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Graikija Skundžiasi Del Rusijos
Keliamo Pilietinio Karo

MAINIERIAI SUSIRŪPINĘ

Svarbu Visoms Liet
Organizacijoms

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Eina Angliakasių Streikas;
Jų Vadas Lewis Teisine

Amerikonų Sočiai Demo: kratų Federacija, kurios
Graikijos Karas iš Svetur Kurstomas — Rusija Siunčia
centras yra Nevv Yorke, per 4C0,0C0 Mainierių Apleido Kasyklas — Pramonei Jau
iš Bulgarijos ir Jugoslavijos Tūkstančius “Partizanų” j
visą gruodžio mėnesĮ ren Trūksta Anglių — Teismas Pašaukė Lewis “Pasiaiškint”
Graikiją — Graikijos Valdžia Kreipiasi
gia parašų rinkimo vajų, — Lewis Byla Užsitęs Kelias Dienas — Keliosdešimtys
j UNO Saugumo Tarybą
kad prezidentas Truman ir Tūkstančių Darbininkų Jau Neteko Darbo Pramonėje
______
1
"
Del Anglių Stokos
busiantis 80-tas kongresas'
pakeistų imigracijos taisyk
Šiaurės Graikijoj, Make CIO Unijos Baigė
les ir Įsileistų Į Ameriką Sovietų Demokratija Jau ištisa savaitė, kaip
donijos provincijoj eina tik
Kongresą
kiek galint didesni skaičių
400,000 Amerikos minkštų
ras karas tarp graikų poli
Yra “Aukštesnė
tremtinių iš Europos. SDF
jų anglių kasėjų stojo Į
cijos ir “partizanų.” Tie
streiką. Vyriausybė išleido
yra išleidus parašų rinki
Atlantic City, N. J. pa
graikų partizanai šimtais ir
mui tinkamas peticijas, ku Sovietų ambasados biule Įsakymą aprėžti anglių nau
tūkstančiais atvyksta iš bol sibaigė CIO unijų kongre
rias galima gauti jų centre, tenis* skelbia eilę straipsnių dojimą gelžkeliuose ir elek
ševikų valdomų kraštų, Al sas, kuriame liko priimta
7 E. 15th St., Nevv York 3, apie Sovietų' demokratiją. tros dirbyklose.
banijos, Bulgarijos ir Jugo visa eilė nutarimų. Del pa
N. Y. Tik parašykit, o jie Straipsniai stengiasi Įrodyt,
Kas mėnesĮ Amerikos ka
slavijos. Kaimynai tuos par žabojimų komunistų unijo
jau prisius. Taigi visos mu kad Rusijos yra “aukštesnė syklose iškasama apie 60
tizanus apginkluoja ir siun se CIO kongresas priėmė
sų organizacijos, pradedant demokratija,” bet neišaiški milionų tonų minkštųjų an
čia j Graikiją kelti suirutę. nieko nesakančią rezoliuci
susivienijimais, kliubais, ir no, kaip 5 su puse milionų glių, kurios varo visus gelžją,
kad
komunistai
nekištų
Graikijos kalnuose vis Įvyks
baigiant BALF ir ALT sky komunistų partijos narių kelius, virš pusės visų dirb
tas susirėmimai, “partiza savo politikos Į unijas. Už
Maineriu unijos bosas Lewis apskelbė kasyklų
riais, turėtų suklusti, pa valdo 190 milionų gyvento tuvių ir gamina apie du
nai’’ užpuldinėja policiją ir tą pilką rezoliuciją balsavo streiką
prieš valdžią, su kuria jis turėjo padaręs sutar prašyti peticijų ir surinkti jų, kodėl Rusijos koncent trečdalius elektros energi
graikų kariuomenės bulius ir komunistai, kuriems ji ti nestreikuoti.
Dabar maineriai susirūpinę svarsto, kiek galima daugiau para racijos stovyklose laikoma jos. Sumažinimas anglies
ir šiaip pridaro kraštui daug atrodė visai priimtina, nes
kas
iš to išeis — ar nereikės dėl to visiems nukentėti? šų. Peticijas grąžinti SDF apie 15 milionų žmonių vartojimo gali kuriam lai
nuostolių. Visoj šiaurinėj jie visada gali sakyti, kad
centrui, o jau jie priduos prievartos darbuose, kodėl kui pratęsti jau iškastų anGraikijoj žmonės gyvena jų vedama politika yra
Telefonas
Veikia
Eisleris
Kominterno
Washingtonui Į 80-tą kon Rusijoj leidžiama tiktai ko Įglių naudojimą, bet tų an“
darbininkų
”
politika
arba
karo stovyje ir nėra tikri
“antifašistinė politika” ir Šviesos Spinduliais Agentas Amerikoje gresą, kuris susirinks sausio munistų laikraščiai, kodėl •glių ilgesniam laikui neuždėl savo rytojaus.
3 d., 1947.
visos visuomeninės organi iteks. Jei streikas užsitęs,
Graikijos valdžia jau se kas Įrodys, kad jie tą politi
nai sakė, kad partizanai y- ką veda Maskvos‘interesuo
Svarbu, kad musų drau zacijos Rusijoie turi turėti Amerikos pramonė, elektros
L. Budenz. buvęs komu
Karo
laivynas
skelbia,
Į
ir gelžkeliai turės
ra kaimynų siunčiami Į se? Išvalymas komunistų iš
gijos ir skyriai, jau nekal komunistų vadovybę. Tuos gamyba
kad
Amerika
per
karą
išra

nistų
“
Daily
Worker
”
re

Graikiją. Dabar graikų val CIO unijų paliko ateičiai.
bant apie visus pavienius klausimus Sovietų ambasa sustoti.
Visos Amerikos unijos,
Kitose rezoliucijose CIO do naują telefoną, kurs dir-, daktorius atidengė, kad darbuotojus ir veikėjus, už dos straipsniai palieka ne
džia turi surinkusi daugvbę
ba
pagelba
infra-raudonų
Maskvos
kominterno
agen
atsakytus,
bet
užtat
daug
Amerikos
Darbo Federacija
Įrodymu, kas tuos partiza unijos kelia reikalavimą es
sisakytų kiek galint dau
šviesos
spinduliu.
Tas
tele

tas
Amerikoje
vra
vokietis
nus Į Graikiją siunčia. Šią miniai pakelti darbininku
giau Sočiai Demokratų Fe kalba apie “konstitucijoje ir CIO unijos lygiai pa
savaitę Graikijos vyriausy uždarbius ir tą padaryti iš fonas buvo naudojamas su komunistas Eisler. Dabar deracijos leidžiamą savaiti įrašytas laisves,” kurių gy smerkė “injunetion” pavar
tojimu prieš mainierių uni
bė atsiunčia i New Yorką išpurpusių pramonės pelnų. sisiekimui iš arti, jurose tą patį patvirtina Eislerio nį žurnalą “The New Lea- venime betgi visai nėra.
sesuo,
Ruth
’
Fischer,
buvusi
kelių
mylių
atstume,
o
virš)
ją. Visos unijos sako, kad
savo atstovą Įteikti skundą įTrys didžiosios CIO unijos,
der,” kurio kaina metams
žemės
kiek
toliau.
Šviesos
Vokietijos
k
munistų
parti

teismų indžonkšinas yra
Jungtiniu Tautų sagumo ta Į plieno darbininkų, automo
jos
vadovė. Ji skelbia Įdo $3.00 ir dar priedo nau
telefonas
gali
veikti
visur,
darbininkų priešų ginklas
PERVIRŠIŲ PARDA
rybai prieš kaimynus, kurie bilių ir elektros darbininkų
mių
žinių apie savo brolio jiems prenumeratoriams bus
kur
šviesa
praeina.
Nauias
prieš unijas ir pagal 1932
VIMAS
kelia Graikijoj nerimą ir unijos jau kelia reikalavimą
suteikta poeto-kritiko Ri
agen
tavim
ą
Stalinui
ir
sa

telefonas
tuo
patogus,
kad
metų
Norris LaGuardija bi
pilietini karą. Ką Jungtinių pakelti uždarbius. Derybos t
chardo Armour “Leading
ko,
kad
jis
buvo
tikrasis
Apriešas
negalėdavo
jo
gir

lių.
ta
priemonė vartoti
Tautų saugumo taryba ga dėl uždarbių pakėlimo greit
with my life” Įdomi saty
dėti.
kaip
tai
atsitinka
su
merikos
komunistų
čyfas.
Amerika karui pasibaigus prieš unijas yra draudžia
lės padėti graikams, tai jau prasidės.
rinė knyga, kuri knygų rin turėjo už bilionus dolerių ma. Dar tebėra neaišku,
radio
telefonais,
kuriuos
ir
Kominterno agentas Eis
kitas klausimas.
priešas gal klausvtis. Švie leris yra išėjės Stailno žval koje parsiduoda po $2.00 vertės visokių karo medžia kaip kitos unijos parems
PRAŠO
$200,000
UŽ
Reikalas tas, kad Rusija
sos telefonu kalbama taip gybos mokyklą ir pasižy kopija.
gų užjūriuose. Tas neberei angliakasius jų kovoje. An
ATOMŲ
NUOSTOLIUS
žūt būt nori veržtis prie Vi
pat, kaip ir per paprastą te mėjo Kinijoj, žudydamas
New Leader’io ir Sočiai kalingas karo medžiagas gliakasiai jau parodė, kad
duržemio juros ir tikrasis
lefoną.
“pervir Įsu “injunetion” negalima
opozicinius komunistų vei Demokratų Federacijos ad buvo vadinama
Graikijos neramumų kalti Jauna darbininkė iš Neb
šiais.
”
Šias
dienas
valdžia I anglių kasti.
resas:
7
Ė.
15th
St.,
New
kėjus. Eisleris su tranzitine
ninkas yra Rusiją, o ką ark, N. J. apskundė Wespraneša, kad perviršaii jau
ŠĮ pirmadienį teismas
York 3, N. Y.
saugumo taryba gali pada tinghouse kompaniją dėl DUOS PILIETYBĘ VO viza išgyveno Amerikoje
J.
S.
baigiami
išparduoti.
Ameri

|
pradėjo
apklausinėti mai
penkis metus ir norėjo iš
lyti »Rusijai, ta jau visas .nuostolių atlyginimo. Ta
KIEČIŲ MOKSLI
ka
surinko
už
tuos
pervir

nierių
unijos
pirmininką J.
Dorothy L.!
vykti Į Europą, bet dabar
pasaulis matė iš Irano atsi ' darbininkė,
NINKAMS
šius pusantro biliono dole L. Lewis, kodėl mainierių
Bums, sako, ji buvo pasam
jis sulaikytas, iki bus išaiš
tikimo.
PENKI
DIDIEJI
NESUTA

rių, arba apie 25% jų tik unija nepaklausė teismo
dyta dirbtuvėje, kur buvo
Į Ameriką jau yra atvež kinta to Stalino agento vei
RĖ
DEL
VETO
rosios vertės.
Perviršiai “indžonkšino” ir streikuoja.
gaminamos atominės bom ta virš 300 vokiečių moks kla Amerikoje.
AMERIKA GRĄŽINA
buvo
parduoti
svetimoms
Teismo apklausinėjimas tę
bos ir atomų radioaktyvi lininkų. kurie turi darbą ĮDUNOJAUS LAIVUS
Penkios didžiosios vals valstybėms. Kai kurios ša sis kelias dienas. Laukiama,
niai spinduliai jai sugadi vairiose dirbtuvėse ir labo
tybės
Anglija, lys nupirko visus Amerikos kad teismas uždės kokią
no sveikatą. Ji nori gauti
Rusija“Laimėjo” Rusija, (Amerika,
Amerikos valdžia nutarė atlyginimo 200,000 dolerių. ratorijose. Viso bus Įsileis
Francija ir Kinija) karo perviršius savo šaly nors pabaudą mainierių uta apie tūkstanti vokiečių
Rumunijos Rin
grąžinti Rusijos vasalams
tarėsi New Yorke apie “ve se: Francija pirko pusantro niiai ar jos vadui, bet ar
mokslininku.
Jei
jų
darbas
600 Dunojaus laivų, kurie LENKIJOS KVISLINGAI
to teisę.” Rusija siūlo veto biliono vertės karo medžia teismo bausmė privers mai
kimus
buvo laikomi Vokietijoje. GRASINA KATALIKAMS bus patenkinamas. Ameri
teisę palikti visai nepalies gų, Kiniia — 800 milionų nierius vėl grįžti prie dar
kos valdžia žada iiems su
Laivai bus grąžinami Jugo
tą ir nieko nekeisti UNO vertės, Filipinai — 680 mi bo, tai labai abejotina. Mai
teikti
Amerikos
pilietybę.
slavijai.
čechoslovakijai,
lionų vertės. Dalis karo per nieriai yra nusistatę streiką
Rusų pastatytoji Lenki
Praeitą antradieni Rumu čartervje. Kitos didžiosios
Bulgarijai. Vengiujai ir Ru jos vyriausybė grasina ka
viršių. kaip tai ligoninės, tęsti ir jį laimėti.
valstybės
su
Rusija
nesuti

nijoj vyko rinkimai Į par
munijai. Tuos laivus vokie talikų bažnyčiai visokiais KOMUNISTAI ATAKUO lamentą. Rinkimų rezulta ko ir pagaliau penki didie vaistai ir kitoki reikmenys Teisme mainierių vadas
čiai per karą buvo paėmę iš persekiojimais, jei kataliku
buvo parduoti UNRRA i Lewis su savo advokatais
tai iš anksto buvo žinomi ji nieko neišsprendė.
JA KINIJOJE
Balkanų kraštų ir buvo at dvasiškija neperstos kovo
Viso UNRRA nupirko 142 stengiasi Įrodyti, kad val
nes bolševikiška Rumunijos
gabenę Į Vokietiją. Ameri jusi prieš bolševikų Lenki
milionų dolerių vertės karo džia ir teismas neturėjo tei
Iš Nankino Kinijoj pra valdžia buvo nusistačiusi MAINIERIŲ UŽDARBIAI perviršių.
ka juos laikė savo žinioje jos valdžią. Jei kunigai
sės išleisti “indžonkšino”
žūt būt “rinkimus” laimėti.
neša,
kad
kinų
komunistai
iki
išsiaiškins Dunojaus dirbs su valdžia, “preziden
Dar lieka likviduoti ne prieš mainierius. Teismo
pradėjo Ji ir laimėjo. Į parlamentą
“laisvės” klausimas. Dabar tas” Bierut žada padidint1’ keliose vietose
Darbo
statistikos
biuras
mažai karo perviršių Paci sprendimo visa Amerika
laivai grąžinami, kad užge- kunigų teises, bet jei jie ne smarkius puolimus prieš na praeis virš 7<»'/ prosovietiš- Washingtone skelbia, kad fiko Įvairiose salose. Ten laukia su dideliu susidomė
rinus Rusiją, nors apie Du bus geri. tada valdžia žada cionalinės vyriausybės ka kų atstovų.
vidutiniai Amerikos anglia
perviršiai guli sandėliuo jimu.
nojaus laisvę nieks rimtai apkarpyti katalikų teise? riuomenę. Ypatingai komu Rinkimu.' liolševikų val kasiai uždirba per savaitę tie
nistai puola šiaurės Man- džia laimėjo suktybėmis. $61 už 41 valandą su puse se, bet pirkėjų vietoje nė
ir nebegalvoja.
KUR BUS UNO
Lenkijoj.
džuriioj ir Šansi provinci Tūkstančiai balsuotojų ne darbo. Toks mainierių vi ra. Jų likvidavimas gali
BUVEINĘ
joj. Nacionalistų armija dar buvo Įrašyti i rinkikų sąra dutinis uždarbis buvo rug dar užsitęsti.
MOKYTOJŲ STREIKAI laikosi lapkričio 12 dienos
ŠVEICARAI IŠGELBĖJO
šus, kiti opoziciniai žmonės sėjo mėnesį.
AMERIKOJ PLINTA
DVYLIKĄ AMERIKIEČIŲ
Jungtinių Tautų organi
isakymo ir nepuola komu buvo terorizuojami, o opo
‘
KAIP
ADOLFO
zacija
vėl jieško vietos po
nistų.
zicijos
partijos
nebuvo
pri

Amerikos orlaivis, su 12
Po visą Ameriką moky
Ameriką, kur jai pasirinkti
LAIKAIS”
leidžiamos pne balsų skai LAIKAS SIŲSTI KALĖ
keleivių prieš savaitę laiko tojai reikalauja pakelti jiem
nuolatinę buveinę. Komisi
DŲ DOVANAS
ja buvo atsilankiusi Į Bos
nukrito Šveicarijos kalnuo- algas. Šias dienas sustrei NERAMUMAI EGYPTE tymo. Juos skaitė, kaip no
rėjo.
komunistų
pastatyti
Berlyno laikraštis “So toną, apžiurėjo kai kurias
išbuvo Alpiu kalnuose be kavo St. Paul-Minneapoli?
praneša, vietas. Vieta čia komisijai
jokios pagelbos, iki šveica- mokytojai. Jie reikalauia
Amerikos paštas prašo, cialdemokratas”
Per kelias dienas Egypto skaitytojai.
se. Penkias dienas keleiviai’ algų pakėlimo. Mokvtojai sostinėj ėjo studentų de Anglija it Amerika ste kad visokios Kalėdų dova kad vokiečių gelžkelicčiai patinka, bet Rusijos atsto
rų orlaiviai iuos pastebėjo pikietuoja mokyklas ir sa monstracijos prieš vyriau bėjo rinkiminius sukčiavi nos butų siunčiamos anks- rusų okupuotoj zonoj turi vas toje komisijoje parei
ir išgelbėjo. Du šveicarų or ko, tęs streiką, kol iu rei sybę. Demonstrantai studen mus Rumunijoj ir gerai jčiau. nes paskutines dienas pasiaiškinti valdžiai ar iie kalavo. kad Massachusetts
laiviai iš devvniu kartų nu kalavimas bus patenkintas. tai reikalauja, kad valdžia žino, kad rinkimai buvo j prieš šventes paštas labai priklauso “prie partijos” ir gyventojai “tuoi pat” ple
sileido pas tuos keleivius ir Mokytojų judėjimas persi pasitrauktų ir kad parla-' sukti. Bet ar Amerika su yra užverstas darbu ir ne jei nepriklauso, tai kodėl? biscito keliu nubalsuotų, ar
po vieną iuos visus išgelbė meta ir Į kitas vietas. Mo mentas nepatvirtintų suda Anglija darys ka nors, kad gali visų siuntinių pristatyt “Partija” rusų okupuotoje iie nori UNO savo valsti
jo. Gelbėiimo darbas buvo kytojai Amerikoje gauna lytos sutarties tarp Egypto atitaisius tą skriaudą, dar laiku. Kas nori, kad jo ka zonoje reiškia komunistų joj... Tokio plebiscito pagal
labai sunkus, nes amerikie gana žemas algas, o gyve ir Anglijos. Pirmadienį de nežinoma. Greičiausiai ga lėdinės dovanos ir sveikini partiją, pakrikštytą “socia užsakymą per dvi tris die
čių orlaivis buvo sudužęs nimui pabrangus jie visur monstracijose vienas stu lingosios demokratijos na- mai pasiektų adresatus lai listine vienybės partija.” nas negalima padalyti, to
sunkiai prieinamuose kal kelia reikalavimus padidin dentas buvo policijos nu stenės, pasiskųs ir paliks ku. turi nelaukdamas juos Laikraštis tą žinią užvardi- dėl Bostonas gal ir nebus
nuose ta»p ledu.
ja, “Kaip Adolfo Laikais.” “pasaulio sostinė.”
ti jų uždarbius.
šautas.
siųsti.
viską, kaip ir dabar yra.

