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Kovo 25 d. New Yorke Lietuvių Protestai
susirinks Jungtinių Tautų
Organizacijos “saugumo ta- dėl Churchill kalbos
ryba.” Prieš ją iškils Irano
W. Churchill savo antroj
klausimas.
Rusijos valdžia pranešė kalboj Amerikoj sakė Ru
Irano valdžiai, kad jei Ira sija gavo riebų atlyginimą
nas iškels skundą prieš Ru už savo karo pastangas ir
siją J. T. O-jos saugumo ta- kaipo pavyzdį to atlygini
ryboj, rusai tą skaitys “ne mo, jis paminėjo Baltijos
draugingu žingsniu.” Tuo šalis ir dalį Suomijos.
Del to Churchill pasisaky
tarpu rusai stengiasi Irane
mo
Amerikos lietuvių orga
sukelti savo penktą kolumną, nuversti Irano vyriausy nizacijos pasiuntė Churchilbę ir pastatyti ten savo lė lui daug Drotestų. Protesta
lių valdžią. Šiaurinėj Irano vo Amerikos Lietuvių Tary
dalyje rusai užėmė naujas ba, SLA, ALRKS, ALRK
sritis ir gabena ten vis dau Federacija, LSS ir Sanda
ros organizacijos. Visų pro
giau kariuomenės.
Jei Irano vyriausybė ne testų turinys maždaug tas
drįstų iškelti savo skundą pats. Protestuojama prieš
prieš rusus, tai Amerikos tai. kad Churchill skaito
vyriausybė iškels tą klausi Baltijos šalis, kaipo kokį tai
mą prieš J. T. O-ios saugu “atlyginimą” rusams už jų
mo tarybą. Amerika ir Ang karo aukas. Pagal Atlanto
lija klausė rusų, kodėl jie Čarterį, kurį pats Churchill
neištraukia iš Irano savo pasirašė, šis karas buvo ve
kariuomenės, kaip jie buvo damas ne dėl “atlyginimo,”
pasižadėję padaryti. Rusai1 bet dėl tautų laisvės. Pro
Į tą klausimą kol kas nieko testuose reikalaujama, kad
neatsakė ir ne tiktai laiko, Churchill, kaipo įtakingas
savo kariuomenę Irane, bet Anglijos politikas, stotų už
užima naujas sritis ir kurs Baltijos šalių laisvę ir už jų
to savo šalininkus Irane nu priėmimą i Jungtinių Tautų
versti to krašto valdžią, ku Organizaciją.
ri rusams nepatinka.
Amerikos valdžia mano, Daktaras Nužudė
kad atėjo laikas pažiūrėti,
63 Žmones
ar Jungtinių Tautų Organi
zacija vi a ko nors verta tai
Paryžiuje
prisiekusiųjų
kos palaikymui, ar ne. Jei
teismas
pradėjo
svarstvti
ji gali būti naudinga, tai ji
vieno
daktaro
bylą.
Tas
turi tą parodyti Rusijos-Irano ginče. o jei ji negali ten daktaras kaltinamas nužu
taikos atstatyti, tai kam dęs 26 žmones, o jis pats
žmonėms akis monvti su ta prisipažįsta nužudęs 63
žmones. 26 žmogžudystės
taikos organizacija?
Žinios iš Irano ateina la daktarui yra įrodytos, kitos
bai neaiškios. Bet kiek tu yra dar tebeaiškinamos.
Dr. Petiot, 49 metų amž.,
žinių ateina, visos sako, kad
pagarsėjo
savo žmogžudys
rusai i Iraną gabena savo
tėmis
laike
vokiečių okupa
kariuomenę ir visai nesiren
gia tą kraštą apleisti. Tab- cijos. Jis prižadėdavo žmo
rize. rusų okupuotame Ira nėms juos saugiai išgabenti
no mieste, rusai buvo suė iš Francijos į Argentiną. Už
darbą jis paimdavo pini
mę Amerikos konsulą ir lai tą
gus,
o vietoj išgabenti žmo
kė ii suimtą pusę valandos.
nes
iš Francijos, jis juos
Vėliau nišai Amerikos kon
į savo vilą Pa
sulą paleido ir atsiprašė dėl parsivesdavo
ryžiuje
ir
ten
nužudydavo.
to “nesusipratimo.”
Daug turtingų žydų norėjo
Vėliausios žinios sako, pabėgti nuo vokiečių, todėl
kad Irano vyriausybė davė kruvinasis daktaras turėjo
Įsakymą savo atstovui iškel daug pajamų.
Išvarius vokiečius iš Fran
ti skundą prieš Rusiją J. T.
cijcs.
daktaro žmogžudys
Organizacijos saugumo ta
tės
iškilo
viešumon, dakta
ryboj.
ras buvo areštuotas ir da
bar teisiamas. Pats dakta
ras teisinasi, kad jis žudės
“tiktai išdavikus ir vokiečių
PHILADELPHIJOS
šnipus.” Jis sakosi tą daręs
LIETUVIŲ ŽINIAI
“iš patriotizmo” ir giriasi
buvęs “pogrindžio kovoto
Kovo 31 d., 2 valandą po jas.” Bet teismas tai jo pa
pietų, įvyks keleiviečių su sakai nelabai nori tikėti.
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Kanada Buvo Rusijos Šnipų
Bazė, Sako Nackenzie King

