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Teismas Dar Svarsto Lewis’o Bylą — Angliakasiai Lai
kosi Vieningai — Anglių Trukumas Jau Pridarė Didelių
Nuostolių — Jei Streikas Užsitęs, Milionai
Žmonių. Nukentės

Washingtono apygardos
teismas dar tebesvarsto J.
L. Levis bylą. Teismas apklausinėjo liudininkus, iš
klausė Levvis’o advokatų ir
rengiasi išnešti sprendimą.
Laukiama, kad teismas pa
smerks Levvis’o angliakasių
uniją už darbo sutarties nu
traukimą ir už paskelbimą
angliakasių streiko.
Jei teismas ir nubaustų
angliakasių uniją ir jos va
dovybę, visvien lieka neaiš
ku, kaip valdžia mano pri
versti angliakasius eiti dirb
ti j kasyklas, kol darbo su
tartis nėra atnaujinta.

UTHUANIAN WEEKLY

‘Entered as Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Milionas Žmonių Jau Nedirba
Del Anglių Trukumo

“4 Didieji” Baigs
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Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Jangtinės Tautos Kalba Apie
'Nusiginklavimo Humbugą’
Rusija Siūlo “Nusiginkluoti,” Bet Nenori Kontrolės be
Veto — Anglija Sako, Toks Rusijos Siūlymas yra Humbugas — Ginčai Del Nusiginklavimo Yra Manevrai,
Bet ne Širdinga Politika

Jungtinių Tautų seimas
Nevv Yorke jau kuris laikas
Derybas Gruodžio
svarsto
“nusiginklavimo”
■
klausimą.
Praeitą savaitę
15 Dieną
Rusija sutiko, kad nusiginxt
•
at
,
-i
•
i
klavimas
butų
Keturių didžiųjų valsty
Naujas Meksikos prezi- I mas
mas Jungtinių
Jun^
inį* kontroliuojaTaut ^u.
bių pasitarimi dėl taikos
dentas, Miguel Aleman,l
* bet saugumo
gruodžio 1 d. perėmė Mek- gumo tai>bos’
sutarčių sudarymo su Ru
taryboje Rusija, kaip ir ki
munija, Vengrija, Italija ir
sikoje valdžią. Naujas pre tos didžiosios valstybės, tu
Suomija vyksta Nevv Yor
zidentas perėmė valdžią iš ri “veto teisę.” Todėl viso
ke. Dar yra daug klausimų
buvusio prezidento, Manu- kį ginklavimosi kontrolė ir
neišspręstų, ypač dėl repa
el Avila Camacho. Iškilmė
karo pramonės
racijų, dėl Dunojaus lais
se dalyvavo 39 valstybių at tikrinimas
visada
butų
teise”
vės ir eilė kitų. Bet “ketu
Californijoj dabar yra baigiamas statyti milžiniškas skraidomas laivas,
stovai, Meksikos mieste di ir jei Rusija poko “veto
nors
neno
ri didieji” tikisi baigti sa
kuris bus varomas aštut niais mootrais. Jis bus didžiausis lėktuvas pasauly.
delės žmonių minios buvo rėtų parodyti kontrolei,
ji
vo pasitarimus iki gruodžio
susirinkusios tų iškilmių pa visada galėtų tą padalyti
15 d. Triesto klausimas,
žiūrėti.
Reikalauja
Atsaukt
Sovietą
Armiją
4,000
Vyrų
Išvyko
kurs
vargino
keturius
di

Nuo Amerikos vyriausy su savo “veto teise.”
Iki šiol angliakasiai lai
džiuosius visą laiką, liko
bės iškilmėse dalyvavo ge Anglijos atstovas Jungti
į Antarktiką
kosi vieningai ir sako, jei
išspręstas
kompromiso
ke

nerolas J. Wainwright, Fi nių Tautų seime šitokį Ru
A.
L.
Taryba
Nurodo,
Kad
Sovietų
Armija
Pabaltijo
reikės, jie streikuos tol, kol
liu.
Jei
pasiseks
išspręst
re

pasiūlymą išvadino
Kraštuose Nebėra Reikalinga
valdžia ar mainų savinin
Amerikos karo laivyno lipinų salų didvyris, išbu sijos
paracijų
klausimą,
tada
humbugu. Jis sako, Angli
kai sutiks pasirašyti naują
i didelė ekspedicija i pieti vęs japonų nelaisvėje tris ja
sunkieji
taikos
klausimai
negali sutikti, kad nusi
metus
po
Bataan
mušiu.
Amerikos
Lietuvių
TaryA.
L.
Taryba
savo
telegdarbo sutartį.
nio poliuso žemę išvyko ši
bus
baigti.
ginklavimo
kontrolė butų
ba pasiuntė telegramą sena- ramoje sako, Rusijos armi- pirmadieni iš Norfolk, Va.
Deiybos dėl sutarties at
po
veto
teise.
Jei Rusija
toriui Tom Connally, Ame- ja užėmė Lietuvą einant ka Išplaukė 4 laivai: “Mt. O- Graikų Skundas Del
naujinimo tarp mainų savi
neatsisako nuo veto teisės
Statoma Atomais rkos atstovui prie Jungti- ro veiksmams ir primetė lympus,” ledų laužytojas
ninkų ir angliakasių buvo
“
Partizanų
”
saugumo
taryboje, tai reinių
Tautų,
su
reikalavimu,
i
Pabaltijo
kraštams
svetimą
pradėtos, bet jos ir vėl liko
“North vvind,” orlaivių ne
Varoma
Dirbtuvė
ikia
Įkurti
visai nepriklausokad Sovietų armija butu iš-!okupantišką režimą, visai šiotojas “Pine Jsland” ir Į
nutrauktos, nes mainų savi
Graikijos
vyriausybė
suknią
nusiginklavimo
priežiutraukta iš rabaitijo kraštų. ! nesiskaitydama^u
ninkai savo tarpe nesusita
LIIYI
L11VL
I
rinko
daug
Įrodymų,
kafiųrą.
Kun
T - X 1_
Iš Washingtono praneša,
!jo kraštu žraolft* pageida-1 Ant tų laivų plaukia 4,000
ria, ar vesti tiesiogines de apie
___
Rusijos valdžia reikalavo, vimais
Graikijoj veikiantieji “par-rtybių karo pramonę ir
statymą atomais varoI wni
vyrų.
rybas ar palikti mainas ir
dirbtuvę. 1947 metų!kad visos valstybės parodya. L. Taryba prašo, kad
Laivai plauks 10,000 my tizanai” yra apginkluoja ginklavimąsi.nusiginklavimo
toliau vyriausybės rankose. mą ar 1948 metais Ame- •
kiek jos tun kanuome- Amerikos atstovybė Jungti- lių Į šaltas pietinio poliuso mi ir išmokomi Jugoslavi Taip
Tuo tarpu dėl anglių tru rikoje jau bus kelios tokios lnbs draugingose šalyse. Ta nėse Tautose pareikalautų
joj. Iš Jugoslavijos, Bulga-J klausimas ir stovi, Del nu
kumo jau virš miliono dar dirbtuvės. Pirmoji bus elek- Pro^a Rusija minėjo^ kad Rusijos duoti žinių apie Ru- žemes, tyrinės tas žemes, rijos ir Albanijos ginkluo- —
siginklavimo
-- - didžiosios val
bininkų neteko darbo ir už tros gamykla, varoma ato--]1. savo kariuomenę istrau- sjjos armija5 laikomas Pa darys bandymus su Įvai tos bandos pereina j Grai stybės tik kalba, bet nepa
darbių. Bedarbių skaičius minės energijos. Kol kas kiantiis draugmgų valsty- baltijo kraštuose, ir kad riais ginklais ir mašinomis kiją ir ten vykdo terorą, ke sitikėjimas tarp jų yra toks
Laivai pasiėmė
didėja, nes anglių trukumas mokslininkai dar nepranadidelis, kad rimtai apie nu
bet Lietuvos, Latvijos įos armįjos butų atšauktos šaltame ...ore.
ir kitokių atsargų lia suirutę ir užpuldinėja siginklavimą
verčia vieną dirbtuvę po ki sauja, kad bus ir kitokių ir Estijos Rusijos atstovas iš okupuotų Pa baltijos kraš-1 maisto
niekas negal
policiją. Jugoslavijoj prie
astuoniems mėnesiams.
tos užsidaryti. Labai suma dirbtuvių, varomų atomine neužsiminė.
voja. Mažiausiai apie nu
tų.
Belgrado
veikia
didelė
Ekspedicija turi 32 šunis. “partizanų mokykla.” kur siginklavimą galvoja So
žintas ir susisiekimas gelž- energija bet planai elektTai ekspedicijai vadovauja yra
keliais. Del anglių trukumo ros gamybai su atomų ener
išmokomi partizanų va vietų Rusija, kuri laiko po
Namų Savininkai
Ameri kos-Anglįjos admirolas R. E. Byrd.
visa Amerika rengiasi švęs gija, jau yra baigiami ir
dai ir paskui siunčiami i ginklais 5 milionus kareiti gana liūdnas ir šaltas dirbtuvių įrengimas bėra
Pradeda Streiką
Karo
Sąjunga?
Graikiją.
į vių ir veda didelę apsiginVLIKO SKUNDAS PA
šventes. Jei streikas užsitęs nebe ilgo laiko klausimas.
Graikijos
vyriausybė
sa-jklavimo
programą po pieSIEKĖ PASAULJ
iki vasario mėnesio, penki
vo
skundą
patiekia
Jungti-:danga,
“
penkmečio ukio
Visoj
eilėj Amerikos
Anglijos komunistų parmilionai darbininkų bus be
nių Tautų saugumo tary- plano.”
SUŠALO 4,000.000
miestų namų savininkai;tijos dienraštis “Dailv Won
Lake Success, Nevv York bai. Apie tą skundą graikai į
darbo, o krašto ūkis pakels
-------------------pradeda
streiką
prieš
nuo-;ker
”
praneša,
kad
Anglijos
BUŠELIŲ BULVIŲ
(LAIC) — Lietuvos minis- painfoimavo ir Rusijos vy
20 bilionų doleriu nuosto
--------imu kontrolę. Jau 100.000 vyriausybė planuoja suda- terio p. P. Žadeikio ir
liu.
Maine valstijoj nuo šal- namų savininkų yra pasiža- ryti dešimčiai metų karo LAIC korespondentų veik riausybę, kuri dėl tų “par Irane Eina Politinis
cių sugedo 4,000,000 buše-įdėję neišnuomoti tuščių bu- sąjungą su Amerika. Komu- los pasekmėje, UN delega tizanų” veikimo daugiau
Karas
Amerika Užtemdo liu šių metų derliaus bulbul-(tų ir kambarių tol, kol vy- nistų laikraštis sako. karo cijų narius pasiekė VLIKO siai yra atsakominga.
jVių. Šiais metais Maine val riausybė nepanaikins kont- sąjunga bus sudaryta be memorandumas
Stalino Saulę
Irano vyriausybė pasiun
tremtinių
stijoj bulvių derlius buvo rolę.
: parlamento žinios ir dar problemos rišimo klausimu. LENKŲ VADAI KALTI tė savo kariuomenę į šiauri
geras, todėl bulves teko
Namų savininkai tikisi i priduria, kad pagal ta są Delegatams
NA UNRRA
nę Azerbeidžano provinci
pasiskaičius
Amerikiečių
okupuotoj sukrauti
priversti
valdžią nuimti jungą busimame kare Ang Lithuanian Bulletin
į
daržines,
o
užė

ją prižiūrėti, kad rinkimai
“trem
Vokietijoj surasta daug ko jęs pirmas speigas labai nuomų kontrolę, kad savi
Amerikos lenku kongre ten butų pravesti tvarkin
munistų propagandos me daug bulvių sugadino. Ypa ninkai galėtų pakelti nuo lija statys kareivius, o A- tinių numerį,” UN sekreto
merika statvs karo mašinas. riatas buvo
džiagos. Vokiečių komunis tingai didelius nuostolius mas.
pakankamai so pirmininkas Rozmarek gai. Bet rusų apginkluoti
Namų
savininkai
grįžo iš Vokietijos, kur jis
tai per savo atsišaukimus speigas padarė Aroostock skundžiasi, kad dabartinė
Anglijos komunistai gąs paragintas paskelbti VLIK lankė lenkų pabėgėliu sto Azerbeidžano “autonomistai” pasipriešino centro vy
ir knygutes aiškina vokie
memorandumo tekstą. Po
nuomų kontrolė neatsižvel dina anglus, kad busimam to
vyklas. Jis sako, .UNRRA riausybės kariuomenei su
čiams. kad Amerika yra apylinkės farmeriams.
ir
didžioji
spauda
prabi

gia į padidėjusias namų sa kare anglai lies kraują, o
su lenkais pabėgėliais el ginklais. Keliose vietose
“superkapitalizmo”
šalis,
Amerika duos karo maši lo — rašė N. Y, Heraldvininku
išlaidas.
giasi
šlykščiau, kaip su gal- Azerbeidžane eina mūšiai
kuri atsiuntė savo kariuo ŠAUKS E. ROOSEVELTĄ
nas. Panašiai Hitlerio agen Tribune. New York Times, viiais. Jie yra persekioja
menę j Vokietiją tam, kad
LIUDYTI
tai gąsdino franeuzus prieš didžiosios agentūros, kita mi, niekinami ir vis “ragi tarp Irano ir msų remiamų
Azerbeidžano
“demokra
pavergus vokiečių proletaPER MEDŽIOKLĘ NU antrą pasaulin; karą. jie stambi spauda.
nami
”
važiuoti
į
rusų
lodo

tų.” Pranešimai iš Tehera
nis. Atsišaukimai sako, at
Musų korespondentas po
Mirusiojo prezidento F. ŠOVĖ 17 MEDŽIOTOJŲ sakė. franeuzai lies kraują,
mą Lenki ią. Rozmarek ža no sako, rusų remiami Aeis diena, kad Sovietų Ru D. Roosevelto sūnūs Elliot
pasikalbėjimų
su
JAV
de

o anglai duos karo mašinas.
sijos armijos išvaduos ir vo lankosi Maskvoje. Ten jis
legacijos nariais praneša, da patiekti Amerikos nau zerbeidžano “demokratai”
Iš Maine valstijos prane
kiečių darbininkus iš kapi viename pasikalbėjime su ša, kad šiais metais per
kad IRO konstitucijos pro jam kongresui platų prane rengia dideli puolimą prieš
talistų priespaudos. Tie at žurnalistais kaltino Ameri medžiojimo sezoną ten bu
GROMYKO PERKA
jektas praeis veik be patai šimą apie UNRRA valdi centro valdžios kariuome
sišaukimai sako, kad Ame kos užsienių politiką dėl vo nušauti 17 medžiotojų,
sų. kaipo kompromisinis, ninkų netikusi elgesį su nę.
BIUROKRATAMS
rikos kariuomenė Vokieti pablogėjusių santykių su o 28 medžiotojai liko su
betgi tremtiniams nėra ko žmonėmis, kurie nenori
NAMUS
joj stengiasi sutrukdyti, .Rusija. Atstovų ramų “prieš žeisti per medžiotojų neat
bijoti: prievartos niekur grįžti į Maskvos diktatūros VARGAS GRĮŽTA BRA
valdomus kraštus.
kad vokiečiams nepatekėtų’amerikoniškai veiklai tyri- sargumą. šiais metais Mai
nebus taikoma.
ZILIJOS POLITIKON
Andrejus Gromyko, So
skaisti rytų saulė.
nėti” komisija žada pa ne miškuose medžiotojai
MASKVOS RADIO VĖL
W. CHURCHILL 72
kviesti E. Rooseveltą pasi iššaudė daugiau, kaip 25 vietų valdžios atstovas Jun-|
Per 15 metų buvęs Bra
KALTINA
gtinėse
Tautose,
nupirko!
METŲ
PADĖKOS DIENA ŽUVO aiškinti dėl tų kaltinimų.
tūkstančius stirnų, neskai Nevv Yorke tris namus pui-i
zilijos diktatorių Getulio
76 ŽMONĖS
tant zuikių ir kitų miško
Anglijos
vadas
karo
meMaskvos radio skelbia, Vargas dabar vėl rengiasi
klausioj miesto dalyje Ru-:
gyvių.
NACIŲ
GENEROLAI
Padėkos Dieną Amerikosijos valdininkams gyventi. tu. Winston Churchill pra- kad Amerika ir Anriiia sta grįžti į Brazilijos politiką.
NUTEISTI MIRTI
ie šiais metais žuvo 76
Už namus .'is užmokėjo i eitą sekmadienį atšventė sa- to Ispanijos fašistinei dik Jis sako, kad kapitalistinis
ARGENTINOJE SURAS $675.000. Namai randasi! vo 72 metų gimimo sukak- tatūrai ginklus ir visokia pasaulis atgyveno savo die
žmonės. 63 žuvo ant kelių
įvairiose automobiliu nelai- Anglijos karo teismas TA URANIUMO RUDŲ ant E. 79-tos gatvės, rezi-tuves. Ta proga jis gavo karo medžiagą. Sako. Ispa nas ir turės užleisti vietą
mese, o 13 žmonių žuvo ki- Romoje nuteisė du vokiečiu
dencinėj Nevv Yorko daly.!daugybę sveikinimu irlin- nija iau gavo 50 sunkiųjų socializmui. Bet to buvusio
tokiose nelaimėse ir girtu generolus, von Mackensen' Iš Argentinos praneša.
_______ Sovietų valdininkai Jungti- kėjimų iš Anglijos ir iš už- bomberių ir su Amerikos diktatoriaus Vargo “socia
i?_i- • nių
... m
. organizacijoj gy- sieniu. Net jo politiniai nagelba galės- anrinkluoti lizmas” labai primena Hit
peštynėse. Kitais metais vi- ir Maeltzer mirties bausme kad ten Mendoza a*pylinkėj
Tautų
dutiniai Amerikoje per Pa- už nužudymą 335 civiliųsurasta
------ --------‘
’’ že- vens visi prie
•''' vietos, ištai
•" ' priešininkai siuntė iam svei- 750.000 vvru karui. Mask lerio “socializmą.” Hitleris
uraniumo
rudų
dėkos Dieną žūdavo 110 italų. Už tą kriminalą jie mėje. Rudos surastos 12 gingai, bet
Del Tėvo
ie*o Stalino
oiaiino bu
Du- ....
kinimus jo gimtadienio pro- va ne pirma karta skelbia irgi keikė kapitalizmą ir
žmonių.
-baudžiami mirtimi.
tukino bankininkus.
tokius prasimanymus.
mylių nuo Mendoza miesto, drios žvalgybos priežiūroje, ga

Miguel Aleman
Meksikos Prezi
dentas

i
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JVIS, SO. BOSTOR
JERUZALĖS MIESTE BARIKADOS
«.-3