i
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Puslapi* Antras

išduosi ekzaminą). Tada
gavęs darbą visą atsakomy
bę pasiimi ant savęs. Užš
l
mokesnis prie darbo visiem
yra lygus, pagal amatą,
nesvarbu ar esi mainieris,
ar esi grinorius ir dirbi prie Angliakasiai Kovos Lauke Kas ir Kam Patarnavo?
I
kų.
Suomiai
išaiškino
rusams
kokio nors mainierio.
‘KADA NORS, KUR
j
pavėlavimo
priežastis
ir
sakė,
Šiandien jei mainieris Pereitą savaitę metė dar-' Musų kaimynai iš “Dar
NORS...”
! kad tai atsitiko ne dėl jų kalprie darbo lieka sužeistas, bus 400,000 minkštosios an- bininko” ėmė ir užsirūstino
tai daktaras, ligonbutis ir glies kasėjų. Metė po to, — kam “Keleivyje” buvo
Angliakasių unija stojo i tės. Rusai sutiko, kad suomiai
gydymas yra apmokami iš kada jų vadas John Lewis pasakyta, jog Dr. Končiaus
kovą prieš vyriausybę. An- nekalti, bet kadangi laivai butam tikro fondo, į kurį nepajėgė susitart su vyriau- raportas BALF seimui “bugliakasiai reikalauja uždar- vo per vėlai pristatyti, jie visvo labai ilgas ir delegatams
kompanijos moka pinigus. sybe.
bių pakėlimo, O kadangi vy-• vien užkrovė suomiams moStreikas
paliečia
visą
einusibodo klausytis.”
Virš
to
dar
sužeistam
mo

riausybė nesutiko iš karto kati 200,000 dolerių pabaulę
valstijų.
Didžiausi
minkš-l
Taip sakė vienas BALF
ka už sugaištą laiką nuo
jų reikalavimo patenkinti, dos... Suomija skaitosi neokudarbo. Pavyzdžiui, 1941 tosios anglies klodai tačiau seimo delegatas. Del to, kad
unija paskelbė, jog “kont- puota šalis, bet rusai ten laimetais aš buvau biski su randasi Montanos, Iowa, II- redakciją jį nesucenzuravo,
raktas pasibaigė” ir anglia-; ko 30,000 savo kareivių, kužeistas ir sirgau 45 dienas. linois, Kansas. Pennsylya- ‘Darbininkas” mus sugreti
kasiai išėjo į streiką.
J riuos jie vadina ‘komisija.’
Bet aš nežinau, kas užmo nijos ir abiejose Virginijo- no su Brooklyno “Vienybe.”
Prezidento vienas atsto- Anglai irgi laiko Suomijoj rė
Girdi:
kėjo daktarams ir už ligon- se.
vas dėl šito streiko pasakė paracijų komisiją, bet joje y“ ‘Vienybė’ ir ‘Keleivis’
butį.
Aš
pats
per
tas
45
Pasėkoje
šio
streiko
vy

Šltaip:
'
• ra tik apie 30 žmonių.”
tik
patarnavo musų tautos
Iš Oslo pranešama, kad už nuopelnus pasaulio tai dienas gyvenau, kaip po riausybė įsakė apriboti var
“Prezidentas visai nejieško
Suomija iščiulpiama eko- kai šiemet Nobelio dovanos buvo pripažintos dviem nas ir gavau dar $208 gry tojimą kuro. Tai rodo, kad išgamoms.”
kovoe su Lewis. Reikalas yra nomiškai ir kartu bolševikai amerikiečiams, būtent, D-rui Johnui Mottui ir Weles- nais pinigais.
kova gali but ilga ir nuosto Nei šis, nei tas.
visai paprastas : Kur nors ir ją pavergia politiškai. Ru- ley kolegijos profesorei Emilijai Balch, kurių atvaiz
Musų kaimynai jieško
Karo laike buvome du linga. Milionai darbininkų,
kada nors administracija turi;Sams nepatinkami žmonės dai čia matosi.
sykiu sustreikavę. Prie mai pristigus kuro, bus paleisti nepamesto. “Keleivio” pozi
išaiškinti, kas iš dvejų yra ga- kišami Į kalėjimus, organicija už atstatymą nepriklau
nų buvo iškabintos vėliavos iš darbų.
lingesnis — Lewis ar vyriau zacijos persekiojamos, spau
ir buvo valdžios raginimai Angliakasių unijos vadas somos Lietuvos senai ir vi
sybė? Atrodo, kad dabar ge da cenzūruojama ir visur
kasti anglį. Bet vėliava vie vra traukiamas atsakomy siems žinoma. Gretinti ją
riausias laikas tą patirti.”
stengiamasi pravesti bolše
ną kartą iškabojo 4 dienas, bėn, už paniekinimą teis su “Vienybės” pozicija —
vikų kvislingus į valdžios
kitą kartą 6 dienas, o val mo. Jo byla prasideda lap mažiausiai pasakant, yra
Administracija
skaito ir valdininkų vietas. Taip
kūdikiška.
laiką patogiu išbandyti jė rusai nori Suomiją nususin Aš dirbu mainose. Kai,ko: “negerai kalbi,” bet džia per tą laiką negavo nė kričio 27 d.
Kas ar “Darbininko” ragas. Demokratai neturi ko ti, o paskui pavergti tą 1933 metais gavau darbą j Juozas sako, kad jis kitaip vienos tonos anglies. Paga Jei Le\vis bus nubaustas
liau
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turėjo
prašyti
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išrodo,
kad
taip
ir
bus),
šytojas
gyvena antrą kudinustoti po rinkimų. Repub kraštą ir politiniai. Suomi mainose, tai ir dabar dirbu'nemoka, nes pas juos ir
John
L
Lewis,
kad
jis
ra

gali kilt kietosios anglies kystę?
likonų partija irgi gali būti jos ateitis vra liūdna, tu ir neketinu kitur darbo jieš- bažnyčioj kunigai tik taip
gintų
mainierius
eiti
ang

kasėjų streikas. Dalis jų jau Philip Murray Pasilieka
patenkinta, jei jėgų bandy rint pašonėj plėšrų kaimy koti, jeigu nebus reikalo, mokė... Kunigas neturėjo ką
lių
kasti,
nes
ir
iškabintos
buvo
metę savo darbus.
mas atsibus prieš susiren ną, kurs nežino žmonišku Dabar jau du metai kai šau- jam ir sakyti. Tai taip yrajny..Kasri» nfs.,ir 1SKar,1.nLVs
Kasyklas
šiandien kont Buvo gandų, kad CIO
dan
kant naujam kongresui, ka mo ir teisingumo.
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anglį. Nors
Nors darbas
darbas vra
yra ir
ir su
su amerikoniškais
amerikoniškais lietulietu vėliavos palaiko mamiejlU
Philip Murray
da republikonams teks neš
pavojingas, bet nesunkus ir-viais. Jeigu jiems pasakysi, pusę ir nekasa anglių. Ka roliuoja valdžia. Tad kova prezidentas
iš savo vietos.
ti atsakomybę už naujai lei
gaunu 12 dolerių už 8 va- ’ kad reikia suorganizuoti da prezidentas Rooseveltas eina tarp jos ir unijos boso trauksis
Sakyta,
kad jam įgriso
buvo
renkamas
antru
kartu
Lewiso.
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džiamus įstatymus.
landų darbo dieną, o pas LSS kuopą, tai gausi atsasėdėti
ant
dviejų
kėdžių —
į
prezidentus
(antram
ter

PARTIJOJ
Vyriausybė tikisi, kad vi
poną Jardą į Detroitą va- kymą lygiai tokį, kokį tas
Jura Gavo Lašą
kalbėti
už
demokratiją
ir
suomenė, ant kurios kupros
žiuosiu darbo jieškoti tik Juozas davė kunigui. Jų at- minui) mainieriai, dirbda Vienas komunistų laik
pataikauti Maskvos berne
Anglų Darbo partijoje tada. kai geresnio neturė- . sakymas bus “Merga, auto- mi po 2 ar 3 dienas per sa
šita kova tarp angliakasių
raštis
praneša
sekamą
nau

liams, komunistams ir jų
vaitę,
buvo
sudėję
virš
pus

unijos ir administracijos buvo kilęs “maištas” prieš siu...
. mobilis, beisbolas ir mujieną:
bendrakeleiviams.
vyksta, parems vyriausybę. Anglijos užsienių politiką.
New Kensington, Pa. tai vingpikčeris,” o koki ten antro miliono dolerių Roo Šiomis dienomis į Tary
Parlamente
po
diskusijų
Angliakasiai tikisi paramos
Pereitoji (tik ką užsibai
nėra mainų kaimelis, bet LSS. tai jiems tas visai ne sevelto rinkimų kampani bų Lietuvą prisiųsta nauja
iš kitų unijų. Darbo Fede 353 balsai prieš 0 pasisakė tikras miestas. Gyventojų reikalinga — jie demokra- jai. Už tą mainieriai gavo žemės ūkio mašinų partija gus) CIO konvencija paro
racija ir CIO unijų kongre už E. Bevin vedamą užsie čia yra 35,000. Tiesa, ap- tai. republikonai arba nie- užmokesnį tą pakabintą vė — 10 kuliamųjų motorinių, dė, kad Philip Murray dar
liavą prie mainų.
sas jau pasisakė prieš vy nių politiką, bet 70 atsto link New Kensington yra kas. Tai ir viskas.
nori sėdėt ant tų kėdžių.
Praeitą pavasari rigi nuo 12 kertamųjų traktorinių, Murray pastangomis buvo
vų
susilaikė
nuo
balsavimo.
riausybės pavartotą teismo
18 anglies kasyklų, bet paštai, pavyzdžiui, anglia*injunction” prieš anglia Vadinasi, pritarimas val ciame New Kensmgtone y- kasių unijos kuopa. Susirin- balandžio 1 d. iki gegužės 65 plūgai, 5 traktoriai ir priimta kompromisinė re
31 dienos mainieriai strei t.t.”
kasių uniją. Atrodo, kad džiai yra, bet darbiečių tar- ra didelė aliummijaus dirb- Rimuose iš
trijų ar kavo. Bet tai buvo ramus Tai bent “partija”—kaip zoliucija, už kurią balsavo
__ ____
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patys komunistai — kame
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laimėjom. Tačiau taikos dirbtuvių. Jie.apvoge musų rezoliucija kartu smerkia
butų įdomu stebėti, jei tik ant Amerikos imperializmo
Lietuvių
New
Rensingtosocialistu
reikalu,
o
jei
panebūtų perdaug šalta be an pavadžio ir, jei Amerika į- ne gyvena apie 100 seimy- kIausi tų jaunuolių, kodėl dar nelaimėjom. Jei iki lap tėvu kraštą. Šitos vagystes kitas partijas ir, bendrai iglių ir jei pramonės darbi- sivels į karą prieš Rusiją, nų, bet bandyk juos pakai- neateina i unijos susirinki- kričio 20 d. John L. Lewis raudonieji kvislingai “ne mant, politiką.
irgi' ubus
ninkams netektų švęsti dėl Anglija
A
"~ įvelta
lx- -į xtą- bmti pnsirasyti prie LSS mus> tai gausi atsakymą _ nepasirašys taikos su ang matė.”
Iš tų rezoliucinių šiaudų
kuro stokos. Gal iš didelio karą. Amerikos “imperia kuopos, tai išgirsi tą. ko merga, automobilis, beisbo lių korporacijomis ar su O dabar jie krykštauja, nebus grudų.
valdžia, tai ir vėl bus strei kad Lietuva gavusi apie 20
debesies nebus daug lie lizmas” šmėkliojasi kai ku niekada nesi girdėjęs. Na,
las
ir
muvingpikčeriai...
mašinų... Kokia veidmai Staliniški “Republikonai”
kas. <• •
taus? Kova nėra “žutbuti- rių anglų galvose. Tuo tar jei bandytum suorganizuoti
Mes mainieriai turime iš nystė !
Progai esant truputį paChicagos stalincų orga
nė.” Per karo metus mal pu Amerikoje, kada Wal- kokį kaziminkų kliubą, tai,
nierių unija aštuonius kar- ^ace norėjo kritikuoti J. be abejonės, pasekmės bu- rašysiu apie anglių kasyk- kovoję veltui lempas, tul- Hitlerio Paskutinės Dienos nas “Vilnis” praneša retą
tus vedė derybas dėl sutar Byrnes politiką, jis nesura tų neblogos. Bet socialistų las. Šiandien anglių kasyk šių (įrankių) paaštrinimą! Viena vokiečių aviatorė. naujieną. Jis sako, kad pas
ties atnaujinimo ir, pagal do kitokio argumento, kaip kuopai tai ne. Ir kaip juos lose pikis, ševelas, ranko ir pataisymą kompanijos lė Hanna Reitsch, šiomis die- komunistus _ atsirado tokių
vyriausybės sakymą, kiek sakyti, kad Amerikos užsie gali sutraukti į socialistij mis sukamas grąžtas arba šomis. Kompanijos turi mo nomis davė tokį pranešimą: republikonų:
vieną kartą Lewis derėjosi nių politika eina ant Ang kuopą, kad daugelis nenori drilius, mulas, draiveris, re kėti mums “portal to por“LDS 112 kp. susirinki
Prieš savo galą Hitleris me. kuris įvyko lapkričio 4
“su revolveriu rankoje.” lijos imperializmo pava priklausyti prie SLA kuo lės tai vis yra praeities da- tal” darbo mokesnį. Taipgi
Bet Lewis žinojo, kad šau džio...
pos. O čia. gimusius ir au- Jykai. Tie įrankiai sudėti į turime iškovoję ir jau kom “buvo visiškai susmukęs... d., geriausi musų visuometi iš to revolverio visgi ne Išeina keistas dalykas: gusius lietuvius, ‘tai jiems jnuzėjų atminčiai, kad ka panijos moka po 5 centus Jis, lyg mažas vaikas, žai- nės veikėjai labai nemalogalima. Atrodo, kad ir šį Anglija eina ant Amerikos tokie dalykai, kaip socialis da tai mainieriai su tokiais nuo tonos iškastų anglių į dė žemėlapiu, spaudė jin niai atsiliepė apie musų
kartą jis žinos, kada revol imperializmo pavadžio, o tinė organizacija ne pake Įrankiais anglis kasė. Šian angliakasių “labdaros fon mygtukus. įsivaizduodamas, spaudą”...
Amerika eina ant Anglijos liui.
dien kasyklose anglį kerta dą,” iš kurio bus mokama kad tuo budu jis sutraukia
verį padėti į kišenę.
Tiems “veikėjams” nepa
imperializmo pavadžio.
Pasakysiu mažą istorija. p}asinos’ skyles gręžia ma pensijos pasenusiems an nebeesamas armijas, kurios tiko OPA. Jie džiaugiasi,
netekusiems jį išvaduos.”
KAIP RUSAI NAIKINA Bent taip atrodo, jei klau Lietuvoje Agurkiškės kai šinos, anglį loduoja maši gliakasiams,
syti wallacinių ir anglų me pas ūkininką Joną Bart nos. anglį užloduotą išveža sveikatos, mainierių našlai Reitsch dar sako. kad kad laimėjo republikonai ir
SUOMIJĄ
daugiau nebus kainu
“maištininkų” balso.
Prie čiams ir mainierių vaikams, Hitleris nebegalėjo išsiva kad
kų buvo bernas, vardu mašinos-conveyeriai.
kontrolės.
O savo “Vilniai”
Amerikos spaudoje ma-J,. žinoma. ėjimas ant sve- Krei vagai vis Juozas. Jis vienos lodavimo mašinos norintiems eiti į aukštesnes duoti, net gerai progai pa jie pataria negint tos “burmokyklas. Prie to dar gau sitaikius. Jis buvo visiškai
žhi
trirdisi Kaip nusija
Rusi ir nai
nsi- }* R . .,pavadžio
zai giraisi.
Waiiacįyra kvai- niekada ūkininko vežime dirba nuo 9 iki 12 vyrų, ku name
žuaziškos” OPA.
$100 atostogų (vaka sukudikėjęs.
rie
sudaro
“
crew
”
ar
gensumusa
vvanace
nevažiuodavo,
bažnyčioje
Gali but. Po tokių laimė tis?Ar žinote, kame paslap
‘Detroit Times” lapkričio anglų “maištininkus,” o šie potierių nekalbėdavo ir pėt- gę, ir anglies per 8 valan cijų) mokesnio. Taigi, kas
17 d. įdėjo įdomų liudiji Wallace tvirtinimą paver nyčioje mėsą valgydavo. das iškasa ne mažiau, kaip sakė, kad 50 metų atgal jimų čiukuro pult į prarają
išnykimo — ir stipraus cha Tame, kad tie nepaten
mą iš Suomijos apie rusų čia į juoką. Tikrenybėje y- Jei ūkininkė jam pėtnyčioj po 22 tonus ant kiekvieno buvo geriau gyventi?
—o—
rakterio žmogus turėtų su kinti stalincai yra “rumingbegėdišką šeimininkavimą ra taip, kad ir Anglijoj ir mėsos neduodavo, jis tą vyro. Visi gengės nariai
auzių” savininkai!
Amerikoj tos rūšies propa dieną nedirbdavo, sakyda dirba bendrai. Per 8 va Pernai metais rudeni į gniužti.
Suomijoj.
Tuogi tarpu Adolfas bu
Šalin staliniški “princi
Suomija turi sumokėti ganda eina iš tų pačių pro mas: “Šiandien negalima landas darbo uždarbiai y- Pittsburghą buvo susirinkę
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pai''
— maršuoja republivo
viso
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tik
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tokie:
mokesnis
per
die

rusiškų
šaltinių.
Rusijos
adirbti, pėtnyčia!” Vieną sy
Rusijai per šešius metus
koniškas
doleris!
kampų
ir
seimavojo
per
dvi
ną
yra
nuo
$11.85
iki
$12.gruberis, pusgalvis.
300,000,000 dolerių “repa genturos abejose šalyse kį atvažiavo kunigas kalė
dienas. Vis svarstė, kaip Ameriko Pagelba Europai Cit, Kalba Fiureris!
racijų.” Karo nuvargintai stengiasi sukiršinti angliš- dodamas pas tą ūkininką, 75.
reikės
sunaikinti visus Lie
Kasyklose
dabar
dirba
Suomijai, netekusiai derlin-|^.ai ^a^ancias tautas. Mums kur Juozas bernavo. Kuni
1941 metų kovo 11 die Amerikos lietuvių komu
tuvos
“
fašistus.” Tai vieną
tokios
mašinos,
kurios
pa

giausių savo žemių ir pra-'Jie Pasakoja- kad Amerika gas Juozą klausia pasakyti
ną
pradėjo veikti vadina nistų fiureris Bimba surado
monės Karelijos krašte, ku yra tik anglų imperializmo “keturius artikulus vieros čios save išloduoja ir su vakarą ir aš buvau nuva mas “lend-lease” aktas.
naują Ameriką. Į jo rankas
rį pasigrobė rusai, tai yra pastumdėlė, o anglams jie šventos.” Juozas tuoj ir sa verčia anglis ant conveye- žiavęs pažiūrėti, kaip tie
patekus lietuvio tremtinio
milžiniška našta. Bet tai įkalbinėja, kad Amerika ko: “Valgis, dalgis, plaktu rio. Šiandien, jeigu kas no Kaukazo razbaininko išpe Paskutinis raportas pa knyga, kurioje juodu ant
veda Angliją už nosies.
kas ir bobelė.” Kunigas sa- ri gauti darbo anglių ka ros rengiasi kariauti su rodo, kad savo talkinin balto esą surašyti tokie da
nėra viskas.
syklose, tai turi turėti mai- Grigaičiais, Michelsonais ir kams Amerika yra davus
Amerikoje tos propagan
“Rusai patys nustato pinigi dos įkvėpėjai išnaudoja vis
nieriškas popieras, kurias visais kitais Lietuvos patrio tos “lend-lease” pagelbos lykai :
“Iš pačių pabėgėlių lupų
nę vertę pristatytų daiktų už ką. kas tik gali pasitarnau Amerikos turtingumą, prieš išduoda valdžia. O jei mai tais. Detroitietis daktaras už 50,596,698,489 dolerius.
turime parodymus, kaip jie
reparacijas ir jie sako, kad ti neapykantai prieš Ang jos galingą laivyną, prieš nieris neturi popieros. tai Palevičius šaukia rėkia —
Iš tos sumos Rusija yra bandė išgelbėti vokiškų
kainos nustatomos pagal 1938 liją kelti: čia ir airių tra jos
šimtines, duokit
ekonominę
politiką, negali gauti darbo (skebam Duokit
gavusi
įvairių daiktų už hitlerininkų okupaciją”...
metų kainas. Virš to, daug dicinis antiangliškumas, ir prieš aukštus nuošimčius už tai blogai!). Jei nori išsi enkšimtines, o mes sunai11,266,642,270
dolerių.
nusavybės atimama iš suomių Amerikos revoliucijos prisi suteiktą paskolą ir t.t.
mokyti dirbti mainose, tai insim visą grigaitinį fašiz
Jis kalba apie knygą
virš reparacijų, kaipo buvusią minimai. ir žydu nacionalis
Kitos valstybės bando “Dienos be Tėvynės.”
To kiršinimo pasekmėmis turi surasti kokį nors tikrą mą. Po viso to riksmo suė
vokiečių nuosavybę ir todėl tų nepasitenkinimas, ir lie naudojasi Rusija. Nei Ame mainierį ir sykiu su juo jau Dr. Palevičių, V. Zabu- vienaip ar kitaip atsiskai
Knygos autorius kalba apriklausančią Rusijai, kaipo tuvių nesiorientavimas ir rika, nei Anglija nesiryžta dirbti per du metus. Su juo lionį, J. Gugą, Palevičienę, tyti. bet musų “didysis tal
rusų-vokiečių kovas
karo grobis... Pagaliau suo viskas, kas tik gali kelti sudaryti rimtą bendrą fron dirbsi, o jis tave mokys ir S. Masytę, Miką Masį. Pa- kininkas,” Rusija, šito ne pie
Lietuvoje
ir lietuvių bėgimiai patyrė, kad rusai kieti nuotaiką prieš anglus. Tu- tą prieš Maskvos imperia saugos nuo visokių nelai sisveikinom ir
pradėjom daro. Porą kartų WashingJ vakarus,
biznieriai. Yra nustatyta, kad las lietuvis apsiputojęs kei lizmą ir pastoti rusams ke mių. O po dvejų metų tok šnekėti. Paklausiau juos, ar tonas reikalavo, kad Mask-j
už laiku nepristatytus daiktus kia Angliją, pats nežinoda- lią. Abi vyriausybės “skai sai mainų grinorius turi ei- tie smarkuoliai nemano kar va išduotų atskaitą, bet ši
Komunistų fiureris visa
už reparacijas rusai uždeda mas, kad jis dirba “dėdei tosi” su kritikais ir murdo-'ti pas valdžios mainų ins- tais važiuoti gyventi, kur tyli, lyg degloji svetimo tai skaito “gelbėjimu hitlerininkų.”
pabaudos 5%. Keli nauji lai- Juozui” be atlyginimo. Pa- si vietoje, o Rusija tuo tar- pektorių ir išduot ekzami- nuvažiavo savo laiku hitle- daržo bulvių priėdusi.
Bolševikas moka tik paNobody home
vai buvo pavėluoti pristatyti našiai daroma Anglijoje: pu stiprinasi pavergtuose ną iš 64 klausimų ir tik ta- riniai bundistai? Tai kad
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St. Strazdas.
dėl Amerikoje vykusių strei- ten kiršinami žmonės prieš kraštuose.
da gali gauti
popieras
(jei
(Nukelta :į 5-tą
pusi.)\ rimti, jis netiki :į atidavimą.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne

