Iš
karienės
liks gerokai pelno.
Praeitą sekmadienį BALF išsijudinti. Praeitą sekma 14 kongresmonų iš musų
Rep.
vakarienėj pirmą kartą pa dienį SLA antras apskritis valstijos 10 yra republikosavo suvažiavimą nai ir 4 demokratai. Repu
sirodė nesenai susiorganiza laikė
Sūvažiavimas blikonų kandidatai praves
vęs “Dainos” choras, p-lės Brocktone.
Po 3 Metų Susirado
paskyrė
$100
vajaus pra- ti ir į vietos pareigūnus
E. Tataroniutės vadovybė
Dingęs Kareivis
Massachusetts valstijos sei
je. Choras sudainavo tris dziai.
melyje republikonai gavo
Tame
LietuItalijos fronto mūšiuose
dainas ir susilaukė daug
. _ Asuvažiavime
. _
••
.
plojimų iš klausytojų. Cho- vai Remti Draugijos pirmi- didelę daugumą vietų.
buvo dingęs be žinios vie
re dainavo ponios A. Au- rankas p. Knaucialis sake,
nas kareivis, Michael dediek. E. Chaolik, Vineiunai- pet. Remti Dr-ja imasi su- Artinasi Metinė Socialistų Bartolo iš Roxbury. Tėvai Į
Vakarienė
tė-High. K. Kauėius. G. Si- keltl mažiausiai 3,000 dolejį skaitė žuvusiu, bet vis
riu
Amerikos
Lietuvių
Ta

mon, Rutkowskas ir M. Adar nebuvo nustoję vilties,
Gruodžio
8
d.,
sekmadie

rybai.
Apie
vajaus
pravedinestaitė. Mrs. Kaučius virš
kad jis gal gyvas.
to gražiai padeklamavo K. mą ateinanti šeštadienį tar nį, socialistai ir LDD turės
Praeita šeštadienį Romo
Binkio eiles “gėlės iš šie sis L. R. Draugijos Bostono savo metinę vakarienę L.
je
į UNRA raštinę atėjo
Piliečių
svetainėje.
Jau
lai

skyrius,
o
sekmadienį
ivvksno.” Jaunutis “Dainos” cho
nudriskęs
žmogus ir pasisa
ras parodė, kad Bostone yMassachusetts valstijos kas įsigyti tikietus. Rengė
ra gražiais balsais čia au lietuviškų organizacijų su- jai kviečia draugus subruš- kė esąs kareivis de Bartolo.
gusių lietuvaičių, kurios važiavimas, kuriame vajaus Į ti ir padaryti tą tradicinę Jis atrodė suvargęs, nusil
mėgsta dainą ir nevengia pravedimo klausimas bus pažangiųjų vakarienę dide- pęs ir sergąs. Patikrinus, iis,
iš tikrųjų, pasirodė žuvusyplačiau aptartas.
Iliu pasisekimu.
įdėti darbo į lavinimąsi.
'Palinkėsime chorui gra-l
žiai augti ir stiprėti, o ne-'
dainuojantiems dainos mė-;
LIETUVIŲ LIAUDIES
gėjams patartina prisidėti (
nrie “Dainos” draugijos ir
būti choro rėmėjais.
B-s.

Staiga Susirgo S. Minkaus
Tėvas

Praeitą sekmadienį stai
ga susirgo žinomo Bostono
biznieriaus ir Radio korp.
vedėjo S. Minkaus tėvas.
Jis susirgo pavakarėj ir te
ko greit šauktis gydytojo.
Ligonis dabar guli namuo
se. Linkime greit pasveikti.
•J®

MENO VAKARAS!

SO. BOSTON, MASS.

B U L 0 VA

Telefonas: SOUth Boston 1320

Lvccllrnfu
J r:R<iirp

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

21 jewels
U’e

LIETUVIS

proudly present "The

278 HARVARD STREET
kamp. Inman SL, arto Central Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

Excellency Group"—master-

piecet of generationt of Jirto
craftsmamhip.

, A.

ntiNcrroN -21 Jewels

>52.50

B.

STATESMAN -21 Jewels

>71.50

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organi] nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligų
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

KETVIRTIS & C0.
379 W. Broadway,

180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570

So. Boston

Tel. ŠOU 4649
TeL SOL 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

LAPKRIČIO-NOVEMRER 24 DIENĄ, 1916

t

MUNICIPAL BUILDING SALĖJE

South Boston Radio Service Center
Te.l ŠOU 2446

Pradžia 3 vai. po pietų
Šį Penktadienį LDD
Susirinkimai

Penktadienį, lapkričio 15
d. Liet. Darbininkų Draugi
jos 21 kuopa laiko savo na
rių susirinkimą Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėje, i
prie E ir Silver Sts. Mitin-l
go pradžia 8 vai. vakare.!
Visi nariai kviečiami malo
niai dalyvauti.

Tautinių Šokių Grupė susidedanti iš apie 50 dalyvių (nuo 3 iki 17 m.
amžiaus), vadovybėje Onos Ivaškienės, išpildys gražią programą Progra
moj dalyvauja garsioji Rūtelė Kilmonytė iš Montreal, Canada, Universiteto
studentė Anelė Jokubauskaitė irgi iš Kanados; Lucė Zaikienė-Piliponytė,
ir Lietuvos našlaitė Valentina Naujokaitė, nesenai atvežta iš Vokietijos.
Maloniai kviečia visus —RENGĖJAI.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.
,
(30)
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Valdyba.

i

OPTOMETRISTAS
e
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY

652 E. Broadway, prie Lincoln School

So. Boston, Mass.

GYDYTOJAS

Va’andos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi
Prosai, Toasteriai, etc.

SEKMADIENį

(tarp G ir H gatvių),

. Ofiso Valandos: nao 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8
eag pnAAIAUZAV
O*»O uiAvni/TTn ■

TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Rengia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė

East Broadway

DR. D. PILKA

1

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.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to- j
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prie’nama
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MAS3,
Td.
Eo^ton 4uią

»