Kas Savaite
Reakcija Kelia Galvą

Tas “Nusiginklavimą*

M

I IVashingtonas d'^bar skel-------’ bia, kad Rumunijos bolšeRooseveltinis
liberaliz- Jungtinių Tautų seime eimas jau baigė savo “me- na ginčai del nusiginklaviMainierių darbas turi be- vikai rinkimus laimėjo peri
daus mėnesi’’ — ateina re- mo. Stalino klapčiukas Mogalinės svarbos visuomenei, “manipuliacijas” ir per “teakcija.
; lotov siūlo, kad butų suskaiKaip tik mamose sustojo rorą.”
Keliose valstijose jau ga- tytos kitų valstybių armidarbas, tūkstančiai darbiTeroras reiškėsi tuo, kad
lioja Įstatymas, draudžiąs ios ir jų ginklai. Esą, to
ninku kasdien netenka dar- opozicijos veikėjai buvo avadinamąją “closed shop, reikalauja “pastovios tai
bo, miestai aptemo, o kai raštuojami, mušami, žudogrynai unijinę dirbtuvę. kos interesai,” bet...
kur jau ir pradeda saki. mi ir persekiojami visokiau-t
Tas pats Molotov visą
Massachusetts valstijoj su
Kelios savaitės streiko mai- siais budais. Kartu su telaiką
priešinasi skaitymui
naujais
metais
pradės
ga

nose užtektų, kad visas ša- voru ėjo papirkimai ir delioti Įstatymas, reikalaująs raudonosios armijos pulkų
lies ūkiškas gyvenimas ap- moralizacija.
mirtų
Į ‘‘Manupuliacijos” reiškėunijų atskaitos valdžiai.
ir jos ginklų. Jis neketina
Budinga, kad tie Įstaty atsižadėti “veto” teisės.
Bet visuomenė mainierių ti tuo, kad tūkstančiai balmai buvo pravesti ne sei Ką tai rodo?
darbo svarbą supranta tik- suotojų is opozicijos nebū
melių (legislaturų). bet pi Nieko daugiau, tik ame
tai tada, kada mainieriai vo Įtraukti i rinkikų sąraliečių referendumais.
rikonui žinomą “monkey
meta darbą. Kol jie dirba, šus, o balsus skaitė bolievi
kų
partijos
valdininkai.
Jie
Ką
tai
rodo?
business.”
apie juos niekas negirdi ir
skaitė,
kaip
norėjo,
ir
pri

Tą, kad masėse auga ne Po pirmojo pasaulinio ka
jais nesirūpina. Daugelis
Štai vaizdas iš Jeruzalės miesto. Didžiojoj gatvėj stovi spygliutų vielų
pasitenkinimas
unijomis. ro Amerika sulošė grabolietuvių Amerikoje yra dir skaitė tiek balsų, kiek jiem
barikados,
miestą
patruliuoja
policija,
kareiviai
ir
tankai.
buvo
įsakyta
priskaityti.
Yra
tokių
unijų,
kurių
va riaus rolę. Jos izoliacija pa
bę mainose ir visi pasako
Bolševikai
rinkimus
laimė

dai
paneigia
visuomenės
laidojo Tautų Lygą.
ja tą pačią istoriją apie sa
interesus; yra dargi tokių,
Nepažabotos rusų agresi
vo patyrimus mainose: Dar jo, bet Washingtonas sako.
kurie nesiskiria nuo pa jos laidoja Jungtinių Tau
bas buvo sunkus, pavojin laimėjo suktybėmis ir tero
prastų raketierių. Pasėkoje tų organizaciją.
gas, blogai apmokamas, o ru.
S.
Karalevičiui,
Philadel— atsiranda vis daugiau “Mes Versime Diržus”
pabaigus darbą mainierių Taip buvo Rumunijoj,
vienintelė pramoga ir nusi- Bulgarijoj,
Jugoslavijoj,
Kilniam tikslui ir di- rankas sudėję sėdėti ir ai- phijoj — Į Tamstos klausi- negeistinų Įstatymų, v ai-į j Vokietija nuvyko vieraminimas buvo karčiama. Albanijoj, rusų okupuotoj džiausia auka negaila pa- manuoti, kad esame maži ir, mus atsakome paeiliui:
zancių darbininkus.
.
nąs Amerij£s senatorius.
Bet
tai
yra
tik
pradžia
Pastaraisiais metais ang-1, Vokietijoj
m • . (išskyrus
- t iBerly- • daryti. Šis kilnus ir svar- bejėgiai. Kad niekas apie) 1) Apie Amerikos preziKenneth S. Wherry. Jis
liakasiai savo gyvenimą žy- na ’ ’ J.aiP .A. ir. Lenkijoj. ^3^5^ tikslas lietuviams «musų kraštą pasaulinėje dentus žinių rasite ‘ Kelei- j reakcijos. Tokių Įstatymų dalyvavo maisto ekspertų
mi'oi nonrorinn
pi t a m p
adinasi,
Maskva
aiškiai
iškovojimas Lietuvai politikoje nekalba, nekelia vio’’ šių metų kalendoriuje; atsiras ir daugiau — maty- konferencijoj ir joje šitaip
Tli^enas"
Į. Jaltos.
Potsdamo
site!
yra• j surašyti
iš eilės
laisvės.
musų reikalų ir nepažada jame
atsirekomendavo:
••
x
•
1J
•
prezidentai: kada gi Teisina Savo “Vodžių”
“Aš besąlyginiai pasisa
ris iš New Kensington. Pa. ’ —jSi Kas myli tėvynę, tas del mums terminuotos datos, visi
aprašė trumpai, kokią pa pravesti tuose kraštuose jos aukojasi, tas daro jai kada Lietuva bus nepriklau- mė, kada prezidentavo ir
kau
už šelpimą Europos.
“Vilnyje” vie
kada mirė. o taip pat yra nasChicagos
tik gerą, tas pasišvenčia soma.
žangą padarė mainieriai
komunistų išminčius Mes, amerikonai, versime
savo kovoje už gyvenimo “laisvus ir nevaržomus rin jos ir tautos visumos labui., Jei visa tai jau turėtume, pažymėta, kokie preziden rašo:
savo diržus ir neleisime pa
i tai kam bebutu reikalingai tai buvo nužudyti eidami
pagerinimą. Bet mainierių kimus.”
“Kas liečia naudojimą sauliui badauti...”
Kaip tik šiandieną lietu- muąu vedama oolitinė ak-! savo pareigas, kokie mirė bažnyčios vyriausybės poli Je, “veršim diržus,” kad
gyvenimas pagerėjo ne dė Ką Į tai sako galingoji
veikla, bereika- būdami prezidentais,
ka tam, kad visuomenė ar Amerika. Nugi, Amerika vių tauta ir mes. jos nariai.
tikai, visos kitos valdžios pasaulis nebadautų, o tuo
protestuoja.
Amerika
rašo
vedame
žūtbūtinę
kovą,
kon
n
g
’
ai
butų
liejamas parti2) Nuo 1569 metų Lie- tai
valdžia jų darbą Įvertino,
daro. Kur bažnyčia ne tarpu —
bet todel, kad jie ėmėsi ko popierines notas. Galinga vą del viešpatavimo pašau-' zanų kraujas ir bereikalin- tuva nors ir buvo susidėju- gali diktuoti, ji tarnauja
Stalino gengsteriai mauvoti už savo gyvenimą. Amerika Į Maskvos sukčia lyje demokratizmo, del tik-' eaj eikvojama energija, si Į uniją su Lenkija, bet valdžiai. Kodėl Sovietams moja UNRRA duoną Jugo
Stipri organizacija, susi vimus atsako popieriniais ros laisvės visoms tautoms. \et pasaulinės politikos “kaip lygus su lygiu” ir sa- to pavydėti, ar Staliną kal slavijoj ir kitur; mauraoja
klausymas ir griežta kova balsais, iš kurių rusai juo Jei tos laisvės sau neiškovo- galvos nežino, kaip sude- į vo vidaus tvarkoje buvo vi- tint už tai, ką kiti per šimt ir badu marina milionus
kiasi. Ir kaip nesijuoks? Iš- sime, tai jos neteks ir ki- rįnti ugnį su vandeniu —Įsiškai nepriklausoma. Iki
mainierių buitį pagerino.
žmonių anapus “geležinės
eina, juk, kaip toje Krylo tos tautos. Tada drąsiai ga- bolivikinę diktatūrą su pat Lietuvos valstybės galo mečius darė ir tebedaro?” užlaidos
”...
Fine and dandy — jei
Mainieriai iš savo praei vo pasakoje, kada virėjas lime sakyti, kad pasaulio Į demokratija,
Lenkijos pilietis negalėjo “visi
Tie
patys
Stalino gengs
kiti” taip daro, kodėl
ties kovų pasimokė, kad jų katiną bara už vištos ėdi- istorija Įsirašytų baisią traLietuvoje užimti valdiškos Stalinui
Nežino
ir
j
ie
ško
budu.
teriai
dar
bando
pasiekti
nedarvti?
renimo pagerinimas pri- mą> bet kol virėjas bamba gėdiją.
gyvenimo
kaip
lengviausiu
budu
vieį v^^os\ •
-i
rv
išvirintuosius, jų tarpe ir
Bei
klauso tiktai nuo jų pačių,[jr pamokslus sako: “Vaska Dažnas bandysite sakyti,
- - Demokratai
.
. i 3) Apie rašytoją Duoneni
kitus
Įveikti.
Kada
“
draugas
”
Andru-1
lietuvius,
kurie rado prienuo jų kovingumo ir nenuo- į klausosi ir ėda...”
kad Lietuvos jau nėra lais raskuhnm lindo karo metu
težino. |lis j^gkuto
savo kaktos)glaudos DP stovyklose. Delaidumo. Iš to mainierių'
tų Amerikos popieri- vos ir nebus. Jei bus, taiigavo politikoje padarytus
nereib- seną bolševikų šūki: “reli- ja, yra tokių “veržto diržo”
patyrimo kilo ir dabartinis mų
"
_
protestų
Rumunijos,
kia,
kad
Duonelaitis
buvo. gija — nuodas darbininku amerikonų, kurie tas nelai
lietuvių
joje
neberasime.
plyšius
ir
palengva
eina
streikas.
Bulgarijos, Lenkijos ir kitų
kaip
Tamsta
sakai,
“
mažai
mingas karo aukas nori aTo streiko galo dar nesi šalių demokratijai nėra jo- Netiesa Lietuva buvo ir*Prie sprendimo eilės svar žinomas.” Anglai ilgą lai klaisei”?
tiduoti i bolševizmo praga
mato. Bet ilgai jis negalės ' kios naudos. Amerika pro bus. žmonės išliks nors ir bių politinių problemų. Jų ką “mažai” težinojo ir Infliacija Triumfuoja
rą!
tęstis. Be mainierių darbo testuoja del svieto akių, bet ne visi. Tauta per keletą skaičiuje ir mes esame. Kol Shakespeare
(Šekspyrą),
Kainų kėlimui nėra galo.
kraštas negali gyventi, jų Amerikos vadai neturi nė metu nėra sunaikinama. Iz-imusV krašto klausimas dar bet vėliau išmoko
jį vertin- Nuo to laiko, kada baigė “Tik Vienas Slonius”...
darbas vra būtinai
reikalinraelio
tautos
žmonės
yra
nėra
iškilęs
konferencijose
.
.
. , mažiausio noro padėti tų
Vienas komunistų laik
turime laiko kruopščiai i
.Keleivis todėl ir dėjo savo gyvenimą nelaimingos
gas. Prievarta priversti mai- šalių demokratijoms. Tame jau du tūkstančiu metų per- mes
raštis
praneša tokią naujieKainu Administ
nierius dirbti irgi negalima.. jr yra Europos Rytų tautų sekiojami, o dažnai be pa- pasiruošti savo reikalų gy.l straipsnį ?P.,e Du0"ela,ti- atminties
.................
siaailėiimo naikinami A’- nimui, visur ir visad stove- ^ar lietuviaipanorėtų su racija — nuo to laiko bai-! n^;T> ...
Lieka derybos ir susitari-1 tragedija. Tos tautos yra j?d?b™nė?a
’ Ar neišliko ti tėvynės oolitinėje sargy- luo susipažinti,
gė savo giesmę ir tie pra*'ries
išgarsėjusiam
mas. Kadangi mainierių išduotos Rusijos imperializnašai, kurie mums sakyda Berlyno zoologiškam partikslas nėra dvasinti kras- mui. Jos yra pavergtos Rū jų gyvy ir iš žiauriausių boję. Tam darbui reikia
ke beliko tik vienas slo
vo:
sugebančių
dirbti
tą, bet išsiderėti geresnes sijos totalitarinės diktatu- žmonijos istorijoje žinomų daug
“Lukterėkite, kada tieki nius. Zoo parkas beveik vi
darbo sąlygas, tai susitari- ros. o Amerikos “protestai” vietų — nacių koncentraci- žmonių. . pasiaukojimo ir
mas pasivys reikalavimą, siškai sunaikintas.”
mas bus surastas.
joms tiek tepadeda, kiek jos lagerių, nors buvo ma- medžiagimų vertybių,
So what, kad zoo parkas
kainos turės nukristi”...
Aukų
“
Keleivio
”
namui
Bet mainierių streikas, pemykštis sniegas
sunaikintas
ir jame “bepa
siškiai žudomi ir deginaKraštas veda sunkią par- išpirkti gavome iš sekamų
Krautuvėse jau turime
kaip ir kiti didieji AmeriDel Rumunijos rinkimų mi? -v •
- pogrindinę kovą draugų: J. Motiejaitis iš visko, ypač maisto, bet kai liko” tik vienas slonius?
kos streikai rodo trukumą Amerika “protestavo.” Ji Pasibaigs ikartą n• musų tizaninę
Stalino armijos okupuo
pj.^ bolševikų diktatūra, Worcester,
Mass. — $1.75; nos nemažėja. Priešingai, ta Vokietijos dalis šiandien
darbo įstatimdavystėje. E- į “protestuoja” ir del rengia- tautos kančios. Įs sugnąu-: politinę Lietuvos nepriJ. Rupšis iš La Porte, Ind. viskas rodo. kad jos dar turi kitokius “zoo parkus”
— $1; Wm. Ekasala iš Mon kyla.
Kainos nukops iš debesų —
. milžiniškas , koncentraciužsienyje tvarko VLIK tello, Mass. — $1.
sprendžiami pagal džung- nijos rinkimų, pagal “C. S. plačiojo pasaulio grįš lietu- ci.įą
kuriose, varg(Vyriausias Lietuvos Išlais Visiems
aukavusiems tik tada. kai bus ištuštėję i sta stovyklas,
lių teisę. — kas stipresnis? Monitor” pranešimą:
viai Į savo tėvynę. Grįšime vinimo
tūkstančiai žmonių. Ar
žmonių
kiseniai.
Komitetas)
ir
kiti
draugams tariame širdingą
K°.l .^1Presn?°:’ klausimas ““jJungtinės
ungtinėS Amerikos
Amerikos ValstyValsty- m demokratinėje Lietuvoje tam atsakingi organai.
Tada visko bus perdaug, tai ne progresas?
ačiū.
įssiaiskma,
dažnai
nukenv.
...
,
bes vis dar laukia, kad Bu gyvensime ramius kūrybi
tik nebus pirkėjų — turėsi “Žydai Kovoja”...
Yra daug daroma ir yra
čia milionai visai nekaltų L charestas wl(ysis
sis savo pasi nius laikus.
me baisųjį vargdienio slo Iš Londono buvo gauta
padalyta
musų
krašto
ne

žmonių. Nauja Įstatimda- žadėjimo Trims Didiesiems del Bet kol visa tai Įvyks, tai
Gembleriavimas
ir
guti,
depresiją. O depresi tokia žinia:
vystė turėtų atsižvelgti Į pravedimo laisvų ir nevaržo nereiškia, kad mes turime priklausomybės reikale, bet
ja, savo ruožtu, tremps vi “Šalmuoti britų kareiviai
visuomenė apie tai dabar
Gėrimas Nėra
tuos milionus, kurie del mų rinkimų, bet Rumunija
sus ekonominius ir politi vartojo ašarines dujas, van
nėra
informuojama.
Dauge

streikų kenčia ir industri skaito, kad ji išpildė visus sa
Nuodėmė
nius žmonių laimėjimus.
denį ir lazdas, kad numal
niams ginčams turėtų būti vo pasižadėjimus del rinkimų, “trijų didžiųjų” derybos. lis šiuo metu Įvykių vyksta
šinti
šūkaujančių
žydų
niekam
nežinant.
Menas
“
Be
Politikos
”
surastas
civilizuotesnis padarytus mainais Į Amerikos Buvo “penkių didžiųjų” pa
Katalikų
vyskupas
John
riaušes...
Žydai
mėtė
mais
sitarimai. Buvo net “taikos
sprendimas.
Visam tam milžiniškam King Mussio iš Steubenvil- Pas lietuvius vyrauja se to pilnas UNRRA blekines
ir Anglijos pripažinimą.”
konferencija” (plepėjo 11 Lietuvos nepriklausomybės
nas burtas — “meno be po
le,
Ohio,
skelbia
savo
nuo

į kareivius... Tų blekinių
Amerika
“
vis
dar
lau

savaičių!).
Eina
“
keturių
AMERIKA PROTES
atstatymo darbui reikalin monę, kad gembleriavimas litikos” burtas. Girdi, ne susidarė
didelė krūva”...
kia.” Tais žodžiais pasaky didžiųjų” pasitarimas. De gos lėšos. Lietuvių tauta ir
TUOJA
galimas daiktas “maišyti
ir
gėrimas
nėra
nuodėmė
Riaušes
kėlė anglų sulai
ta viskas. Rusija stiprinasi rybos ir dar kartą derybos. jai vadovaują politiniai or
meną su politika.” Meni
ar
blogumas
patys
per
sa

kyti bėgliai į Palestiną.
Rusija “laimėjo” rinki-1 Rytų Europoje, o Amerika O taikos vis nėra.
ganai kreipiasi Į Amerikos ve. Tas vyskupas nesutinka ninkas privalo stovėt “aukš Tą maistą jie gavo, kad
mus Rumunijoj. Kiek se- “vis dar laukia.” Už Ame Dabar “didiesiems” užėjo lietuvius per ALT pagelbos.
visų politikų.”
su protestonų kunigų pra čiau
niau Rusija “laimėjo” rin rikos “laukimą” 120 milio niežas ant liežuvio kalbėti
Bet
taip nėra. Štai vienas apsiginti nuo bado, bet —
dėta
“
kampanija
prieš
ne

Žydiškasis
fanatizmas
Lietuva kenčia baisų te
kimus Bulgarijoj. Dar se nų žmonių Europoej moka apie nusiginklavimą. Tuo
pavyzdėlis:
dorybę.
”
Vyskupas
sako,
stipresnis
ir
už
badą...
rorą.
Tūkstančiai
lietuvių
niau Jugoslavijoj ir Albani savo laisve. Kada nors, kai niežu ypatingai apsirgo Mo
Brooklyno
raudonųjų
paaukojo savo protestonų kunigai nesu kvislingų organas “Laisvė” “Čistka” Washingtone?
joj. Dabar Rusijos pastaty Rusijai pasiseks iš tų 120 lotovas, kurs. žūt būt. nori, patriotų
krikščioniškos mo nesenai ruošė savo metinį
ti kvislingai ruošiasi “lai milionų europiečių padaryt kad pasaulis nusiginkluotų, brangiausią turtą — gyvy- pranta
Štai jums paskiausia nau
ralės.
mėti” rinkimus Lenkijoj. savo paklusnius robotus, A- kad visos valstybės parody-ibę ant Lietuvos laisvės aukoncertą. Tarp kitų “meno jiena:
12 protestonų kunigų be politikos” menininkų
Visoj Rytų Europoj Mask merikos žmonės supras, ko tų, kiek jos kui’ turi kariuo kuro ir šiandien laisvės ko
Prez. Trumanas žada ap
Steubenville
šaukiasi poli figūravo Chicagos giesmi valyti
va teroru ir suktybėmis, de kie dabartiniai Amerikos menės ir tt Bet Molotovas votojai lieja kraują ant sa
musų vyriausybės įs
portacijomis ir policijos per vadai buvo neapdairus, kad siūlo tą “nusiginklavimą” vo tėvų žemės. Tave, Ame cijos ir reikalauja, kad po ninkas Povilas Stogis ir taigas nuo komunistų ir
sekiojimais, stiprina savo atidavė savo busimam prie UNO saugumo tarybos prie rikos lietuvi, šaukia tavo licija jiems padėtų išnai brooklynietė Viola Tamkiu- bendrakeleivių... Komitetas
žiūroje, o saugumo tarybo senoji tėvynė iš už geleži kinti nedorybę. Kunigai ža tė-Pranckienė.
pastatytų kvislingų dikta šui 120 milionų žmonių.
prieš-amerikinei veiklai tir
da stoti policijos priešaky Juodu aš pažįstu, kaip ti
tūrą.
je Rusija turi “veto teisę” nės uždangos.
pasiryžęs kelti aikštėn
ir nuo tos teisės visai nema Jei myli savo tėvynę, ko je ir išnaikinti organizuotą “meno be politikos” čam- komunistų įtaką valdžioje...
NUSIGINKLAVIMO
Ką tik praėję “rinkimai”
NIEŽAS
no atsisakyti. Vadinasi, vojantį ir kenčiantį brolį, paleistuvystę, gembleriavi- pionus ir, deja .—
Rumunijoj da kartą parodė
Tai sena pasaka, be ga
Molotovo kalbos yra tik ne atsiliepk Į šį pagelbos mą ir girtuokliavimą.
tų suktų Maskvos “laimėji
Abudu šiandien tarnauja lo.
mų*’ techniką. Rinkimų re Didieji pasaulio galiūnai rimto blozno propagandos šauksmą. Paaukok bent vie
šlykščiausios rūšies politiKiek tų komunistų yra
zultatai dar prieš rinkimus daro visokius gudrius špo- manevrai. Įdomu butų, jei ną darbo dieną šiam kil
liejo dideli* ir įdomu* kieriams — lietuvių tautos ar nėra musų valdžios įstai
buvo žinomi. Opozicija ži- sus su taika, su nusiginkla- koks Galupas paskaičiuo- niam tikslui — Lietuvos ne “Keleivio” kalendorių* 1947 išdavikams!
gose, sunku pasakyti. __
Bet
atstatymo metam*. Kama 50c. Už*anojo, kiek bolševikai užleis vimu, su atomais, su UNO. tų, kiek lengvatikiu Įdo- priklausomybės
Gaila tų “meno be poli- kad jose randasi Wallače
vietų demokratiškoms par- Jie plepa, kad net ausys maujasi Molotovo plepaly- darbui.
kymus *u pinigai* praiom tikos” menininkų, labai tipo pleperių — labai “
tijoms.
linksta beklausant. Buvo ne ir tuo “nusiginklavimu4?
gaila.
ku.
St
Br. Budgina*. siųsti “Keleivio” adresu.
STREIKAS MAINOSE
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