PIRMAS AMERIKOS LAIVAS SU KELEIVIAIS

KAS SKAITO, RAŠO
TAS Dl ONOS NEPRAŠO

Detroito Naujienos

J jeigu gyvenimo reikmenys
Socialistų Vakarėlis
čių, gal kitą syki surasim
--------eis brangyn, veikiausia, kad
-------tinkamesnę vietą.
Lapkričio 16 d. A. L. P. apie kovo mėnesį ir vėl siuLSS 116 kp. vakarėlis . Komisijos narė,
Kliubo name buvo SLA 38 vėjai turės jieškoti algų palapkričio 16 d. praėjo laB. Keblaitienė.
kuopos ' bankietas. Jis pui- kėlimo.
bai gražiai ir sėkmingai/
-----------------kiai pavyko. Kalbas pasakė
„
. . .. .
Komisija buvo susirupinus, Buvo Smagus Parengimas
bankiete: J. Glaveskas, J.1
KomunuU. Nesarennes iš kalno buvo mažai ti-:
--------Agmanas, J. Peterson. A.
Vykt. į Sovietų Lietuvę
ketų parduoda. Mat, musų Detroito lietuvių socialisLukoševieh, J. Buivydas. J.1 Labai įstabus dalykas.
nariai visur darbuojasi ir tų 116 kuopa turėjo šaunią
Jurgelis, J. Šalays, adv. S. Laras pasibaigė jau antn
yra labai užimti visokiaisI vakarienę Armono svetaiBriedis ir dar keletas kitų. metai, kas non is anglų
darbais. Žinoma, katrie dir-,-nėję. Žmonių prisirinko pilBuvo ir meno programa. v>'k.stS Angliją, is francuba, tai ir perdaug, o yra į na svetainė, visi smagiai
Padainavo K. Kriaučiūnas,
1
is italų , Itair tokių, kurie atsideda ant Į linksminosi prie linksmos
K. Bundonis ir dar vienas, hjų-Net n japonai gali paiDievo valios, arba pasiten-' muzikos.
kurio pavardės nepamenu.
Japonija, bet kui
kiną tik kritika.
i Gaspadinės turėjo sunKaip vakarienėj, tai daina- i maniška Rusija valdo —
Kita rupesnio priežastis ikiai di.rbt.i’ kad «ęk svečių
vimas išėjo neblogai.
I "lekam n«vaba . P^“1'
buvo ta, kad tą dieną lijo1 > atenk™“n Bet„,vlskas bu'
Programą užbaigus Su-lTa>lumSirdarbinink,ska
lietus, kas sudarė nepate-!v0 gera1' DU-Strazdas vtegiedota Lietuvos 'himnas.!valdžia, kad darbininkas
gumo atvažiuoti iš toliauJ"as ga"a sunkiai dirbo prie
Lietuvos himną gkdant? neKal‘j savo kilmes kraštą
Bet kada atėjo paskirtas lai-bar0’ be‘ «eral aps!^^.-.
neatsiliko ir musų George Pa*Y> kti.
kas, priėjo tiek daug pub-!Vlena crauže. atsinešę 18
Nalivaika, jis traukė sto-Į Kaip kas Pue”a * Laislikos,
kad buvom tikrai-"amų .pyrago tr. paraikius,
ruoju bosu, kas sudarė pui- ' ? *T blausia. “Drg.
Drg Bimnustebinti. O ta musų mi-|Pavalsln0 sveclus Pne stal°kią harmoniją. Mat. ne vi-!ba,
bu.™te Lietuvoje,
Čia matosi “America,” pirmas po karo Amerikos Prekybos Laivyno gar
nėta svetainėlė yra maža iri Socialistų
parengimas,
ei komunistai užsičiaupia ir matete aukštus paieigunus,
laivis išėjęs anądien Europon su keleiviais iš New Yorko.
dėl
vakarienių
nepatogi,!reikia
skaityti
gerai
pavysudreba, kai giedama Lie-.matete saulę Staliną,
nėra virtuvės, nėra kitokių kusiu. Man atrodo, kad Detuvos himnas. Yra ir tokiu,ltal kada Prade8 mus .leisti
atvažiuosit,
tai
mes
džiaugšventės
dienoje.
Tuojau
atreikalingų daiktų, o ir su- troito draugai turėtų dažkuriuose tėvynės meilė ne- Pamatyti savo brolių ir seDraugų. Talka
simės jumis galėdami pri- sirado keletas gerų lietuvių
sodinti daug žmonių suda- niau daryti visokių parengiužgeso širdyje. O tokiu pa- se^‘
imti
taip
gražiai,
kaip
jus
patriotų,
kurie
pasižadėjo
______
ro didelj sunkumą. Bet Der rnų, pritariančių ir svečių
Sakoma, Bimba labai su
sirodo yra musų George siraukia
po S100, geioka^ skaičius Aukų “Keleivio” namui rastangas gabios komisijos čia yra daug.
ir jo veidas atsi mumis išleisdami.
Nalivaika.
Isreiskiam didžiausią pa- po $50, po $25, po 15 ir 10 išpirkti gavome iš sekamu ir darbščių pagelbininku. į
maino: “Mat, mes nepadikTen Buvusi.
viskas
buvo
sutvarkyta
ir
’
dėką
Maple
Park
kliubiedolerių.
Viso
pasižadėjimų
draugų:
Ant.
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CaIš Kriaučių Tarpo
tucsime, ką jie ten LietuvoKriaučiai gavo algų pa- je turi daryti, tai jų reika- čiams už suteikimą salės, ii- gauta apie tūkstanti dol. ;tnn<5villė *Wd __ <5- a t orasidėjo nors kuklios vai
/
^udzius’ii Detroito - Se! šės ir visi kiti linksmumai. BRIDGEPORT, CONN.
kėlimus — doleri ant die- las,” atsako Bimba ir sku- draugams Kamiįiams.. RuVieni lošė kortomis, kiti
Penkauskams
u* viskl- > ,kad
a ,
,.Y*bus n- ,s- a Wilimaitri ič Granhv
nos, arba skaitant darbo bina palikti klausėją žemai dziams,
tiems draugams,
kurie,
^etŽ šoko, kad net salė drebėio, Jeigu kas mano, kad šios
savaitę 40 valandų — tad r rie langelio, o pats dumia
kriaučiai gavo priedo 12c. j redakciją.
M^dK^kirios' ™ tik P^žia to didžio- g Oxford Conn.-Jl.75; C. sekė dainos, pasikalbėji- kolonijos raudonieii Maskmai ir viskas tas sudarė to-i™* fašistai politikiškai yra
Lietuviai yra neturtingi čia ^vena m nori’sykS su }». vajaus už išlaisvinimą
ir pusę valandai.
kį vaizdą, kad, rodos, visi j nuvytę, lai pažvelgia j lapYra ir skirtingų pakėli žmonės. Sovietai su “sau mumis nuoširdžiai nadėkot Lietuvos. Tam darbui ALT
į.*
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butų vienos šeimynos' kričio 5 d. rinkimų pasekKenosha, W iš. — $1.25.
mų, tai tie, kur dirbo nuo le” Stalinu, sako tik betur mumis nuosn ežiai paaeROt
nariai.
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Už tą turiu pirmiausiai Į netik nėra suvytę, bet gyvi
tariame širdinga
bo vaikų drabužių siuvė iie lietuviams estams ir ves ir kaimynams uz gražų -»nojęs ųuauiu visus mu- d
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pirmiausiai
užlaikvma.
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kada
visi
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jai, tai jie gavo pakelti nuo
forničiai
buvo
ant
kelio
jog
Lietuvos
Nepnviui
”
už gera apgarsinimą, j nes turėjo du savo sąraše
36 darbo valandų, kuriems atidaryti rubežius. Jeigu
j
kuri
daug “Keleivio” skai-j narius, su 255 arklių spėį ..
.ts sventė bus tobeveik pareina ant valan musų lietuviai 1920 ir 21 prieš musu išvažiavimą.
Jonas ir Mariiona J didžioji demonsti acija už BALF REIKALAI tytojų atkreipė atyda ir at-lkcs, tiek jie surinko čia
metais organizavo visokias
dos virš 14 centų.
r.nnVpvir;»i atgavimą Lietuvai laisvės.
silankė. Buvo nemažai, ku-i balsų. Į metus laiko jų t>oTokis algų pakėlimo ne kooperacijas ir vyko Sovie
rie pašaukė telefonu, pra- Idiška ?Dėka paaugo iki
vienodumas sukelia pas tų Rusijos atstatyti, tai da
S. Bakartas. BALF Pirmininkas Kelio
nešdami apie atsilankymą. penkių šimtų, kas reiškia
nėje 1947 Metu Vajaus
kriaučius abejonių ir neiš bar rubežiams atsidarius,
PITTSBURGH,
PA.
Su kai kuriais teko tik nir- —iie visgi veisiasi ir jeigu
Reikalais
rišamų klausimų. Reikalas suprantama. atsiras ukvatmas svkis susipažinti. Tai tokiu greitumu jie dauginRengiama Draugiška
yra tokis: Vaikų drabužių ninkų, kurie vyks i Lietuvą Broniaus Budgino Prakal
Sueiga
I Ncw York. — Kun. Dr.! buvo John Savickas, kuris'sis. tad už tūkstančio metu
siuvėjai jau keli metai kaip naujų kolchozų tverti.
bos
Gerai
Pavyko
A. Bimba nuvyko nuo AĮ J. B. Končius, BALF pir pasisakė skaitąs “Keleivį” netik kad galės užvaldvti
dirba nuo savaičių. Jų in
LSS 6-ta kuopa rengia!mininkas. štomis dienomis nuo pradžios jo atsiradimo, šią planeta, žinoma kaipo
dustrija nejautė karo. nes merikos lietuvių komunis Lapkričio 17 d., ALT
draugišką sueigą gruodžio; pradėjo 194 7 metų vajaus Jis atsilankė su savo šimpa-! žemę. bet jie bus visai arti
jie uniformų nedirbo. Vy tų, kaip ambasadorius. Jis
Pittsburgho
skyrius
ant
grei25 “
i_r_
i_
d., 4d vol
vai. ntivolrarč
pavakarėj,i 1 reikalais
lankymosi kelio- tinga žmonele ir jaunu, Marso, arba toj vietoj, kur
riškų drabužių skyrius jau turėjo įtikinti svietą, kad
prieš karą dirbo 40 valan- Amerikoj yra apstus būrys
surengė Broniui Budgi- draugų Kavaliauskų namuo-į nę, kurios metu tarsis su gražiu sunum. Taip pat bu- dabar randasi jų geras
du per savaitę, o iau karo bimbišku avinu, kurie turi n.uo prakalbas Liet. Pilie se, 175 Friday Sq.. Millvale BALF veikėjais ir iš viso su vo p. U. Suginta, su grupe draugas Adolfas. Adolfo
cių svetainėm.
svetainėje. Prakalbo,
Prakalbos 9, Pittsburghe.
‘ tai. ,lyg *taisyklė
,
v
._„ irgrašioirbus^erikolchoz ciu
: lietuviu šalpos darbo rėmė- savo draugų. Buvo ir dau draugutis Molotovas jau se
metu,
buvo
pavyko
visais
žvilgsniais.
Kviečiame dalyvauti virš-j jaisk kaip Seriausia Praves- giau tokių, tik, gaila, man nai jieško to kelio, kuriuo
40 darbo valandų savaitei. ninkai. Tik “saulė” Stali
buvo daug. Kal
nebuvo progos visu nei su nudardėjo rudojo fašizmo
Kai karas pasibaigė, pa nas turi atdaryt rubežius ir Publikos
inėtame parengime
visusį 1
.
bėtojas
Bronius
Budginas,Įminėtame
pareng:
apaštalas Hitleris.
ir
Pirmininko kelionės mar-! tikti ai* pasikalbėti.
sidarė trukumas kriaučių, leisti Į Lietuvą. Jeigu Bim
“
Keleivio” skaitytojus
dar
nesenai
atvykęs
iš
va

tai nei kalbos nebuvo vy ba ir to nepadarė, tai ko
Kalbant apie “draugą”
Komisijoj dirbo Justinas
pažangiuosius žmones. IĮ srutas šiuo metu Jvra toks:
riškų drabužių skyriuje Į- kiam paibeliui čia bimbi- karinės Vokietijos, pats y- visus
Molotovą,
reikia manyti,
Turėsime skanių užkandžių' Lapkričio 27-28 dd. Pitts- Balchunas su savo motere
vesti 36 valandų darbo sa ninkai ir prusokininkai dar ra pergy’venęs abidvi LieJulia, Mike Balchunas ir kad ta milžiniška spėka
Stalino'bernais vadi-it-s.okupacijas - bolše- ^hn^turėdme p^kal.buęh.Pa.^
vaitę. Jau lvg taisyklė —
šių žodžių rašėja. Jie dirbo 255 pasikvies “draugą*’ Mo
tą komunizmą musu įx
a .na_c“L Kaipo Lietuliko 40 darbo vai., kur ir na
,. ’ .
,
-. j
J T7/NC lOlOITOC 1/AVAtmOC’ 11-V
bus pa:silinksminimas.1 Lapkr. 30 - gruodžio 2 d. vakarėlio prirengime ir per lotovą i Bridgeportą. nes
pakėlimus uniia nustatė su lietuviams bruka, kad pa-> vos laisves Kovotojas, uz ir
vakarėlį. Vakarėlyje širdin čia gyvena jo tikras švogeTrumpai sakant, draugiška- Chicago.
dirbtuvių asociacija nuo 40 prasčiausio dalykėlio iš dalyvavimą pogrindžio ko me subuvime smagiai praGruodžio 4 d. Los Ange- gai pagelbėjo narės N. Pa- ris ponas Sh—p., naftos
voje, buvo patekęs Į nacių
darbo valandų, o ne nuo 36. Juozo Stalino negauna?
dolskienė, A. Gaigalienė. stočių buvęs savininkas.
laiką.
les. Calif.
Je, jau jeigu masinio va gestapo nagus, pats buvo leisime
kaip yra vaikų rūbų siuvi
platesnių žinių minėGruodžio 6 d. San Fran M. Strazdienė, E. Dilienė Yra ir daugiau naujienų
žiavimo Į Lietuvą musų ko žiauriai kankintas ir pa to Del
mo skyriuje.
ir J. Judvalkienė, o Anta
parengimo reikale malo-į cisco, Calif.
Dabar kaip kas imato. munistai nepasirūpina, tai smerktas mirčiai, tik jo lai nėkit kreiptis Į draugus Ka-1 Gruodžio 19 d. Omaha, nas Strazdas visa vakarą šiame musų kaime, ypatin
kariuomenė
gai South Ende, kur ran
......Amerikos
.
kad musų unija liuosai trau jie gali pampinti bent sa- mei.
sušilęs dirbo prie baro, kur dasi lietuvių dievnamis, de
Ne braška.
valiauskus
virš
minėtu
ad

kiasi nuo iškovotų trumpų viskiams. Kam čia vergauti
Tad šis jaunas Lietuvos resu, arba paskambinkit te Gruodžio 20 d. Sioux Ci- protarpiais iam pagelbėjo mokratų klubas ir J. V.
valandų. Taip nėra. Kelius kapitalistams, ar negalėtų,
ir J. Pilka. Jonas Besaspa- draugija, iš kurios koki tai
lefonu Millvale 2608 J, ar-' ty, Iowa;
kartus kaip Joint Boarde, pradedant Bimba. Pruseika Laisvės kovotojas vaizdžiai ba susižinokit su kuopos
Gruodžio 22 d. St. Louis. ris pardavinėjo tikietukus nežinoma dvasia pasigrobė
taip ir Joint Trade Boarde ir kitais tos veislės žmonė papasakojo Pittsburgho lie sekretore. 3Irs. E. Shurmai-,Mo.
prie baro. Viskas ėio sklan arti $5,000 vertės bankoje
kilo tie krausimai ir unijos mis, vykti i “tarybų” Lie tuviams apie kančias Lietu tis, 708 Doolittle Sa., East
Gruodžio 23 d. St. Louis džiai ir draugiškai. Julytė sutaupytą turtą. Turto pri
viršininkai pareiškė: “Kaip tuvą ir parodyti, kaip iie vos Laisvės Kovotojų. Jo Camegie, Pa. Telefonas Illinois.
Balchunienė gal daugiau- dabotoji buvo rausvieji
tik susinormuos kriaučių moka kolchozus budavoti. balsas, tai buvo balsas Lie
Kadangi tur
Apie kitas lankymosi vie šiai pnvareo, ji dirbo visKriaučius. tuvos lietuviu kovojančių Car 1823.
padėtis, ateis trukumas dar
ką
nnntosdama.
y,re.
kebuv0
i
šme
škeriotas iš
tas
bus
paskelbta
vėliau.
E. K. S.
už atgavimą Lietuvai lais
bo, bus griebtasi visu smar
pe,
ir
dar
visą
vakarą
beh
.
gražaus
banko, tad
vės.
kumu palaikyt 36 valandų
ginėjo, kaip gyvas sidab- žja buvos sukeita daug rfksOCALA. FLORIDA
Po svečio kalbos, aukų!
darbo savaitę, o gal ir dau
Iras
prižiūrėdama svečių.,
jr klyksmo ir buv0 mabuvo sudėta $164.00. S. Ga-I
giau sutrumpinti.
kad
jie
nekęstu
troškulio,!^
ka'd turto pridabotoPadėka Mituniečiams ir
baliauskas trumpame savo
UŽSISAKYKIT
Pas kriaučius padėtis nė
yis nešiojo ai siokp tai toturfe už tai atsakyti> jei
Lawrenciečiams
žodyje labai nuosakiai ir
ra bloga, darbininkai dir
kj skystimėli.
jjau negrąžįnti žuvusį turtą.
Mes norim išreikšti dide gyvai iškėlė Lietuvos lais
ba, uždarbiai neblogi ir lę padėką musų draugams
KALENDORIIJ 1917 METAMS
vės gynimo reikalą ir kad
Tokiu budu, kaipo viena tai bent pasėdėti. Bet to
ir draugėms
Methuene. tam didžiąjam Lietuvos
iš komisijos, matau tikrą turto dabotojai piritu paro
Lawrence ir apylinkėj už gelbėiimo reikalui Ameri “Keleivis" išleido puikų, didelį kalendorių 1947 metams.
reikalą išreikšti savo širdin dė i gražų ir turtingą ban
tokias gražias išleistuves, kos lietuviai, vadovystėje
VVORCESTER, MASS.
gą
ačiū komisijai už gražų ką, kurį draugija apskun
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su
kurias mums surengėt prieš ALT, yra pasiryžę sukelti
ir vieninga darbą, ir vi dė už jų turto išdavimą.
CHESTNEY’S
išvažiavimą i Floridą, už iki Lietuvos Nepriklausomy laikraščio prenumerata ar atskirai.
siems darbininkams, kas Bet... gaila. Byla pralaimė
jūsų dovanas ir linkėjimus bės Šventės — Vasario 16 Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio" tik kuo nors prisidėjo prie ta. Reiškia, kažin kur din
CANTEEN
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
laimės gyvent naujoj šaly. dienos $250,000 ir kad
vakarėlio pasekmių. Taip go iš tvarto arklys. Tai ati
Taip buvo linksma žinot, Pittsburghui su apylinkė riaus; nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus įskai gi dėkoju ir visiems sve duok ir balną.
VIETA MALONI IR ŠILTA
tyta į laikraščio prenumeratą.
kad mes turim tiek daug mis yra skiriamą kvota 15
čiams už gausų atsilanky
Pakalbėsime kada daudraugų, ir iš kitos pusės tūkstančių dol. Todėl Gamą ir parėmimą musų pa giau.
Visokių Gėrimų, Alaus,
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų,
stangų, jūsų prielankumą
Filentropas.
gardžiai pagamintų Val labai liūdna buvo palikt to baliauskas atsišaukė j susi
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.
kius
gerus
ir
linksmus
žmo

suteiks
mums
didesnį
pasi

rinkusią
publiką
duoti
pa

gių ir Užkandžių
nes.
tikėjimą ant toliaus. Taip Sekretai FREE Dovanai
sižadėjimus, po kiek kas iš
čia gaunama ir “Keleivis”
Mes busime su jumis vi musų esame pasiryžę auko
gi esam tikri, kad liks ir Tie. kurie užsirašys 32 puslapiu
pavieniais numeriais
Naujienas ant 2 metw už
sada mintyse ir jūsų suteik- ti tam didžiam
______ ______
pelno, apie ką galėsim pra Lietuvių
Lietuvos_ “Keleivis"
$2.00. jrp-.-.s dovanai sekretų. kaiD
nešti vėliaus. O už visus pasidaryti namie alaus, vyno ir sai90 MILLBURY STREET ta mums pagerbimą laikv- Laisvės reikalui ir kačTpa636 E. BKOADWAY,
SO. BOSTON 27. MASS.
WOR(’ESTER, MASS.
sime visad savo atmintyje, sižadam savo aukas priduot
nepatogumus ar trukumus derio
TrvnT ArTTFVn<s <5)
Jeigu kada jus j šitą šalj Lietuvos Nepriklausomybės
komisija atsiprašo visų sve- 332 N. sth su Philadelphia

Iš SLA 38 kp. Bankieto

t. Pa
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

galai šiandien yra pratur-J

'asikalbčjimas
Maikio su Tėvu

Kempių Gaudymas Jurose tinę visą pasaulį.