Šį pirmadienį Kanados
ministerių pirmininkas W.
L. Mackenzie King pranešė
parlamentui apie Rusijos
Rusų valdžios spauda šnipų veikimą Kanadoje.
pradėjo šaukti, kad Ameri Jis sako, rusai Kanadoje
koje esą žmonių ir laikraš buvo padarę savo šnipinėji
čių, kurie nori įvesti pasau mo bazę. Svarbiausiai rusai
lyje “atominę diktatūrą.” šnipinėjo apie Ameriką ir
Apie tą naują rusų baidyk Angliją, bet šnipų centras
lę rašo “New Times” laik- buvo Kanadoje. Rusų šnipų
raštis, rusų valdžios leidžia tinklas Kanadoje jau veikia
mas Maskvoje anglų kalbo- keturi metai, taigi šnipai
Čia matom vaizdelį iš Lake Huror pakrančių Michigano valstijoj. Pa
je. Tas laikraštis sako, kad' pradėjo veikti dar pačiame
kilęs iš to ežero ledo ižas sunaikino 46 vasarnamius. Daug žmonių buvo su
norima sukurti naują “ang- karo įkarštyje, kada niekas
žeista.
lų-amerikiečių ašį,” kuri apie atomų bombas ir ne
taip pat pavojinga pasaulio kalbėjo. Bolševikai stengėsi
Rusijos Šnipų Va
Baisus Sprogimas
taikai ir tautų laisvei, kaip sukulti Kanadoje stiprią
General Motors
senoji “ašis,” kuri per ka penktą kolumną, kuri siekė
das Amerikoje
Berlyno Centre
Streikas Baigėsi ir
rą buvo sumušta. Visa rusu labai plačiai.
Kaip tik Kanados valdžia
spauda puola Churchill už
Praeitos savaitės gale
Šnipinėjo Kanadoje,
General Motors dirbtuvių io pasakytą kalbą Fulton, sužinojo apie Rusijos šnipų
Berlyno miesto centre, rusų
streikas, kurs tęsiasi 113 Mo.
Dabar Washingtone
veikimą, Kanados ministe
okupuotoj miesto dalyje, įdienų, pasibaigė kovo 13 d
rių pirmininkas pernai rug
vyko didelis amunicijos
Rusų šnipų viršininkas Darbininkai laimėjo po 18
sėjo mėnesį pats atvyko į
sprogimas. 300 žmonių liko Kanadoje buvo pulkininkas su puse centų uždarbių prie- Tikriausios “Demo Washingtoną ir pranešė
sužeisti. Kiek žmonių per Piotr S. Motinov, Rusijos do į valandą, bet unijos sakratijos" šešėlyje prezidentui Trumanui apie
sprogimą užmušta, nėra ži karo atstovas. Kada šnipų ko, priedas yra didesnis,
Rusijos šnipų veiklą. Jis pa
nių, nes rusai prie sprogi veikimas Kanadoje iškilo į nes darbininkai išsiderėjo
socialistų par informavo ir Anglijos val
mo vietos neprileido jokių aikštėn, pulk. Motinov buvo geriau apmokamas atosto- tijaRumunijos
laikė
savo
kongresą ko džią. Bet Kanada šnipų veireporterių ir patys nepada perkettas iš Kanados į A- gas, lygų mokesnį moterims vo 10 ± Tas kongresas
buvo kimo neskelbė, kad nepaga
rė jokio pranešimo apie tą meriką. Jis ir dabar yra Wa- ir vyrams už tą patį darbą “pripakuotas” bolševikų ša dinus santykių tarp
sprogimą. Daug žmonių bu shingtone, kur eina Rusijos ir aukštesnį mokesnį už lininkų ir nuo bolševikiškos jų valstybių, nes tada Mask
vo sužeista namuose, netoli atstovo padėjėjo pareigas. viršvalandžius.
valdžios priklausomų valdi- voje ėjo svarbios derybos
nuo sprogimo vietos.
G. Motors streikas buvo ninku. Jis dauguma balsų: tarp “trijų didžiųjų.”
Kanados valdžia dar teSprogimas įvyko senoj
vienas
iš ilgiausių automo- nutarė
“bendrus) Kanados valdžia nesiūlo
kazarmėj, kur buvo dideli beaiškina Rusijos šnipų bilių pramonėj. Tame strei kandidatųišstatyti
sąrašus” su ko- nutraukti santykius su Soamunicijos sandėliai. Ar veikI3- Kanados parlamente ke dalyvavo 175,000 darbi
munistais.
Partijos vadas, vietų Rusija. Ji sako, nežiusprogimas įvyko dėl blogos)-vra vienas komunistas at- ninkų.
Titel
Petrescu,
su savo šąli- rint Rusijos šnipų veikimo,
valios, ar per neatsargumą, stovas ir tas pats pasirodė
Streiko
nuostoliai
yra
di

su tuo nesutiko ir reikia palaikyti su Rusija
yra visokių spėliojimų. Tą įsivėlęs į šnipų veikimą. Tas deli. Darbininkai neteko ninkais
žada
rinkimuose
statyti sa-, draugiškus santykius,
dieną vokiečiai slaptai mi atstovas yra Rose. Valdžia 125 milionų dolerių darbo vo kandidatų sąrašus. Parti-----------------nėjo savo “kariuomenės jį buvo suėmusi už šnipinė užmokesnio, o kompanija ja suskilo.
dieną.” Gal jos paminėji jimą, o dabar jis iki teismo sakosi turėjusi nuostolių
T. Petrescu sako. bolševi Mandžurijoj Padėtis
mui jie ir išsprogdino rusų paleistas po 10,000 dolerių virš 5 milionų dolerių.
kai, turėdami policiją ir val
“Labai Kritiška"
užstatu.
amunicijos sandėlį.
džios ėdžias, teroru ir pa
Del rusų šnipų veikimo
pirkimais pravedė kongreso
Iš Kinijos į Ameriką at
_
Kokio Dydžio
Ame- Kanadoje, santykiai tarp Anglija Siūlo Indijai nutarimą dėl “bendrų sąra vyko
generolas G. Marshall,
rmiKanados ir Rusijos via blošų,” nors partijoj 80 % na Amerikos nepaprastas am
Laisvę
riKOS Armija
& ir girdėti ?pėHojimų> kad
rių reikalauja atskirų kan basadorius Kinijoj. Jis paĮ Amerikos armiją jau į- Kanada nutrauks su Rusi
asų. Už
uz “bendras
“P?™ pasakojo spaudai apie paAnglijos ministerių pir didatų sąrašų.
stojo savanoriais tarnauti ja diplomatinius santykius.
sąrašus
”
pasisake
didelėj dėtį Kinijoj ir pakartotinai
mininkas Attlee pranešė daugumoj inteligentai,
600,000 vyrų. Bet to neuž
ku pabrėžė, kad Kinijoj “yra
parlamentui, kad Anglija
tenka. Amerika nori laiky
rie
savo
darbe
yra
visiškai
ti taikos meto armiją iš pus BULGARIJA UŽDARYS yra pasiruošusi suteikti In nuo valdžios priklausomi, labai kritiška padėtis.” Ar
timiausieji keli mėnesiai
dijai visišką laisvę. Jei In
antro miliono vyrų. Jei pri
TURKŲ SIENĄ
tuo tarpu darbininkų masė bus be galo svarbus Kinijai.
dijos
tauta
nori,
ji
gali
vi