. tės. Ji sveikino dabartini
' Birutės choro direktorių J.
! Byanską, kuris vadovau'a
Chicagos Lietuvių Tarybos J. Petrulio veikalo “Prieš JS?
cvpf-

Kas Girdėt Chicagoje

NUTEISTI PAKARTI 3 JAPONAI

Strazdelio darbuotę.
- mą, kuris taip skaitlingai
Chicagos Lietuvių Tary
i ir su pasišventimu dirbt
ba yra susiorganizavus iš
Išlindo Yla iš Maišo
meno darbą prie Birutės.
trijųi politiškai skirtingų
Ketvirtad. vakare suvai- Birutės choras per ponią
sroviu
ių. Katalikai, socialis- dinta vaizdelis “Ant Nemu- Gugienę ir p-lę Akc. Ma
tai ir sandariečiai lygiomis no Kranto.” Tai buvo aiš- čiukaitę įteikė visiems chcsudaro bendrąjį Tarybos ki Maskvos propaganda, o ristams, karo dalyviams, p?
veiklos organą, šiuo metu meniškumo negalima buvo'gražią dovanėlę.
Tarybos pirmininkas K. J.'įžiūrėti nė su žiburiu. Vi-j Džiugu, kad" taip skaitMačiukas, sekr. E. Mikužiu- siems yra žinoma, kokios lingas būrys jaunuoliu, šu
tė, ižd. A. Valionis.
rūšies “menininkas” yra grįžę iš kovų lauko, "stojo
Tarybos direktoriai savo Andriulis, o vienok jis skai- prie lietuviško meno darsusirinkimus laiko karta į; tė paskaitą apie didįjį pa- ’ bo. Tai sveikintina ir lir.mėnesį ir aptaria visus Ta-j šaulio poetą, dramaturgą ketina jiems tame darbe
rybos reikalus. Dabartiniu, Šekspyrą. Nors jo skaitymo pasilikti, tęsiant musų prametu Taryba atliko keletą, niekas nesuprato ir mažai į dėtą meno ir kultūros darsvarbių darbų: rugsėjo 29 kas klausė, bet visiems aiš-,bą, ilgus, ilgus metus,
d. sušaukė skaitlingą vietos ku, kad ir čia panaudota
'
‘
K. L-kus
organizacijų konferenciją,; garsus vardas, kad padenkurioj liko aptarta Lietuvos gus blogus tikslus ir suklaiWORCESTER MASS.
vadavimo darbas, perrink- dinus daugiau lengvatikių
ti Tarybos direktoriai, nu- žmonių.
Skirniškio Aikštės
statyta eilė naujų darbų ir
Taip apie 100 visokio kaPašventinimas

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Gruodžio 8 Konferencija ;
New Yorke

Srovę” dramos apie kun. ^dįLStoj“ iSSi-i

Darbuotė

KAS SKAITO, RAŠO

Mano Padėka
----------

I Dalyvavau pp. Rimšų vai-------New Yorko ir New Jer- šėse. Ta proga noriu pasey lietuviškoji visuomenė reikšti mano širdingą padėpradeda savo veiklą Lietu- ką tų vaišių rengėjams, o
vai Gelbėti Vajui su drau- ypatingai p. Šasienei ir Ma
gijų atstovų konferencija. įytei Skirmantienei, Rimšos
Konferencija įvyks sek- sesutei, kurios nebuvau mamadienį, gruodžio 8, 1:30-5 čiusi iš Lietuvos laikų,
vai. po pietų, Manhattan į
B. Pugžlienė.
Center Gold Room. 311 W.'
34th St. (prie 8th Avė.),
New Yorke. Iniciatorius — BRIDGEPORT, CONN.
New Yorko Lietuvių Tary
Sandariečių Konferencija
ba. ALT skyrius.
ir Prakalbos
Konferencija
išklausys
tris pranešimus. Prof. Pra- Lapkričio 17 d. čia atsinas Padalskis, nesenai at-ibuvo
L.. T. Sandaros 2
vykęs iš Europos tremtinys,’ aPskričio ku0PV atstovų
seniau veikliai dalyvavęs konferencija. Dalyvavo atLietuvos pogrindžio judeii- stovai nuo daugelio kuopų,
me prieš nacius, padarys Svarbiausias konferencijos
pranešimą anie Lietuvos va- klausimas buvo, kaip dėtis
davimo akciją Europoje. :Prie Lietuvos vadavimo vaAdv

Wm ‘ F

Laukaitis ! Jaus lr kaiP veikliau bend-

a' ?
•
a t radarbiauti su BALF lietuLietuvos vadavimo darbui, kio jo per visą savaitę po
Lapkričio 10 d. musų
Viršuje parodyti Tarptautinio Karo Tribunolo tei- ct a
ik ,
buvo pašventinta,
pašventinta sėjai, įs kairesamerikietis gen.Cramer, o įs dešines SLA prezidentas ir ALT; j . , j
Didelis darbas yra užde- Habted gatvę ir viliojo mieste buvo
vicepirmm.,
padarys
piane1 2
r
tas ant Tarybos "pečių, tai žmones į LietuviųAudito-‘aikštė Jono R Skirniškio ąustrahetis Webb. Tastribunolas dabarteisia Japomvieningai
sukėlimas Lietuvos laisvini- riją, neva pauostyti kultu- Yarc^u- Jonas Skirniskis, jos karo kriminalistus Yokohamoj. Apačioje matosi Šimą apie akciją Ameriko- Konferencija
je.
_
_
Į
pasisakė
už
rėmimą
Ameri
mo darbui $65,000. Tarvba ros. o tuom tarpu stengėsi Jauna® musų miesto lietu- 3 japonai nuteisti pakarti už karo belaisvių kankini
Kun.
J.
Balkunas
kalbės
kos
Lietuvių
Tarybos
padeda visas pastangas, kad iš jų juo daugiau išvilioti V1S’ žuvo praeitame kare, mą.
apie Lietuvai Gelbėti Va-į stangas sukelti lėšų Lietų
....
.
o
Levte saloje, kovodamas
suma •butų surinkta.
Lietu- dolerių,
jų!vos vadavimo reikalui ir
Iškilmės praėjo iškilmin- dainavo p. Chinienė (Envos laisvinimo darbas iš o.- Paveikslu piešimo paro- prieš japonus. Jis žuvo 1944
Kviečiami
dalyvauti
lie-'taip
pat nutarė dėtis aktinkupantų rusų vergovės yra da, kurioj matėsi apie 100 m. gruodžio
TT1 . 14....d. , Jis buvo gai. o vieno musų jauno lie- dzelytė), kurią buvau senai tuvių draugijų atstovai ir Į gai į Bendrojo Amerikos
tiek svarbus, kad reikia pa- piešinių, teikė kiek malo-'V111®^. L kęsų Kliubo narys tuvio vardas paliks miesto girdėjęs. Ji vis gražiai dal pavieniai svečiai. Laukiama, Lietuvių Fondo darbą šėl
r.uoja. Taip pat dainavo ir
budinti kiekvieno lietuvio nesni vaizdą, nes mažiau 11 kliubo lupesniumiestas gy ventojų atmintyje.
ta proga aukų Lietuvai gel- piant lietuvius, nukentėju1
’
’
.
t
.
.
‘
pavadino
vieną
aikštę,
P.
Miliau,kas.
P°nia Dirvelienė.
sielą, kad jis suprastų Lie- buvo propagandos,
bėti.
įsius nuo karo.
Ward ir Stone gatvių kam
tuvos žmonių kančias ir no-'
--------Apgailestautina,
kad
tiek
Kun. K. Malakauskas
pe
jo
vardu.
riai paaukautu dolerį kitą
Žavus Birutės Choro
Minstrel Vakaras
.vargo padėta išmokyt tiek
Rengėjų Kom. Pirmin. Konferencijai pasibaigus
Pašventinimas įvyko lap
Lietuvos laisvinimo labui.
Vakaras
______
vietos Sandaros 15 kuopa
o ,
,—;—7“...
,
dainų
ir
juokų,
o
tik
viena
’
10
d.
Iš
Ukėsų
Kliu
Tai sunki užduotis ir rei Birutės Choras švęsda- kričio
Sekmad.,
lapkričio
24
d.,
sykį
sulošė.
Aš
bent
manau,
,
-57
cu
Socialistų Susirinkimas ,su apskričio valdybos pakalauja daug darbo, bet mas savo 40 metų sukakti,' b?- 12 Vern0" St 800 z.™Niūk# svetainėj, Vad turėtų jos lošt po kitas
Gruodžio 13 d. (penkta-’gel ba surengė viešas praTarybos nariai dirba su pa lapkričio 17 d. puikiai pa- mų su
SU muzika
mUZ,ka
12 \ ernon St., Liet. Moterų lietuviškas kolonijas, esu dienį) įvyks LSS 19-tos kp.! kalbas. Žmonių prisirinko
sišventimu ir mano tatai at sižymėjo išpildymu gražaus prie Jono Skirniškio aikš- Kliubo Choras po vadovys- tikras kad publika visur priešmetinis susirinkimas,! Dj]na..sa}ė-. Kalbėjo Dr. K.
i tės. Jonas F. Emko pirmi te Marijonos Meskienės, su- butu pilnai patenkinta to- Piliečiu Kliube. Pradžia 8jVileišis ir inž. P. Vilkaitis.
siekti.
meniško programo.
ninkavo eisenai ir iškilu renge Minstrel vakarą. Žmo- kju ‘pr0o-i-amu
Lapkričio 15 d.. Taryba
abudu nesenai atvykę iš
! vai. vakaro.
surengė prakalbas. Kalbėjo S. Šimkaus operete “Cigo- ™emsį Juozas f: Grigams. nių prisirinko pilna svetai-i
\
Šis
susirinkimas
vra
la-'
;
Kuropos Į šią sali. KalbėtoNe tik_ man patiko tas't
Lr Lrfk.
U' XX_
n tr
ėies karo kaneliono narei- nė? net neteko
iai
vaizdžiai
nnnasaknin
svruidi ui n.
13
kanuom«"e-’. aukotam turėjo stovėt pasiertafe.
i renkama visa kuopos vai-'savo pergyvenimuslš rusų
ropos — Bronius Budginas taip tiksliai parašvtas, bet
ir dr. Dagis. Prakalbos pa- jisP yra aprfdytaį g’ražia .kt^amaldas V.etrnm
o
Oeidamas,^ vedame d
vyko susirinko apie 400 muzika ir daina. Režisavo
SiS«,'riu buvo™£Ja dX Kai ™ gavome daug smagum'o.
yra ir kitų labai svar-. m kvie e klausytojus parem■»
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r.cį

ajui-

žmonių n suaukavo upiv 3 gabi musų artistė daininin-

o, • ’-i • - •
'-i * •
i
šimtus dolerių. Vasario 16 L Genovaitė Giedraitienė.
“,ma
MiS S? b±
’
d.. 1947 m. rengiama dide- Dainy ir orkestras dirieavi-,
t__ J^.kų; S?”] buvo
Dainų ir urmuos
Bkilmėse dainavo Jurgis tikrai geras. Priklauso garlės Lietuvos nepnklausomy- mą nUiko Birutes vedeia, Mczuraitis
Išėjo didelis ir Įdomus
Mrg Anna bė mokytojai, kad sug?bė
bės apvaikščiojimo
>jimo iškilmės,
iškilmes, žymus pianistas Jonas Bv-'b
ir
-n
7 •
—vi • -- i * • ’
u- C •
kur manoma turėti atvyku-LLkas To nastannomis ir Dervallls- Parodoj ir įskil- jo išmokyt, ir garbe choris- “Keleivio” kalendorius 1947
vusi lietuvos*3 L
' • ° ?
‘ Qtb rnėse dalyvavo ir kitos or- tems, kad išsimokė taip pui- metams. Kaina 50c. Užsa
sį svečią, buvu
VUT^ ,H!;UVOS gabumais,
kaip- operete,
|
...-L kurios,
, , . paprasnanrfla_ kiai
, . . dainuot.
, .
, Daugiausia
Dai . £.
.
.
•
,
__ ganizacijos,
prezidentą Dr. K. Grinių
taip ir koncertine programoj.
susiriPkimus, varg0. tur but> turėjo tai kymus su pinigais prašom
Komunistiška Propaganda, jantį’ malonumą ir ne vie-'1! Pos?dz?lls Vkės^.Kbube‘| Juodak®?’’’ kuil°S turėjo Į $iųSti “Keleivio” adresu.
J
kareivio tėvas J. ; išmokti tiek daug juoku ir
Pridengta Meniška
nam
senosios kartos meno Žuvusio
G.
Skirniskis
užkabino vai- dainų. Turiu pažymėt. kad
Skraiste
mėgėjui, džiaugsmo
ašara
veidus° SnT'nik^ ant a^k^®s lentelės,'nė vienas vvras neprisidė- Sekretai FREE Dovanai
“Lietuvių Meno ir Kultū

biu reikalu aptarimui Tai- L Lietuvos vadavimo reigi viri dalyvaukit šiame su kalą.

Po prakalbu buvo renkasirinkime.
Taip pat kviečiu ir no-Į mos aukos. Klausytojai sux z • į• ikuopą ateiti
z. •. • dėjo
21 — * $57.80.
OA Pinigai
• • pasiųs
• 
rinčius įstoti
ti Amerikos Lietuvių Tary
į šį susirinkimą.
J. Glaveskas. Sekr. bai. Aukavo sekantys asme
nys:
Lithuanian Alumni and
Studentą’ Club

Lithuanian college students and graduates! Come.
riedėjo per
the Lithuani-n Alum
Anlitnri. kun<>je įrašytas JO SUnaUS jo prie iŠDlldviTO prorra- : Tie. kurie užsirašys 32 puslapių join
ros Sąiunga” turėjo čia, kaip nairinma
ni and Studente Club. The
ji skelbė, seimą. Bet tai ne L virt k liotnvbt li-niriioc1 vardas- ° Paskui per pirmi- mos, tik viena? “atnešė te- Lietuvių Naujienas ant 2 metųuž Į ni ana a IU C once a month
pasidaryti namie alaus, vyno ir sai-'
meeL.
buvo “meno ir kultūros” sei meno ir muziko* vieta ir nblk3 J- Emko pakvietė da- legramą.
and
anyone who is of Lith
Uk«s,u. kli,u.-i Armonikos solo gerai sn- d'™LIETUVIV XAUJIEXOS l5»
mas, o komunistu propagan niekas nepastebėio. kad l3ivius
uanian descent and has had
’lkAm 5>n- b3 P° iškilmiųpasistiprinti. gl*OJO V. Sumskaite.
Solo W X. «th St„ Philadelphia 6. Pa.
dos mitingai, pridengti me svetainės sienos Hn
dulkėm
ap
two or more years of col
niška skraiste. Visa vadovy želę. Klausytojų buvo apie
lege is invited to join. The
bė buvo vietos ir iš svetur 1000 žmonių.
aim of the Club is to proi
atvykusių komunistų ranko “Čigonus” vaidino: Aldo 1
mote the sočiai, cultural and
se. Menininkai, iei kurie čia na Gulbinaitė, Whitney Ta
intellectual relations of the
ir buvo atvykę, tai iie buvo rutis, Aldona Barčus. An
membei s. Foi furthei pai tik įrankis komunistų, o ne tanas Kaminskas. Juozas į
ticulars. contact the Secresavistoviai menininkai. Kad Gudas. Visi savo roles atli
tarv: Miss Stella Charaska,
daugiau paslėpus savo juo ko labai gerai.
50 St. Nicholas Avė., Brook
dus darbus, jie drįso rašyto
Solistės: Ona Kuzma ir
lyn 27, N. Y.
jos Žemaitės, poeto Jano Alena Mathevvs, vykusiai 1
Stella U. Charaska,
nio, rašytojo Vienuolio ir pagražino vakaro programa.
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
Corresp. Secretary.
kitų žymių menininkų pa Birutės choras, kuris vai
Užrašykit jį Savo Draugams ir Ciminėms
veikslus kabinti ant sienos dino čigonų grupę, pasižy
Iš Jono Rimšos 25 Matii
šalia parsidavėlių: veidmai mėjo harmoningu dainavi
Jubiliejaus
nio Liudo Giros, Salomėjos mu.
Lapkr. 23 buvo Jono ir
Neries. Cvirkos ir Šimkaus. Šokėjos: Josephine AlekAmilijos Rimšų 25 m. jubi
Aišku, tas buvo padaryta svnaitė ir jaunutė Genovai
liejus. Jubiliejinis bankieta*
PAAIŠKINIMAS:
del žmonių prigavimo. Toki tė Giedraitytė, gražiais šo
įvyko Šapalo ir Vaiginio
rat begėdiška melą naudo kiais pamargino programą. i
svetainėje.
Žmonių buvo ne
“Keleivis” Jungt. Valstijose dar kainuoja metams 52.50.
jo savo kalbose, dainose,
Musų nepavargstanti ar
toli dviejų šimtų. Sakoma
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
Rimšai turi labai daug gi
resą to asmens, kuriam laikrašti užrašot. Prašom pažy
minių čia Amerikoje. Bet
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”
jiems netrūksta ir draugu.
WORCESTER, MASS.
nupinta Birutės choro dai
Jonas Rimša yra nuo Su
nos vainiką.
Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
CBESTNEY’S
bačiaus,
Panevėžiškis. Iš
i
f
amato prosininkas ir dirba
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio" nume
CANTEEN
prie kriaučių pas Zorlandą.
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinėd
Senas unijos 54 skyriaus na
liką ir apibrėžė 40
VIETA MALONI IR ŠILTA
sime
“
Keleivį
”
ištisus
1947
metus.
rys, užtad daugiausiai ir jo
1
i
'
25
metų sukaktį atžymėti su
Visokių Gėrimų, Alaus,
sirinko
kriaučiai.
gardžiai pagamintų Vai*
s
Laike
pokilio F. Milas bu
veiktus meno ir
gių ir Užkandžių
vo vakaro vedėjas. Buvo pa
“KELEIVIS”
Čia gaunama ir “Keleivis”
sakyta prakalbų su kompli
»
pavieniais numeriais
mentais Rimšams. Vienu žo
636 Broadway,
So. Boston
27, Mass.
"i
«
džiu, buvo puiki vakarienė
5
90 MILLBURY STREET buotę ir iškėlė
ir graži nuotaika.
WORCESTER, MASS.

i

“KELEIVIS“

Kriaučių*.

f

V. 'Vaitkunska .............. $5
A. Skirka ir Bakunas po $2.
Po $1: P. žilaitis, J. BasevP4
čius, Mrs. Skirkienė. V. Žukaus
kas, J. Kairis. M. Tamašiunienė, P. Kalpokas, J. Skubate.'
Mrs. Mikutienė, P. Topeikis, A.
Ignctavičius, P. Einoris, Mrs.
A. Ramutienė. J. Basevičienė.
M. Lukoševičius. Mrs. Luko
ševičienė, Mrs. Žilinskienė, F.
Zalba. J. Ragauskas. M. Sapiegienė. Mrs. Tatarunas, J. Bazcvičius. M. Stirna. J. Kramanauskas. V. Puodžiūnas, P.
Svirskas, M. Tarasevičienė, P.
Vaznienė. B. Viznienė. A. Kulkis, J. Trečiokas, P. Remeika.
Dr. K. Vileišis, P. Bakunaitė,
O. Mačiukaitienė, A. Orentas
ir J. Sagevičius.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū.
P. Remeika.