Mokslo Naujienos

į

Indijonai ne tiktai išmo
kė baltuosius auginti nauEidami į pirtį mes neša-|dymąs atsibūva iš mažų - ^“beTTindijony
mės su savim ispurpusią Uivukų, kuriuose plaukia J
. d
u jįusu
kempę (spengė), kurią pn- du žmonės. Vienas per tam P , j
šimį' Ke t(*

Iššaukė Dirbtiną Sniegą j

Surastas Americium

.
.. I Chemijos mokslas aiškiAmerikos na, ka(j
medžiaga yra
mokslininkas.
Vincent
J-,
su
dėta
iš
kelių
dešimtų “papupos. Naujos Anglijos
į sudėta
desimtų
pa
Mokyklose vaikai su kem- juros dugną, o kitas su ii “specialybė,” yra indijonų Schaefei, iš General Elec-Į grindinių elementų.” Viso
. pėmis valo rašomąsias len- ga kartimi, ant kurios galo valgis
tyrinėjimo laboiatoii- vinc
Indijonai išmokė tric tyrinėjimo
crs»mtnc kimus
kius gamtos
kunus <raltms
galima
' tas. Šeimininkės vartoja yra pritaisytas drūtas grėb- pirmuosius ateivius valgyti jos, padarė įdomų bandy išskirstyti į jų pagrindines
į kempes virtuvių ir maudy-, lis, kempes nurauna nuo oisterius, indijonai išmokė mą su dirbtinu sniegu. Jis dalis arba tuos pagrindinius
niu valymui.
Ypatingai;uolų ir traukia lauk. Taip
kaip konservuo pakilo aukštai orlaiviu į elementus. Ilgoką laiką bu
“švelnias” kempes daktarai'per dieną maži laivukai baltuosius,
ti mėsą ir žuvį džiovinimo debesis ir privertė tuos de vo skaitoma, kad* “pagrinnaudoja darvdami operaci- kempes ir rankioja. Vaka- budu.
iš jų paimtos žinios besis snigti. Jo bandymasrajnių elementų’’ skaičius
__ ______
, •
j:j;;:
grįžta ;į didįjį
jas. ir
Kempės
yra plačiai re laivukai
apie uogų džiovinimą. Drau buvo daromas Massachu- moj(Sjo yra galutinai išaiš! vartojamos pramonėje, jų laivą su dienos žvejyba.
gingi indijonai buvo pir setts valstijoj, virš Greylock kintas ir nustatytas. Bet
daug išperka žmonės, o to
pradėjus atominius tyrinė
Parvežtas kempes dar mieji baltųjų ateivių moky-| kalno.
dėl ir kempių gaudymas
Pagal
V.
J.
Schaeferio
jimus
pasirodė, kad gamto
tojai,
kaip
gaspadoriauti
reikia nuvalyti, arba nuplė
jurose yra didelis biznis.
teoriją,
debesys
aukštumoj
je
yra
“pagrindinių ele
naujoj žemėj. Indijonų pa
Kempė yra gana keistas šyti jų barzdas nuo kieto gelba
yra
ne
kas
kitas,
kaip
ma

mentų,” apie kuriuos moks
pirmiesiems ateiviams
gyvis. Ji gyvena jurose, skeleto. Kad kempes leng ypatingai
žutėliai labai šalto vandens las nieko nežinojo.
buvo
svarbi
to

viau
butų
nuvalyti
žvejai
dauginasi ir auga jurų dug
dėl, kad ateivių atsivežti ja lašeliai. Kodėl tas vanduo
ne ar prie uolų. Visos kem jas suverčia Į krūvą ir ke vai pradžioje blogai teuž- nevirsta ledu aukštybėse,
Šias dienas Amerikos
pės turi kietą skeletą ir apie lias dienas papudo, tada derėjo naujojoj žemėj.
niekas nežino. V. J. Schae- mokslininkai “pagavo” gry
' tą skeletą turi apaugusią kempės pačios pasidaro
fęr darė bandymus labora noje formoje jau seniau
minkštą pakulų barzdą. Kai minkštesnės ir jas lengviau
Padėkos
Diena
yra
pri

torijoj ir jam pasisekė tuos atrastą naują elementą, va
kurios kempės dar turi aš yra atskirti nuo kietojo ske siminimas pirmųjų sunkių šaltus vandens lašelius pa dinamą “americium.” Tuo
leto.
trius dyglius, kurie iš kieto!£
lJį Atskirtos nuo skeleto jų dienų. Kartu tai yra pri versti į snieguoles. Jis pa budu pagrindinių elementų
skeleto kyšo ir palaiko pa- pempes eina/ į sandėlius, siminimas pirmųjų draugin norėjo išbandyti savo teo skaičius dabar jau siekia
kulctąją barzdą. Pats kem kur jas sukarpo pagal no gų santykių tarp dvejų ra riją su tikrais debesimis ir 96. Paskiausiai surasti nau
pės skeletas yra priaugęs rimą dydį, suskirsto į rū sių žmonių. Vėliau santy jam tas pilnai pasisekė.
ji pagrindiniai elementai,
prie uolos ar juros dugne. šis. suspaudžia į didelius kiai sugedo, baltieji pasiro
kurių nebegalima padalyti
Tokios dygliotos kempės pakus ir siunčia, kur yra dė stipresni ir išstūmė se Kad privertus debesies į jokias dalis, yra neptulašelius virsti
amerinėra gaudomos. Kempių pareikalavimas.
nuosius gyventojus iš jų vandens
.
„ iinium,------ , rplutonium,
-----------------K.
N
žvejai jieško jurose mikšnuo amžių gyvenamųjų vieocnaeier iš or-icjum jr curjum. Jie atrasti
tųjų kempių, kurios neturi
tų. Bet tie santykiai .ne vi laivio išbarstė virš debesies bedarant atominius tyrinė
_ 6 svarus sauso ledo. To už- jimus.
suomet buvo blogi. Pirmai
dyglių.
šiais kolonizacijos metais'teko, kad debesies vanduo
* Geriausios arba “komer
Apie americium elemen
raudonveidžiai buvo baltų-! virstų į snieguoles, kurios to suradimą grynoje formo
cinės” kempės yra užtinka
jų draugai ir mokytojai, pradėjo kristi žemyn. Is je praneša profesorius G.
—Alou, Maik!
degos. Pasakyk, kad jis yra mos Viduržemių juroje, ne
Valgydami
Padėkos Dienos debesies snieguolės krito T. Seabog iš Kalifornijos
—Labas rytas, tėve!
durnas ir kvailas, kaip če- toli Graikijos. RaudonoKasmet Amerikos gyven
—Sei, Maike, ar tu žinai, bato aulas. Ir pridėk da, nojoj juroj. Pacifiko kai tojai švenčia Padėkos Die turkę, turėtume prisiminti žemyn 3,000 pėdų ir kai universiteto. Jis sako, ame
ko aš pas tave šiandien at- kad jo tėvas buvo arkliava- kuriose vietose ir Ameriko- ną, prisimindami pirmus tuos pirmuosius baltųjų at- pasiekė šiltesnį orą jos su- ricium išskyrimas grynoje
ėjau?
gis, girtuoklis ir latras, su įe jas gaudo prie Kubos vargingus ateivių gyvenimo eivių draugus ir gelbėtojus, tirpo ir vėl išsisklaidė. Dirb- formoje yra didelis žings
Farmerio Vaikas, tinas sniegas buvo padary- nis
~
_
____________
a
Flo—Gal nori pinigų pasi- čigonais kumeles vogdavo
Bahama salose ir prie
™ metus, kada naujai atsikė-1
pirmyn
atominiuose
tas gamtoje. Debesis buvo bandymuos^
skolinti
“ ° '
ir
tolinti??
ir čigonų
čigonų primuštas
primuštas galą
galą „dos.
rjdOs. Daugiausiai
Daugiausiai * žinomos
žin
lusiems gyventojams į Apriverstas pavirsti į mažu-1
—Ne, vaike, pinigų aš gavo — galima sakyt, pa- kemrės Amerikoje yra Ku- meriką grėsė badas ir vitavęs neprašysiu, ba žinau, stipo kaip arklys, be pasku- kos jr Bahamų salų. Pačios sokie trukumai. Padėkos TRUMANAS ĮSAKĖ VA tęs snaiges.
LYTI BOLŠEVIKUS
• Vincent J. Schaefer yra 30,000 NETEKO DARBO
kad ir tu nebagotas. Aš at- tinio patepimo. Ant galo geriausios arba minkščiau- Diena rišama su Plymouth
-------' savamokslis mokslininkas.
ėjau, kad tu man parašy- da gali priduri, kad ir jo sics kempės užtinkamos Vi- kolonistų vaišėmis 1621 m.
Prezidentas Truman pa- Jis nėra baigęs jokios aukšDel anglių trukumo Ametum gerą protestą.
sūnūs dabar elgiasi kaip či- duržemių juroie ir Raudono- rudenį, kada kolonistai suskyrė
komisiją,
kurios
užtos
mokyklos,
bet
dabar
išrikoje
jau 30,000 darbinin—O prieš ką tėvas nori gonas: į spaviednį neina, įoj juroje, o Amerikoj gau- ėmė pirma derliu ir, pasiprotestuoti?
1
’
’
- —
’ •-*- *
—Protestuoti
šiandien
muiliname

ir

mazgejames.

tikrą

stiklmj

prietaisą

stebi

®

*

p

N

.

Ano-lii™

,.

"
. dienas

i

Padėka

neprošalį butų išnešti pro- nuo savęs pridėt, jeisru ži-

Kai kur kempes gaudo
Plymoutbo vaišėse daly- bendrakeleivių. Į tą komi- General Electric laborato- Jei anglių streikas tęsis iitestą ir prieš mamelių bosą nai kokių stiprių žodžių, o navaį: jįe paima į ranką vavo 90 indijonų iš Squan-;siU įeis iškeliųvaldžios rijoje su žinomumokslinin- gai,25,000,000 darbininkų
Luisą, ką streikus daro ir aš nunešiu tą protestą ir kobinį, paneria po vande- to ir Massasoit giminių. In-' departamentųatstovai.
ku Dr.Langmuir.
neteks darbo.
praisą ant anglių kelia, paduosiu ant kito mitingo. ni ir sį kobiniu plėšia kem- dijonai atėjo į vaišes ne
Biednas žmogus jau nebe- Tegul žino visas svieas, pes nuo uolų. Toks kempių tuščiomis rankomis: jie at
gali stubos apsildyt, ba to- koks jis rupužė.
gaudymo būdas primena sinešė laukinių kalakutų
20* dairiu k^e°tu5«reio ! -Palauk, tėve. nesikarš- P^m' (žemčiūgų! gaudymo komų. riešutų, uogų ir stir20 dolerių. Ale ‘^’a !<>•1 čiuok Aš fluosiu
ni
budį. Bet Amerikoj tas nų mėsos. Bendros baltųjų]
gal Trumanas uždės jam tarima
*
kempių gaudymo būdas ne- ir raudonveidžiu vaisęs pri-į
gerą fainą už tą dumavoji- _ Koki?
ra vartojamas.
‘mena, jog pradžioje indijomą. Aš, Maike. norėčiau
—.Jeigu jau tėvas taip! Kempei išaugti iki “ko- nai pasitiko baltuosius atišnešt protestą .K
prieš
eivius labai draugingai ir
“™ savo
T, „m-i to vmr.rrn iČknlint t-J i "iei CiniO SVO1 IO ima
lPia
Sceslyvos Smert.es Susaidę. ™'eik ir Skfliok jį žodžiu, ^tus laiko. Kadaise rne jiems visakuo pagelbėjo.
O ką ji tėvui padarė.^ nes jeigu apšmeiši ji raštu, Bahamų salų kempių žve Vėliau, kada baltieji atei
• T“^ane Prezidentu neis- |aj jjs galės patraukti tėvą jai taip širdingai dirbo, kad viai išmoko šeimininkauti
nnko,,,! teisman ir pasodinti už gro- jie buvo labai sumažinę naujoje žemėje, indijonų
—Bet dėl tokių dalykų t„ Tuomet da daugiau una- kem pynes ir iu nebepriaug- pagelba jiems nebebuvo rei
davo kiek reikiant visiems kalinga ir geri kaimyniški
niekas neprotestuoja, tėve. ras nukentės.
Civilinės Gamybos Administracija prašė mus pranešti
žvejams
patenkinti. Pirmo santykiai pradėjo ir'i.
—Ai don kėr, kad niekas
_
„
..
neprotestuoja, ale aš noriu .. ’^.es- Maike, as gal 2- pasaulinio karo laiku Baha
jums, kad yra išleistas Utilities Order U-14, kuris drau
Plymouth, Mass. dabar
protestuoti, ba mano una- ciau -1arn.??sa teisybę kvi- ma salose kempių žveivba salima
matyti didelę “Masdžia kai kur vartoti elektrą, kad sutaupyt anglis.
ras užgautas. Aš pykstu.
rozyt žodžiu, ale kas bus. vėr ėsi 600 laivu su 6,000
-t t ,
g j
jr
—Bet toks protestas butų ie!*Įu
man žiebs į akį uz zye-u. kurie plaukiodavo,a-| Hra„gini!„ Mntvkiu dabar,
p,e Bahama salas ir Raudy- b ,jko jk t į,
,a P
juokingas, tėve.
tai •
—Tada tėvas turėsi juo davo barzdotus juru gyvinę
Utilities Orderio U-14 paragrafas
ir kitoms viešoms nakvynių įs
—Gal tau ir juokingas, o
(c),
kiek jis liečia Bostono Edisono
pačių
indijonų.
šios
šalies
taigoms.
da
akį.
Tai
irri
nebūtų
la

visai
nesiskaitydami
su
ju
man juoktis visai nesinori.
kostumerius, skamba taip:
pirmųjų gyventojų, dabar
9. Išoriniam durų apšvietimui, iš
>(C> Sumažinimo Pradžia. Prade
Man stačiai galvą skauda. bai malonu. Todėl geriau negalėjimu tiek priaugti, irgi beliko tik maži liku
skyrus kur yra reikalingas vie
dant 1946 m. lapkričio 25 d., nuo 6
šas saugumas, tik ne daugiau,
—Nejaugi
pirmininko sia butų to protesto visai kiek besočiai žvejai norėda čiai ir kai kurie nni’i. vals
valandos vakaro, nei vienas kostukaip 60 wattų kožnom durim.
vo ju pagauti. Pasekmė ie tijų ir vietų vardai. Bet tik
vieta toj draugijoj tokia nekelti.
meris nevartos elektros nei vienam
10. Visokiem kitiem išoriniem ar
tikslų, kurie nurodyti šio orderio
svarbi, kad tėvas taip rim —Bet aš, Maike, neno kempių prie Bahama salų ir rasis indijonų palikimas ma
vidujiniem apšvietimam prie bet
surašė (Schedole) I.”
riu
pasilikti
asilu...
prie Floridos pradėjo truk žai kam tėra žinomas.
tai dėl jos sielojiesi?
kokios pramonės, prekybos ar
Sąrašas
I
skamba
taip:
—O kodėl ne? Juk asi- ti. vietoj 600 laivų vos 200
gyvenamosios įstaigos, sumažint
—Aš tau pasakysiu, vai
elektros vartojimą iki 75'/ nor
"Einant šio orderio para^rrafu (c),
ke, kad dėl tos vietos man last nėra
iau prastas laivų beturėjo darbo kem
Žemės ūkio žinovai sako
mos.
joks kostumeris nevartos elektros
sekantiems tikslams:
tik
nnsišninšt
’
Tr
mp
H
p
I
tn
padaras.
Biblija
sako. kad pes gaudydami.
tik nusišnipšt! Ir ne dėl to
kad virš pusės viso pašau
11. Daugiau kaip 75% normos ele
1. Temperatūrai rejjuliuoti. išskyrus
vatorių ir eskalatorių aptarnavi
1938 metais Bahamos lio žemė? ūkio produktų pa
man galvą skauda, kad iis vra gana užsitarnavęs
būtinus pramones procesus arba
mui bet kokiuose namuose, kur
krikščionybei
mvvunas.
Jut

kempynus
buvo
užnikusi
mane neišrinko, bet dėl to,
eina iš indijonų. Indijona’
sveikatos apsaugą.
vartojamas daugiau kaip vieno
asmens keltuvas.”
kad asilu pavadino... Pa us ant savo kuoros nune?e keista liga. jos pradėjo augino daug augalų ir ja
•2. Reklamos tikslams bei skelbimam
iš oro ir iš vidaus.
“susti” ir nykti. Ta liga dar vų. kurie europiečiams vi
Be to, atkreiptam jūsų dėmesį į
sakyk, kokią tiesa jie turė Kristų Jeruzoliman.
sekančius Utilities Orderio U-14 pa
3.
Išoriniam
apšvietimui,
išskyrus
iš