verstinas vyrų ėmimas į ar
yra prieš bendrus sąrašus.
Turkijoj kalbama, kad siškai atsiskirti nuo Angli Kongrese balsavimas ėjo Amerika turi padėti kinų
miją bus panaikintas šių
metų gegužės 15 d., tai ar greitoj ateityje Bulgarija jos ir gyventi nepriklauso “rankų pakėlimu,” o val tautai atgauti savo pilną ne
uždarys bulgarų-turkų sie mai, o jei ji nori, gali gau džios šnipai stropiai sekė. priklausomybę, o taip pat
mijai truks daug vyrų.
turi padėti ir padeda baig
Be stiprios armijos Ame ną. Turkai sako, kad Bul ti “dominiono” teises ir pa kaip kas balsuoja.
ti ten pilietinį karą.
rika negali vesti nė stiprios garijoj prie turkų sienos y silikti sąjungoje su Anglija,
Rumuniioj siaučia tero
kaip
yra
Kanada,
Australi
užsienių politikos. Jei da ra sutraukta daug bulgarų
Amerikos kareivių skai
ras, bet dėl Amerikos ir An
bar Amerika norėtų prie ir rusų kariuomenės. Visu ja ir kiti dominionai.
glijos spaudimo, bolševikai čius Kinijoj nėra didelis ir
šintis rusų agresijoms Eu turkų pasieniu Bulgarijoj Attlee sakė, į Indiją vyks ten dar nespėjo visai opo musų armija ten vis labiau
ropoje ir Azijoje, ji su esa rusai daro sustiprinimus ir. ta trys Anglijos ministeriai zicijos užsmaugti. Socialis mažinama. Bet Amerikos
ma armija negalėtų to da atrodo, jog rasai rengiasi tartis su Indijos vadais dėl tų partija dėl savo skilimo pagelba reiškiasi ne tiek
ryti, nes musu armija yra ten karui prieš Turkiją.
laisvės įgyvendinimo. Sa busimuose rinkimuose nebe- musų kareivių buvimu, kiek
silpna Europoje.
suprantama, kad suvaidins žymesnio vaid visokia pagelba maistu, pa
kada rusai įsiver vaime
Dabartiniu laiku kongre žė Dabar,
giliau į Irano teritoriją! pirm negu anglai pasitrauks mens. Stipriausias opozici tarėjais ir ginklais. Dabar
sas svarsti, ar pratęsti pri
jos ir demokratiios ramstis geriausios Kinijos divizi
verstiną vyrų ėmimą į armi ir prisiartino prie Turkijos iš Indijos, indų vadai turi Rumunijoj yra Dr. J. Ma jos, apginkluotos Amerikos
ją tolimesniam laikui. Vy sienos, turkai yra iš kelių susitart, koki konstitucija niu vedama valstiečių par ginklais ir išmokytos Ame
rusų apsupti. Iš Irano, bus Indijoj. Svarbiausias
riausybė siūlo pratęsti vyrų šonų
rikos instruktorių, yra per
iš
Kaukazo
ir iš Bulgarijos, klausimas Indijoj dabar y- tija.
draftavimą, bet daugelis Rusų kariuomenės
keliamos iš Burmos i Manjudėji- ra, ar Indijos vadai gali su
kongresmonų bijo prakišti mas Irane ir Bulgarijoj,
MAISTAS NUKENTĖJU- džuriia. kur tos divizijos
sitarti tarpusavyje ir surasti
rinkimus šį rudenį, jei jie
SIŲ LIETUVIU KŪDI
pagreitins Mandžurijos įTurkijoj
kelia
nerimo
ir
baibūdą nustatyti savo Palies
pasisakvs už tolimesnį vy mės.
KIAMS
jungimą į Kiniją.
busimą konstituciją.
rų draftavimą į armiją.
Apie rusų šeimininkavi
Viena iš didžiausiu lietu
vių tremtiniu Europoje pro mą Mandžuriioj generolas
10.000 SVARU MAISTO
blemų yra kūdikių anruni- Marshall mažai ka sakė.
ITALIJOS LIETUVIAMS
DIDYSIS SAPNININKAS
nimas maistu ir drabužė Bet “kritiška” padėtis Mandžurijoj dėl to ir paeina,
liais.
Vasario 21 d. iš B AT F
kad
rusai nenori apleisti tą
Netruki® išeis iš spaudos Didysis Lietuviškas
BALF šiomis dienomis iš
sandėlio išgabenta 10.000
kraštą.
siuntė 200 dideliu dėžių su
svaru įvairių maisto produk
Sapnininkas, kur bus išaiškinta 5000 su viršum sap
kūdikių
maistu—Infadol—
tų lietuviams tremtiniams
nų.
Kaina
bus
$2.
Kas
prisius
užsakymą
dabar,
gaus
$4,800
vertės.
Šis siutinvs,
Pakalbink biznierius pa
Italijoj. Šis maistas netru
kartu su 215 dėžių kiaulie siskelbti “Keleivyje,” pa
kus pasieks labai maisto
už $1.
nos dešreliu Vokietijos lie
reikalingus lietuvius, esan
“Kel.” Administracija.
tuviams,
išėjo laivu Indo- garsinti savo biznį tarp lie
čius Romoje, Pizoje, Mare-'
chinois.
tuvių.
ne, Milane ir kitur.
'