“Keleivis” bus
$3.00 metams
Kad ir labai nenorėdama.
“Keleivio” administracija
yra priversta kelti laikraš
čio kainą, nes popiera ir
kita medžiaga pabrango be
veik dvigubai. Po Naujų
Metų “Keleivis” kainuos
metams lygiai $3.00 Jungti
nėse Valstijose, o Kanado
je ir kitose šalyse — $3.50
metams.
Manome, kad musų drau
gai skaitytojai del to nepro
testuos, nes padėtis yra aiš
ki visiems.
Su pagarba.

“Keleivio” AdminUtr.

Puslapi* Ketvirtas
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kariai, tarnavę Britų vado-į
vybėje, gali įstoti. Dar turi;
teisę įstoti apie 140,000 as-Į
--------- —
menų, jų tarpe apie 17,000!
kos Unija. Dabar Pietų Af
TURKŲ KALBA
Amerikos minkštųjų ang- aliejaus kasyklų yra degi- karininkų. Apie 55,000 len-Į
rika norėtų tą buvusią volių kasyklos per tris pasku- narnos, kad neterštų oro. kų buvo vokiečių suimti
Turkai turi savo gražią kišką koloniją prijungti
tinius mėnesius davė ki-aš-iBet toks naikinimas dujų prievarta, betgi departakalbą,
bet iki visai dar ne- prie savo žemių ir baigti
avinių apie
lių. Anglys yra Amerikos nės žemės dujos dabar vis karininkų ir kareivių pro senų laikų ta kalba buvo “globos’’ laikotarpį,
pietvakarių Afrika yra
pramonės pagrindas: jos labiau įkinkomos į naudin- porciją ir apie vokiškus at- labai tirštai atmiešta aravaro 55% visų pramonės gą darbą: jos varo dirbtu- žymėjimo ženklus.
, biškais ir persiškais žo- milžiniško didumo kraštas.
Karių “šeimos
apgyvendi-: džiais. Turkų rašyba buvo kajp Amerikos Texas vaiš
Kari
*
dirbtuvių, anglimis yra ku-(ves, šildo namus, kūrena
renama 95% visų gelžkeliųj krosnis virtuvėse ir visur narnos
inos stovyklose ir jomis arabiška, rašoma iš dešinės tįja bet gyventojų ji turi
rūpinsis
ne vietinė admi
‘
J~ :  i kairę. Arabų raštas yra labai mažai. Ten gyvena
garvežių ir iš anglių yra pakeičia anglis,
gaminama 62% visos muNatūralinės žemės dujos nistracija, bet karo depar gražus, bet jis labia sunku tiktai 30,000 baltų žmonių
sų krašto elektros.
butų vartojamos daug dau- tamentas.
išmokti.
į (vokiečių, anglų ir būrų)
Jei pramonė negautų an- giau, iei jų pasirodymas
Po pirmo pasaulinio ka300,000 negrų,
glių, 25 milionai darbinin- rinkoje nebūtų buvęs truk Keturi Bilionai Rub ro turkų vadas-diktatorius Prieš Pietų Afrikos apekų netektų darbo pramonė domas. Dujas iš kasyklų ga
Kemal Ataturk ėmėsi re- titus pasisako ne Pietvakalių už Beibes
je. Sustotų visi gelžkeliai, benti galima tiktai triuboformuoti turkų kalbą. Jis rių Afrikos gyventojai, bet
‘ užsidarytų dirbtuvės, mies mis (paipomis). Prieš ka
įsakė
lotynų raides į:tolimi Jungtinių Tautų natai užtemtu, nes nebebūtų rą sitprųs aliejaus “intere
Sovietų vyriausybė šiais turkų įvesti
rašybą, o iš kalbos Iriai, kuriems kažkodėl “laelektros. Nežiūrint į alie sai” ir anglių kasvklų savi metais paskyrė 4,000,000,- liepė išmesti
tūkstančius a- bai rupi” Afrikos tvarka.
jaus padidėjusią svarbą ninkai visomis keturiomis 000 rublių daugiavaikėms rabiškų ir persiškų
žodžių. Tarp kitko Panamos respukrašto ukiui, ir nežiūrint į priešinosi pravedimui pai- šeimoms šelpti. Stalino val
TZ ,,
.
,
blika ir Sovietu Rusija proelektros vis didėjantį gami pų iš centralinių ir vakari džia ragina rusus daugiau
prieš Pietvakarių
nimą iš. vandens jėgos, an nių valstijų i Rytus. Per vaikų auginti. “Pasižymė lengva įgyvendinti. Buvo testuoja
Afrikos
įjungimą
į Pietų
glis vis dar tebėra krašto karą, kada vokiečių subma- jusioms” motinoms, kurios mobilizuoti
mokslininkai Afrikos Uniją.
pramonės pagrindinė žalia rinai pradėjo skandinti a- daug vaikų pagimdo, val- surasti turkiškus žodžius
Pietvakarių Afrikoj žmo
liejaus tankerius jurose, bu- džia dalija “motinystės me- vietoje vartojamų arabiškų;
va.
nės
daugiausiai augina gy
vo
pravestos
paipos
alie

Nuo Amerikos anglies
dalius” ir “motinystės gar- • laikraščiai ilgą laiką spauspriklauso ne tiktai Ameri jui. Po karo aliejaus gamin bės” pažymėjimus. Kad I dino naujų turkiškų žodžių vulius. Visame krašte ten
kos pramonė, bet ir kiti pa tojai vėl pradėjo gabenti garbė” nebūtų visai tušti paaiškinimus;
mokyklose tėra tiktai 417 policininkų.
aliejų
laivais
iš
Meksikos
įvaldžia
moka
pinigines
pa

saulio kraštai Yra nuo jos
mokytojai patys turėjo pir
priklausomi. Francija kas lankos į rytinius pakraščių ramas daugiavaikių šeimų ma persimokyti grynosios
Ar Pažįstat tą Vyrą?
mėnesį gauna dabar iš A- uostus, o pravestos paipos tėvams. 1945 metais vaikų turkiškos kalbos. Dabar pra
merikos pusę miliono tonu liko nenaudojamos. Tuo dauginimui Rusija išleido ėjo jau apie 20 metų nuo
rublių,
o kalbos reformos ir turkų
anglių. Maža Daniia ir eilė tarpu tomis paipomis gali 2,100,000,000
kitų šalių yra priklausomos ma per metus atgabenti 150 šiais metais dovanas padi kalba apsigrynino, per tą
nuo Amerikos angliakasių milionų kubiniu pėdu natū dino iki 4 bilionų rublių.
laiką prispausdinta daug
—Tegul bus pagarbintas, nai ką nors apie jo praei- darbo. Kaip tik Amerikos ralinių žemės dujų. To kie
knygų lotynų raidėmis ir
Maike!
i tį? Nežinai dagi jo tikro angliakasiai stojo į streiką kio dujų pakaktų, kad pa
jaunoji turkų karta jau ne
Šitos
Knygos
Jau
keitus
milionus
tonų
ang

tuoj
sustojo
anglių
ekspor

—Sveikas gyvas, tėve! [vardo ir pavardės. Taip pat
begali skaityti senųjų tur
Baigiasi
—Ar žinai, vaike, kad nepažįsta savo popiežiaus tas ir jau praneša, kad Fran lių. Tos didžiosios paipos
kiškų raštų. Žymesniųjų
šventos Kalėdos jau *nebe- ir bolševikai. Taigi. “Kau- cijoj eilė dirbtuvių užsida yra vyriausvbės nuosavvbė.
senųjų laikų rašytojų raštai
toli?
kazo Razbianinkas’’ bus la- ro, o Danijoj visi miestai Dabar plačiai kalbama, kad1 Teisingas Patarėjas, Įdomi ir buvo “išversti” į moderaiš__Žinau.
bai naudingas jiems pasi- aptemo, kaip karo metu, vyriausybė tomis paipomis pamokinanti knyga, jau baigia- ką kalbą.
nes nėra anglių elektrai ga gabens natūralines žemės si. Beliko tik keli egzemplioriai. [ Tllrkų ka,bos ,.efo,TOa
—Ar žinai, kodėl aš apie skaitymas,
dujas į rytines valstybes.
tai užsiminiau?
į _Maike, tu moki gražiai minti
Kas norėtų ją Įsigyti, prašom gabma pavyzdžiui, prilvarinAmerika vra labai turtin- tooj uzsisakyt. Knyga stambų y ie a j kalbosH «aJ®va.
Amerikos
anglis
ypatin
—Nežinau.
nušnekėt, ale “Darbininko*’
yra svarbi dabar, kadaįga natūralinėmis duįomis 224 pusią,pų. ka,na-$1.50. , lym0 „ jd g jos
jš_
-Tai todėl, kad tu ne- gazįeta vokuoja, kad ir tu gai
UiivAn^jnnrrHu kasyklos
L-o e-l-lzl/-.e y- Žinomos nnatūraliniu
1 ?T1111 žemės
užmirštum savo pavydnas- negeromis už ’ bolševikus I Europos anglių
««I ugRaf Lietui buvo
ra išardytos ir jose neišką- duju atsargos po žeme A- Sveikata, labai gražiai pada-j mesti visi francuzu kilmės
ties.
knyga, gausiai iliustruota, j žodžiai ir butų tenkinamasi
-—Reiškia, tėvas non kiausOma. tai tu buvai su-'?ama tiek an?M.. kiek rei- menkoje apskaičiuojama 1- ryta
gauti dovanų Kalėdoms?
daręs su jais bendra prun- kalinga. Europoje turtin- ki 200 bilionų kubiniu nė- dailiai apdaryta ir papuošta! rien^ tik saksų kilmės žoraidėmis, 340 puslapių, , džiais.
—Jęssa.
ts Firieš Stpiofnnnc naealst- glaustos anglių kasyklos y- dų. To žinomo dujų kiekio aukso
--------------------Tai Juozas Stalinas, ka
ra Vokietijoj, Anglijoj ir užtektų 40-čiai mėtų. jei tikra pažiba namu knygynėliui.!
—O tėvas ar ketini ką vą.
T
onViirkT
T
onorlic,
Hiiiu
Beliko
tik
keli
egzemplioriai.
da
jis buvo dar jaunas ir
PIETVAKARIŲ
AFRIKA
nors pirkti?
—Smetonos diktatūrai, Lenkijoj. Lenkiios anglis'dujų butu naudojama tiek. Kaina $2.50, atiduodam už $2.
bankus
Plačiau a—Jes, Maike, as nore- tėve,
bCVC buvo
uuw priešingi
piiccinsi visi
«io, uc. v. .
.
T rubavojo.
o
de dabar eina Rusijon ir tik kiek dabar. Bet ir *padidičiau visiems savo frentams mokratiškai nusiteikę lie- Įabai maža dalelė Silezijos nūs duju naudoiima. jų at- LietUviy šeimynos Istorija
kadaįse turėjo,pie Juozo Stalino gyvenimą

Mažėjimas
Maikio su Tėvu

MARGUMYNAI

Anglis ir Jos Konkurentai

tas.
_
Į leisdavo kunigų prie vals- anglių kasyklos vos iškasa
tiek anglių, kiek reikalin—Ar žinai, tėve, kad to- tvbės ėdžių.
ga<< XX
Anglijos
, 1
" X ” 1 U T"\ 1 • •
1 i ti 1A I
Mpramonei.
* C* 11IV/11V1, Ekskiam atsitikime geriausia
dovana yra “Kaukazo Raz-i, “ ? ? ls
Daibinm-, f.ortui anglių veik visai nebaininkas”?
ko redaktorius nėjo } ben-j Heka vienintelis anglių
—Ar tu pasiutai! Raz-.piuntą su komunistais. gaitjnis Europoje yra Ruhro
fcaininkus reikia į džėlą so- j
„.u J-rities anglių kasyklos va
tiek„žinai
apie karjngj Vokietijoj ir Saaro
dint,
ale
•
• , •ne savo frentams '. ‘bendra frontą,” kiek ir a srityje. Saaro srities kasyk

Anglis tur sitipriu kon-j
kūrentų. Aliejus dabar visi

ir kitos karo pasekmės la

U. E.

Kel.” Administracija,

Po pirmo karo ta koloniją Galima gauti “Keleivio’
paėmė globoti Pietų Afri- administracijoj, kaina 25c.

labiau anglis išstumia na
mų šildvme. Aliejus išvarė
anglis iš juru, kur laivai da
bar varomi beveik išimtinai
aliejumi. Prieš anglis stoja
į kovą vandens jėgomis ga
minama elektra. Prieš an
ti^"^ S
kad
los dabar yra frarteuzų val glis kovoja ir natūralinės
domos ir tai Franciia ne- žemės dujos, kurių varto
knygą, ka vadinasi “Kau- Nk^ kfronts° '^"niS turi užtenkamai anglių, o jimas vis didėia ir neabe'oir niekas su komunisto., jRuhro ane]ju kasvklos n„. jamai didės. Todėl anglies
kazo Razbaininkas.” Ji
nesidėjo. Kai Clevelande
ra vera dovana, ypač jeigu
suįauktas Amerikos spėja aprūpinti Europos ri ateitis Amerikoje nėra švieKalėdų dovanoms nenori T •
1..,^ kio anglimis. Anglių k?si si. Kai kas sako, anglių atišleisti dano- ninimi
Lietuvių Kongresas, kad mas Ruhro kasyklose labai (eitis yra juoda, kaip pati
Kleis i daug d nigų.
užprotestuoti prieš Smeto-OT apie ką j. rašo. ta
valdžja
LjetuvOf u_ nupuolė: maisto trukumas anglis.

-Ji' rašo anie Rusvos k‘aink« šaudymo- tai į tą bai sumažino anglių gamy
bą. Del tų visų priežasčių
diktatoriaus Stalino eraeiHeiooatu
ti anie tai kain iis ant Iuk?tan.i» deie^atų nuo vi-i Amerikos anglis yra svarbi Demobilizuoti Lenkų
. me a.
P /
šokių organizacijų. Tarp tu
Kaukazo bankus piešdavo.
,
į.
.
M žaliava ir Europos pramoKariai Anglijoje
-Bet ar ta. nėra įsmis- tų Pašalinti jų nebuvo ga- menei. Kai čia nėra anglių.
kenčia ne tik Amerikos nra
London (LAIC) — Iš I—Ne ’tėve- knvva na- ljma-.P“ jie alVyko kaip menė,
bet nukenčia ir išvar- ta]įjos įr kjtur i Angliją suduoda visus faktus, kūnų čia
.<socialistu ben. ginta Europa.
vežami demobilizuoti lenku
niekas neuzgmcys.
dras f,.ontaf su korilunis. Anglis yra pramones pa kariai. “Išeiviu Draugas’
—O kaip tu rokuoji, ar tais,” bet Amerikos lietu- grindas. Bet klaida butų teigia, kad tu karių tarpr
bolševikui galima tokią vių protestas prieš fašisti- sakvti, kad anglis yra vie yra bent 1,000 lietuvių. Paknvgą duot kaip Kalėdų nę tautininkų partijos riik nintelis pramonės pagrin reiškusieji norą grižti Len
prezentą? Matai, kur aš taturą Lietuvoje. Šiandien das. Praėjo tie laikai, ka- kijen yra vežami i Gdvnią
dabar gyvenu, tai nas ta panašią diktatūrą tenai y.ida anglis “karaliavo be bai- bet tokių skaičius buvo ma
gaspadinę yra 4 bolševikai ra pastatę bolševikai. PriešAnglis dabar turi sti- žas. ir, aišku, lietuviai ne
ant burdo. Jie nešlekti vy- ją socialistai taip pat pro-iP.rid konkurentų. Svarbiau- gali “grižti” į Lenkiją.
šieji anglies konkurentai yLapkričio 5 d. Britu par
rai. dažnai man užfundija testuoja.
aliejus.
Paskui
eina
lamento
atstovas C. Smith
stalinskos očiščenos, taigi —Užteks, Maike ha mar ra
elektra,
gaminama
iš
van

paklausė karo sekretoriausaš norėčiau kaip nors jiems jau č3jta pasįdarė. Eisi
dens
jėgos.
Paskutinę
vieta
kiek
lenkų kariu įstojo ar
atnagradyt.
kokią burna snapso išgerti.
anglies
konkurentų
tarpe
galėtų
įstoti i “Polish Re—Bolševikams, tėve, ši- _Iki pasimatymo, tėve.
užima
natūralinis
gazas
ar

settlement Corps,” civilę
ta knyga bus geriausia do-_______________________
ba degamosios žemės du organizacija su
kariška
vana.
drausme; kiek jų tarpe vra
—Kodėl tu mislini, kad ŠALČIAI NEBEKENKS jės.
Degamos žemės dujos y- karininkų ir kareivių: kiek
KARŲ MOTORAMS
geriausia?
ra
užtinkamos žemės gilu jų yra tarnavę vokiečiu ka
—Todėl, kad iš jos jie
Iš Detroito praneša, kad moje. Kartais tos dujos vra riuomenei tarp 1941 ir 45
galės pažint? vyriausi savo
dvasios vadą. Dabar jie jo 1948 metų automobilių mo- “šiai. ios.” ios vra susimai- m. ir kiek ju gavo pasižynepažista. "
deliai bus apsaugoti nuo šiušios su alieiau? garais. mėiimo ženklų.
Departamento vardu, p.
-Ariri tai galimas daik- šalčių. Su jais galima bus bet daugumoje vietų jos
tas. vaike, kari bolševikai taip pat lengva pradėti va užtinkamos “sausos.” dujų; Bellenger atsakė, kad ligi
nežinotu, kas vra Stalinas? žiuoti šal'ame ore. kaip ir pavidale. Seniau, kai ka- š. m. spalių 31 d. apie 3.000
—Tai yra visai papras- šiltame. Motorai turės ma- sant aliejų būdavo užrinka- lenkų karininkų paprašė
tas dalvkas, tėve. Pavyz- žiukus pečiukus, kurie pa- mos deramos dinos, ias vadovų pareigoms paskvridžiui, tėvas esi įsitikinės, laikys motorų temperatūrą r rie kasyklų naikindavo de- mų ir anie 19.000 ištolo eikad popiežius vra šventa lygiame laipsnyje visokia- ginimu. Kai kuriose vietose liniais. Su mažomis išimtiasmenybė; bet ar tėvas ži- me ore.
ir dabar žemės dujos prie mis, visi buvusieji Trenki jos

l

Skirtingas...
Virsijcntis tose kokybėse, kurios
atskiria tikrą Ale; PICEV7ICH

stovi pasirinkimo viršūnėse tn,

kurie atskiria Ale kokybe.