T
u
j
labiau
apnaikino
Bahama
jo mane taip išnevožyt?
sai nebuvo žinomi. Bulvės,
tvarkymus:
—Dac rait, Maike.
orinį aptarnavimą ar biznio ve
salų
kemnynus.
Kuri
laika
Koks aš jiems asilas?
tomeitės.
komai,
kakao,
pu
dimą.
čia pasakei gera žodi. Ži- .
.
. ,
_ ,
Paragrafas (h) Prašymai.
—Tokį klausimą neleng nai, tu dabar gali eit
zveivba Bahamos pos, avietės, arbūzai ir
4. Išoriniam ar vidujiniam daiktų
“Prašymus paliusuoti nuo šitų Są
pagražinimui.
va išspręsti, tėve. Gali būt. namo, o as nueisiu pas za salose visai buvo sustojusi daug kitų augalų indi jo
rašo I suvaržymų... reikia adresuoti
5. Idinfrų ir vitrinų apšvietimui.
kad iie turėjo tam paerrin- kristijoną — gal mudu su Srecialistai tyrinėio kem nams buvo gerai žinomi, o
į Office for Emergency Controls, Civilian
Production
Administration,
<» Dangų (marųuee) apšvietimui, iš
do. Tai priklauso nuo to. tversime Asilo Garbintojų pių liga, jie prirašė daug baltieji tik iš indiionų iš
Washington 25, D. C., nurodant
skyrus 60 wattų kožnai dangai.
mokslišku straipsnių apie moko juos auginti ir varto
kaip tėvas susirinkime el Susaidę.
U-14.”
7. Gatvių
apšvietimui, nedaugiau
giesi.
keistą eridemiią kempynuo- ti.
Paragrafas (k) Nusikaltimai.
kaip reikia žmonių saugumui.
se, bet liga dėl to neniršto
—Ar tu rokuoji. kad va
Viena? iš žinomiausiu au
R. Išorinių ir vidujinių iškabų ap
“Jei Civilinės Gamybos Administ
švietimui, išskyrus
racija atras ką vartojant elektrą
MAIKIO TĖVUI PO
jo kempes naikinti. Vėliau galų, bulvės, paeina iš pie
luk mano pasielgimo jie
priešingai šiam orderiui, ji galės į(I) Nurodomuosius ar atpažinaPENKINĘ
galėjo mane ant publikos
kemnės pačios pagijo. Aš- tinės Amerikos. Iš ten bul
sakyti elektros davėjui nutraukti to
muosius ženklus ugnies ir po
kiam asmeniui elektrą ir nurodyti
prilyginti prie keturkojo
tuonius metus Bahamos vės buvo nugabentos j Eu
licijos apsaugai, eismo tvar
sąlygas, kuriomis ji galės būti vėl
kai,
transporto
stotims,
ligo

gyvulio?
Prisiuntė sekami drau- kempės kovoio su savo keis ropą ir pateko į Airiją, o
jam sujungta. Be to, kas sužiniai
ninėms ir panašiems būtiniems
laužys šį patvarkymą, slėps faktus
—Jeigu tėvas tikrai asi- gai: A. Mažeika iš Water- ta liga ir kai tik jos nura- 1719 metais iš Airijos ios
visuomenės aptarnavimams;
arba duos bet kuriam. Jungtinių Val
liškai pasielgei, jie galėjo būry, Conn. (prisiuntė $10), Įėjo ta liga. ias vėl anniko buvo atvežtos į Naująją An
(II) Nurodomuosius ir atpažinastijų departamentui neteisingi} infor
mnosius ženklus, vartojančius
macijų, tas bus nusikaltęs ir galės
tokį komplimentą tėvui su- A. Gumauskas iš Michigan kertiniu žveiotojai ir tikisi gliją ir čia panlito, kaipo i
nedaugiau 60 wattų vienoj įs
būt baudžiamas pinigine pabauda
teikti.
City, Ind., John Masys iš puikiai nasipelnvti iš kem- amų bulvės.” Indijonų
taigoj, daktarams, viešbučiam
arba kalėjimu.”
—Nausa, aš ant to neso-! Montreal. Kanadoje, Anta- pių gaudvmo. Rinka kem- kalboje bulvės vadinosi “baglasnas. Aš noriu, kad tu nas Bulota iš Catonsville, pėms dabar yra gera. pa-jtata,’’ iš ko vra kilęs ši
šianparašytum protestą. Ir tu- Md.. B. Žvirblis iš Detroi- reikalavimas labai didelis, j dieninis bulvių vardas “poBOSTON EDISON COMPANY
ri gerai užtepti! Parašyk, į to, Pr. Baress iš W. Hano- iei tik butų kempių, o par- tato.” Apie komų svarba
kad maršalka Kindziukasb ver. Mass.. V. Ausukaitis iš duoti lengva.
žemės ukiui dabar nėra rei
November 25, 1946.
ka pavadino mane asilu, i N. Branford. Conn.. J. Vait- Kempių žvejai niaukia kalo ir kalbėti. Taip pat ir
nėra vertas nei to asilo vuo-; kus iš Philadelphijos.
laivuose, bet kempių gau- kiti indijonų auginami au-

inercinio

svorio

anie
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KELEIVIS, SO. BOSTON

yĮleiviui” Urugvajuje yra jau
gavę draugai M. Krasinskas
ir J. Babilius. Jie ir toliau
privalo nepaliauti jieškoję
skaitytojų. Jiems Į talką
Kongo Uraniumas
1 Anglija ir Atom-Bombos privalėtų ateiti ir kiti “Ke
Iš Belgijos Kongo, Afri-I Londono “Daily Exp- leivio” draugai, kaip Konkoje, atplaukė pirmas lai- ress’ praneša, kad Anglija drotas. Baliukas, Šidagai,
vas į Liverpool Anglijoj prašė Ameriką duoti jai a- Paulauskas ir kiti skaityto
prikrautas uraniumo rudos, i tominių bombų, bet Ameri- jai.
Iš uraniumo rudos gamina- j ka gi’iežtai atsisakė. Po to
“Keleivis” ne vien ge
ma sprogstama atominė Indija nutraukė siuntimą riausias, bet taip pat ir pi
medžiaga. Uraniumo kasy- toriumo rudų į Ameriką. giausias savaitraštis Pietų
klos randasi Kanadoje, o Toriumo rudos naudojamos Amerikoje,—teisingai sako
dabai’ belgų Kongo ir kitos gaminti atominei energijai, tie, kurie ji jau turi užsipre
šalys pradeda jieškoti ir kaip ir uraniumo rudos.
numeravę. Tai tikra teisybė.
kasti uraniumą.
Čia išeinantieji lietuvių sa
Bulgarijos Premjeras
vaitraščiai — neišeina kas
Pašovė Delegatą
Buvęs kominterno vadas, savaitė, dvisavaitraščiai —
Ukrainos vienas delega Lenino ordino kavalierius neišeina kas dvi savaitės,
tas Jungtinių Tautų seime, ir Rusijos pilietis Grigori mėnesiniai — neišeina kas
G. Stadnik, buvo pašautas Dimitrov paskirtas Bulgari mėnesis. Jie iš savo skaity
New Yorko krautuvėje. Ma- jos ministerių pirmininku. tojų brangiai ima, daug ža
nuilskis sako, kad tai bu Jis perima valdžią po nese da, prastai juos kulturina ir
vęs “politinis pasikėsini nai Įvykusių suktų rinkimų. meluoja.
Kas savaitė “Keleivis” at
mas,” bet New Yorko poli Bulgarija dabar dar griež
čiau
“
sovietizuosis,
”
kol
Įeina
i Urugvajaus lietuvių
cija skaito tą paprastu ban
ditų pasikėsinimu apkraus- sijungs Į “broliškų respubli koloniją, kas savaitė suraskim jam po naują skaityto
kų” skaičių.
tyti delegato kišenes.
ją, kas savaitė “Keleiviui”
esam pasiryžę rašyti.
Meilė dėl Sveikatos
Areštai Suomijoj
“Keleiviui” skaitytojų at
Roy Krog. 50 metu vie
Rusų Įsakymu Suomijos
policija areštavo Suomijos nos artistės (Dolly Darė) siranda ir kitose Pietų Ageneralinio štabo viršinin vyras, padarė teismui pa merikos lietuvių kolonijose.
ką generolą Ilmirki Karhu. reiškimą, kad jis sutinka Vienas skaitytojas, visai
Kartu su juo suimta dar mylėtis su savo žmona, nes netikėtai, gautas net Perų
200 suomių, kurie kaltina pagal daktaro patarima iai valstybėj, Limos mieste. Šis
mi. kad slėpę ginklus nuo toki meilė reikalinga dėl jos skaitytojas pasižadėjo su
rusų. Areštai suomių kari sveikatos. To sąžiningo vy rasti “keleiviui” skaitytojų
ninkų tarpe eina visą laiką. ro žmona vra 34 metu am- nuo savęs.
Ko mums daugiau reiRusai “valo” suomius, kad žiaus.
kia?
paruošt Suomijos sovietiza
Nacių
Daktarai
Mums reikia organizuociją.
23 nacių daktarai kalti tos’socialistinės lietuvių vi
nami Niuremberge aliantų suomenės. Reikia socialisti
Japonų Deimantai
Amerikos karo vyriausy teisme už sąmoningą žmo nių organizacijų.
Sutverti naujas socialisti
bė surado Japonijoj paslėp nių žudvmą koncentracijos
nes
lietuvių organizacijas
tu deimantu už 25 milionus stovyklose ir už darymą vidolerių. Deimantus buvo j šokių eksperimentų su kali- ten, kur dar jų nėra, ir su
stiprinti jau
paslėpę aukšti japonu ka-’niais. Visi daktarai ginasi stinrinti
iau esamas, be so
cialistinės
musų spaudos ne
riuomenės
vadai. kaipo j ir sakosi esą nekalti. Teisslapta ginklavimosi fondą’mo sprendimas bus pa- būtų galima. Juo labiau ple
čiasi socialistinė spauda,
ateičiai. Deimantai konfis-i skelbtas vėliau,
juo
labiau tarpsta socialiskuoti.
tinė
musu visuomenė, juo
Maršalų Kadrilius
t
t
-.
----- socialistų skaiStalinas pašalino marša- labiau auga
Užčiaupė Radio Balsą
Rusų valdžia uždraudė lą Žukovą iš rusų kariuo-Į čius.
Amerikos žurnalistams da- menės viršininko vietos ir: Mums reiktų dar grynai
ryti pranešimus iš Maskvos i jo vieta paskyrė maršalą socialistinės ideologijos reiper radio. Tos žinios visada Konevą. Senai eina gandai. kalams skirto žurnalo. Tobūdavo cenzūruojamos ir kad maršalas Žukovas pa- kis žurnalas apimtų kultu
pereidavo tik tas. ką rusai kliuvo Į Stalino nemalone, rinius ir kooperacinius klau
leisdavo pasakyti. Bet da- Ar Žukovą ištiks maršaloį simus nuodugniau, negu
bar rusai visai uždraudė Tuchačevskio likimas, dar savaitraštis arba dienraštis,
amerikiečiams daryti prane- nežinoma. Bet prie Stalino: kurių tikroji paskirtis esti
Šimus iš Maskvos per radio. I viskas gali būti.
visuomet daugiau informa------------------------- —------------------------------------------------ j cine, vpač dienraščio.

Puslapis Penktas

TROKAS SUVAŽINĖJO VAIKĄ

lš Plataus Pasaulio

siūlė dantis išlupti; benagiai siūlė nagus nukapoti.
Pagaliau išėjo juoda meš
ka. Atsistojo ant paskutinių
kojų, ištiesė savo pirmutines letenas ir prabilo:
—Karai yra didžiausia
girių gyventojų nelaimė.
nelaimė,
Karai yra vedami visokiais
ginklais, todėl reikia visus
ginklus panaikinti. Aš siū
lau uždrausti girių gyvento
jams turėti ragus, nagus ir
dantis. Bukime broliški, pa
darykime visuotiną nusi
ginklavimą! Visi, kas tik
nori taikos, ateikite Į mano
glėbį, kad aš galėčiau ju
mis paglamonėti ir parody
ti jums savo meilę...
—o —

IŠ PENNSYVANUOS
MAINŲ

S vajus.

APSIVEDIMAI

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
žinotumėt,' kaip jie ant
manęs šoks. Maniau gausiu Į kailį, bet iš didelio
purkštelėjimo nieko baisaus neisejo.
-oŠią vasarą Dr. P. Grigai
tis Pittsburghe turėjo pra
kalbas. Buvo atėję ir kele
tas vietos komunistų pasi
klausyti jo kalbos. Nors Dr.
P. Grigaitis labai skaudžiais
žodžiais Įrodinėjo, kokius
biaurius darbus komuniz
mas yra padaręs žmonijai
ir dar daugiau daro. bet
Pittsburgho komunistai ty
lėjo ir nė vienu žodžiu ne
Iš girių gyventojų kong mėgino teisinti Kaukazo
reso nieko neišėjo. Visi pa razbaininką. Po prakalbų
sisakė už taiką, bet karas ir turėjau malonumo su Dr.
šiandien girtose dar nepa Grigaičiu ypatiškai pasikal
sibaigė. Liūtai drasko, el bėti. Tai buvo malonu nors
niai badosi, o meška “gla ir trumpai susitikti su tik
monėja” savo kaimynus, ru lietuviu ir kulturingu
kuriuos tik gali pagauti žmogumi.
tarp savo pirmutinių letenų.
A. B.
“Amžinoji taika” dar tebė
New Kensington, Pa.
ra amžinoji svajonė.

Čia vaizdelis Brooklyno gatvėj: trokas užmušė
Espositų vaiką ir nuvažiavo. Užmuštojo motina ir tė
vas žiuri pasibaisėję.
SUGRĮŽO IŠ RUSIJOS tų vidaus
DEMOKRATINIO SOČIA- panaudotas

Pajieškau gyvenimui draugo, gali
būt nuo 50 iki 60 metų, kad tik
butų sveikas ir galėtų apie namus
darbuotis. Ant juoko prašau nera
gyvenimą butų
Vytis ir Erelis, Apysaka. šinėti, nes aš ant juoko nejieškau.
Man reikia gaspadoriaus.
priešrinkiminė-,__________________
Parašė Jonas Kmitas.____
“Dar
MRS. T1LIE ŠIMKUS,
Bet kategoriš- j bininko” spauda 1946 m. 1745 Seymour Avė., No. Chicago, III.

Atsiųsta Paminėti

LIZMO MOKYTOJAS, i je kovoje.’’
DR. EMILIO FRUGONI kai paneigė tuos

gandus, 576 puslapiai. Kaina nepa- Pajieškau apsivedimui draugo,
------buk jis vienam laiške, ra- žymėta.
nuo 55 iki 60 metų amžiaus, kad
butų rimtas ir ne girtuoklis. Aš
Montevideo. — Lapkričio švtame vienam asmeniui,
Jono Kmito (kun. Dr. esu
našlė. Ant rimtų laiškų duosiu
8 d. š. m. sugrįžo iš Rusijos išgyręs politini Rusijos re- Kazimiero Urbonavičiaus) atsakymą ir paaiškinsiu plačiau
(51)
Dr. Emilio Fi■ugoni. Urug- žimą. Teigiamai ir užjau- apysakoje
vaizduojama apie save. MRS. GRAŽIS.
vajaus Socialistu Partijos čiančiai pasisakęs apie Ru- Lietuvos santykiai su Len
514 Crawford Street,
Toronto, Ont., Canada.
Įkurėjas ir vienas iš talen- sijos darbininkiją, bet ne kija lietuvių tautinio atgi
tingiausių demokratinio so- apie Rusijos valdžią. Ap- mimo laikotarpyje ir palie
cializmo mokytojų Pietų gailestavo, kad komunistai čiama lietuvių santykiai su
Amerikoje. Iš profesijos Dr. i iškraipę laiško prasmę, ir rusais.
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
Frugoni yra advokatas, ii-1 panaudoję
propagandos
“Lithuanian Bulletin” Nr. iš daug skirtingų elementų, turi sa
gus metus dėstęs teisių mo- tikslams. “Tai absurdas,— io
vi*
•
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
kslą Montevideo universite- sušuko senis. - jei komu- £
biuletenyje ,dete lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
te. Jt® apie tris metus išbu- nistai norėjo padalyti ma- - JV ' I . 1
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
klausimą, o taip pat nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
vo Sovietų Rusijoj, kaipo ne diktatūros sveikintoju!” bėgėlių
ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
Amerikos
įvairus Nelauk
DEKENS OINTMENT. arba jasyUrugvajaus aabasadoriusJ Uruervaians Lietuviu Ta- paSišakyūiailietuvių
LlvtuVOS klau
į dirbtuvę. Kaina z-oz;
Sugrįžus j&m, socialisti- rvbos ir Lietuvių Socialistų simu. Gale atspausdinti do kite
4-oz
$2.00.
Ekstra
didelė dėžė
(29-7)
nio Urugvajaus darbininki- skyriaus atstovai' turėjo su kumentai apie pirmąją ru 16-oz $5.00.
DEKEN’S OINTMENT CO.
Dr.
E.
Frugoni
pasimatymą,
jos judėjimas suaktyvėjo
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.
sų
okupaciją Lietuvoje.
dar labiau. Pasitikti draugą kad išreikšti jam padėką Biuletenio adresas: 233 NUO UŽSISENĖJCSIŲ. ATVIRŲ
Frugonį suvažiavo tukstan- už lietuvių palaikymą
,
T ko. Broadway, New York 7,
voje
uz
nepriklausomos
Liey
tinė minia. Tą pačią naktį
Skaudžių Žaizdų
kalbėdamas tai miniai, be tuvos atstatymą. “Lietuva
IR ODOS LIGŲ
bus laisva, nepriklausoma
kita ko, pareiškė:
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
“Socialistai šiandien la ir demokratinė, — sako Dr. PAJIESKOJIMAJ
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
negali ramiai sėdėti ir naktimis
biau. negu kada nors, esam Frugoni, pridurdamas dar:
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
internacionalistais. Kovoda “Išsilaisvins ir Rusijos dar Pajieškau brolio Jono Joco. kilu dos
niešti ir skauda. Kad pašalinti
” ’ šio iš Užkalnių kaimo. Kurtavėnų tą niežėjimą ir spaudėjimą senų,
kuojasi, daugiau ar mažiau, mi už tarptautinį žmonijos bininkija, ne tik Lietuvos
Knrocr. i parapijos. Seniau gyveno Brazilijoj, atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
visai
rveivio
lSJr~sp. . Taipgi labai norėčiau susižinoti su LEGULO Ointment. Jų gydomos
Į ideologinius blokus. Vi- bendradarbiavimą.
kitomis giminėmis, gyvenančiais Su ypatybės palengvina jūsų skaudėji
nesiekdami
padaryti
ką
icialistus bolševikiškos lite-, suomene taip pat blokuojavienytose Valstijose. Meldžiu atsi mą ir galėsite ramiai miegoti nak
LSS SUVAŽIAVIMO
šaukti ir rašyti:
(49) tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
Iraturos platinimu - propa-i®1’. ®1. karta į vergijos ir į nors savo partijos vergais, «
ATGARSIAI
Nusiginklavimas"
Mrs. Mary Jocaitė-Grigaliunicnė. nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
mes
siekiam
tikrosios
de