Rusai Baido su **Ato
mine Diktatūra"

i

Antras^puslapis^

.15,50. BOSTON
SVARSTO PLANUS EUROPAI MAITINTI

Kas Savaite
, Liudo Giros “himnus,” jei
Anglija ir Amerika gavo'£e nemato, saulės šviesosbolševikiškų procentų. Ga- tarybines spaudos,
vo už tuos bilionus dolerių .. Savo laiku Jovaras buvo
“lend-lease” pagelbos, kuri išgarsėjęs, kaip liaudies
buvo duota kovai prieš na-1 dainius. Bet tiesą sakant,
ciu Vokietija
I J° eilerasciai buvo svaki.
, Pereitą savaitę Rusijos
kelios eilutės berželydiktatorius Stalinas pareis- Je svyrunelyje išėjo kiek
kg.
j padoriau.
Jei anglai ir amerikonai Dabar—Ura už Ickes!
darys intervenciją rytų Eu-' vienas komunistų iaik.
ropoję, jie bus sumušti!
raštis praneša;
Bolševikiški Procentai

daise Prūsijos karalius Fricas sakydavo: “Aš darau
“C. S. Monitor,” vienas kiaulystes ir palieku mano
iš tų dienraščių, kurie visa-Į advokatams surasti joms
da randa visokius pateisini pateisinimą.” Tų advokatų
mus Rusijos politikai, o jei Fricas daug turėjo. Turi jų
nepateisinimus, tai bent ir Stalinas ir net pačių ame
stengiasi visada “suprasti” rikiečių tarpe jis suranda
Rusijos liguistą grobonišku- žmonių, kurie jo kiaulystes
mą ir begėdišką plėšikavi iš visos širdies bando patei
mą, po Irano “incidento” sinti.
sako:
(
ŽAIDŽIAMA SU UGNIM

“Ilgus mėnesius taikus ame PABALTIS “DOVANA”?
rikiečiai sakė sau, kad karas
su Rusija yra ‘neįsivaizduoja
Kovo 15 d. W. Churchill
mas.’ šiandien jie to nebegali New Yorke sakė:
sakyti, nes milionai amerikie
Milionai žmonių Europoj badauja. Didžiausia ūkio šalis, Rusija, beveik
“Nėra jokios priežasties, ko
čių mano apie karą prieš Ru
jokios pagelbos badaujantiems neduoda. Todėl jais rūpinasi Amerika. Trusiją. Diena iš dienos laikraš dėl Sovietų Rusija turėtų jaus
manas paskyrė Hooverį, kad nuvyktų Europon pamatyti padėtį savo akimis.
čių antgalviai darosi karinges- tis blogai atlyginta už savo
Šiame vaizdelyje iš kairės į dešinę tariasi: Hooveris, Agrikultūros Departa
karo pastangas. Jei Rusijos
ni...
mento sekretorius Anderson ir Nepaprastos Bado Komis. pirm. Chester Davis.
“Mes nenorime užsiimti gra nuostoliai buvo dideli, tiek
sinimais. Bet tai yra tiktai baisiai dideli, kad musų šir
paprastas dalykas pasakyti, dis skauda dėl jos nuostolių,;
turi prieš save milžinišką
kad jei Rusijos vadai yra bent jos laimėjimai kare irgi buvo
atsistatymo darbą. Anglai
kiek užinteresuoti gerais san gausus. Jos. du galingi prieši
vieni aabar neturi išteKlių
tykiais su Amerika, jie geriau ninkai, Vokietija ir Japonija,
pastoti kelią rusiškai dikta
du kartu apsižiūrėtu, ką jie buvo patiesti. Japonija buvo
Žmonės kalba apie karą. žmonės, išskyrus negausin- tūrai, kuri veda savo grobi
sumušta beveik išimtinai ame Irane rusai užima naujas gus biurokratų ir karininkų mo politiką visai nesiskaigamina.”
rikiečių ginklais. Rusija be
ir kaltina, kad Iranas' sluoksnius, kenčia didžiau- tydama su rusų tautos nuo
Tai nėra grąsinimas. Tai veik be vieno smūgio atgavo sritis
atplėšti nuo Rusijos di- sius trukumus. Tose sąlygo- vargiu ir nedatekliais. Bet
švelnus perspėjimas nežais viską, ką ji buvo praradusi nori
delius
žemės plotus. Man- se rusai negali mestis į ka- jei rusai rimtai pradės gręsti su ugnim. Laikraštis ma japonams prieš 40 metų. Va
ti Anglijos saugumui, ang
no, kad karas su Rusija yra karuose Baltijos šalys ir di džurijoj rusai vagia, plėšia ^4 Bet Stalino diktatūra ka lai turės mobilizuoti jėgas
ir prievartauja Amerikos
“vargu galimas ir nereika delė Suomijos dalis buvo in sąjungininką
— Kiniją. Tur- rui ruošiasi. Naujos piati kaip jie tą turėjo daryti
lingas,” nes “Iranas 1946 korporuotos į Rusiją.”
kams rusai grąsina ir reika-’lietkos stiprins karo pramo- prieš riitlerį. Butų įdomu,

Kalbos Apie Karą

Taigi, rytų Europą Stali-

«g

vWaus

reika,

nas skaito savo praperte. sekretorius Harold Iekes *
Kur tik . įkelia savo koją sP>j0 į Piliečių Politinės
raudonasis bai baras, ten yeiklos Mokslininkų, Artisviskas jo.
. (tų ir Menininkų skyriaus
Gyvenimas dar kartą Jro- 4ce-pirmininko vietą. , lin
dę, kad mes neklydome.'sis Organizuoti 10,000,000
Mes sakeme, kad Stalino be
balsuotojų poliapetitai yra nepasotinami: tiJC- veiklai”
sakeme kad demokratijų
Tai bendrakeleievi or.
nuolankavimas gero neduos. ganizacija. Naturaiu, kyomu.
Atsipeikėjo ir Churchill, nistai džiaugiasi, gavę tokį
ir kiti. nvi.
Tik gaila, kad Roo “artistą,” kaip Ickes.
sevelto jau nėra tarp gyvų
Amerikos
liberalizmas
jų. Ir jis turėtų progos pa
neteko
nugarkaulio,
jis ne
matyt, prie ko atvedė “give tenka ir galvos.
ant take” politika...
Ką Užmiršo Goeringas