FICKmCK
//

ALEr»iw vsmr
that is ALE"

12 Oncy Buteliuose Dabar Galima Gauti.
BREWED BY HAFFENREFFER B CO., Ine.; Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

B

Puslapis Penktas

Nr. 49, Gruodžio 4 d., 1946

na iš Lietuvos Rusijos ka- nei žmoniškumo, nei pasiriuomenė ir policija, ir visi gailėjimo link vargstančių,
lietuviai pabėgėliai su di- nei paprasčiausio padorudžiausiu džiaugsmu grįš į mo. Bimba vra Matuškos
savo kad ir nuteriotą tėvy- Rasėjos ageiitas.
nę. Tada ir Bimbai nebebus
Menkuti*,
ką be paliovos plūsti ir
krimsti.
išėjo dideli* ir įdomus
A. Bimba dar ir daugiau “Keleivio” kalendorius 1947
nukalba toj pačioj “L-ėj.”
Jis sako, kad normalus, metams. Kaina 50c. Užsa
sveiko proto ir švarios są kymus su pinigais prašom
žinės lietuvis negalėjo susi
dėti su hitlerininkais. Bum- siųsti “Keleivio” adresu.
pt ir amen!
Sveiko proto sąžiningas
APSIVEDIMAI
___________
1
lietuvis negalėjo susidėti su
Pajieškau
apsivedimui
draugo,
Hitleriu ir nesusidėjo. Bet nuo 55 iki 60 metų amžiaus, kad
neklaidingas Stalinas ir jo butų rimtas ir .- ne girtuoklis. Aš
našlė. Ant rimtų laiškų duosiu
nuolankus tarnas Antanas esu
atsakymą ir paaiškinsiu plačiau
Bimba buvo susidėję su apie save.
(51)
MRS. GRAŽIS,
Hitleriu. Kai 1939 metais
514 Crawford Street,
rugpiučio 23 dieną Stalinas
Toronto, Ont., Canada.
pasirašė savo draugiškumo
sutartį su Hitleriu, jis bu
vo susidėjęs su kruvinuoju!
Hitleriu. Ar Antanas Bim Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
iš daug skirtingų elementų, turi sa
ba dabar nori pasakyti, kad vyje
galingą šilimą. Šildydama ga
Stalinas yra “nenormalus”, lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
Peronas Prieš Braden
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
DETROIT, MICH.
............
ir “nesveiko proto
” ir ‘ne- pimą.
Markantonio Bėdos
Argentinos
diktaotrius
dieglius, šaltį. Daugumui žmosąžiningas” žmogus?
_
# Jei nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Bolševikuojantis kongres Peronas daro visokias pas
Bimba tą nori pasakyti, tai' Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
monas iš New Yorko, Vito tangas, kad Amerikos Val Iš Socialistų Susirinkimo
• j
*• .
' DEKEN’S OINTMENT. arba rasyJ1S
11 SaU tUl 1 duoti ne»\_a-Į kjte j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
Marcantonio, turi visokių stybės sekretoriaus padėjė
$2.00.
Ekstra didelė dėžė
rios sąžinės žmogaus vardą, 4-oz
bėdų. Kongrese republiko- jas S. Braden butų pašalin LSS 116 kp. susirinkimas
Esley
Enąuist,
26
metų
amžiaus
vyras,
kuris
jau
16
16-oz $5.00.
(29-7)
DEKEN’S OINTMENT CO.
nai rengiasi jam nepripa tas iš savo vietos. Peronas Įvyko lapkričio 24 d. Armo- metų nevaldo kojų, pervažiavo savo kėdėj ant ratukų nes jis pats, pagal StalinoP. O. Bos 666. Ne»ark 1. N. J.
žinti atstovo teisių, nes, sa negali užmiršti, kad Bra no svetainėje. Organizato per visą Ameriką, šiomis dienomis jis atvyko Į Dalias, Hitlerio paktą, tarnavo Hit
rė
p.
Warner
atidarė
susi

leriui
ir
pagal
savo
menkas
NUO UŽSISENfeJUSIV. ATVIRŲ
ko, jo rinkimai buvo ne den Argentinos rinkimuose
Texas, atlikęs 4,330 mylių kelionę.
išgales jam padėjo, kiek
tvarkingi. Marcantonio pa rėmė atvirai Perono prieši rinkimą apie 1 vai. popiet.
Skaudžių Žaizdų
Šio susirinkimo pirmininku
tik galėjo.
sižymėjo kongrese, kaino iš ninką.
IR ODOS LIGŲ
išrinktas D. J. Kasperka.
Šalpos Fondo darbo. Savo studijuoti. Esu dėkingas savo
Bet A. Bimba per smilgą
tikimas Maskvos linijos
tautiečiams
amerikiečiams,
ku

Tie,
kurie
kenčia nuo SENŲ, AT
garsiakalbis.
Laisvė “Principe”
Protokolas
pei’skaitytas laiške A. Petraitis tarp kit rie mums padeda. Taip pat ir nemato miško. Aš manau, VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
kad ir šitose mano išvado negali ramiai sėdėti ir naktimis
Keturi didieji New Yor- ir priimtas. Valdyba išdavė ko rašo:
nes jų užsisenėjusios žaiz
visiems
kitiems
Amerikos
pi

se
Bimba nesuras argumen miegoti,
Tito Vėl Šaudo
i ke vėl tarėsi apie Dunojų, savo raportus, irgi savo už Didžiai Gerbiamas Tamsta:
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti
liečiams,
kurie
mus,
vargšus
tų ir tai bus labai natura- tą niežėjimą ir spaudėjimą senų,
Bolševikų valdomos Ju- i Molotovas sutiko, kad Du- duotis atlikę pilnai.
Iš Lithuanian Relief Fund
tremtinius,
neužmiršta...
ir skaudžių žaizdų, uždėkite
liška. Juk kaip aklam nieko atvirų
goslavijos kariuomenė ap į nojus “principe” turi būti
of America (BALE) štai nese
LEGULO Ointment. Jų gydomos
Komisijų raportuose Justi nai gavome drabužių. Man te Kaip tik drg. C. J. Mar negali parodyti, kaip pli ypatybės palengvina jūsų skaudėji
šaudė Graikiojs orlaivius, laisvas visiems laivams, bet
ir galėsite ramiai miegoti nak
kurie skraidė arti ar virš Molotovas nesutinka tos nas Pilka praneša iš Det-.k0 vienas naujas puikus pal- tin gavo tą laišką, jis tuoj kam plaukų negali atželdin mą
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
Graikijos-Jugoslavijos sie “principinės” laisvės įrašy roito Lietuvių Organizacijų tas. Su didžiausiu džiaugsmu pasiuntė tam lietuviui stu ti, taip ir Bimbai neįpusi nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
nos. Graikai sako, Jugosla ti į taikos sutartis su Rumu centro; bu\ o surengta di- i priėmiau tą brangią dovaną dentui CARE maisto pakieTaipgi pašalina perštėjimą ligos
vijos diktatorius siunčia į nija ir Bulgarija. Dunojaus delis koncertas Armėnų cen- man siunčiamą nepažįstamo ge tą už $10. Tai jau ne pir PAJIESKOJ1MAI
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą
Graikijos pasienį kariuome “laisvė,” Molotovo many tro svetainėje. Yisą progra-jro žmogaus. Jums noriu nuo mas sykis, kad C. J. Martin
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
nę ir ruošiasi kokiems tai mu, gali remtis Molotovo mą išpildė “Aušros” cho-' širdžiai padėkoti. Tegu šis ma- dedasi prie musų lietuviško Pajieškau brolio Jono Joco. kilu toti nuo džiustančios ir suskilusios
iš Užkalnių kaimo, Kurtavėnų odos. Jos yra geros gy
žygiams.
žodžiu.
i as is Toi onto, . Ont., Ca- no kuklus laiškutis bus to ma- labdaros darbo. Dalyvauda sio
parapijos. Seniau gyveno Brazilijoj. duolės nuo visų išvirši
nada.. O detroitiečiai už-Jno jausmo jums užtikrinimas, mas musų LSS kuopos va- Taipgi labai norėčiau susižinoti su nių odos ligų. LEGU
kitomis giminėmis, gyvenančiais Su LO Ointment suteiks
pildė visą didžiulę svetai-- aš esu universiteto studen- karėlyje d’-g. C. J. Martin vienytose
Vokietijos Ateitis
Belgijoj Krizis •
Valstijose. Meldžiu atsi jums pagelbą nuo nu
Vokietijos socialdemokBelgijos vyriausybė ne- nę. Likęs pelnas eina pa-įtas lietuvis, gimimų, išskyrus man įteikė $5 pasiųsti “Ke šaukti ir rašyti:
(49) vargusių, perštamų ir
Mary Jocaitė-Grigaliunienė, niežiančių kojų. Leeulo
!
Iikusius
Lietuvoje,
neturiu. A- leivio” namui išpirkti su Mrs.
ratų partijos delegacija, su gavo senate daugumos bal- gelbai išvietintų lietuvių.
Ointment yra parduo
234 V* ard St., Hartford 6, Conn.
J__ X*1__ i i
ir ...
neu
ueseinai
;
damas po S1.25 ir $3.50.
--------------------..
—
------ pįe tėvus
taip
raeKO nezt- linkėjimais, kad pažangiųjų
Dr. Schumacher priešakyje, suojant biudžetą. Vyriausy- Aišilanke
Pajicškau sesers sunaus, Juozo Siųskit Money Order į
atvyko į Angliją išdėstvti bė nepasitraukė, bet opozi- Toronto lietuvių. Garbė To-}nau. yr kaįp tik dėlto, jausda laikraštis “Keleivis” grei Jurkaus,
kilusio iš Ruožėnų, Gadu
LEGULO. Dpi 2
Anglijos darbo partijai apie cijos senatoriai nutarė boi- ronto lietuviams ir ačiū jų masis taip vienišas, aš pajų- čiau turėtų savo išmokėta navo parapijos, Telšių apsk. Jis at 4847 W. I4th Street.
Amerikon 1913 metais, apsi
CICERO 50. ILL.
Atstove
sunkią ekonominę Vokieti- kotuoti senatą, jei vyriausy- chorui.
■------ -----—- - P.
- - Wainei;t
-------- . au jusu dovanos verte.
■ pastogę. Garbė jam už tai. vyko
gyveno So. Bostone ir tenai apsive
Arba atvykite į vaistinę
jos padėti. Socialdemokra- bė pasiliks savo vietoje. O-i raportą papildė. Raportas 1 Dabar. ačiū Dievui, galiu;
B Keblaitien: dė. Kur jis randasi dabar, nežinau.
Todėl kas jį žino arba jis pats ma
tai atsivežė smulkiai išdirb- poziciją Belgijoj sudaro ka- susirinkimo priimtas su pa
Stem Pharmacy
lones atsiliepti žemiau paduotu ad
gyrimu.
tus planus del Vokieti ios talikų partija, o liberalai.
Cicero 50, IIL
resu. Aš esu jo teta.
(49) 4847 W. 14th St,
BALF 76 skyriaus atstoM ARI ANNA EVOSKIENĖ,
tvarkymo ir demokratini-į socialistai ir komunistai yPOLEMIKA IR KRITIKA
2534 Decatur St., Denver, Colo.
vai M. Strazdienė ir J. Pil! ra valdžioje.
mo.
ka pranešė, kad eina valus
Pajieškau Zuzanos Vilkickytčs, ki
Mes parduodame
drapanų ir maisto ir rengia-į DEL ZUDETŲ GALO ! sulig asmens nuotaikos, u- lusios iš Žagarės parapijos, Stungių
sodžiaus. Gavau laišką iš Lietuvos,
isokias
žoles ir vi
po.
masi prie išpildymo mums
ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS
turiu svarbų reikalą ir prašau atsi
sokias
šaknis
jūsų
raskirtos piniginės kvotos. Cechai puikiai pasielgė i Kas iš Čechijos išguitų šaukti, arba ją žinančiųjų man pra
sveikatai,
ir
pasiunjos adresą. Seniau ji gyveno
, . 1 vokiečiu gailisi, tas nėra nešti
Minėtų atstovų raportas pri _ ., ~:—777”
čiam j jūsų namus,
Chicagoj.
(49)
v.
Is&mdami
atėjūnus
vokie-,
ne
j
čechų.
nei
lietuvių
drauBrazilijos Komunistai
Skirtingi Laikai
JUOZAS VARNIS,
bet užsakymas ne
imtas.
R.
1,
Deford,
Mich.
cius
is
jų
žemes
Zudetuose,,^
as
.
0
g
re
įčiau
pritaria
gaturi
būt mažesnis,
Prieš Imigraciją
Pramogų komisijos drg.
“Kas del imigracijo— -sa- B. Keblaitienė skaito rapor kad ir tukstant) metų gyve- Hngiesiems. kurie ir be mu- Pajieškau savo vyro Kostanto
kaip už $1.00. žolės
ir žiedai po 1 unc.
ko kap. Alberto, — tai lai- tą smulkmeniškai iš atsibu nusius, o amžinai nerims sų paramos galingi silpną- Zinkevičiaus, kuris 25 spaliu dieną,
apie 7 valandą ryto, išėjo į darbą Europos Ramunė.................25
Montevideo, Urugvajus
kai dabar labai skirtingi. vusios lapkričio 16 Armono tančius, norinčius cechus sias tautas smaugti.
ir nebesugryžo. Priežastis man ne
Liepos žiedai .......................... 25
(oro paštu!i — “Negalime Pasibaigė imigracijos epo- svctaįnėjį vakarienės. Sa- suvokietinti, pavergti vo
Anis Rūkas. žinoma. Jis yra 55 metų amžiaus.
5
pėdų
8
colių
aukščio,
tiesus,
sve

Imbieras
baltas ...................... 20
jsileisti sO.OOO karo isblas- cha. Šiandien atvyksta tki- Ro. pagelba draugiu ir drau kiečiams tarnauti ir nusi
ria 166 svarų, tamsus apyžili plau Trukžolių , šaknys .................. 25
kytų žmonių po
prasikaltėliai
‘ skait■ ■ lenkti, cechai gerai pada
kai, rudos akys, pailgas veidas ir
- . Europos
. ... . tai politiniai
ponuniai prasiKaiteiiai
vakarienė -buvo
nosis; daug geria, lėtai šneka, vaik Alavijų sakai ......................... 20
BIMBA
MATUŠKOS
A.
rė.
nes
vokiečiai,
kad
ir
ne

valstybes.” Sitais žodžiais savomis lesomis. Pnes 1914ilirn?a ir sekrnjnga. Dėkoia
ščioja į šonus svyruodamas. Kas to- Valerijono šaknys ............... 20
AGENTAS
i kį asmenį pastebėsit, prašau man
opozicijon išėjo kapitonas ir 1918 m. karą žmonės t>e-; dirbusiems prie vakarienės. daugelis būdami, panašiai
Į pranešti, duosiu atlyginimą ir bu- Devinmacės žiedai................. 25
J. Alberto, imigracijos ir go iš savo tėvynių todėl,
darė ir Lietuvoje. Cechai)
I siu labai dėkinga. Arba sugryžk Ajarų šaknys .........................25
kolonizacijos tarybos pir kad jos buvo monopolizuo Vakarienėj dalyvavo sve atsikratė vieno smako, kurs! A. Bimba reikalauja “rim pats, Juozai, tai bus visiems geriau.
jei ne, tai toliau jieškosiu dau Raudonalksnio žievės.......... 20
mininkas. Dabartinė Brazi tos didžiųjų dvarininku ir čių ir iš Canados keletas nuolat jų tautai grėsė iš-Įtų argumentų.'* “Laisvės” Ogiau.
(51) Karališka mėta...................... 20
krisluose jis stena, esą nielijos vyriausybė buvo pa aristokratijos. Bet šiandien lietuvių. Komisijos rapor tautinimu ir pavergimu.
ONA ZINKEVIČIENĖ.
T . ..
... _, .
kas dar nėra pateikęs rim- 708 W. 35th St., Chicago 16, III. Metelė Pe’yna ....................... 25
ruošusi planą ateivių atsi- kiti laikai. Šiandien dauge tas susirinkimo priimtas su
Gyvatgalvio lapai ................. 25
Jei
lietuv
įai
turėdami
^gaį
o ar^umento pateisinimui
gabenimui ir kolonizavimui. lyje valstybių dvarų išpar- pagyrimu. Nuo vakarienės
Pajieškau trijų seserų. Marės ir
lę,
pavelytų
vokiečiams
Lie

Lietuvos bėglių Vokietijoj. Petronėlės Petraityčių ir Kaziunės Plaukams Tonikas ........ . .50
Tuo reikalu buvo pasiųstas celiavimo ir agarsinės re- atlikusi pelną susirinkimas
Girdėjau, kad Petronė šampoo plaut galvą . ... . . 50
i Europa kap. J. Alberto, formos sapnas virsta rea po visų diskusijų paskirstė tuvos buvusiose žemėse Prū Įdomu, kas per sutvėrimas lėKibarticnės.
buvo ištekėjus, bet nežinau vyro
pavardės. Tūlas laikas attral jos jjy- Vitaminai B Complex . . $2.75
kad susipažintų su norin lybe. Tos realybės išvaka sekančiai: Lietuvių Tarybos sijoj gyvent, kaip iki šiol yra tas “argumentas”?
veno CambridKC, Mass., 22 Mastines
kad
gyveno,
butų
paskutini
čiais emigruoti i Braziliją rėse randasi jau ir italų fondan $25, “Keleivio” na
ALEXANDER’S CO.
St. Kas duos man žinoti, kur jos
Juk
visas
civilizuotas
pa

(49)
europiečiais. Sugrįžęs jis liaudis,” sako tas kapitonas, mo išmokėjimui $25. B. žiopliai! Vokiečiai, kad ir saulis žino, kad lietuviai randasi, gaus $5.00 dovanų.
111 W. Broadway,
JOHN PETRAITIS.
Keblaitienė pridavė $5, ku nugalėti, jie greičiau atkus
pradėjo varvti procagandąl
So
Boston 27, Mass.
Kap. Joao nenori supras riuos per vakarienę aukavo ir sutvirtės, negu kaimyni bėgo nuo Rusijos armijos, 2438 W. 45th PI., Chicaeo 32, III.
prieš europiečių įsileidimą.
Negalėdamas
tiesioginiai ti lengviausiai suprantamo del “Keleivio” namo drg. nės šalys, ir šoks kovon “už tai kuomi tie lietuviai ga
prasikalsti prieš Lietu
pareikšti, kad tie europie-i dalyko: jeigu šimtai tūks Charles Martinas ir Marti vokiečių teises,” ko jie ir lėjo
dabar perdaug turi. Tokia vą. Jei. sulig Bimbos razučiai, paragavę “staliniško tančių europiečių nori e- nienė.
migruoti
iš
Europos,
tai
aiš

Lietuva ar Čechija jiems mėlio, kovojimas prieš sve
UŽSISAKYKIT
rojaus,” visi yra antistaliVietinius
reikalus
atli

timą
okupaciją
arba
pabė

ku.
kad
bolševizmui
įsiga

pavergti,
sumalti
į
vokišką
nistai, jis jieško kitokių ar
kus, pirm. Kasparka prašo
gimas nuo .jos yra prasižen
gumentų. “Imigracija yra lint. gyvenimas darosi dar visus draugus ir drauges da jovalą vra menkniekis!
KALENDORIŲ 1947 METAMS
gimas,
tai
kodėl
A.
Bimba
blogesnis,
negu
carų
ar
kai