______
į ganda. Tąja aklinančia pro- !als.v<£ blokus bet biokuo234 Ward St., Hartford 6, Conn. žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
Montevideo. - Skaitau- paganda daugelį žmonių lasl- Butl Palonus avele mokratijos ir taikos pasau
Taipgi pašalina perštėjimą ligos
liui. Socialistai esam patrio-Į Žvėrių valdovai sušaukė Pajieškau . sesers sunaus, Juozo vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
sufanatizavo,
o
vėliau
ir
fi™
s
’
len
^
’
al
gvaldančiomis
tieji socialistinę spaudą
džiuvimą odos ir perplyšimą
tais, bet ne diktatūros, o į girią visų žvėrių ir paukš- Jurkaus, kilusio iš Ruožėnų, Gadu- stabdo
žiniai
pavergė
juos
ten.
kuri™"?
Piemens,
negalima,
tarppirščių.
Jos yra tinkamos var
musų tautiečiai Urugvaju
* navo
at- toti nuo džiustančios ir suskilusios
socialpatriotais. Mylim ne Čin
Cių flt^tovim
atstovus. 1T didiii
niGĮJl kfinfrKOng-,
vyko parapijos,
Amerikon Telšių
191:5 apsk.
metais,Jisapsibolševikai
durtuvais
įėjo.|
ta
*
za,1
.
n
ž?
,
lr
.
"ezmoncka.
gy
je, džiaugiasi Amerikos Lie
tiek savo krašto zoologiią, resą susirinko pulkai ketur- gyveno So. Bostone ir tenai apsive odos. Josnuoyravisųgeros
išvirši
tuvių Socialistų Sąjungos Išlaisvinti iš fanatizmo irk ^laisvinto, Lietuvoj me, kiek mylim savo krašto dir- kojų ir plunksnočiu girių dė. Kur jis randasi dabar, nežinau. duolės
odos ligų. LEGU
Todėl kas jį žino arba jis pats ma nių
suvažiavimo
pasisekimu, iš durtuvų, galime. Galime ,ure.,lme Pra _ naują gyLO
suteiks
bančiuosius. kuriančiuosius, gyventojų. Galingieji girtu lonės atsiliepti žemiau paduotu ad jums Ointment
pagelbą nuo nu
Suvažiavime priimti nutari- tiktai aktingai kurdami so- —
resu.
Aš
esu
jo
teta.
(49)
vargusių, perštamų ir
gaminančiuosiųs. Mylim sa valdovai pasiūlė kongresui
MARIANNA EVOŠKIENĖ,
mai ir surinktos aukos Lie- cialistines organizacijas ir, c1; . J
H
, vo krašto darbininkiją la apsvarstyti vieną klausimą:
niežiančių kojų. Legulo
2534 Decatur St., Denver, Colo.
tuvos
socialdemokratams j platindami darbo žmones jj
k j
J .’
*
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
biau, negu ką kitą. Kartu Kaip pravesti visuotiną nu
5°Cia'^a padėtį, aiškiai žino, kur su darbininkija kovojam ne siginklavimą. kad daugiau Pajieškau Zuzanos Vilkickytės, ki Siųskit Money Order į
lusios iš Žagarės parapijos, Stungių
LEGULO, Dpt 2
tini Lietuvos išeivijos vei- listinę spaudą.
ir kai reikia kreipli
vien už politinę demokrati nei tarp žvėrių nei tarp sodžiaus. Gavau laišką iš Lietuvos, 4847 W. Hth Street.
kimą. Tai labai svarbus rei
turiu svarbų reikalą ir prašau atsi
CICERO 5®. ILL.
Socialistinės spaudos pla-i gyvenimas,” skaitome tame ją. bet kovojam taip pat ir paukščiu nebebūtų karo!
šaukti, arba ją žinančiųjų man pra
Arba atvykite į vaistinę
kalas. Nepaprastai malonu. tinįmas yra numatytas iri pačiame Lietuvos Socialde- už socialinę demokratiją—
Prasidėjo diskusijos. Kai nešti jos adresą. Seniau ji gyveno
(49)
kad suvaziavima sveikinu- važiavimo nutarimuose, mokratų Partijos sveikini- darbo demokratiją. Socia ba mažu paukštelių atsto Chicagoj.
Stem Pharmacy
JUOZAS VARNIS,
sių eilėse matosi n Lietu-,juog nutarimus privalome me.
vai.
kalba
vanagai,
arai,
listai darom viską, ką ga
4847 W. Hth SL,
Cioero 50, HL
R. 1, Deford, Mich.
vos Socialdemokiatų žodis. į vvLdyti be atidėliojimų ir Suvažiavime iškelta su lim, kad darbdaviai butų liūtai, meškos ir kiškiai. Vi
Tai teisingas žodis. Jaudi- pjetų
Amerikoje,
savo vyro Kostanto
ypač manymą — pakeisti Lietu kuo mažiausia kapitalistais, si daro puikius pasiūlymus. Pajieškau kuris
25 spalių dieną,
nantis žodis. Musų darbi Urugvajuje. Porą šimtų vių Socialistų Sąjungos var o darbininkai kuo mažiau Visi nori amžinos taikos. Zinkevičiaus,
apie 7 valandą ryto, išėjo j darbą
Mes parduodame
ninkijos ir darbo inteligen skaitytojų “Keleiviui” U- dą į Amerikos Lietuvių So sia beturčiais. Tai tokis so Visi girta nusiginklavimą. ir nebesugryžo. Priežastis man ne
visokias
žoles ir vi
žinoma.
Jis
yra
55
metų
amžiaus,
tijos žodis:
rugvaiaus lietuvių kolonijo- cialdemokratų Sąjungą, už- cialistų patriotizmas. Jis Visi sutinka, džiaugsmingai 5 pėdų 8 colių aukščio, tiesus, sve
sokias šaknis jūsų
‘Abidvi Sovietų okupa-j ie galima gauti dabar pat. giriame. Jis vietoie. Jis la teisingas ne tik žmogaus ploja, laukia amžinos tai ria 160 svarų, tamsus apyžili plau
sveikatai, ir pasiunkai, rudos akys, pailgas veidas ir
•
čiam į jūsų namus,
cijos pamokino Lietuvos Kadaise “A. L. Balsas’’ čia biau sutampa su Vakarų Pa sąžinei, bet ir Kristaus...” kos.
nosis; daug geria, lėtai šneka, vaik
bet užsakymas ne
Nusiginklavimas visiems ščioja į šonus svyruodamas. Kas to
Urugvajuje dabar verda
darbininkus, kad už išpuoš turėjo apie 500 skaitytojų, saulio rytojumi, ypač su
kį asmenį pastebėsit, prašau man
turi
būt mažesnis,
to bolševizmo fasado sle bet dėl savo asmeniško pa Demokratiniu
Socializmu. priešrinkiminė prezidento, patinka. Bet kaip tą įvykin pranešti, duosiu atlyginimą ir bu
kaip
už
$1.00. Žolės
labai dėkinga. Arba sugryžk
piasi darbo žmogaus paver sipelnymo jieškojimo, nu Dar svarbiau, kad naujasis senato ir parlamento rinki ti? Kiekvienas kalbėtojas siu
ir žiedai po 1 unc.
pats,
Juozai,
tai
bus
visiems
geriau.
gintas diktatūrinei valsty- smuko iki 50 skaitytojų. tos socialistinės Lietuvių iš mų kampanija-kova. Dr. E. turi kitoki planą. Mažas pil O jei ne, tai toliau jieškosiu dau Europos Ramunė................. 25
bei, skurdas dabar, skurdas Bolševikiškos spaudos įta eivių organizacijos vardas Frugoni kandidatu įstaty- kas kiškelis trumpai pasiu giau. ONA ZINKEVIČIENĖ. (51) Liepos žiedai ........................... 25
numatomoj ateity ir žmo ka smunka taip pat, kaipo labiau sutaps su Lietuvos tas nuo Socialistų Partijos) lė: “Uždrausti lapėms ir šu
70« W. 35th St.. Chicago 16. III. Imbieras baltas...................... 20
gau traktavimas, kaip be pasėka ateinančių iš Euro Socialdemokratu
Trukžolių šaknys ...................25
Partija, i Senatą. Paklaustas apie nims valgyti mėsą, ištraukyti ių dantis ir tada pa
Aš, Juozas Dičpetris, iš Linkuvos Alavijų sakai ......................... 20
veidžio, vergiškai klusnaus, pos laišku nuo karo išgui kurtos esmine šaka esame Sov. Rusiją, pareiškė:
miestelio, Šiaulių apskrities, pajieš
nevertinamo roboto su ne tųjų tautiečiu. Čia išeinan visi organizuotieii lietuviai “Lapkričio 24 d. š. m. bus saulyie bus amžina taika.” kau Antano ir Julės Motiejūnaitės Valerijono šaknys ................ 20
Galingasis liūtas pasiūlė Mickevičių, abudu rubsiuviai ir gy Devinmacės žiedai ................. 25
“Laisvoji socialistai užsieniuose.
visuotini krašto balsavimai.
tikru rytojumi.” ska’tm? tis žurnaliukas
vena Brooklvne. Meldžiu greitai at
kita
planą: Nukapoti elnių sišaukti.
Lietuvos
socialdemokratų Lietuva.” čiučelio suatža- Pliku socialistiniu vardu Nenorėčiau, kad kas nors
arba kas juos žino, pra Ajaru šaknys ......................... 25
iibulių
ragus,
kad
nebesišau
pranešti
man jų adresą, už ką Raudonalksnio žievės........... 20
careivintas
ir
Šacikausko
balsuotų
už
mano
pažiūrą
pasivadinusiu organizacijų
sveikinime.
iš kalno tariu ačiū.
(48)
badvtu:
nuniauti
dramblio
Karališka mėta.......................20
Kas darvti. kad i-"eibė- pasuktas antrosios Liublino rnsaulyje žinome ir bolše atsivežtą anie sovietus, bet
JUOZAS DIČPETRIS.
jus darbo žmonim iš rre-1 Uniios kryptimi, liko bever- vikiškų bei bolševikuojan balsuotų už tą pažiūra ir ta ilgą triubą. kad nebesimuš- P. O. Box 285, Oxford, Mass. Metelė Pe’yna ....................... 25
. .25
siančios iai vergiios? Vie-’čiu kovoje už J ietuvos ne- čių organizacijų, aklai vyk- programa, kurią socialistai tų; nupiauti aro smailą sna Pajieškau trijų seserų. Marės ir Gyvatgalvio lapai
pą.
“
Tada
—
sako
liūtas
—
Plaukams
Tonikas
.
.50
nas patikimiausiu budu ko-1 priklausomvbę. Vardan Lie- dančiu Maskvos diktato- turim apie savąii kraštą.” . .
Petronėlės Petraitvčių ir Kaziunės
Turi
parašęs
keliu
tomu
i
pasaulyje
bus
amžina
taiKibartienės. Girdėjau, kad Petrone- Į ŠampOO plaut galvą
. .50
voie prieš bolševikiška ii to- tuvos vadavimo, “Laisvoji riaus įsakym
■mus.
lė buvo ištekėjus, bet nežinau vvro,
p
$2.75
pavardės. Tūlas laikas atgal jos ^ Vitaminai R CompleK
talitartzmą. tai socialistinės Lietuva” veda nekultūringą'
i * * ” ir
knyga, kuri oasirodvsianti, ka.”
. .
Keleivio Koretp. f;pgndoie tuoįaus porinki-Į Kalbėjo ir kiti ginų gy- veno Cambridge, Mass., 22 Hastings!
spaudos kūrimas ir platini- kova rrieš socialistus, bet
ALENANDER’S ( O„
savo St. Kas duos man žinoti, kur jos
mu. “Nenoriu. — sako Dr. ventojai Visi turėjo
mas. Jau iš praktikos žino- ;uo labiau “kovoja.” iuo la• • • i= randasi, gaus $5.00 dovanu.
(19)
414 W. Broadway.
me kad Stalino šliužai Haugr biau smunka.
Remkit biznierius, kurie Frugoni, — <a/I mano pa- pasiūlymus, Rfiaęiai siūle
john Petraitis.
So Roston 27, Mass.
kur įsigalej* viršydami so-, Kelioliką skaitytojų “Ke- skelbiasi “Keleivyje.”
tyrimas apie tikrąjį Sovie- ragus nulaužyti; bedančiai 2i3s w isth pi., Chicago 32, 111.
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"Keleivio’’ Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?
Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo,
tai kaipgi Nojus butų gilėjęs su
rinkti i kelias dienas visų veislių;
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po
visą že.nės kamuolį? Kaip jis ga-,
Įėjo tuos gyvūnus prastoj sa.'o ar
koj sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek
vandens, kad visą zem.- apsemtu?;
I Kur tas vanduo dabar yru? Kaip
I iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras■ ti po tvano juodveidžiai ir kitų veisj lių žmonės? šitie ir šimtai kitų
• Klausimų, i kuriuos negali atsakyti
itkis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
be galo jdomi. Kas žodis — tai fak■as; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir
-noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ......................................... 25c.

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Kaip Išsirinkti Sau Pačiutę

OĖLKO KEIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
norisi, atšaus nepagalvojęs žmvgus.
Bet dėl ko gi norisi? L'ėl ko be valgio
žmogus silpsta? Ir dėiko vienas mai
stas duoda daugiau bpexų, kitas ma
žiau? Dėiko žmogui reikia cukraus,
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ru
dė! jam reikia riebalų ? Šituos kiau.ii«ua suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mua. Kaina .. J 5c.

Išsirinkti pačią, tai ne Kartais vyras pats būda-;
juokai, ne alaus stiklas iš- mas kerėpla, merginos Jies-,
LYTIŠKOS ligos.
gerti. Reikia labai didelio ko tokios, kad ir pats ne
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraėi
atsargumo ir rūpestingumo, bežino kokios.
D-ras F. Matulaitis. Antra, perziuroca a papildyta laida. Kaina .. 25c.
Neveltui kadaise garsusis
\ iena, jis nori, kad Ji.1
rašytojas Šileris pasakė sa- butų nekalta, kaip PalestiKURGI VISA TAI NYKSTA?
vo draugui: “?»leiskis už nos sakelė; antra, jis nori,
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
žmonės kuriu per amžius ? Šj intri
mane, kad aš pataikyčiau kad ji butų graži, kiap Liguojantį pditiškai-ekonuaiišicą klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
išsirinkti iš milionų mergi- bano rožė; trečia, jis non,
cialdemokratų teoretikas Kari KautaTABAKAS.
nų sau vieną moteriškę.’’ kad ji visur tiktų, prie sveKaina ................................. 10eKaip jis žmonėm* kenkia. Liau ky.
Kitas gaisus vyras ve kaip čio ir prie pečiaus. Bet tie
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSlmokina savo sūnų: “Vedi- jo norai ne visados išdega,
STATYDAVO SAU ŽEME
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
mas yra lygus karui: kaip
Na. bus gana apie vyrus,
Labai įdomus senovės filosofų d319C9 m., puaL 63...................... 25c.
leidimai apie žemės išvaizdą. Paeal
kare mažiausias apsiriki- eikim prie merginų,
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
SOCIALIZMO TEORUa.
dalis yra: "Išvirkščias mo
mas pridaro didžiausių nuo- Kaip pažinti, kad mergiBis veikalas trumpais ir aiškiab knygutės
kslas
arba
Kaip Atsirado Kalbos.”
stolių, žmones ir turtus pra- na yra gudri, apsukri ? La-,
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi Parašė Z. Aleksa.
draugijos
formos,
ir
kodėl
turės
būt*
randa, taip ir vedime, ne- bai lengva. Juk kiekvieno
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 40 pusi.......................................... 10c.
apsižiurėjimas
verksmin- žmogaus apsiėjimas, aiškiai
NIHILISTAI
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
giausiomis aukomis užsibai- parodo, ar jis yra tinginys,
Tragedija trijuose aktuose. Vei Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
kalas perstato nužudymą caro Alek gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
gia.”
! kaip meška, ar darbštus,
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72 “Džian Bambos spy' Tiesa pasakyta.
gyvas, kaip sidabras. Kąkiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisviso reikalaujamos tik 28 ypatos.
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
Trečias garsus gyvenimo ką, bet jau merginą tai laSo. Boston, 1913, pusi. 61........ 26c. pagerinta laida. Kaina .............. 26e
žinovas pataria jaunikiams bai lengva pažinti, ko jinai
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO ŽIEDAS.
Šių metų moteriški kailiniai pasižymi savo tru mpumu ir rankovių pla
rinktis pačią taip, kaip yra verta.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No
KRISTAUS
VIETININKAS?
tumu. Šiame vaizdely yr a parodyti trys tos mados p avyzdžiai.
“medžiagą rūbams, kad neŽinoma, jai į dantis ne,
,, ,, , ,,
uisitikintis Vyras; (2) Žydinti Gina,
Paraše kun. M. \ aladka. Knyga
Klaida; (4> Korekta. Jose niro
susiraukšlėtu,
nesuplvštų pažiūrėsi, negi Į širdį,
drąsiai kntikuoja Romos Katalikų ^oma
ŽJnorjė8 paikR1 tiki , V1SCgreitai.”
Vis dėlto galima numanyti dėti ir šaukštą smulkios ta-;
bažnyčios autoritetą ir faktais paroprietarus,
burtus ir tt..........Uk
Tremtinių Keliais
do, kad jis nėra joks Kristaus vieStambią klaidą daro dau- iš jos viso judėjimo, kal- pijokos, bet jei jos nėra, tai
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI.
gelis jaunikiu, kurie jieško bos, bendro apsiėjimo drau- ir be jos kemšalas bus ge
Audra namus tad sugriovė,
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
namieji gėrimai atsiliepia jų «ai
ne geros šeimininkės, bet gij°j.’ ,ar ji gali būti gera ras. Jeigu kemšalas butų
Audra palaužė medelius;
karna. Kas yra arba tikini kaua nor»
GARBINO SENOVĖJE?
gražumo, arba pinigų. To- šeimininkė, ar ne.~ Reikia dar persausas, tai Įpilk tru
Lelijas iš šaknų išrovė
būti kūdikių tėvais, tutinai turėtų
Panašios knygos lietuvių kalboj* oerakaityti šitą knygutę. Kama 1G<
kiems rupi ne gera gyveni- ir būdą patirti. Dažnai taip putį pieno ir vėl gerai iš- j
Ir užvertė visus kelius.
* ,
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
mo draugė, bet aukso ver- pasitaiko, kad pora susieta maišyk. Prikimštą šolderi
kius dievus garbino senovės indai be, EILĖS IR STRAIPSNIAI,
ari jonai, egiptėnai, chalaai, asyrai i ,. . ,
. , ,
sis. Jie nenori, kad juos šil- ro visai vienas kito karak- užsiuk. gerai pasudyk ir iš
Tada išėjom vargą nešti,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- I šioj knygoj telpa 23 gražios ei.e»
vai vaduiosi, kur jie gyveno ir ko daugybė straipsnių, juokų ir tt.
dytų puiki, smagi pačiutė,! terio nežinodami. O kada pradžių kepink labai karš
Kančias tėvynės apraudot.
kius
Kame
'
1US jie
Jl< santikius su žmonėmis ture- Puikiai iliustruota.
bet pinigai. Tai yra labai pamato, kad jų pobūdžiai tam pečiuje, kad gerai apKaip kelią per audras surasti,
SOCIALIZMA6 IR KELIGUA
jo. Kftyga standi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0<>
pragaištinga. Juk pinigus į nesutinka,. tarytum ugnis keptų; paskui karšti sumaLabai įdomi Knygutė šituo svarbiu
Kur tamsią naktį pernakvot?
klausimu. Ją turėtų perskaityt) kiekgali kandys suėsti, arba ga- su vandeniu, tada apgailės- žink ųki 350 laipsnių. ŠolMATERIALISTIŠKAS
nas katalikas ir socialistas. Parašė
E- Vandervelde, vertė Vardunas.
li vagys pavogti: tačiau ge- tauja, bet jau būna pei-vė-ięjeris kokių 8 svarų turi
Tada prie kryžiaus mumis kalė,
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Kaina .......................................... 13c.
Tada išėjom tremtiniais;
ra draugė gali saldinti gy- ^U\T. , ,
.
kepti nemažiau kaip 3 va
I
Si
knygelė
aiškina
proletariato
fl
Niekados nereikia vos landas.,
venimą per visą amžių.
Vienus į Sibirą išvarė,
• kzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kai MONOLOGAI IK
i
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota DEKLAMACIJOS.
spėjus su mergina susipa
Kitus dar baisesniais keliais.
kius, tai perskaityk šitą knygelę
Čia verta privesti pavyz žinti, prašyti jos rankos, ir
knygoje telpa <iaugyt>ė n«u
Kalba labai lengva. Knyga protau jų,Šioje
labai gražių ir juokingų monolo
dį, kaip vienas apsukrus jeigu jinai pakiš ją, tai ir KAIP IŠLAIKYT DAR
jantiems
darbininkams
neapltaiBalys Gaidžiunas.
nuniama- Kama ..................... 25c gų ir deklamacijų. Visokio? temos
vaikinas jieškojo sau tinka vesti. Reikia su ja geroką
daFuIfiTnklškoS,
rrTViiur iviHei imu*
ŽOVES
PER ŽIEMĄ
tautiškos, humoriatiško? ir laisvam*
mos žmonos. Jis iškėlė puo laiką padraugauti, susipa-’
niškos. Visos skambios, visos irerv*
tą, užsikvietė daug mergi žinti. o jau tik gerai ją iš
rrrrrvrrrrsT»7nnnnnirw Tinka visokiems apvaikšciojime •.»
Šitas
patarimas
yra
tai

MERKINES
PILIS
baliams, koncertams ir tt. Antra c»
nų, ir pametė ant tako šluo tyrus — vesti.
komas
tiems,
kurie
turi
sa

gerinta laida. Kaina ................
tą. Pradėjus svečiams rink Atsarga juk nei gėdos,
Ten, kur srovus Merkys,. Tyli ir rami tvirtuma. Tik
vo daržovių užsiauginę.
KUNIGU CELIBATAS
tis, anie pustuzinis mergi nei blėdies nedaro.
i Kas perka jas krautuvėse.' bėgdamas, lėkdamas per. Stangės upelė, bėgdama
Si knygelė parodo, kodėl Romonų tai peržergė per šluotą,
popiežiaus kunigai nesipačiuoja čia
J. M. Lukauska*. tam netenka apie jų išlai- žalias pievas, per alksnynus, aplinkui kalną giliais griotai aplinkui apėjo, tačiau
išaiškinta visa jų beoatystės istorija
Geriausia dovana yra
kymą rūpintis. '
j krumuotus šlaitus, neša ty- viais, perkasais, be pertraujos pasekmės ir doriška’ dvasišLijcr
nei viena jos nepakėlė ir
ta, kuri visuomet nau
nupuolimas, šia knyga turėtų per
—ą,-.-. .. „ *r ,- _ , irus vandenėlius platun Ne-'kos kalbėjo senai piliai, ką
skaityti kiekvienas vyras, tėvas i»
nepadėjo, kur reikia; tiktai
ja ir draugo vertina
APIE VALGIUS
• t
ciaizo"17iems’ U'! munėlin, — yra aukštas ir; ji mačiusi, ką girdėjusi tamjaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
paskutinė paėmė šluotą ir
terįa, dukterįs ir mylimosios nepa
įie tun sa\o uaizus.
status kalnas, visų kalnų siose giriose, žaliose pievoma.
pultų į tokią kunigų globa
Pria-rf
Kas
turi
gerą
skiepą,
tai
kampan pastatė. Ta jis pa
aukščiausias. o ant to kai- se ir giliuose ežeruose...
KEPTAS ŠOLDERIS
Tokia Jovana vra tik
kun. Geo. Townsen<) Fox. f> P. su
bulves, morkas, gručkus,
sirinko sau už pačią.
lietavino Ferdinand Je Samogiria
viena—geras laikraš
nt
» slėpinių pasakoKaina ................ v.................
burokus
ir
kopūstus
galima
Kitas vaikinas, nuėjęs
Šolderis turi būt šviežias, sudėti skiepe, kožnus atski
tis. Ji visuomet nauja.
KODĖL Aš NETIKIU
pirštis, išbėgo nuo mergi nerūkytas. Išimk iš jo kau rai, ir apipilti smėliu. Smė- Milžinai ja statė, ne Žmo-U° P'kai, kurių nematė ir
Užrašyk savo draugui
nes.
Nuo
septynių
myliu
U
i
nematys
žmogaus
akis.
kųĮ
DIEVĄ?
nos nei “sudie” nepasakęs, lą. arba geriau paprašyk,
aDųau(yo< nuo išdžiuvi“Keleivį.” Tegul jis
Laisvamanis čia pasako. k.>dėi pvakaru
ir
pietų
‘
ir
iš
kitu
™»
negirdėję
ir
negirdes
- ■ pamatęs, kaip jinai pusę kad bučeris tai padarytų. mo. - Tačiau
negali tikėti. Pilna argumentų ituru
lanko jį per 52 savai
skiepas Saliu nėšioio iie sunkius ak:,zmogaus ausis. Klause sena
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tc»
valandos po visas pakampes Nušluostyk švariai ir pri- labai sausas jeigu
tes į metus.
knygutės ..................................... 2C«
ir šiltas, tai Seni" km guli tos pilie. PiIis sraunios uPelėf kaIb«
adatos jieškojo
' kimšk šitokiu kemšalu: išg
P
kaip
klauso
rimtas
vyras
yrąs
Kas savaitę ‘Keleivis’
v.i^c vioVnt !smellfc nedaug teoagelbes, pamatuose.
KUR MUSU BOČIAI
Bet
1 • yra ir• vyru. _kurie
. nei i -mirkytos
- * - kelios v riekutės
v• •
mažo
vaiko
ar
jaunos
mer