Nemiegodamas Sapnuoja

Raudonosios armijos de
Nurenberge eina naciškų
zertyras
F. Abekas-Akelaikaro kriminalistų byla. Tarp
kaltinamųjų randasi “ant tis yra tipingas sapnuoto
Chicagos “Vilnyje” jis
rojo numerio” nacis, Her- jas.
rašo:
metais nėra Lenkija 1939
Turkijos žemių. Bai- nę. Suvogtos pramonės ma- jei Anglijos socialistams man Goering.
metais,” o Rusijos ekspan Prie šito Churchill kalbos lauja
Pereitą trečiadienį jis tu “Tie 500,000 Vakarų Eu
tektų
mobilizuoti
Angliją
kanuose,
Lenkijoj
ir
Pabal’
šinos
ir
visokie
įrengimai,
sija, laikraščio manymu, su A. Lietuvių Informacijos tijo šalyse rusai šeiminin-; tegu tik iš dalies, bet visgi prieš Staliną, kaip Anglijos rėjo duoti parodymų apie ropoj pabėgėlių yra avan
gardas trečio karo ir karo
stos kur nors prie “natūra Centro biuletenis pastebi:
Reichstago gaisrą ir...
bus
įkinkyti
į
darbą.
Milio

konservatoriams
teko
skelb

kauja,
kaip
čingizchanas
prieš musų tėvų šalį Lietu
linių ribų,” už kurių ta eks “Iš šio posmo, kaip ir sektų,
nai žmonių okupuotose ša ti mobilizaciją prieš Hitlerį.
Nabagas Goering — jis vą.”
su
savo
plėšikų
gaujomis.
pansija butų pasitikta su kad Pabaltis rusams kur tai,
Triesto kišeninis “mar- lyse bus nuraminti, vieni O jeigu kiltų imtynės tarp viską buvo užmiršęs! Kame
Vadinasi, alkani ir be
ginklais. Rusijos ekspansi kada tai buvo pripažintas. Prie
Anglijos
ir
Rusijos,
Ameri

dalykas?
šąląs
”
Tito
sutraukė
savo
bus
išnaikinti
ar
išvežti
į
ginkliai žmonės ruošia kajos “natūralinės ribos” kai Vienok, mus čia apeina ne armiją. Jugoslavijos ir Bul- vergų stovyklas “piatiliet- ka negalėtų likti neitrali,
Tame,
kad
tą
gaisrą
surą ir dargi prieš Lietuvą—
kuriems “taikiems” ameri tiek slaptos diplomatijos už- garijos sienos su Graikija kų” statyti, o kiti bus suva- kaip ji neliko neitrali ir pra
manė
ir
jį
pravedė
pats
Goe-j
Can you beat that?
kiečiams eina labai toli, to kulisė, kiek faktas, kad Chur- yra degančiame stovyje, ryti į geležinę tvarka ir su- ėjusiuose dvejuose pasaulio ringas!
liau, negu anglams ir, žino- chill’is, kaip tik dabar rado
Goeringas nėra užuomar- Mes žinojome, kad AbeDardaneluose, arabų kraš- stiprins pavergėją. Gal ni karuose.
IIIŽX, UflUg IVllKU, ircgu I ucų
kas vra pigutėjjg nlAruM-ia
reikalingu tą aplinkybę viešai tuose, Dodekanezo salose ir sams per keletą metų pasiKalbos apie karą karo sa, jis baiiyš.
pavergtiems, plėšiamiems ir iškelti, lyg norėdamas primin galas žino dar kur pilna vi- seks ir atominių ginklų pa- dar negimdo. Jei Amerika
Dabar sužinome, kad jis,
prievartaujamiems
žmo ti kainą, kuri rusams buvo už sokių “krizių.” Diktatorius sigaminti. Tada karo pavo- pasakytų sau ir pasauliui, Veikia Liet Partizanai
Fred Abek, moka ir nemie
nėms, kurie laukė Atlanto mokėta. tuo pačiu tikintis Stalinas vadina Churchill jus kabos visiems virš gal- kad “taika yra nedaloma,”
Chicagos “Sandara” ga- godamas sapnuoti. Bravo,
Čarterio pažadėtos laisvės, UNO čarterio ribose gražaus 1 melagiu ir sako, kad Ang- vų. Bet šiandien karo pavo- ji galėtų šiandien sulaikyti vo vieno tremtinio laišką. tovarišč!
o sulaukė pikčiausios vergi tarptautinio sugyvenimo.
Vėl Naujas Trockistas
lijos buvęs karo vadas kur- jų Amerika gali lengvai pa- kylantį karo pavojų ir ga- Jame skaitome:
jos.
“
Kaune
gyventojų
beliko
lėtų užtikrinti pasaulyje tei“Kaip matome, net ir dabar sto, kaip Hitleris, karą prieš šalinti, jei tik ji norėtų.
Brooklyno komunistų
Sovietų
Rusiją,
žodžiu,
gy-'
.
..
,.
singą taiką. Deja, nuo ga-. tik trečdalis, centrinės
_. gat- “Laisvė” davė “paskiausią
Pabaltis nenustoja būti ChurIRANO ALIEJUS
chillo akyse patogia čigoniško vename “krizi,” kaip 1938' Amerika šiandien yra ga- jojimo iki vykdymo yra di-,ves apgyvendintos vien tik naujieną” Ji tokia:
, hngiausia pasaulio valsty-, delis tarpas. Argi reiks dar enkevedistais. Didele veikbiznio vertybe, ir tai nepai metais.
“Walter P. Reuther, trocį be. Kaitų su jos galybe eina didegyiiy krizių ir gal krau-*
lietuvnj partizanėj, kūne
Iranas turi daug aliejaus sant, kad pats Churchill buvo
kistinis CIO Automobilių
_x__i------ ,v= už
„x pasaulio
------ išvaduoja
iš kalėjimų
j0 praliejimo,
kad žmotas tarir mažai kareivių tam alie Atlanto čarterio co-partneriu, Dabartinis krizis yra ir atsakomybė
nes, ir neleidžia plėšti ūki Unijos vice-pirmininkas, va
jui ginti. Todėl ant Irano kur pasisakoma prieš svetimų daug didesnio masto, negu taiką ir už teisingą taiką. pas bUty užpildytas?
ro kampaniją, kad jį išrink
1938 metais. Rusijos apeti-, Deja, Amerikos vidutinis
užpuolė Maskvos plėšikai ir teritorijų grobimą.
J. D. ninku. Tolimesnė provinci tų į unijos pirmininkus. O
tai toli jau pralenkė Hitle- žmogus dažnai mano, kad
ja nuo didesnių centrų yra
nori “išlaisvinti” jo aliejų.
“
Linkime
manyti,
kad
tai
yrio
apetitus.
Stalino
diktajei
jam
nieks
ant
kulnų
ne,
.
.
.
.
'daugiau
partizanų žinioje.” smarkiausias jo agentas yra
Pereitais metais Amerika
• • sujungė
h- v. savyje
,
Hitle--lipa ir jei jis yra sotus, tai LieZMi;Ml Ga«nfflLl€- gi citata daug pasako. Ji unijinės srities direktorius
iškasė 231,000,000 tonų a- ra tik p. Churchill’io kombi turą
Richard
Gosser,
buvęs
nacijos.
ir
kad
musų
kraštas
liejaus, Venecuela — 46,™
S
tuvių
Aukotus
Rubus
niekais
verčia
bolševiką
plėšikas
”
..
000,000 tonų, Rusija —25,- šioje kapituliacinėje diploma tis. Stalinas lenktiniuoja su. dalis Azijos ir, priedui, vizaunas apie
islaisvmtą
Tai naujiena: Reuther
7
~.
„ .„ Lietuvą.
000,000 ir Iranas — 17,- tijoje nedalyvavo ir nedaly Hitleriu ir su japonų milita- sa Afrika nusisuka sau
jau
trockistas, o Gosser —
vauja,
po
senovei
tebesilaiky