Ką
sakau
apie
vokiečius,
negalima del lėšų stokos.”
lyvauti kitam susirinkime tą pat turiu galvoj ir apie neišdrįsta viešai pasmerkti
Tokis
sako tas kapitonas. Jis yra zerių. laikais.
.
, , . dvarų
,
gruodžio 22 d., 1 vai. pp..
“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 1947 metams.
buvęs garsiosios Julio Pres- parceliavimas,
pa!fe !a'jm.as' koki ^al? 2384 24th St.. Armono sve- rusus. įsibriovusius Lietu 1905 metų kovotojų prieš
Rusijos
valdžią?
1905
me

Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su
von
ir
nugalėtus
lenkus
Lie

tęs kuopos komandantas. bolševikiški
diktatoriai, 1 tainėj.
tų
Lietuvos
“
kramolninkų
”
tuvos žemėse įsigyvenusius.
laikraščio prenumerata ar atskirai.
kuomet 1930 m. komunistai < ^a1.’ labiau pavergia žemės
J. Besasparis,
tarpe buvo ir Leonas PruVisi
jie
to
pat
verti,
ko
Zubuvo pradėję “revoliucija” ūkio darbininką negu priLSS 116 kp. Sekr. detų vokiečiai. Deja. lietu seika. tai ir jis yra prasi Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio"
už Braziliios “išlaisvinimą?’ vatiskas dvaras dvarininko
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
viai neturi tiek galios. Tik kaltęs prieš Matušką Rase
Paskui veikė išvien su Ge- valdomas. Šitaip maždaug,
riaus: nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus įskai
Detroitietis darbuotojas tas nereiškia, kad nepajė lų ir kodėl Bimba nesiunčia
tūlio Vargas fašistine d*- pako liberaliniai braziliecių
tyta į laikraščio prenumeratą.
tatura. Buvo San Paulo in- visuomenės sluoksniai ir C. J. Martin nupirko ir per giąs apsigint, atsilaikvt, pri- jo i Maskvą, kad Stalinas
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų,
BALF pasiuntė lietuviams valo tylėt. Tylįs gali stipti galėtų tam kramolninkui
terventorium. paskiri buvo Jos sPauda.
patarimų,
eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.
Rio de Janeiro noliciios vaBet kap. Joao “atsiker- tremtiniams gražų, naują ir išnykt: niekas jo negir- ausis isprausti ?
du ir nats luno bol«evikam«į ta.’ Jis vėl argumentuoja, I koutą. Dabar pasiskelbė iš dės nežinos, nė žodžio ne-j Kaip 1905 metais, taip ir
' dabar, patriotingieji lietukailį. Išėjus iš kalėumo “vi!-! bet taip naiviai, kad nai- Italijos lietuvis studentas A. užtars.
«
Sakoma
<as
ką
kalba
—
viai kovoja prieš Rusijos
ties kavalieriui” kapitonui v iau jau negali būti. “Ho- Petraitis, kurs dėkoja už
Keleivis
kovoja
Julio Prestes (ii išlaisvino; landi ioje užtikau daugvbę gautą paltą ir reiškia pade iškalba, sulaukia gero ar imperializmą, iie
kuri
SO. BOSTON 27. MASS.
636 E. BROADWAY.
Ki
dikta torius Vargas), io kar-i familiių. ju tarne ir kelias kos visiems Amerikos lietu- blogo. Tokia, mat. žmogaus prieš tą pačią Rusiją,
smaugė
ir
do dranga- sugrįžo i stali- lietuvių pabėgėliu, — sako viams. kurie dedasi prie dvasinė gaiė. Ji veikia tei- vii-s šimto metų
Lietuvių giamai. arba neigiamai,— žudė lietuviu tautą. Teišeinistu eiles.
t kap. Joao,— kurių kiekvie- Bendro Amerikos

' na nori emigruoti į Brazii liją veždamosi kartu po še
šias melžiamas karves. Išį pirkti laivakortes toms familijoms ir jų kalvėms,
Anglija Nacionalizuoja
Klausia Apie Atomus
brangiai apsieitų. O be kar
Rusijos užsienių reikalų vių emigruoti nesutinka nei
Anglijos darbiečių val
džia įnešė į parlamentą įs ministeris V. Molotovas sa olandai, nei lietuviai. Jiems
tatymą apie perėmimą į vi ko, jei Rusija pasakys, kiek melžiama karvė, tai tas
suomenės nuosavybę visų ji turi kariuomenės po gin pats, kas Gandhi ožka, —
gelžkelių ir tolimo susisieki klais, ‘tada Amerika ir An su jomis jie gatavi važiuoti
mo trokų linijų. Vėliau seks glija turi pasakyti, kiek ir ir į taikos konferenciją...
dar kiti įstatymai, kurių kur jos turi atominių bom Be to, reikalauja duoti
tarpe svarbiausias bus apie bų ir rakietinių ginklų. Mo joms, tuojaus pat atvažia
plieno pramonės nacionali lotovas labai mėgsta žinias vus, žemės plotus, įrankius
zaciją.
apie atomines bombas.
ir finansuoti instaliacijas.
——
1
O tą padalyti neįmanoma,
Graikijoj Karas
1
Kinijos Seimas
žinant, kad Brazilijos že
Iš šiaurinės Graikijos pra
Kinijos vadas Čankaiše mės ūkio ministerija meti
neša apie naujus mušius kas atidarė Kinijos Stei nio išlaidu samato sudaro
tarp graikų policijos ir iš giamąjį Seimą ir patiekda tiktai 3 G.”
Jugoslavijos
įsibriovusių mas seimui svarstyti naują
Galutinoje išvadoje kap.
“partizanų.’’ 600 komunis konstituciją sakė, kad jis Joao siūlo: “Geriau išda
tinių partizanų okupavo du greitu laiku turėsiąs del se linti Brazilijos dvarus braGraikijos kaimus, Mavron natvės pasitraukti iš prezi ziliečiams. bet ne ateiir Mandhalon. Graikijos dento vietos. Čankaišekas viams.
kariuomenė vyksta išvaryti turi 60 metu.
‘Keleivio” Koresp.
neprašytus svečius.

ANT RATUKŲ PER VISĄ AMERIKĄ

Iš Plataus Pasaulio

Reumatiski Skausmai

Žolės ir Šaknys

KELEIVIS. SO

Puslapis Šeštas

BOSTON

KEISTOS SKRYBĖLĖS

Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Vaiku Auklėjimas
Kas gi nenori užsiaugin- Jam bus lengviau gyventi,
ti tokius vaikus, kuriais pa- nes jau nuo pat mažens jis
tys tėvai džiaugtųsi ir visa‘bus Įpratęs apsieiti vien tik;
žmonija gėrėtųsi? Supran-su tuo, ką galima turėti.i
tama, kad visi tėvai to širdperšas ir skausmus jam
m™
trokšta. Ir reikia pasakyti, bus kur kas lengviau pergy-'
jog kiekviena motina, ne venti. Gyvenimas jo taip
žiūrint kaip ji pati auklėta. greitai neapvils.
visuomet stengiasi savo Už prasižengimą ar ne
vaikučius išauklėti, kaip paklusnumą nereikia vaikų
jai išrodo geriausia. Dau žiauriai bausti, grąsinti ar
giau reikalauti iš jos ir ne bauginti. Tas gali nupuldyt
galima. Galima tik reika- jų dvasią ir padaryti iš jų
Iauti, kad mokyklose butų bailius
įvesti kursai, kurie mokytų Niekuomet nebandykite
mergaites namų ruosos n' kudikio paklusnumą bei sevaikų auklėjimo, nes dau-!
nupirkti kyšiais ar
gelis jų nuo savo mamyčių prižadais. Nesakykit: “Jo
to neišmoksta.
nuk.
geras. taį gausi
Viena jauna motina atve-. nikelį,” ar tam panašiai,
dė pas mane savo penkių Vaikai prie to labai greitai
metų berniuką, kad aš ji pripranta ir po to jau tyčia
pasaugočiau, kuomet ji va- . neklauso, kad gauti nikelį,
žiavo pas dentistą. Palikda- Vaikas turi tėvų klausyt be
ma susirupinus tarė:
;jokio papirkimo. Jeigu vai“Tik žiūrėkite, kad jis kui buvo įsakyta ko neda
neišbėgtų laukan. Jis ne ryti, nes bus nubaustas, o
pratęs vienas be manęs, tai jis vistiek neklausė ir savo
nepaklusnu
gali susižeisti...”
. padarė,
.. . tai
.. .už ...
,
..
a - ma jį būtinai reikia nubausžinau kad" uFtT^'biio-“''^ ** Prižadėjai koki
zmau, kad tūli te a, j nors atlyginimą už jo gedarni, kad jų vaikai nesusi- rumą aP pakl«snumį gtai
žeistų, neleidžia jiems lau tą prižadą irgi turi išpildy
ke žaisti su kitais vaikais. ti.
Be abejo, ta jų baimė nėra
be priežasties, nes šiais au Šitaip mokinamas vaikas
tomobilių laikais, daugelis visuomet klausys tėvų ir
vaikų būna netik sužeisti, gerbs jų žodį, nes žinos,
bet ir užmušti. Dar kiti tė kad ką tėvai pasakė, tai
vai neleidžia savo vaikams taip ir bus. Podraug tas ir
žaisti su kitais ir del to, vaiką pripratins laikytis
kad neišmoktų kokių ne duoto žodžio. Tai yra labai
gražių žodžių ar nepadorių garbinga ir pagirtina.
elgesių. Tokie tėvai tikrai
Ne papirkimais, gtąsinifnano, kad jie protingai ei-1 mais ir bereikalingais baugiasi ir gerai savo vaikus)ginimais galima gerai vaiauklėja. Bet jie klysta. Jie;kus išmolanti, bet teisingunesupranta, kad jaunuolių I mu ir disciplina. Taio išatskyrimas nuo kitų vaikų auklėtais vaikais netik te
gali padaryt daugiau žalos. vai didžiuosis. bet ir sve
negu kelių blogų žodžių iš timi juos girs ir gėrėsis.
mokimas.
Kapse.
Vaikui reikia draugauti
ir žaisti su kitais vaikais.
Tas jį išmokina savistovu Nebijok, Širduže
mo ir iniciatyvos. Draugau
damas ir žaisdamas su kai šaltas vėjas blaškos
mynų vaikais, jis išmoks po miškus ir sodus,
kaip gyventi su jais. Tas kur tik nepažiūriu—
bus jam labai reikalinga reginys nuobodus.
pradėjus eit mokyklon. Vai
kas, kuris iki penkių ar še žiuriu į kalnelį—
šių metų auga vienas sau. niukso ten rugienos,
be kitų vaikų draugijos, liūdi ten berželis,
pasidaro nedrąsus ir net liūdi vienui vienas.
bailus. Nemokėdamas su ki
tais vaikais gražiai taikoj
Pilkas laukas stovi
žaisti, jis nuolatos bėga visas nutuštėjęs,
mamai skųstis ir dažnai o po jo tuštynes
verkšlena. Toks auklėjimas blaškos šaltas vėjas...
gali
• • atsiliepti visam jo amZ1U1.

Taigi, prie kiekvienos
progos leiskite vaikams
žaisti lauke ant saulės ir
tyro oro, kartu su kitais
vaikais. Jie bus ne tik svei
kesni, bet išmoks draugiš
kumo, įsigys drąsos ir sa
vistovumo.
Be to, nuo pat kūdikystės
reikia vaiką pratinti apsiei
ti be tūlų daiktų. Jį reikia
mokyti suprasti, jog jis ne
gali gauti viską, ką tik pa
mato ar panori. Geriausia
yra vaiką pratinti ne vien
tik imti. bet ir kitiems duo
ti, ką jis turi. Labai pagir
tinas paprotys dalintis su
kitais vaikais žaislais, saldainėmis ir kitais daikte
liais. Iš pradžių jis gal ir
nesupras kodėl taip reikia
daryti, bet jis tuoj pama
tys, jog tas pradžiugina ki
tus vaikus ir iššaukia pagy
rimą nuo suaugusių. Vai
kams labai patinka, kuo
met juos pagiria tėvai ar
kiti suaugę žmonės, todėl
jie ir stengiasi atkartoti tą,
už ką gavo pagyrimą.
Taip
išauklėto_ vaiko
_
____
___ __at
eitis bus daug laimingesnė,
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Keleivio’’ Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo.
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti j kelias dienas visų veislių
gyvūnus, kūne gyvena išsimėtę po
\.sų že :iės kamuolj* Kaip jis ga
lėjo tuos gyvūnus prastoj sa .o arj sutalpinti? iš kur ėmėsi tiek
vandens. I ad visij žemą apsemtų?
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip
iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras
ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis
lių žmonės? šitie ir šimtai kitų
klausimų, j kuriuos negali atsakyti
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ......................................... 25c.

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
•oriai, atšaus nepagalvojęs zmogua.
iet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
:mogu» silpsta? Jr delko vienas mai
tas duoda daugiau spėkų, kitas inadau ? Dėlko žmogui reinia cukraus,
iruskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
lei jam reikia riebalų ? šituos klausi
nius suprasi tiktai iš šios knygutė*.
?arašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

• I

E TIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
J-ras r. Matulaitis. Antra, perziurša ir papildyta laida. Kaina .. 23c.

\UKG1 VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
įmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klauūmą aiškina garsuis Vokietijos ao.-ialdemokratų teoretikas Kari KautaTABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau <y. Kaina ................................. 10c.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa KAIP SENOVĖS ŽMONES f’EliS:STATYDAVO SAV Ž23CĘ
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
1909 m., pusL 63......................... 25c.
Laūai (domus senovės filosofu dseidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
SOCIALIZMO TEORIJA.
augelį autorių parašė Iksas. Antra
dalis yra: '‘išvirkščias nioSis veikalas trumpais ir aiškiais mygulės
ar'»a Kaip Atsirado katb-js.’*
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi -.sias
‘ara.šė Z. Aleksa.
draugijos formos, ir kodėl turės būti •0
pusi.......................................... 13c.
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI
OŽLAN BAMBOS SrYClAl.
Tragedija trijuose aktuose. VeiLr kitos fonės. Baugiau juokų, De
<alas perstato nužudymą caro A’ek- jų Amerikoj munšaino. Šioje knygo
undro 11. Labai puikus ir r.esun- je telpa net 72 “Ozian bambu* apy
iai scenoj perstatomas veikalas. Is •iai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris
Įso reikalaujamos tik 2» ypatos.
.iaki straipsniukai ir juosai. Antra
-to. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c. pagerinta laida. Kaina ............. 2£r

R ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO 21EDA5.

aRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
Irusiai kritikuoja Romos Katalikų
bažnyčios autoritetą ir faktais paro!o, kad jis nėra joks Kristaus viej ninkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

Čia yra parodyti keli naujosios mados skrybėlių pavyzdžiai. Negražiausis iš jų yra viršutiniame kampe, rusiško motyvo gopturas.

Pirmutinės Kalėdų i
Dovanos

Rudeni Ant Kapų
I pakastą kapą, apsuptą beržų,
Papuoštą vainiko gyvųjų gėlių,
Nespaudžiamą kryžiaus iš kieto akmens,
Žvelgiu, sužavėtas rudens.

Ir ketunos krtoo apysakos: (lt Nnužaitikintia Vyras, (2) žjdinti Girta.
13 • Klaida; (4, Korekta. Jose nurv
dotr.a kaip žmonės paika: tiki ) vuso
kiną prietaras, burtus ir tt......... i be

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami uvaigiaOKIUS DIEVUS ŽMONES
Darnieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada aun
JAKB1NO SENOVĖJE?
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Panašios knygos lietuvių kalboj* oerskaityti šitą knygutę. Kaina lik
ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- I
aus dievus garbino senovės indai be j EILĖS IR STRAIPSNIAI,
•njonai, egiptėnai, chaldai, asyrai i
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė*,
ietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
/ai vadinosi, kur jie gyveno ir ko daugybe straipsnių, juokų ir tt.
Kius jie santikius su žmonėmis ture Puikiai iliustruot*. Kaina
SOCIALIZMAI IR RELIGUA.
,o. Knyga stamti ir labai užimanti,
lai yra tikra tikėjimų istorija. 51.0<
Labai įdomi Knygutė šituo svarbia
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekMATERIALISTIŠKAS
nas katalikas ir socialistas. Parašė
E- Vandervelde, vertė Vardur.as.
(STORUOS SUPRATIMAS.
Kaina .......................................... 10c.

Uoli šio skyriaus rėmėja
ir sandarbininkė. drg. B.
Si knygelė aiškina proletariato fi
Gurskienė iš Chicagos, pri
b Zofijos mokslą. Jei nori žinoti, kai MONOLOGAI IR
Apklodami
žiemai
tyliuosius
kapus,
siuntė S10. Ji užmokėjo už'
gimdo pasaulyje įvairiausius nuori DEKLAMACIJOS.
Liūs, tai perskaityk šitą knygelę
Beržai baltarubiai jau barsto lapus.
savo prenumeratą, užsisa
knygoje telpa daugybe nau
Kalba labai lengva. Knyga protau jų,Sieję
labai gražių ir juokingų roono.o
Ir rudenio vėjas vis baras piktai,
jantiems darbininkams neapuikė kalendorių ir keletą ki
ir deklamacijų. Visokios temo
t uojama. Kaina ....................... 28c gų
Kad kliudo skraidyti kapai.
darbininkiškos,
revoliucionieriai.>•
tų knygų, ir ta pačia pro
tautiškos, humoristiškos t» laisvam*
Aga
—. užrašė ‘"Keleivi* ir kaničkr.t. Visas akaaibios. visos gero*
rrrrovvTVTrrrrrrrrsY ri
Dangui apsiniaukęs, bet driovisi lyt.
Tinka visokiems apvaik-šėjojimairu.
lendorių kaip Kalėdų do-.
baliams, koncertams ir tt. Anira pa
Lyg durstančiai gamtai bijotų kliudyt
vaną savo dukters vyro mo-'
gerinta laida. Kama .................
Gerėti?, kol baltas sniegelis žiemos
tinai, p. Nelei Prokupier.ei,
KUNIGŲ CELIBATAS
Dar lovos minkštos nepaklos. ir “Keleivį” metams savo
Si knygelė parodo kodėl Romo.
draugei. Veronikai Orinčiepopiežiaus kunigai nes:pačiuoįa čia
išaiškinta visa jų beoatystės isterija
Geriausia dovana yra
I paprastą kapą vargdienio žmogaus
nei, taipgi kaip dovaną Ka
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijot
ta, kuri visuomet nau
Žvelgiu sugraudintas ir skausmo gilaus
nupuolimas. S a knyga turėtų per
lėdoms.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ii
ja ir draugo vertina
Apimtas, beržo pasirėmęs, verkiu.
Tai yra pagirtinas dar
j jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
(terįs, dukteris ir mylimosios nepa
bas. nes negali būt geresnė
Ir ašaros byr’ ant gėlių.
ma.
pultų į tokią kunigų globą Parašė
dovana kaip laikraštis! Per
Tokia lovana yra tik
Įkun. Geo. Townsend Fox. P. P. so
lietuvino Ferdinand de Samogitia
Verkiu ir jaunystės blogai praleistos,
ištisus metus jis lanko jūsų
viena—geras laikraš
Kaina ......................................... 23c
draugų namus, nešdamas
Ir krintančių lapų, ir grožio gamtos,
tis. Ji visuomet nauja.
KODĖL A5 NETIKIU
visokias žinias, straipsnius
Ir saulės skaistutės šiltų spindulių,
Užrašyk savo draugui
J
DIEVĄ?
ir šiaip pasiskaitymus. Per
Ir savo svajonių gražių...
“Keleivį.” Tegul jis
Laisvamanis
čia pasako, k>>dėl j*
ištisus metus Maikis su Tė
i negali tikėti. Pilna argumentų kurt*
lanko jį per 52 savai
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
vu linksmina skaitytoją sa
Vaidilos Ainis.
tes į metus.
29»
knygutės
vo diskusijomis.
Kas savaitę ‘Keleivis’
Ta pačia proga draugė kakofonija. Bet moteris vis
KUR MUSŲ BOČIAI
Išžudęs
visą
šeimyną,
jam
teiks naujų žinių
Barbora Gurskienė sveiki stovėjo prieš busą ir nesi
GYVENO?
jaunas žmogžudys nuėjo į
ir primins aukotoją.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
na visas Barboras jų vardo traukė iš vietos.
teatrą.
Išėjęs
iš
teatro
nuė

! nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
dienoje.
Kos kas “Keleivis”
visai atmeta. Mokslas mano. kad
Pagaliau pribuvo polici- jo policijon ir pasisakė ką
(žmonijos lopšinė buvo šiaurėje, fr ikainuoja
tik
$2.50
ia ir susirinko didelė minia padaręs. Policija nuvyko į
knyga parodo, kodėl taip manoma
metams. Po Naujų
i Labai įdomus ir pamokinantis
KAIP JI PROTESTAVO žmonių. Išsivystė ginčai. Snyderių farmą ir rado tris
Į skaitymas-. Kaina ..................... 2S»
Metų bus jau $3.00.
PRIEŠ BUŠĄ
Vieni stojo už moterį, kiti lavonus. Kiekvienas buvo
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
už buso vežiką. Tarp to peršautas per galvą.
Vieno akto vaizdelis ir m< r.olo“
KELEIVIS
”
Worcestervje man teko triukšmo moteris pasitrau
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
Jaunas galvažudys dabai
636 Broadway,
tuvaitė. So. Boston, Mass.
matyti šitokį kurjozą. Prie kė į šalį ir dingo nieko ne sėdi uždarytas kalėjime.
Ko gi tu taip tyli,
1914 m.., pusi. 23...................... 10c.
So. Boston 27, Mass.
stulpo, ties kuriuo sustoja pastebėta.
tu. mano širduže?
“Keleivis,” 636 Bro*dw«y,
busai, stovėjo moteris pir
Nemazgok Kiaušinių
Ar bijai kad šaltas
Soath Boston,
kiniais apsikrovusi. -Ji lau
JLUL3
vėjas smarkiai ūžia?
VAIKAS
IŠŽUDĖ
ŠEI

Jei
norite
kiaušinius
lai

kė buso. Praėjo vienas buMYNĄ IR NUĖJO
kyti kelias dienas savo šal
sas,
praėjo antras ir tre
Ar bijai kad viena,
TEATRAN
dytuve, jų nereikia mazgo
čias, bet nei vienas nesu
kaip ir tas berželis,
ti. Kiaušiniai turi savo ke
stojo, nes visi buvo prisi
tujei nepaliktum
Rockvillės
miestely,
Ma

vale natūralinę apsaugą,
kimšę žmonių.
vidury naktelės?
»
Moteris išrodė nuvargus ryland valstijoj, buvo šiur pavydale plonutės filmos.
ir nerami. Keleivių prisirin pulingas atsitikimas. Ketu kuri saugo kiaušinį nuo oro
Niekai, nebijoki!
ko daugiau. Pagaliau atėjo riolikos metų amžiaus Sny ir drėgmės. Jei kaiušinį nu
Visa, ką turėjai,
ketvirtas busas ir sustojo. derių vaikas vieną vakarą mazgosi, ta plonutė žievelė
jau senai išplėšė
Žmonės pradėjo lipti į vi valkiojosi per naktį. Kai nusimazgoja ir oras priei
šalti šiaurės vėjai...
rytmetyje jis sugrįžo, na na prie kiaušinio, delko jis
į dų. Jų eilėn atsistojo ir ta miškiai pradėjo jį barti. Ir greičiau
suges. Tokį pata
moteris su savo pirkiniais.
Tau tiktai betiko
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS
barnis
tęsėsi
ilgai.
Vaikas,
rimą
duoda
G. E. laborato
Bet vos tik ji pastatė savo
dainos tavo vienos,
neteko
kantrybės,
paėmė
rijos
mokslininkai.
koją ant buso palaiptės,
kai berželis liūdnos,
IR BALADOS.
tėvo šautuvą ir ėmė šaudy-Į
motormanas sušuko:
pilkos kai rugienos...
Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų,
“That’s ali ’ Can't take ti. Nušovė tėvą, motiną ir; Meilė galinga, kaip mir
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
12 metų seserį
tis, — pasakė Salemonas.
any more!”
Nieks jų neatims tau,
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Ir buso durys užsidarė
nebijok, širduže...
DARBO VALANDAS.
prieš
ją.
Lai sau blaškos vėjas,
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:
Moteris tada išėjo ant
Didysis Lietuviškas
lai sau sveikas ūžia.
TAUTIŠKOS* ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
kelio,
atsistojo
tiesiai
prieš,
SAPNININKAS
TIKRAI GRASU IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
(
Kazys Rinkis. busą ir atsisakė trauktis.
Nauja. Tiri 300 puslapių knyga,
Popieriniais apdarais $1.00
Motormanas ir triubija i”
kurioje yra išaiškint* daugiau
kaip
5000
sapnų
Audimo apdarais $1.25
skambina, bet moteris sto-į
Naatatyta kaina yra $2.00. bet
Kiekviena*
terštą
pafMMI cav« kaygyną
knycyr minėta knyga.
Rubarbas sutvirtina pa vi ir stovi.
“Keleivio” skaitytojams tik $1.00
Kiek r ienas nuaipirkųa tą kaygą pasidžiaugs. Fiaigus fcertauMla
laidus vidurius. Vaistinėse Sustojo visas trafikas.
Užsakymus adresuokit taip:
dust “Money Orderta.“ Popierinius galima siųsti ti.-> og papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio'' ad
galima gauti jo ekstrakto: Automobilių ir trokų virti-:
KELEIVIS
res* ir nepamirškit priHpyt oš3 centus markę.
Tincture of Rhubarb. Vie- nė išsitiesė per mylią su
636 Broadnay, So. Boston 27,
“KELEIVIS”
Maaa.
nas šaukštukas su vandeniu viršum. Visi pradėjo triu
636 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASSkas 3 ar 4 valandas.
byti. Pasidarė neapsakoma

Dovana

SIELOS
BALSAI

OT KNYGA!

*
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KELEIVIS, SO. BOSTON

tikoje siekia iki 90 laipsnių' tikrai niekas negyvena? Ar LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
žemiau nulio pagal Fahren-1 nėra ten žemėje kokių nors!
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
heit. Tokiame šaltyje dargi turtų? Tokie klausimai pra-j
** _
-------------šiaurės ir šaltųjų pietų gy- deda įdomauti žmones.
(Ištraukos)
į tų — operos ir dramos. DraJ. S. ventojai pingvinui negali
Amerikoje
Antarktika Pajieškomi čia asmeny* malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš
-----------------iškęsti. Todėl Antarktį kos buvo išgarsėjusi 1928-29
Manau, Keleivio skaitytojams
jau pastatė A. Ruko
kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
A
1*1
j plotuose niekas negyvena, metais, kada keturi laivai,
bus žingeidžios žemiau tel-!P>sę “Bubulis ir Dundulis,”
jų pajieško ir iš kur.
ZA
KITOjzo
,
niekas
ten
nekasu
anglies
vedami
admirolo
Byrd,
bupančios ištraukos iš laiško'0 opera ruošiasi, jau baigia
4
****4X1
r
!
nei
uran
j
umo
,
kur
o.
spėjavo
nuvykę
i
tą
šaltą
žemę
Jono Kardelio, buv. vyriausio1 statyti “Sevilijos Kirpėją,”!
Pyragas Simonas, gyv. Pittsbur- turėję giminių šakių apsk.
! ma, ten yra.
ją ištirti. Admirolo Byrd ghe."
Lietuvos žinių redaktoriaus, o kuris P° mėnesio (laiškasį
--------Į Tonkunienė (Osvaldaitė) Jieva, iš
Radzevičius Adomas, sūnūs Ado-' Garloavos vai., Kauno apsk.
Antarktikos
žemė
via
dityrinėjimai
davė
daug
meLiet. žinias nemažai ameri- tašytas spalių 20.—J. S.) I Keturi tukstanč Ameri-.
.
_ X T*
« _ __ I
I ■, v •
11*
•
mo, Gelvonių’vai., Ukmergės apsk. j Traknienė (Ambrozaitytė) Marė
kiečių lietuvių prenumeravo, turos susilaukti premjeros.} kos kareivių vyksta į “Ant-Į dėlė. Visas jos-plotas yra džiagos mokslui apie tą Radzevičius Jonas, sūnūs Felikso,• Pranciška,
Pumpėnų, Biržų apsk., gyvenęs! ubelienė (Daknytė), Lygumų vai.,
skaitė ir platino. Kaip žinome, Kostiumai, padedant BAL-iarktiką” daryti
kariškus į tiek didelis, _katip : treč- mažai žinomą žemę. Ir da- išBrooklyne.
Šiaulių apsk.
L. ž. leido Varpo bendrovė, Fui, jau baigiami siūti, lie pratimus šaltame klimate, i daliai visos Europ< .s, arba į bar, kada tūkstančiai vyrų Raško (Račka) Juozas ir mirusio-} Vadakojis (Muller) Izidorius (Jaapsk.,
prie kurios mes daug esame ka dar dekoracijos. Beje,
prisidėję pirkdami Varpo ben mums trūksta gaidų — šios
kolas
drovės akcijas tuoj po pirmo operos klavyro su rečitaty
Jadvyjo pasaulinio karo, kada jau vais, bet gal kaip nors gau
'hieagoj
Valaitis Jonas, Keturvalakių vai.,
vokiečiai išsinešdino iš Lietu sim iš Londono. Ruoštumės džiosios valstybės neperstos negalima gyventi. Antark- tas. Apie Antarktiką dabar siaubų apsk?’
Juodupės vai. Vilkaviškio apsk., gyv. Clevelande.
vos ir Lietuvos laisva spauda, prie kitų operų, bet be savintis Antarktikos plotų, tikoje yra aukšti kalnai, o išgirsime dar daugiau viso- Rinkevičius* jonas*’ >sūnūs Antano, Valterienė (Radveikytė) Elzbieta,
Kvėdarnos, Tauragės apsk.
nesenai skelbė, visa žemė ten yra plačios kių naujienų. O jei pasi- iš Miroslavo (Slabados) vai., Seinų iš Vaškelis
laikraščiai atgimė.
žinome BALFo paramos sunku ką Amerika
Jurgis, Užpalių '.ai., Ute
(Alytaus) apsk.
padaryti...
kad
Antarktikos
kad
dideli
Antarktikos
plo

aukštumos.
nuo
<
jjoO
iki
tvirtintu
taipgi labai gerai, jog Lietu
Rudinkaitis Joseph, gyv. Scrantone nos apsk., išvykęs iš Petrapilio, gyv.
priklauso Amerikai. 10,000 pėdų aukštumo.
žemėse yra uraniumo rudų, Rutkauskas Boleslovas, Gudžiūnų Detroite.
Į Ameriką jau visai iš tai
vos žinios, valstiečiu liaudiVelža. Kazys ir Stasys.
vai., Kėdainių apsk., gyv. Chicagoje.
Antarktikos vardas paei iš kurių dirbama atominės Sadonis Juozas, sūnūs Juozo, iš | Vilkaičiai, kilę ar turėję giminių
ninku vadai, priglaudė ir mai-| vyksta Dr. K. Grinius ir Francija dar 1938 metais
i Vilkaviškio apsk.
vai.
tino keliolika dabartinių Lie-'Dr. J. Pajaujis (sena tauti- paskelbė tokį pat pasisavi na iš “Arktikos” ir reiškia bombos, tada ta šaltoji že- Žiežmarių
Sasnauskas Kazys, ir jo broliai,! Vilkas Juozas, šilsodės km., Gra
tuvos kvislingų (a la Jonas'ninku sufašistėjusių Vieny- nimą ir “prijungė” prie žemę, kuri guli prieš “Ark- mė pasidarytų ne tik garsi, broliai Antaninos.
žiškių vai., gyv. Brooklyne, laiva
korčių agentas.
tiką,
”
arba
prieš
šiaurę.
’
Saulėnas
Andrius,
Onuškio
vai.,
Francijos
imperijos
kelis
bet
ir
labai
svarbi.
bė
nesenai
rašė,
jog
Dr.
Pa
šimkus ir kt.), kurie prisimei
Vitkauskas Adomas.
Trakų aps., gyv. Bostone.
J.
Š.
šimtus
tūkstančių
kvadrati

Arktika, tiesiog išvertus,
lindami Stalinui kuogreičiau- jauju niekas nebesirūpina:
Vizgirdas Ona, gyv. Chicagoje.
Savickas Antanas, gyv. Botanic
Zablauskienė < Krissėiokaitytė) Ju
Philadelphijoj.
siai užsmaugė Lietuvos ži nebeturįs jokių iš Amerikos nių kilometrų žemės Ant- reiškia “Grįžulo žemę,” ar F. H. LaGUARDIA PASI Avė.,
zė, išvykusi iš Kauno 193b m.
Seba Jonas, gyv. Detroite
TRAUKIA IŠ UNRRA
nias, Lietuvos Ūkininką ir pa finansinių liudymų - affi- arktikoj. Panašiai daro ir ba žemė gulinti šiaurėje.
Zableckų šeima.
Senkus Vincas, Alvito vai, ir Ade
Zamblauskas, Juozas, Rapolas ir
lė
ir
Ona
Senkiutės,
gimusios
Ame

Anglija,
kuri
irgi
sako,
kad
Graikų
kalboje
Grįžulo
Ra

čią Varpo b-vę. Apie Varpo davitų’ niekas nebeišpirko
Vaclovas, sūnus Juozo, gyvenę Alo
rikoje.
Buvęs
New
Yorko
majo

Antarktikos
dalis
jai
pri

tų žvaigždynas, kurs ran
b-vę mes nieko nebegirdime laivakorčių, ir kitokių šmei
vės vai., Alytaus apsk., grįžo Ame
Simonavičienė (Krikščiokaitytė)
dasi šiaurėje dangaus daly ras ir dabartinis UNRRA Kotryna, Jurbarko vai., Raseinių ap. rikon apie 1931-34 m.
iš bolševikiškos spaudos ir y- žtų prirašė. — J. S.). Abu klauso.
Zarembaitė, Traku apsk.
Skirstimienė, Krosnos vai., Ma
Kas tai yra ta Antarkti je, vadinasi “arėtos.” Pagal direktorius F. H. LaGuar riampolės
pač apie Varpo modernišką jau pereinamuosiuose lage
Zavistauskas. Vincas ir Kotryna,
apsk.
Stančikaitė Valesė, gimus Ameri Mariampolės apsk.
riuose laukia eilės į laivą ka. kurią visi savinasi? tą žvaigždyną ir visi šiau dia pasitraukia iš UNRRA koje,
spaustuvę.
Zelenkauskaitė Stefanija, duktė
gyv. New Yorke.
Antarktika yra ištisas kon rės plotai buvo pavadinti direktoriaus pareigu nuo Stančikas
(J. S., laiško gavėjas). sėsti.
Adomas, Trakų apsk. I Mykolo, iš Pasvalio.
Zimnickaitė Kristina. Kūčių kaim.,
Virbickų giminaitis,
Musų gyvenimas čia die tinentas žemės aplink pie “Arktika,” o žemė. gulinti gruodžio 10 d. LaGuardia Stankevičius,
Panevėžio apsk.
apsk.
Tamsta esi pirmasis, ku na po dienai eina sunkyn. tinį žemės poliusą. Dauge ^riešingoj pusei nuo Arkti sako, jo pasitraukimas yra Trakų
Stankūnai, Vilkijos vai., Kauno i Zinkevičienė. < Vir'ralait '•) Elena,
; gyv. Baltimorėj.
ris atsiliepei Į mano Nau Vokiečių neapykanta “aus- lis keliauninkų aplankė tą kos. gavo pavadinimą ‘‘Ant tik formalumas, nes iis iau apsk., broliai Juozo.
Žebrauskienė Natalija, gyv. ScranStepanauskas,
Jonas
ir
Kazys,
iš
senai painformavo UNRRA Bartininkų vai., Vilkaviškio apsk. ton.
jienose skelbimą. Aš ban lenderiams” vis auga. Jie žemę, franeuzai, anglai, a- arktika.’’
Pa.
Juozas ir Pijus, Mariampo
džiau rašyti Sandarai ir nori mus išgyventi, reikia merikiečiai ir kitų tautų ty
Dabar keli tūkstančiai tarybą, kad jis nebebus tos Stukonis Juozas, Baisogalos vai., lėsŽitkus,
apsk.
apsk., gyv. Worcester.
priešakyje. Kėdainių
Naujienoms, bet nežinau ar jieškoti kitur vietos... Išgy rinėtojai tyrinėjo tą žemę, musų jaunų vyrų vyksta į tą organizacijos
Jieškomieji ar apie juos žinantie
Šurma Vincas, Gražiškių valse.,
UNRRA Vilkaviškio apsk.
ji maloniai prašomi atsilieoti:
mano rašiniai pasiekė Ame venau dvi okupacijas ir maždaug nustatė ios ploto negyvenamą šaltą žemę da Jo vietininkas
Šimkienė (Stygaitė) Domicėlė, iš i Consulate General of l.ithuania.
rikos krantus ... Priežasčių, daug patyriau. Prie rusų ' dydį, bet niekas iš tų ke ryti kariškus pratimus, ste priešakyje bus Amerikos Veliuonos,
Kauno apsk., jos vyras} 41 W. 82nd S.t, \'ew York 24, N. Y.
del kurių anksčiau nesusi buvau Lietuvos Valstybės liauninkų nepasiliko Ant- bėti ginklų ir mašinų veiki generolas L. W Rooks iš Charles.
Šimkūnaitės, Anelė ir Zosė-Domi-,
Pakalbink biznierius pasiekiau su Amerika, yra Filharmonijos direktorium, arktikoje gyventi. Antark- mą šaltame ore. Kartu su Seattle, Wash.
celė, dukterys Jonos, Kovarsko vai.,i • i n.- uv , •
.
r
Ukmergės apsk., gyv. New Yorke. 1 Siskelbti
Keleivyje,
pa*
daug. Karo metu tai pada kurią suorganizavau ir iš tikoje yra labai šalta. Že-įtuo Antarktika pradeda vis
Švedienė (Kailiunaitė) Petronė, Įgarsinti savo biznį tarp lieryti nebuvo Įmanoma. Ka auginau. Vokiečiai ją užda mė ten padengta storu ledo' labiau išgarsėti. Kas vra toRemkit biznierius, kurie gyv.
Chicagoje.
'tuviu
rui pasibaigus, prasidėjo ki rė. Prie Vokiečių turėjau sluoksniu. Speigai Anark- je šaltoje žemėje? Ar ten skelbiasi “Keleivyje.”
autkus, Juozas ir Pranas, kilę ar
ti suvaržymai... Aš gyvenau būti Vilniaus miešto metriFreiburge, francuzų zonoj. Įkinės apylinkės vedėju, bet
Pradžioj visas susisiekimas!greit ištrėmė i Vokietiją,
buvo nutrukęs - keliai iš-! Freib
mus subombar.(
ardyti, tiltai sugriauti ; pas-j davo 15^.^ išIindan
to nebuvo. O aš dar buvau ir be marškinių ir be aki
koją nusilaužęs ir 3 mėne nių; griuvėsiuose liko ir ra
sius išgulėjau ligoninėj. O- šomoji mašinėlė, o žmonos
ficialiai rašyti į užsienius
gaidos. Ypač gaila
V ažiuo ja daugiau žmonių
mums leista tiktai šiemet L/L.,?.
Kursis nsikiln 80.9% HUO 1941
netunskųjy
gaidų,
kūnų
A. v _
_
vasarą.
ms neisiaiKyciau
dabar niekur negalima gau
daugiau brangesnio kuro.
Iš viso, po šio karo gy ti...
BIZNIO, jei išlaidos
venimas Europoje nenori
Jonas Kardelis.
butų didesnės
Medžiaga ir kiti daiktai.. Kainuoja “EL” 74.5% daugiau
tvarkytis. Neatrodo, kad jis; .
už pajamas!
eitų į normalias sąlygas. Ip Frįrašas:
k
negu 1941.
Oi,
oi!
mes, tremtiniai, tunom čia.
Kardeliui, Pronskui ir
samdo daugiau žmonių
$2,000.000
kaip nereikalingas balastas, Pajaujui buvau užsakęs
I A/i/os pakilo 73.5% nuo 1941
sunkinąs bet kokią raidą... i CARE siuntinius. Pronskus
NUOSTOLIŲ
V
Aukštesnėm algom!
Taigi, nenuostabu bus, kadi j? lapkr. 2 d. rašo: “Kardeper 10 mėnesių!
ir aš iš to visuotino chaoso Į “s Jaukia ir nesulaukia
V
Pajamos irgi pakilo! Nuo 1941 j°s p^*1® 42%, nes “EL
negaliu išnirti. Aš ypatin-; CARE siuntinio, visą bėdą
gai ir nesistengiau, vis ne-;?urn^a Amerikos streikuoJ §7
veža daugiau žmonių.
norėjau išsiskirti iš tos ma- jantiems jurininkams, bet
sės, su kuria likimas mane streikas pasibaigė, o dar
■lIa
BET nuo 1944 išlaidos pralenkia pajamas.
atbloškė į Europos vaka- siuntimo nėr. Mano mergaiPer pirmą 10 mėnesių šįmet “EL” turėjo $2,285,315.01
! rus. (Aš Kardeliui, mat, tės (t. v. Pronskaus.—J. S.)
nuostoliu.
buvau rašęs, kad jis mėgin- *ai J08 ir,
eidamos ir
tų atvažiuoti pas mus ir nu- sapne apie tą siuntinį tik
rodžiau atatinkamą biurą, tesvajoja ir tekalba,
bet jis gyvena dabar franTik mažas pavyzdys, kaip
80.9' 7 daugiau
euzų zonoje, o tas biuras tremtiniai laukia musų pa
Jie negali veikt
Laimė, kad
už kurą! Net ir
veikia tik amerikiečių zo- ramos. Taigi, kas tik turite
mes neturim
su tokiais
drapanų
kainos
noje; persikelti iš vienos į pažįstamų ir giminiu Vokietokių išlaidų! y
Mus
vaikai
nuostoliais
kitą zoną labai sunku, tie- tijoje. Francijoje, Italijoje,
tiek nepakilo!
ilgai
vis
da
nuvažiuos
siog nebegalima.—J. S.). pasiuskit dovanų-siuntinių.
mokyklos už
Mes čia (Detmoide) esą- Prieinamiausią, tai CARE
NIKELI!
me suburę du burius artis-! siuntiniai.