I
ir
daržovės
vistiek
suws.
jam
teiks
naujų
žinių
Viršum
siūbuojančių
gi

i
GYVENO?
velnias, nei gegutė. As sa baltos duonos, smulkiai su Taigi, kieno skiepas daržo
gelės kalbos. Klausė ir lyg
ir primins aukotoją.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
kyčiau, kad geriausia yra kapotas didokas svogūnas vėms netinka, tas turėtu kas- rių toli švaistė mėlynose pa dairėsi, ar nematyti kur to
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja
dangėse balti jos kuorai,
Kos kas “Keleivis”
vesti sau lygią. Jei vyras v- ir nedidelis žalias pipiras, d j , R . .
visai atmeta. Mokslas mano, kad
li kryžiuočių, ar gal kiti
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
kur
dienas
ir
naktis
sargai
kainuoja
tik
$2.50
ra apsukrus, tai jis privalo ziupsnys salavijos (sage),' J ietuvoje iūkininkai
knyga parodo, kodėl taip manoma
kau- stovėjo. Sienos. « didėlių
metams. Po Naujų
Labai įdomus ir pamokinantis
yesti apsukrią mergina: o'druska pipirai ir pora geLietuvoj
•kaitymas. Kaina ..................... 20c
se išlaiko per žiemą vi-, akmenų milžinų suki autos, plačius geimus, darvdaMetų bus jau $3.00.
jeigu jis gremėzdas, tai to- rai išplaktų kiaušinių. Vis- puošė
plačius
skynimus,
daryda
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
kią ir moterį rinktis.
ką reikia gerai išmaišyti. sas savo bulves. Bet dėti apžėlusios žilomis šamano mies, taisvdamies kelią per
Vieno akto vaizdelis ir monolo
“
KELEIVIS
”
mis,
rūsčiai
dairėsi
aplin

Bet kas tau taip darys! Jei turima, tai patartina į- visas daržoves į vieną kau
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
girių
tankumynus
Į
Daina

636 Broadway,
tuvaitė. So. Boston, Mass.
pą. kaip daroma Lietuvoje, kui, kaip dairosi niaurus vos šalį.
1914 m.., pusi. 23...................... 10c.
So.
Boston 27, Mass.
vilkas
šaką
žiemos
naktį,
JDOMUS GYDYMO BUDAS
nėra labai praktiška, nes
<
Ilgus ilgus metus gynė
“Keleivi*,” 63$ Broad
žiemos laiku kauną atida ar nepamatys kur priešinin
toji pilis tėviškėlę, kaip gi dLgJULM IO « ■ > .TTflJtgJUUUI
Soath Roaton. Ma*»
rius reikia jas nešti visas į ko nedraugo...
Daugel
daugel
jos
matė
na
motulė
savo
vaikelį,
gy

vidų ir tuomet jos vistiek
sudžius. Amerikoje daroma priešininkų: gudų, lenkų ir vybės savo nesigailėdama.
gudriau. Daržovės čia ka kraugerių krvžuočių. Visi j gina, saugo nuo priepuolių,
samos į keletą nedidelių jie ne kartą ir ne du ap-;nuo vargų...
kaupų, kad vieno užtektų lankė Merkinę. Visi jie plė-j Vai, ne kartą keikė Mertik kokiam mėnesiui. Jei šė, draskė akmeninę jos; kine priešininkai; ne karkas neturi kaupui reikaligų krutinę, o ji stovėjo tvirta, j tą kėsinosi nugriauti jos
šiaudų ar šieno, tai galima niauri ir baisi jiems, kaip; akmens sienas, išversti vaĮ rio vartus, nuardyti aukšpavartoti senus laikraščius. stovėjo pii-mą dieną...
Daugel kraujo pralieta tus kuorus, kur toli mato.
Galima net ir medinį baksą tam tikslui panaudoti. ’ ten. Ne vienas gudas, kurs Didelius pulkus čionai vedė
Iškloti jį laikraščiais, sudČ-’iš pasalų muša. ne vienas ir gudai, kur iš pasalų ūž
GRAŽIOS EILES, DAINOS
ti daržoves, paskui iškasti; lenkas, kurs ne toks drąsus,! puldinėja, ir lenkai, kur ne
duobę, pridėti apačion laik-’^aip save giria, ne vienas tokie drąsus, kaip giriasi,
IR BALADOS.
raščių, arba lapų, arba sau- kryžiuotis, kurs piktesnis, ir kryžiuočiai, kur piktesni,
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pateiksiu,
sos žolės ir. pastačius bak- ne^ patsai mano, paguldė nei patys mano...
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
są, jį taipgi apdėti tokia tenai galvą.
V. Krėvė,
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
pat medžiaga. padarant
DARBO VALANDAS.
bent 6 calių sluoksnį. Pas
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
Didysis Lietuviškas
kui užmesti per kokį sprin
t
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
dį žemių. Žiemos laiku ga
SAPNININKAS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
lima ir sniego užmesti sto
Nauja, viri 300 puslapių knyjra.
Popieriniais apdarais $1.00
riau.
kurioje yra išaiškinta daugiau
kaip 5000 sapnų
i
Audimo apdarais $1.25
Jeigu atidarant kaupą
Nustatyta kaina yra $2.00, bet
Kiekvienu
tirėta
papaaitf mvi knygynų minėta knyga
žemė būna labai sušalus, tai
“Keleivio” skaitytojams tik $1.00
Kiekvienu nnaiptrkei tų knygų puMžiangs. Pinigai) germuota
ją galima atšildyti užkulnis
Užsakymus adresuokit taip: p
siųst “Money Orderla.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
KELEIVIS
Į
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keleivio" ud
ant jos ugnį. Tačiau ame
reaų ir nepamirškit prilipyt u*3 centus markę.
Londone pagarsėjo tūla Mrs. Dane, kuri gydo pa rikoniškas arbūzas - squash
636 Broadsay. So. Boston 27,
“KELEIVIS”
Mass.
liegusius kūdikius jų pačių raumenėlių įtempimu. Čia geriau laikosi šiltam skle636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
ji parodo, kaip ji tai daro.
,
pe.

Dovana

J*

L_dl

SIELOS
BALSAI

OT KNYGA!

f

i

Puslapis
- ■ ■—Septiniai
—

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 48, Lapkričio 27, 1946

Kuklių, Seinų apsk. gyv,. Brooklyne. apskrities.
bananų dujos sprogo
baltos popieros gali būti Kazimertiklienė (Burčikaitė) AdeJakniunas Ona, gyv. Detroite.
lė, kilus ar turėjus giminių Rygoje, j Jaksbys Petras.
. . . _
Kas nors surašyta cheminiu
Kemežis, Baltramiejus ir Kazys, Janulionienė (Radzevičiūtė) Koste,
rašalu, o gal kvaili cenzo-1
kilę iš Rokelių km., Aukštosios Pa- duktė Felikso, iš Pumpėnų, Biržų
nemunės vai.
1 apsk., gyv.' Brooklyne.
riai patys nesupranta, ką
Kiioštoraitytė
Petronė,
gyv.
pas
Janulis Petras ir jo žmona Karo
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ jžėja, jei nebus surinkta iš- su ta balta popiera daryti,
Onų Jocienę (Ketrušytę) Chicagoje. liną, gyv. Botanic Avė., Philadelphia.
Januškevičius Domas, kilęs ar tu
DRAUGIJA VEIKIA
j leistos knygos, laikraščiai, tai ir siunčia atgal. CenzuKlupšas Pranas, Joniškio valsč.,
rėjęs giminių Alytaus apsk.
Šiaulių apsk.
-------| įvairus scenos ir muzikos ruoti nėra ko, reiškia ne
Januškienė (Bnnstrubaitė) Emili
Krinauskienė (Daknytė) Lygumų
Daug nepriseina aiškinti veikalai, plakatai, atvaiz- laiškas! Tai ir grąžina atja, gyv. Detroite.
vai., Šiaulių apsk.
Jocienė (Ketrušytė) Ona, gyve
Krapaitis Evaldas, Tauragės aps.,
apie šią organizaciją, nes dai, tai ką mes lietuvai taip gal, arba nukniaukia pakenus Chicagoje.
gyv. Pittsburghe.
patys atlikti kilnus darbai idealiai, nuo širdies ir iš.liui. Kad supratus sovietą
Kudirkienė (Kupstaitė) Julė, Su Jonaitis, Sofija ir Kazys, gyvenę
valkų Kalvarijos vai., Mariampolės Chicagoje.
apšvietos platinime kalba peties esam nuveikę, viskas' šalies činauninkų šposus
Nartaraitė Jadzė, Meškuičių vai.,
apsk.
Šiaulių apsk.
.dings nežinystėj. Kaip ma-!verta atsiminti, kad jie gy-J
Kvarciejus Motiejus.
N&tKUs Henrikas, gyv. Chicagoj.
Lapenienė (Šlapkauskaitė) Matil
Šiais 1946 metais TMD tot šis reikalas visų lietuvių1 vena amžinoj baimėj, kadi
Nemajus Petras, iš Šiaulių.
da, šakių vai., ir vyras Juozas, gyv.
mini 50 metų auksini jubi yra remtinas.
Neverdauskas, Adolfas ir Kostas,
kuo nors neprasižengtų Sta
Clevelande.
kilę
iš Telšių apsk., gyv. Chicagoje.
Laukaitis
ar
I-aukeviėius,
Andrius
liejų. Pažvelgus į eilę "pra
lino
“
saulės
”
Įsakymams.
TMD nariams šiais me
Obrikaltis Ermantas, gyv. Chicago.
ir Kazys.
bėgusių metų matosi vien tais bus duodama nauja Kai jie susiduria su kokiu
Opasnovas (Oposky) Jonas.
Laurinaitis Klemensas, Sėdos va!.,
Mažeikių apsk., ir jo žmona Domi Osvaldas Andrius, Garliavos vai.,
garbinga praeitis ir daug knyga “Pakeliui į Mirtį.” nors navatnesniu dalyku,
Kauno apsk., gyv. Racine, Wis.
cėlė Simutytė.
nuveikto darbo.
Toj knygoj aprašoma, kaip jie stovi, kaip veršiai prieš
Lazauskienė (Balky tė) Anelė, Iš
Padriežas, Kazys ir Motiejus, bro
Onuškio vai., Trakų apsk.
liai Magdalenos.
Buvo laikotarpiai, kada lietuviai per praėjusį karą naujus vartus, ir bijodami
Lelešius Adelė.
Pankauskas Vladas, Kvėdarnos v.,
nusižengti savo carui, “ne
TMD turėjo 150 kuopų, ke buvo kankinami.
Lucinski (Podgaiskytė) Rose, gyv. Tauragės apsk.
Brooklyne.
Pašakarnienė Liudvisė, gyv. Nevv
letą apskričių su šešiais tūk
Tapti nariu nėra sunku. praleidžia” įtartino laiško.
Lukošiūnas Albertas, gyv. Chica- Yorke.
stančiais narių ir ižde pini Reikia įmokėti du doleriai Atrodo, kad toks aiškini
Paškevičiūtė Marė, kilus ar turė
gojMačrnskas Mečislovas, Betygalos jus giminių Vilkaviškio apsk.
gų dešimti tūkstančių dole- mokesties į metus. Prašau mas yra teisingiausias, bet,
vai., Raseinių apsk.
Paulauskaitė Izabelė, ištekėjus, iš
rių. Buvo du laikotarpiai ir J norinčių dalyvauti vajuje kaip sakyta, mes negalime
Maknauskas Jonas, Gražiškių vai., Gargždų vai., Kretingos apsk.
Vilkaviškio apsk.
nupuolimo bei apsnūdimo. ' kreiptis dėl gavimo plates- įlysti į Stalino tarnų galvas
Paznanskienė (Ambrozaitytė) Pra
Masionis Pranas, Seirijų vai., Sei nė Marė.
ir
tikrai
negalėtume
išaiš

1935 m. liepos 4 d. Sanda- nių žinių į V. M. Chase,
Vaizdelis parodo sunaikintą bananų sandėlį Colum- nų apsk.
Pezeredzka (Maslauskaitė) MarčeMaslauskas Jonas, iš Veviržėnų. • lė iš Veviržėnų, Kretingos apskr.,
ros buveinėje, Chicagoje, 271 High St., Hartford, kinti tos istorijos su balta bijos uoste, kur bananos buvo" “gydomos” tam dikro- Kretingos
apsk., gyv. Brooklyne.
I gyv Brooklyne.
susirinkę tėvynainiai iš Wis- Conn.
popiera
mis dujomis. Sprogimas užmušė 5 žmones.
Matulevičius Jurgis, gimęs Ameri j 'Piesliakaitė Olesė, ištekėjus, gyv.
consino, Illinois ir Michiga- TMD turi dar daug gerų
koje, gyveno Lietuvoje, grįžo Ame-' Nevv Yorke.
1939 m.
Į Pivoriūnienė (Juškaitė) Barbora,
no nutarė dėti visas pastan knygų nupiginta kaina, ku Gyvatynai Anglams LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO rikon
Mer.cas Augustas, sunus Adolfo, Tryškių vai., Šiaulių apsk.
gas ir vėl atgaivinti TMD. rie norėtų įsigyti knygų ar
iš Kelmės vai., gyv. Pittsburghe.
I Plaušinis Jonas, iš Plokščių, ša* lenz Henry A., Kyv. New Haven,
apskrities..
ir
Amerikiečiams
SAVO
GIMINIŲ
AMERIKOJE
siųsti
narystės
mokesčius,
Conn.
Tame atgaivinimo seime
Počesienė (Vilčiulytė - Vilczol)
Meškunas, Antanas ir Vincas, iš Valerija, gimus Nevv Yorke.
sudėta $40. Išrinktoji cent prašom kreiptis šiuo adre
Šiaulių apskr., gyv. Waterbury.
Pohlmann Johanna, gyv. Brookly
Pajieškomi
čia
asmenys
malonės
kreiptis
Į
Lietuvos
Slauni
Ekvadoro
respub

su:
M.
Kasparaitis,
1827
Mičiulis Juozas, kilęs ar turėjęs ne.
ro valdyba ėmėsi už atgai
Konsulatą,
kurio
adresas
yra
paduotas
šių
pa
j
ieš

lika
Pietų
Amerikoje
pra

giminių Mariampolės apsk., gyvenęs
Linden
Avė.,
Racine,
Wis.
Pond (Podgaiskis) Martynas, iš
vinimo darbo, keičiantis
Clevelande.
Kuršėnų, gyv. Nevv Yorke.
M.
Kasparaitis.
neša
ant
valdiškos
popieros
kojimų
pabaigoje.
Konsulas
praneš,
kas
Mičiulis Motiejus, Mariampolės ap.
pirmiau išleistomis TMD
Poška Antanas, Paežerėlio valsč..
didelę naujieną Amerikos
jų pajieško ir iš kur.
Miežonienė (Ambrozaitytė, Rožė. gakių apsk
knygomis su “Varpo” spau
Mikelionis Jonas ,sunus Antano,j Poškaitė
Poškaitė, kilus ar turėjus giminių
ir Anglijos piliečiams. Ta
iš Leipalingio, gyv. SDringfield.
Klausimas
stuve, imant parinktas kny
Naumiesčio vai., Tauragės apsk.
Jurkonienė (Mikelionytė) Kazė, iš apskrities.
naujiena
yra
toki:
Morkūnas, Jurgis, Juozas ir Sta
Puleikis, Ignas ir Juozas, Šilalės
Leipalingio, gyv. Springfield.
gas, kurių Amerikos lietu
Kandrašius Aleksandras, Biržų ap.
sys. gyv. Clevelande.
Redakcijai
vai., Tauragės apsk.
Juškaitė Ona, Tryškiu vai., Šiau
Ekvadoro
respublika
pa

Karsokienė
(Šlapkauskaitė)
Marė,
viai neturi. Tokiu budu na
Narkevičius Jonas, gyv. Chicagoj.
apsk.
Puodžiūnas Antanas, gimęs Ame
Šakių vai., ir vyras Valteris, . gyv.
skyrė Anglijos ir Amerikos liųKairiutė
Griunavas Ferdinandas, gyv.
rikoje, gyv. Amsterdame.
Petronė, Gižų vai., Vil Clevelande.
riai, mokėdami į metus vie
Brooklyne.
Pupalaitis Andrius, Žaslių valsč.,
piliečiams 125,000.akrų ne kaviškio apsk., gyv. Vorcesteryje.
Karuža Antanas, Mariampolės ap.
ną dolerį duoklės, gauda Gerbiamieji:
Gustaičių šeima, kilus ar turėjus Trakų apsk.
Kalasiunienė
(Ramanauskaitė.),
Jo

Katilius
Jonas,
sunus
Pijaus.
Ka

Rašau štai kokiu reikalu. nuvalytos žemės Santa Do no žmona, gyv. Philadelnhia.
giminių Mariampolės apsk.
vo knygų vertės dviejų .do
tiliškių vai., Mariampolės apsk.
i Jablonskis Julius, iš Joniškio,
Jieškomieji ar apie juos žinantie
mingo
de
los
Colorados
sri

Aš
gaunu
laiškus
nuo
brolio
Kalinauskaitė
Bronė,
Krakių
va!.,
lerių. Ir taip iš Lietuvos at
Kavaliūnas Aleksandras, gyvenęs Šiaulių apsk.. gyv. Philadeiphijoj.
ji maloniai prašomi atsiliepti:
Kėdainių apsk.
iš
Lietuvos
ant
labai
pras

tyje.
Kiekvienas
suaugęs
Detroite.
' Jacevičius Tadas.
Consulate General of Lithuania.
siųstų knygų buvo išplatin
Kaminskienė Elzbieta, Tauragės
Kazakevičienė (Balalytė) Jieva, iš
Jakavičius, Šėtos vai., Kėdainių 41 W. 82nd S.t, New York 24, N. T.
tos
popieros.
Kartais
laiškai
naujakuris
gali
gauti
po
50
ta virš poros tūkstančių.
Neišgalėdami savo jėgo rašyti ant drukavotos blan- hektarų, arba po 125 akrus
mis išleisti naujų knygų, ė- kos. Sako, labai sunku gau žemės nemokamai, tik turi
mėm ir čionai kitų išleidžia ti popieros. Aš įdėjau du sumokėti mažutį “komišipapus baltos popieros į ma ną” už žemės perleidimą,
mas knygas.
Taip platinant knygas no laišką ir parašiau, kad žemės skirstymas vyks per
pelno nelikdavo, išeidavom įdedu popieros laiškams J valdžios atstovus ir tų atBet gavau atsakymą, kuria-1 stovų skaičiuje yra vienas
lygiomis.
me
kad amerikietis, Dr. J. M. ShepŠiais metais buvo TMD ., ,.sako: . “Kaip
- rašei,
.
seimas Newhaven, Conn. I^edi popieros, tai mes tos pard. Į tą amerikietį gali
Jis atlaikytas su pakilusiu popieros laiške neradom. ma kreiptis tokiu adresu:
Ecuaupu. Aukų sudėta $80 ir Kitam laiške aš užrašiau Casilia 315,A < Quito,
-----uui, ovjuvii mnci iva.
ant
voko
savo
adresą,
įde

prie centro valdybos išrink
Ekvadoro respublika pui
ta veikiančioji komisija iš jau į j} du lakštus baltos
šių veikėjų: V. M. Chase, popieros ir visą tą siuntinį kiai aprašo tą nenuvalytą
A. Devenienė ir A. Lapie be jokio prierašo pasiunčiau žemę, kurią galima gauti už
nė. Užgirta paduotas Wis- į Lietuvą. Dabar gavau tą mažą “komišiną.” Ta žemė
consino apskrities projek laišką su mano paties užra yra 1,000 pėdų aukštumoje.
tas įsigijimui Kultūros Ug šytu adresu ir su balta po Vidutinė temperatūra per
piera viduje, su ta pačia, metus ten yra nuo 72 iki 88
dymo Muziejaus.
Seimo išrinktoji komisija kurią aš buvau pasiuntęs laipsnių Fahrenheit. Žemė
ir TMD pirm. K. Jurgeliu- broliui. Ant voko nėra stem- gali būti derlinga. Dabar
nas, laike BALF seimo pės, nė atgal adreso, tik ant tos žemės auga tropišNew Yorke, spalių 20 d., parašyta, kad aš turiu da- ki medžiai. Žemės yra su
jungtos geni keliu su Ek
atlaikė posėdi, kuriame pri-;!110^??
c^n,tF’ beL
imti platus veikimui planai, (kanests nekolektavo is ma- vadoro respublikos sostine
Quito, o vėliau bus praves
Bus atspausdinta brošiūra,J?
,
ir siuntinėjama kolonijų ,_.^ai^]
.au,sluĮ kas ga- tas kelias į Pacifiko pajū
veikėjams, kviečiant i talką [e7.° at?1^V’ T
u* riKaip paprastai, kada kur
prie
atgaivinimo ‘TMD. blJ°. !klsį J. Lietuvą baltą
“
duodama
” žemė kolonizuo
Skelbiamas vajus gavimui P°Piert
?.luncl,au
naujų narių. Organizato- p13110 broliui, kad jis gate ti, žemės davėjai nesigaili
išgirti tą žemę ir piešti ją
riams skiriamos geros doparašyti man laišką.
gražiomis
spalvomis. Jei ti
vanos pinigais, ir raginawi °i C
ma rinkti senėnas Kultūros
Milwaukee, Wis. kėti Ekvadoro respublikos
Muzėjui ir aukas jo įsteiRed. Prierašas:
Kodėl valdžios pranešimui, švento
gimui. Manoma Chicagoje bolševikai neįleidžia baltos Dominiko nenuvalytoje že
pirkti namus ir ten sudėti popieros Jūsų broliui, mes mėje tekės kada nors pie
Amerikos lietuvių vertingus tikrai nežinome. Atrodo, nas su medumi.
dalykus.
į kad bolševikų cenzūra ko
Ar daug amerikiečių ir
Senoji lietuvių karta ma- tai bijo. Gal mano, kad ant anglų norės važiuoti į Ek
vadoro respubliką ir gauti
R9
125 akims nenuvalytos že
mės, tai jau kita istorija.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
Normalus amerikietis gali
gauti apsčiai žemės ir AISTORIJA
merikoje, arba Alaskoje. o
kiekvienas anglas gali vyk
SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
ti į Australijos platybes, į
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų
Kanadą, arba gali ir bet ku
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
rioje anglų kolonijoje gau
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
ti daugiau žemės saviškių
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
tarpe, nesitrankydamas į
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
karšta Ekvadoro respubli
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
ką.
!
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
Europoje dabar yra 1,tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru250,000 žmonių, kurie turi
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius.
kur nors susirasti sau nau
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
ją gyvenimą, jei Europos
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo,
politinė situacija nepasi
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
keis. Tie žmonės gal norėtų
vykti ir į Ekvadorą. Bet
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
Ekvadoras siūlo žemės tiem,
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
kurie ir patys jos turi ir ne
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
gali apgyvendinti jiems
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
priklausomų plotų.
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
-DIUELES-EKONOMIŠKOS-PAKANKlOS BONKOS
Kaina............................................................ $1.00
Išeina, kaip tame lietu
viškame posakyje: Turtin

TMD Reikalai

uz

save.