ristais ir veidmainystės, ar- sprandą. Nedaug ką toliau ',..uozas ’.anu*aitl® ras?T^
,000,000 tonų.
Lietuviai
kovojo
nacisplėšikas
!
Anglija pereitais metais damas 1940 metų liepos 23 d. ba, kaip priimta sakyti,'nuo tos pažiūros yra pabė-, . , . eIPhlJ°s’ kad BALF kus okupantus, jie kovoja
Suvis nesenai tą Reutherį
jis auiškasė visose savo kolonijo pasisakymo, velionies F. D. “propagandos fronte.” Jei1 gę ir Amerikos politikos pnkimo vajaus metu
ir bolševikiškus.
kuriuos
įir
Gossą musų komunistai
Roosevelto
ALT
delegacijai
klausyti
Stalino,
tai
mažių'
vadai,
kurie
mato
pasaulį
-°^°
drabužių,
į
se 12,000,000 tonų. Jei An
dėjo
kortelę
su
savo
vardu
Vėl
tas
Katyn
Miškas!
garbino;
ypa Reutherį. Kas
glijos ir Irano gamyba su padaryto pareiškimo, Atlanto kas Iranas gręsia Rusi jos paskirstytą į “įtakų sferas”: ir adresu. —štai,—rašo Ja
pasidarė?
o pikta
interesai
uni
ui UCU MTurkija
Utį i j ci 'vienur
V Iv 1X utį
1Amerikos
a.1 llv*
UI
vvi vcca a
1*1*
J•
Netoli Smolensko, Katyn
dėti į krūvą, tada Anglija čarterio. Prezidento Trumano saugumui,
nori
išprovokuoti
karą
su
yra
“
gyvybiniai,
”
o
kitur
P
.
a
itis
;
—
an
ądieną
gavau miške, buvo surasti lenkų Nauja Smala Graikijoje
12
punktų
ir
nesuskaitomų
turi maždaug tiek aliejaus,
kaip Rusija. O jei Rusija per paskutinius 4 metus State Rusija, kaip “Suomijos fa-'tai tik šiaip sau. Pavyz- ai^ką is Italijos nuo vieno karininkų lavonai, viso 10,Graikijos komunistai ir
pasigrobs Irano aliejų, tada Departmento Lietuvos ir Pa- šistai 1939 metais,” Akurat,! džiui, Irane, Amerika butų ietuvį°» kuris gavo tuos ma- 000. Rusai tada pasakė, kad jų bendrakeleiviai vėl ke
J, • utn
.s ir Jf2..-’?08 fJ.ekojP ituos lenkus nužudė naciu
rusai turės keturius kartus balčio reikalu duotų užtikrini ikaip Suomija 1939 metais! linkusi leisti rusams pasi-! noŠtai
lia triukšmą. Jie reikalauja
Štai
to
Italijos
semti alieiaus nes tai toli
.Stai to Ita
hjos lietuvio
lietuvi gestapininkai.
daugiau aliejaus, kaip An mu.”
atidėti rinkimus, kurie pa
Kur užsikirs Stalino eks- nuo musų “gyvybinių inte- Jaiš.ko turįnys: “Mielas lieglija. Aliejus reiškia ne tik
Bet
Nurenberge,
kur
ei

skirti kovo 31 d. Jei Grai
pansija? Stalino ekspansi- reSų.” Tas galvojimas buvo *UV1: ~ Sumaniau parašyt
tai trokai, automobiliai, na
na
naciškų
karo
kriminalis

kijos vyriausybė to nepadajos ribos pareina nuo Ame-'saVo vietoje, kada buvo darkelete žodelių ir pamų šildymas ir kitkas, bet
tų
byla,
Goeringas
paprašė
ijsianti,
gali kilt piliečių
rikos. šias dienas Amerikos, daug “pasaulinių galybių”.!Ye1lkll?tl
KaJedorms m
tai reiškia tankai, karo lai
“
visą
eilę
liudininkų,
”
ku