Laiškas iš Vokietijos

Kas malonėtumėt susirašyti su Pronskum ir Kardeliu, tai adresus gausite Keleivio redakcijoje.

Kodėl VISI* ferai ant ”El” TURI būt 10c...

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ISTORIJA
SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rubežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius.
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.................................................................................................

$1.00

KELEIVIS

636 Bmadway,

So. Boston. Mass.

statymas reikalauja, kad ELEVATED TARA BOS GLOBĖJAI
nustatyto tokią važiavimo kainą, kokia duotų gana pajamų
išlaidoms apmokėt. (The Public Control Act, Spėriai Acts of
1918. ( Kapt. 159. Sec. 6.) Kad padengti padidėjusias išlaidas,
Boston Elevated Railway skelbia—

J
Tikrai

‘EL” išlaidos
PAKILO!

10c FERĄ VISIEMS KELEIVIAMS
PRADEDANT SUBATA, 14 GRUODŽIO
Išimtis—ši permaina neliečia 5 centų tikėtų mokiniams
•EL” FĖRAI, KARTU IR MOKINIŲ TIKĖTAI.
TURI TRANSFERŲ TEISĘ

Boston ELevateo Railway __
0 pajamos tiek
nepakilo, nes
F£RAI LIEKA
TIE PATYS

i

...
Ir, tikėk man,
išlaidos eina
VIS AUKŠTYN!

KELEIVIS, SO. BOSTON

Putlapit Aštunta*

ruj-:—?==^—■

LIETUVAI REMTI DRAU-’
GIJA REMIA VAJŲ
j

Vietines Žinios

i

.

Nr. 49, Gruodžio 4 d., 1946
•

Staiga Atėjo Žiemos
šalčiai

AUTOMOBILIS BEKOJUI VYRUI

Lietuvai Remti Draugijos
Bostono skyrius rengia sau• sio 12 d. savo metinę va
karienę, kuri įvyks L. Pi
liečių Draugijos svetainėje.
Visos organizacijos prašo
mos tą dieną nedaryti kitų
parengimų, kad nepaken
kus L. R. Draugijos paren
gimui. Visas pelnas iš va
karienės eis Lietuvos vada
vimo reikalams.

Sukels $1,000 A. L. Tary
Bostonas ir apylinkės, po
labai gražaus rudens, šią
bai, Rengia Vakarienę

Masinis Lietuvių Mitingas
Gerai Pavyko
Kalbėjo Dr. B. Kazlauskas. Vajaus Pradžiai Sukelta
$700, Mitingas Praėjo po Obalsiu “Lietuva Dar Nežuvo“

Praeitą sekmadieni So. Šį Sekmadienį Susitiksime
Smagioj Vakarienėj
Bostono lietuviai buvo gau
siai susirinkę i Municipalj
Šį sekmadienį, gruodžio
svetainę paklausyti Di B.
Kazlausko prakalbu. Kai- 8 d., kaip šešios valandos

L. Remti Draugijos
Vakarienė

savaitę susilaukė pirmųjų
Lietuvai Remti Draugi šių metų šalčių. Žiema at
jos Bostono skyrius savo ėjo su šaltu vėju ir sniegu.
susirinkime lapkričio 9 d., Bostono apylinkės keliai
nutarė visomis pastangomis pirmadienį ir antradienį
dėtis į Amerikos Lietuvių buvo padengti ledu. Kelia
Tarybos paskelbtą vajų. vimas tokiais keliais labai
Nutarta sukelti vajui vieną, vargingas ir pavojingas
tūkstantį dolerių. Rėmėjai
Staiga Mirė Mykolas
savanoriai jau pradėjo au
Dagys
koti vajaus reikalui pini
gus: Anelė ir Juozas JaSekmadienį, lapkričio 24
nuškevičiai aukavo $10, Ignas Mažutaitis — $20; Sil- d., savo bute staiga mirė
vestras Zaveskas — $25; bostonietis, Mykolas Dagys.

Valdyba.
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.

pergyvenimus iš svetimų o- tinė vakarienė. Rengia so- viai paremtų šitą labai sutaupų ir kitokio turto,
kupacijų Lietuvoje. Jis pla cialistai ir L. Darbininkų svarbų darbą. Visas Jūsų Artimų giminių nepaliko
čiau apsistojo ties rusų o- Draugija. Šeimininkės žada i Kalėdoms skilias dovanas
Difterija Plinta Musų
kupacija musų senojoj tė pavaišinti svečius gardžio- padarykit Lietuvos AtvadaValstijoj
Karo veteranams, kurie gryžo namo be kojų, Kon
vynėj ir įtikinančiai paro mis dešromis su kopusatis, rimo Dovana. Pernai prieš
gresas
užsakė padaryti specialių automobilių, kuriuos
dė, kodėl lietuviai kratosi kumpiais ir kitokiais ska- Kalėdas Lietuvai Remti
galima
operuoti vien tik rankomis, be kojų. Čia vie BORIS BEVERAGE CO.
Šiais
metais
Massachu

Draugija nuvežė į Ameri
žiaurios bolševikiškos oku niais valgiais.
nas tokių veteranų yra mokinamas važiuoti. Kongreso 220 E Street, South Boston
valstijoj dvigubai pa
pacijos ir kodėl tūkstančiai
Rengėjai laukia svečių kos Lietuvių Kongresą Ųhi- setts
,__ - • susirgimai
• •__ : difteri,i:z
nutarimu, tie automobiliai duodami bekojams vetera
__________
________
____
„.cagoje
$1,600.
Tai
buvo'daugėjo
lietuvių bėgo į Vakarų Eu- ne tik iš Bostono, bet ir iš
Pristato toniką, vyną ir viso
ropą nuo besiartinančiu iš apylinkių. Tad iki pasima- stambiausia Amerikos Lie-j ja. Iki lapkričio 16 d. šiais nams nemokamai.
kios rūšies alų baliams, vestu
. rusiškų
-n okupani___ Xtymo
_ _ šį sekmadienį
__ T - O.l tuvių auka
_ _musų
__ Kongre- I’ mntnLmetais čia ob-on
sirgo difterija
antro 1karto
South
vėms į namus ir sales.
(-)
RADIJO PROGRAMA
tų.
Bostone, L. Piliečių. Drau- sui. Jūsų auka visada bus' 333 žmonės, tuo tarpu kai LANKĖSI REDAKCIJOJ
Savininkai
:
B. Kazlauskas praeitą va- gijoj, E ir Silver "gatvių didžiausia, jei aukausite su pernai per tą pat laiką bu
Lietuvių Radijo Korpora
Juozas Arlauskas ir
Praeitą savaitę musų re
tais, kurie aukauja daugiau vo tik 168 susirgimai. \ alsąrą lankėsi lietuvių pabė- kampas.
cijos
programa
ateinantį
ne
Juozas
Skendalis.
stijos sveikatos departa dakcijoj lankėsi Dr. Padal
Rengėjai. šiai.
gėlių stovyklose Vokietijo
dėldienį
iš
W0RL
stoties
Telef.:
ŠOU 3141.
John P. Tuinila. mentas ragina gintis nuo skis, VLIKo atstovas iš Eu
je ir paprastais žodžiais
950
kilociklių,
tarp
9:30
ii
tos ligos skiepijimais. Apie ropos. atvykęs į Naująją
nupasakojo, kaip gyvena
Norwoodiečių Žiniai
nrie. bus tokia:
difterijos ligą galima Pasi Angliją pasakyti eilę pra
tūkstančiai musų brolių pa
1— Muzika.
Ii Dr. Padalskio
skaityti 1947 metų “Kelei kalbų.
,
s
bėgėlių stovyklose. Pabėgė- Šįmet išėjo puikus “KeA. J. NAMAKSY
2
— Dain. Vincukas MoPrakalbų
vio” kalendoriuje Dr. D.
lių tarpe daugiausiai yra leivį0>. kalendorius 1947
šeštadienį
redakcijoj
tu

tiejaitis
iš
VVorcesterio
ir
jo
REAL ESTATE & INSURANCE
ūkininkų, paskui eina dar- me^ams. p;as norį ta kaĮen. Praeitą šeštadienį A. L. Pilkos straipsni.
rėjome viešnią iš Bridge- akonfpanistė M. Meškus.
414 W. Broadway
bininkai, amatininkai n J014ų įsigyt, galit gauti pas Tarybos atstovas kalbėtojas
water, Mass., draugę Liut- 3— Pasaka apie Magdutę.
SOUTH BOSTON, MASS
profesionalai bei valdinm- p Kručą ar J. Pakarklį bet Dr. Padalskis lankėsi sui
D. R. Green Mirties
kuvienę, kuri visai nesenai Po programos parašykite
Office Tel. So. Boston 0948
Jie
sk?1,“ kurį vakarą Lietuvių Sve- prakalbomis Haverhill. ĮI
Paslaptis
atšventė savo 70 metų su -avo įspūdžius ir nusiųskite
Res. 37 ORIOLE STREET
dziai, labai sunkiose są y- dainėj. Tuo budu sutaupy prakalbas žmonių susirinko
'Vest Roxbury, Mass.
kaktuves. Nežiūrint i savo šiuo adresu* W0RL Sta
tose, nežinodami, kas jų
Kelionę į Bostoną arba virš 100. Aukų A. L. Tary Prieš savaitę laiko. East- gražų amželį, drg. Liutku- tion, Lithuanian Program
Tel. Parkway 1233-W
laukia rytoj. Bet visi pabe- persiuntįmo lėšas,
hampton miškuose buvo vienė atrodo gražiai,
i Boston, Mass. S. Minkus.
bai buvo sudėta $90.
geliai nori grįžti i savo tep Kruča
rastas
nuogas
negyvas
žmo

Praeitą sekmadienį Dr.
vyne
vynę ir tikisi sulaukti die72 Tremont Street, Padalskis kalbėjo Worces- gus, kurs pasirodė esąs bu
UR. U. PILKA
nos, kada galės vykti į
vęs aviacijos pulkininkas,
Norvvood.
Mass.
teryje.
Žmonių
prakalbose
laisvą Lietuvą. Lietuva bus
Ofiso Valandos: noo 2 iki 4
buvo virš 200. Aukų A. L. Donald R. Green. Policija
laisva, sakė kalbėtojas, nesi
/
ir nuo 7 iki 8
dabar
stovi
prieš
galvosūkį,
Lietuvos klausimas dabar į Del A. L. Piliečių Dr-jos j Tarybai sudėta $210
546 BROADWAY
Dn zTrx 1 _ kaip jis žuvo. ar buvo nu
Nominacijų
yra tik dalis Europos išlais-j
žudytas. Visi tyrinėjimai i
vinimo klausimo.
skis kalbėjo Norwoode, O
I
kas nedavė jokio aišku-'
Telefonas: SOUth Boston 1320 t
Praeitame
“Keleivyje’ gruodžio 5 d., šį ketvirta kol
Nemaža Municipal sve
Autopsija (skrodimas)
tainė prisirinko pilna žmo paskelbti daviniai apie So dienį jis kalbės Brocktone. mo.
neparodė,
kad žuvusysis bu
nių. Mitingui vadovavo adv. Bostono L. Piliečių Draugi Savaitės gale Dr. Padalskis tų nužudytas,
bet kartu ne
Tel. TRObridge 6330
J. Grigalius. Bostono Lietu- jas ne visai tikslus. Ten į- išvyksta į Nev Yorką. kur galima išaiškinti,
kaip nuo
vos Nepriklausomybės Ko-'sibriovė klaida sąraše no-Į dalyvaus * Nev. Yorko ir gas žmogus mirė miške.
Dr. John Repshis
miteto pirmininkas. Mitin minuotų kandidatų į direk-:Nev Jersey valstijų lietu- Mįslė tebėra dar neišaiškin
(REPŠYS)
ge trumpai kalbėjo adv. torius. Liko praleistas F. A vių organizacijų konferen- ta.
LIETUVIS
GYDYTOJAS
Shallna, J. Arlauskas ir S. Zalecko vardas, kurs gavo rijoj.
21 jewtls
Valandos: 2-4 ir 6-8
Michelsonas. Protarpy tarp 98 balsus ir todėl kandida
Matysime Bikini Bandymų
Nedėliomis ir šventadieniais:
kalbų buvo renkamos au tų į direktorius sąraše už-,
nuo 10 iki 12 ryto
Filmą
We proudly present "The
kos. Pinigų A. L. Taiybo ima septintą vietą. Už klai-į Automobilių Apdrauda
278
HARVARD STREET
Eacellency Group”—masterPabrangs 6?
kamp. Inman St_, arto Central Sų.
vajaus pradžiai buvo sūdė- dą atsiprašome,
frieccs of generationt of fino
Po savaitės laiko Bostono
CAMBRIDGE, MASS.
ta $702,85. Stambiausią au-Į
.
craftsmomkip.
teatruose
bus
rodoma
Biki-j
ši, pirmadienį insurance
ką ($100) sudėjo drg. J.j,, Dainos”
Choristės
dainuos
komisionierius
C. F. Har- ni atominių bombų bandy
Jankauskas. Aukuotojų są
,A. PRINCETON -21 Jeweb $52.50
spalvuota filmą. Vy
Dr. Leo J. Podder
rašas bus paskelbtas vėliau. Tarptautiniam Institutui Į rington patvirtino padidin- mo
riausybė
leido
filmas
rodyti
Iš Leningrado.
B.
STATESMAN
—
21
Jeweb
$71.50
----- ;—
tą apdraudą automobiliams
Grupė “Dainos” choro
publikai,
nors
ligšiol
jos
Specializuoja
Vyrišky organų nu
Šio penktadienio vakarą, ateinantiems metams. Apsilpnėjime. Gyvenimo permainų
dainininkių prieš mitingą
buvo
laikomos
paslaptyje.
motery. Moterų ir Vyrų ligas
sugiedojo Amerikos ir Lie gruodžio 6. ‘ Dainos’’ cho- 'drauda pabrangs 6G. BosKraujo ir Odos Ligas.
nstės
yra
pakviestos
daitone
keleivinio
automobilio
tuvos himnus. Dainininkių
Valandos: nuo 10 iki 1Z dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
grupei vadovavo p-lė E. nuoti Tarptautiniam Insti- draudimas 1947 metams. Išėjo didelis ir Įdomus
tutui. 190 Beacon St. Jžan- kainuos $50.30, o Chelsea “Keleivio” kalendorius 1947 į
180 HUNTINGTON AVĖ,
Tataronis.
ga nemokama ir dalyvauti mieste ji kainuos net $59.- metams. Kaina 50c. UžsaBOSTON, MASS.
gali kas tik nori. Pradžia 40. Trokų apdrauda labai kymus su pinigais prašom
Tel. Commonwealth 4570
379 W. Broadway,
So. Boston
Lietuvis Stevenson Išvyko 8:30.
mažai tepabrangs.
siųsti “Keleivio” adresu.
į Pietų Ašigalį
Tel. ŠOU 4649

B U L 0 VA

KETVIRTIS & C0.

TeL ŠOU 2805

Šį pirmadienį išplaukė
keturi Amerikos laivai iš
Norfolk, Va. uosto į pietų
ašigalį tyrinėti Antarktiką.
Su ta ekspedicija išvyko ir
jaunas lietuvis. Edvardas
Stevensonas, Jono ir Roza
lijos Stevensonų sūnūs iš
Randolp, Mass. Plačiau a-į
pie Antarktikos ekspedici-Į
ją yra šiame “Keleivio” nr.
Ekspedicijoj dalyvauja ke
turi tūkstančiai rinktinių
musų karo laivyno vyrų.

DAKTARAS

Metinę Vakarienę

Rep.

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

RENGIA

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

LSS 60, 71 IR LDD 21 KUOPOS

Sekmadienį, Gruodžio (December)

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ

So. Boston, Mass.

Kampas Silver ir E gatvių,

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

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

I

Te.l ŠOU 2446

.

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!

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

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

8,

Sirgo Draugė Brazaitienė

Šiomis dienomis buvo su
sirgus drg. T. Brazaitienė,
žmona keleiviečio Brazai
čio, kurie gyvena Dorches
teryje. Ligonę teko vežti Į
ligoninę, kur buvo padaly
ta operacija kojoms.
Draugė Brazaitienė jau
grįžo iš ligoninės ir prade
da vaikščioti. Ji tikisi, kad
iki gruodžio 8 d. pilnai pa
sveiks ir jau galės dirbti
socialistų vakarienėje.
Iki malonaus pasimatymo
gruodžio aštuntą!

GARANTUOTAS DARBAS ANT

RENGĖJAI.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

DR. G. L. KILLORY
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. kaadien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to-1
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 461g