Kvortos Gryžo!

KELEIVIS

636 Broadway,

gam velnias ir Į košę mil

So. Boston, Mass.

r

tus drebia, o bėdnam jis ir
į sriubą vandenį pila...
J. D.

narragansett brewing company-cranston-rhode island
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LIETUVOS VADAVIMO nių., dauguma iš So. BostoVAJUS IŠSIJUDINA
, no BALF skyriaus. Iš kitų

Susituokė J. Mockus ir
S. Markelionytė

Aptamsintas Bostonas

GERAS PIRKINYS
SO. BOSTONE
Parsiduoda 3 šeimų namas,
3-4-4 kambariai su vanom, prie
pat beachių. 1426 Columbia
Road, So. Bostone.
Namas yra geram sutaisyme,
randų neša $64 per mėnesį.
Kaina $5,800. Del platesnių in
formacijų kreipkitės pas Wm.
Amsie, Tel. Geneva 3719.

------ —
skyrių buvo atstovai iš Nor-j
--------Pradedant
pirmadieniu
Amerikos Lietuvių Tary- woodo, Atholl, Worcester
Pereitą nedėldienį South Bostonas
apatmsinamas,
bos paskelbtas Lietuvos va- dvejų skyrių. Lovvell ir Bostone susituokė J. S. Mo-. kaip karo metu. Tikslas to
davimo vajus jau pradeda Brocktono. Lavvrence ii- ckus su Markelionių duktė- aptamsinimo yra taupyti
išsijudinti. Lietuvai Remti Haverhill skyriai atstovų rimi Stella Rose. Vestuvės anglį. Naujos Anglijos praDraugijos Bostono skyrius neprisiuntė.
(buvo Lietuvių Salėj. Svečių monė ir elektros gamyba
skyrius
nutarė
sukelti
ma

buvo apie 200.
1 priklauso nuo anglių, todėl
Šį Sekmadienį Didelis Lietuvių Mitingas
žiausiai vieną tūkstantį do
anglių kasyklų streikas čia
Municipal Svetainėje
lerių savo narių ir prijau- Mirė O. A. Turauskienė
greitai
atsiliepia. Aptamsi
Skaudžiai Susižeidė An
čiančių tarpe. P. J. Tuininami
ir
kiti Amerikos mies
tanas Kriaučialis
tai.
la
sako,
pradžia
rinkliavos
Pereitą
savaitę
mirė
CamKalbės Prof. B. Kazlauskas Apie Lietuvos Klausimą
REIKIA VYRŲ
jau padaryta, keli šimtai bridge miesto gyventoja, OIš Worcesterio mums pra
Mitingo Pradžia 2:30 vaL po Pietų
dolerių jau pasižadėta įmo- na Marijona Turauskienė, neša drg. P. Miliauskas,
Reikalingi tvirti vyrai, kurie
RADIJO PROGRAMA
Šį ateinantį sekmadienį, ropoję ir per Angliją atvy- keti.
! susilaukusi jau 80 metų am- kad Worcesteryje skaudžiai
galėtų
dirbti prie “bailing pre
gguodžio 1 d. Bostono Lie- ko į Ameriką. Jis papasa- Prie vajaus žada prisidė-! žiaus. Velionė buvo kilusi
susižeidė
žinomas
veikėj'as
Lietuvių
Radijo
Korporaso
”
vilnoms
rišt į pundus. Dartuvos Nepriklausomybės ko-, kos mums apie lietuvių pa- ti su stambesne auka ir į nuo Eržvilko, Amerikon at^
nt
^
s
Kriaučialis.
Jis
dir
į cjjos prOgrama ateinantį ne- 1 bas pastovus, 5 dienų savaitė.
mitetas šaukia visus Bosto- dėtį Europoje ir apie Lie-_____
~___
......
„ atgal.
Lietuvių
Piliečiu Draugija,
! vykusi apie 50 ___
metų
\\ ilson Packing kompa- dėldienį iš WORL stoties, Kreiptis šiuo adresu:
(-)
no ir apielinkės lietuvius į tuvos klausimą. Ateikime kuri visada atsiliepia į ben- Jos vyras mirė pirmiau, ba
nijoj
pardavėju
ir
nupuolė
950
kilociklių,
tarp
0:30
ir
229
A
Street,
So.
Boston.
viešas prakalbas. Yra pa- visi pasiklausyti.
.
druosius lietuvių reikalus. Jauni būdami Turauskai nuo platformos. Krisdamas
kviestas kalbėti prof. B. į Mitingas įvyks Municipal Apie tą reikalą žadėjo tar- buvo pažangus žmonės ir jis nusilaužė koją, kaulas 10:30 ryto. bus tokia:
REIKIA MOTERŲ
Kazlauskas, prieš porą sa-svetainėje, ant Broadway, tis L. P. Draugijos direkto- uoliai darbuodavosi lietuvių liko perskeltas dvejose vie 1— Muzikantai Jonas Šuvaičių atvykęs iš Vakarų tarp G ir H gatvių. Salė nai, 0 visuotinas narių su- organizacijose, ypač velio tose. Ligonis dabar guli šv. rila iš W. Roxbury ir Pet
Reikia moterų sortuoti vil
ras Ittuti.
Europos.
į bus atvira nuo 2 vai. Mi- sirinkimas praeitame mitin- nis Turauskas, kuris prigu Vincento ligoninėj.
nas. Darbas pastovus. 5 dienų
B. Kazlauskas yra buvęs tingas prasidės 2 :30 po pie- ge priėmė A. L. Tarybos lėjo ir prie socialistų kuo
Linkime greit pasveikti ir 2— Dain. Julė Rogliutė iš savaitė. Kreiptis šiuo adresu:
Lietuvos universiteto profe- tų. įžanga nemokama,
Worcesterio.
laišką be jokio pasipriešini pos. Jų sūnūs Juozas dabar grįžti veikti musų tarpe.
229 A St., So. Boston (-)
sorius. jis dėstė teisę. Da-’ Kviečia visus Bostono ir mo.
3— Komikas Jonas Krudarbuojasi Lietuviu Piliečiu
bar po karo jis lankė lietu- apielinkės lietuvius,
konis iš So. Bostono.
Kiek girdėti ir kitose Kliube.
BORIS BEVERAGE CO.
vių stovyklas Vakarų EuKomitetas. Massachusetts
4— Pasaka apie Magdutę.
kolonijose
‘Keleivis” bus
lietuviai subruzdo rengtis
Po programos parašykite 220 E Street, South Boston
BALF Vakariene Davė
$3.00
metams
vajui.
Kvotos
pasiskirstytos,
L.
PILIEČIŲ
DRAUGIJOS
savo
įspūdžius ir nusiųskite Pristato toniką, vyną ir viso
Liaudies Meno Vakaras
$204
Pelno
darbas
pradėtas.
Su
geru
NOMINACIJOS
šiuo adresu- W0RL Sta- kios rūšies alų baliams, vestu
Sutraukė Daug Žiūrovų
Kad ir labai nenorėdama, tion. Lithuanian Program. vėms į namus ir sales.
upu veikėjai tariasi sukelti
(-)
Iš BALF Bostono sky
Praeitą sekmadienį p. O. Praeitą ketvirtadienį So. Lietuvos vadavimo darbui riaus rengtos vakarienės “Keleivio” administracija Boston, Mass. S. Minkus
Savininkai:
yra priversta kelti laikraš
Ivaškienės vedama Bostono j Bostono Lietuvių Piliečių reikalingas lėšas.
Juozas Arlauskas ir
lapkričio
10
d.
į
skyriaus
'
v
.
Vajininkas.
čio kainą, nes popiera ir
J uozas Skendalis.
Tautinių Šokių grupė davė Draugija laikė mėnesinį na
kasą įplaukė $204.14 gry kita medžiaga pabrango be
PRANEŠIMAS
gražų vakarą Municipal rių susirinkimą. Buvo no
Telef.: ŠOU 3141.
no
pelno.
Prie
pelno
padi

svetainėje. Prisirinko žmo minuojami kandidatai į at įvyko Massachusetts BALF dinimo prisidėjo L. Piliečių veik dvigubai. Po Naujų Pradedant nuo gruodžio (DeMetų “Keleivis” kainuos cember) 1 d., kas sekmadieni
metų valdybą.
nių pilnutėlė didelė svetai- einančių
Skyrių Pasitarimas
Draugija,
paaukodama
ne

metams lygiai $3.00 Jungti 11 vai. ryto įvyksta LINKSMŲ
Dauguma balsų nominuoti
ne ir “aukštas.”
mokamai
svetainę.
Visi
iš
šie kandidatai:
A. J. NAMAKSY
Praeitą šeštadienį vakare vakarienės likę pinigai eis nėse Valstijose, o Kanado ŽINIŲ pamaldos bažnytinėje
Daugiausiai žiūrovus su Į pirm. — Adv. J. Cunys,
je ir kitose šalyse — $3.50 svetainėje, E. 4th ir Atlantic
So.
Bostone
pobažnyltnėj
REAL ESTATE & INSURANCE
lietuvių šalpos darbui.
interesavo gražus liaudies vice-pirm. — S. Mockus,
metams.
Sts.,
So.
Boston.
Mass.
svetainėj
įvyko
Massachu

F. R.
šokiai, kuriuos išpildė jau- sekr. — A. Neviera, fin.
414 W. Broadway
Manome, kad musų drau Kviečiame visuomenę gau
setts BALF skyrių valdybų'
SOUTH
BOSTON, MASS
nutės šokėjos. Tokie šokiai. rašt; _ A įruzdis. ižd. — suvažiavimas.
gai skaitytojai dėl to nepro siai atsilankyti. Įėjimas nemo
Dalyvavo
Office
Tel.
So. Boston 0948
kaip kubilas, blezdingele ir p Dumas ir A j Namaksi, BALF pirmininkas kun. Dr. BOSTONO ELEVATED RAIL testuos. nes padėtis yra aiš kamai. Privažiuoti galima vi
Res. 37 ORIOLE STREET
kiti susilaukė karstų ploji i maršalkas — V. Paplaus
sais City Point karais. Išlipk
Končius. Jis trumpai papa WAY CO. LAIŠKAS GUBER ki visiems.
West Roxbury, Mass.
mų.
Tel. Parkway 1233-W
NATORIUI
kas.
ant kampo Broaduay ir Dorsakojo.
ką
matęs
lankyda

Su
pagarba.
Protarpiais tarp šokių bu
Į direktorius nominuoti
‘Keleivio” Administr. chester St.
vo dainos, deklamacijos ir pagal daugumą balsų: J. mas Europoje lietuvių pa Bostono Elevated Raibvay
vaidyba. Kelios liaudies Arlauskas, adv. J. Griga bėgėlius. Jis aplankė 60.000 kompanijos globėjai parašė gu
! 1)R. D. PILKA
dainelės ypatingai klausy lius, Dr. A. Kapočius, adv. lietuvių įvairiose stovyklo bernatoriui Tobinui ir apylin
t
se,
matė
jų
begalinį
vargą,
tojams patiko, kaip tai “Oi K. Kalinauskas, W. Am.. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4
skurdą ir ypatingai jam pa kės majorams laišką, pranešda
varge, varge” ir k.
ir nuo 7 ild 8
mi,
kad
nuo
14
gruodžio
Bosto

sie. J. Lekys ir J. Casper. darė slegiamo įspūdžio tų
ne panaikinama 5 centų mo
546 BROADVVAY
Iš dainininkių vena ypa
Po nominacijų susirinki- žmonių netikras rytojus. kestis už važiavimą, kuri iki
tingai pažymėti nesenai at-ip^g buvo
buvo aptartas namo Juos turime gelbėti, sako
OV.
X Vi’’,
»
vykusią į~ Ameriką jauną statymo klausimas
gu_ BALF pirmininkas. Viso šiol buvo taikoma vietiniams
Telefonas:'SOUth Boston 1320 I
lietuvaitę L,. Pmponytę-Zai- j manymas pirkti prie Broad lietuvių pabėgėlių Vakarų gatvėkariams. Nuo gruodžio 14
kienę, iš Philadelphiios. way -kitą
- piečių
- - rir, kol na Europoje yra 75,000 žmo “nekelinių fėrų” nebus. Tik
mokyklų lankytojams palieka
Reikia tikėtis, kad ji ir daž mas naujoj vietoj bus sta nės.
Tel. TRObridge 6330
niau pasirodys lietuvių sce tomas, senojoj vietoj gali Po BALF pirmininko pra- ma 5 centu mokestis.
Dr. John Repshis
noje Amerikoje.
ma butų varyti biznį. To nešimo buvo aptartas klau-Į EIevaUd kompanijos tRls
kaip ruoštis pne buj
iversti kel.
(REPŠYS)
Visus žiūrovus žavėjo kiu budu valdyba tikisi ga aunas,
Simo
BALF
vajaus.
Atei

LIETUVIS GYDYTOJAS
21 jew«ls
jaunutė Rūtelė Kilmonytė lėsianti ir namo statymo nančiais metais lietuviai ti mokestį dėl to, kad jau nuo
Valandos: 2-4 ir 6-8
iviunuceiuv Bostoniškiai laikotarpyje daryti apvvar1944 metų jų pajamos nepa
iš Montrealio.
Nedėliomis ir šventadieniais:
jau ne pirmą kartą ją mato. ^-Valdyba liko įgaliota iš-Ulėmis turte šelpti dengia išlaidų. Esą, 1944 me
nno 10 iki 12 ryto
We proudly present "The
šiais metais jaunutė artistė :^kinti naujo pleciaus pir-pa™ brolius, patekusius į tais reikėję pridėti S393.020.27:
278 HARVARD STREET
Ezcellency Group”— masterkamp. Inman SU, arto Central Bų.
pasirodė su keliais žavin- f.1™ klausimą ir raportuo-įva^;
1945 metais teko pridėti $507.-j
pieces of generationt of fine
CAMBRIDGE, MASS.
gaiš šokiais, ji ir dainavo, h sekančiam mitingui.
!. Nutarta ruoštis
ruosus prie va 885.08, gi šiais 1946 reikėsią i
craftsmantbip.
jaus. Nutarta, kad visi sky pridėti daugiau kaip $2.000,000.
ir skambino pianu, ir dek- Išklausytas A. Lietuvių riai tuoj pat išsirenka va
tA. MNCZTON -21 Jeweb >52.50
lamavo, ir labai gerai su- Tarybos laiškas dėl dėjimo- jaus komisijas ir pradeda Algos nuo 1941 metų paki
Dr. Leo J. Podder
vaidino “Lietuvos vaizde- si prie ALT vajaus. Laiš- paruošiamąjį darbą. Buvo lo 73.5%, medžiaga — 74.5'r,
Iš Leningrado.
B. STATESMAN -21 Jewel« >71.50
lį” prie montreališkio Kisie- kas priimtas ir perduotas kilęs sumanymas, kad va- kuras — 80.9%, atlyginimas
Specializuoja Vyrišku organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
liaus dailiai padirbto auku direktoriams
apsvarstvti. jaus pradžiai visi BALFĮuž sužeidimus ir nuostolius —
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
ro. Visuose savo pasirody Nutarta paaukoti BALF nariai apsidėtų savanoriu! 90.1%. kai tuo tarpu pajamos
Kraujo ir Odos Ligas.
muose jaunoji artistė žavė- vietiniam skvriui vakarieValandos: nno 10 iki 12 dienų
mokesniu po $10. Aptarus’ padidėjo tiktai 42';.
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
jo žiūrovus ir. atrodo, kad nei salę. padidinant tuo tą klausimą,
^uua iis
n
paliktas!
. , .
180 HUNTINGTON AVĖ,
Visa to akyvaizdoje mokesjos talentas itin ryškia, pa- budu BALF paramas iš va-skyriams spresti
BOSTON, MASS.
sireiskia šokiuose ir vaidy- kanenės 22 dnUriaic
niTn-fii
n? suvažiavi- Ges pakėlimas nuo
5 iki 10
BALF valdybų
i
Te L Commonwealth 457#
379 W. Broad way,
So. Boston
boję.
Narys, me dalyvavo virš 100 žmo- centų buvęs neišvengiamas.
Ponia O. Ivaškienė atliko
Tel. ŠOU 4649
nors nelengvą, bet puikų
TeL ŠOU 2805
darbą suorganizuodama šį
DAKTARAS
gražų savo šokikių ir daini
ninkių grupės pasirodymą. 1
J. L. Pasakomis
GARANTUOTAS DARBAS ANT
Kelios valandos praėjo grei
OPTOMETRISTAS
tai, nejučiomis ir žmonės
Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
Ofiso valandos:
po virš trijų valandų pro
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
gramos skirstėsi nenorėda
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ
Seredomis:
mi, lyg apgailestaudami,
RENGIA
Nno 9 ryto iki 12 dienų
Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių
kad jau programos galas.
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi
LSS 60, 71 IR LDD 21 KUOPOS

B U L 0 VA

BxeUentn
J GROUP

KETVIRTIS & C0.

Metinę Vakarienę

447 Broad way

Buvęs.

Prosai, Toasteriai, etc.

Sekmadienį, Gruodžio (Dėcember) 8, 1046
Artinasi

Metinė

SO. BOSTON, MASS.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

Vakarienė

DR. G. L. KILLORY

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ

Sekmadienį, gruodžio 8
d., įvyksta socialistų ir LDD
vakarienė So. Bostono Pi
liečių Draugijos svetainėj.
Vakarienės pradžia 6 vai.
vak. Pernai socialistų meti
nė vakarienė buvo Cambrid
ge, šiemet ji bus So. Bosto-i
ne. Vakarienės šeimininkės
jau mobilizuoiasi nasramin-1
ti gardžių valgių, laikas ir
svečiams apsirūpinti tikie
tais ir neužmiršti, kad gruo
džio 8 yra metinė vakarie
nė. kurioje reikia būti.
Tikietų į vakarienę gali-!
ma gauti pas R. Kontrimą, i
pas V. Balukonį, pas Vin-j
ciuną Cambridge ir pas
kuopų narius

Kampas Silver ir E gatvių,

,

So. Boston, Mass.

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

Meno programą pildys “DAINOS CHORAS,” vadovaujamas p-lės
EMILIJOS TATARONYTĖS
Pradžia lygiai 6 vai. vakare

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

Bostono ir Apylinkių Lietuviai:
,
Kviečiame visus ir visas dalyvauti šioje vakarienėje. Užtikriname, kad
busite patenkinti. Musų gaspadinės jums paruoš skanią vakarienę. Be to,
pirmą kartą pas mus dalyvaus Dainos Choras, kuriam vadovauja patyrus ir
amerikonų pripažinta mokytoja Emilija Tataronytė.

Bukit visi ir visos; bukit laiku!

1

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas
e

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.
,
(30)

RENGĖJAI.

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

f

(

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 į to- j
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BRO.\DWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TdL SOUth Boston 4611