Karas.
valdžia pasiuntė Rusijai no- įr kada galima buvo per-’^auja,ls. Metais. Palinkėti
vai, orlaiviai ir dargi dirb
ne šiną, kad lenkus karitą dėl Mandžurijos. Ta no- daug nesirūpinti, kas daro- jums laimės ir geriausio pa ninkus nužudė čekistai. Go Komunistiški “demokra
tina guma...
tai sako, kad jie dar ne
Aukų “Keleivio” namui ta nėra paskelbta, bet kaip si kaimyno darže. Dabar sisekimo.
eringas
sako,
kad
tie
lenkai
pasiruošę
rinkimams.
“Vakar nuvykau į miestą
EI, KUR TU VAŽIUOJI? išpirkti gavome iš sekamų tik rusai gavo tą notą, jie toks galvojimas yra pase
buvo
nužudyti
dar
1940
draugų: Mrs. Cecilija Pri- staiga apleido Mukdeną nęs ir jo pasekmėje Amen parsivežti Amerikos lietuvių metais, kada galiojo “krau Jie, tur būt, ir nepasisuaukotų rūbų dėl lietuvių
S°r nenevaldo
Rusai traukia į Persiją meau iš Detroito — $4; A. (pirma miestą išplėšė ir jo ka. prieš savo valią, turėjo tremtinių Italijoje. Gi išsi ju cementuota’’ sąjunga.
Stalino
čekistai.
atsigerti aliejaus ir prie Naglis iš Chicagos — $2.50; pramonės mašinas išvežė). dalyvauti dvejuose pasauli rinkau sau švarkelį ir ran Galimas daiktas. Rusijos Vaje, Leniną* be Nosies!
“šiltųjų vandenų,” o Ame Andr. Pūras iš So. Bostono Kaip tai atsitiko? Ar tik niuose karuose.
du jame jūsų adresą. Norė
juk paskerdė
rikos galiūnai žiuri ir lyg (Tėvo kardui išpirkti)—$2; nebus rusai užmynė Ameri Churchill siūlė Amerikai damas jums už tas dovanas diktatorius
milionus
rusų
— ko jam gai # Vienoje Londono aikštė
nesupranta, kas čia d o mo- P. Švelnikas iš Easton, Pa kai “ant gyvos mėsos” Man- ir Anglijai suglausti eiles, tariu j'ums širdingiausią lėtis 10,000 lenkų?
je yra pastatytas Lenino
nai.
Bostono
dienraštis — $2.50; J. Adams iš Chi džurijoj?
biustas. Jį pastatė komunis
Kada nors Katyno pa tai.
kad bendromis jėgomis pa padėkoti, nors per laišką
cagos — $2; Mrs. R. Žurom“Traveler” sako:
Stalino diktatūra šiuo šalinus karo pavojų. Ame ačiū. Alfonsas Jaračiunas.” slaptis bus išaiškinta.
skas iš Lawrence, Mass. —
Londono gyventojai to
Baigdamas savo laišką, Jovaras Himnus Rašo
"Kai rusų karo mašina rita $1; Fr. Mickus iš Chicagos metu dar negali kariauti. rikos visuomenė tą siūlymą
biusto
nenori ir dažnai jį
si, Valstybės sekretorius Byr- — $2; Charles Waish iš Rusijos armija yra didelė, priėmė gana šaltai ir net Juozas Janulaitis sako:
Vienas komunistų bend apdaužo. Tuomet komuniz
“Pasitikiu, kad lietuviai
nes prašo pasiaiškinimų. Kaž Chicagos — $2; J. Buzins- bet ji pakrikusi. Rusijos nedraugiškai.
Pasekmėje,
kaip jis atrodo panašus į Žmo kas iš Torrington. Conn.— pramonė dar tik gydo karo rusai pradeda rodyti Ame pasiskaitę šį laišką supras, rakeleivis gavo Jovaro-Kri- mo davatkos žliumbia.
Vienas šposininkas nese
gų, kurs. pravažiuojančio au 50c.; Mrs. P. Shimon iš padarytas žaizdas, o maši rikai dirbtiną “draugišku kad jų suaukoti rūbai gerai kščiuno laišką iš Lietuvos,
kuris
tilpo
komunistų
“
Vil

nai
nulaužė biusto nosį _
tomobilio aptaškytas, sustoja Lawrence, Mass. — 50c.; nos, suplėštos iš Vokietijos, mą” ir pila propagandos pa sunaudoti musų brolių ir se
nyje.” Be kitko Jovaras ra komunistai vėl triukšmau
ir šaukia paskui tą automobi J. Bereišis iš Paterson, N. J. Lenkijos, Austrijos, Veng mazgas ant Anglijos: jie sučių.”
ja. Girdi, jų vadas be no
rijos,
Rumunijos
ir
Man
šo:
lį: ‘Ei, o kur tu manai tu va — $2; M. Laužim iš Pater . į
pradeda
iš ITJAIIU^UMandžu,----- *
” | p*
rtUCU<* trauktis
U4UKUS JO
“
Dabar
džiaugiuos.
Ne

sies — didžiausia nelaimė...
žiuoji?’ Laikas duos jam atsa son, N. J. — $1.50: J. Ka dzunjos dzr nėra įkinkytos'rijos ir puola Iraną. Kol ru“Keleivis” visada yra gera
besumanau nei kaip dėkoti
Londono gyventojai iš to
kymą, bet greičiausiai ne Sta rtys iš Montreal, Canada— į darbą. Rusijos gelzkeliar sams sekasi skaldyti ramųjį
dovana
draugams
ir
pažįsta

Raudonąjai
Armijai.
Rauturi
skanaus juoko. Ir ku
linas.”
yra didelėj netvarkoj, o mi-: pasaulį, tol pasaulis neišeis
50 centų.
’
miems. Užsakyki! jį savo arti- donąjai Armijai rašau pa riems galams komunistai
Ilonai žmonių rusų okupuo-)iš visokių “krizių.”
O kam Stalinui aiškintis?, Visiems
aukavusiems tose srityse tik laukia pro-,
dėkos himnus.”
#
kiša tą savo vadą ten, kur
!
Jis palieka “aiškinimo” dar draugams tariame širdingą gos sukilti prieš žiaurią ruAnglija, po šešių sunkių "
Tie jovariški “himnai,” žmonės jo nenori?
bą savo “advokatams. Ka- aciu.
matyt, yra prastesni ir už
sų okupaciją. Visi Rusijos karo metų, nori taikos. Ji St. Strazdas,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Trecias poslapi*

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne
LSS 19 kp. Vakarienė

AMERIKIETĖ DALINA DRAPANAS AUSTRIJOS VAIKAMS

pirkti paaukojo vienų rub
linę, o draugė P. Shimoniehc pusę dolerio.
Koresp.

džiai! Rytiečiai jau senai
skuba su savo dalia “K.’’ i
talkų, chicagiečiai, rodos,
tik keli. Pirmutinis iš Chi
cagos pasirodė, tai musų se
nas brooklynietis, K. Liut
kus. Dabar su stambesne
auka išėjo musų advokatas
K. Gugis. Lauksim daugiau.
Patersono drg. J. Berei
šis sakė:, “Musų nekurie
draugai iau iš Patersono pa
siuntė “K.” po doleri-kitų.
Aš. rodos, vienas tik teužsilikau. Še jums porą dole
rių, pasiuskit ‘K’.”
Vadinas, iš musų LSS 19
kuopos vakarienės į “K.”
namo fondą pasiuntėme 52
dolerius. Kiek teko nugirs
ti, LSS 19 kuouos nariai
rengiasi ir vakarienės pelnu
pasidalinti su “K.” namo
fondu. Taip ir reikia. Kas
kitas rems musų socialisti
nę spauda, jeigu ne mes
patys!

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Skaitytojų Balsai
Gerb. Keleivio Administr.:

Siunčiu du ir pusę ameriko
niškų dolerių pašto perlaidą, už
kuriuos prašau man siuntinėti
BALF Skyriaus Susirinki savaitraštį “Keleivį,” žemiau
mas ir Prakalbos
nurodytu antrašu.
i „ , . 7
..
T-l Šia Pr°2a noriu išreikšti diHAVERHILL, MASS.

Kovo 2d. ALP Kliubo na
me buvo LSS 19 kuopos va
karienė. Žmonių buvo daug
ir iš įvairių kolonijų, net iš
Chicagos adv. K. Gugis ir
i Bendrojo Amerikos Lie- delį sav0 dėkingu
b d
E. Mikužiutė, o adv. Lau
I tuvių šalpos Fondo vietinis Mkhelsonams, už toki lietuvio
kaitis iš Baltimorės. Gaila,
skyrius kovo 17 d. turėjo
ialisto ideali2
w
do.
kad musų tolimi svečiai vė
visuotiną savo narių susirin-Į vanojimas ..Keleivio„ jr
us.
lokai atėjo į musų vakarie
kimą ir prakalbas, žmonių tuvįs Amerikos Lietuviu
nę ii- neturėjome progos ar
prisirinko apypilne Gedimi- ciaKstu
čiau supažindinti su brookno Kliubo svetaine. Kalbėjo Malonu žinoti taip pat. kad
lyniškiais.
vietinis lietuvių kunigas Žu-1 ..Keleivio., redakdjo dirba Jo_
Taip pat turėjom svečių
romskls ir St. Strazdas is nas Januškis mano
iš Bridgepcrt, Conn., NewBostono. Kun. Zuromskis' hpnfiril Vu™„
V.- arko. Patersono, Union Ci
aiškino sunkią lietuviu trem2 ™
pohtinety, Cliffside, N. J. Puiku,
imu būklę ir savo kiaušy-; buv0 1926 metu f
kad musų seni draugai ne
tojus ragino visais galimais versmo rezultatas
pamiršta ir atsilanko i LSS
budais padėti vargstantiems Mes> netuviai kow>jantieji
19 kuopos metines iškil
musų broliams ir ^senms. prieš visokj jcdinėjima
mes.
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. • • St. t-Straz— •ssnranflA
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mylimiems tautieMusu metiniam bankiete
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ciams
.
visvien,
raspadinavo: B. Spudienė,
kino tai, kaip Hitlerio ir iirn„
i-.- Stalino diktatūrų režimai J,mą PraktlkaoJa- džiaugiamės.
M. Glaveskienė, J. Gražie
kad "Keleivis” yra musų pa
nė, A. Buivydienė, U. Krivergė ir plėšė musų tėvų žangiosios visuomenės rankose.
žinauskienė. Prie stalu pa
Ši nuotrauka parodo Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbuotoja dalinant
kraštų; kaip pasaulio galin “Keleivis” Pietų Amerikoje
tarnavo: A. Smith, H. Tishšiltas
drapanas
Austrijos
vaikams.
gieji
skelbė gražius obalsius, visuomet buvo ir bus labiausiai
LSS 19 kp. Korės?.
kus ir dar kelios kitos mer
o paskui užgerino rusų dik- laukiamas lietuvių savaitraštis.
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gaitės, kuriu pavardžių ne Iš Kaspersko Dirbtuvės
Iš
Michulio ir Kairio dirbtuvės' darbininkų susi- mėję įvairių tautų meninin-! taturosrežimų.
Tasrežimas
Daug linkėjimų jums visiems.
teko sužinoti. Visų vakarie
Dirbtuvės
rinkimų
eėrmonas
kai
kukai.
iš
lietuvių
dalyvaus
j
šiandien
stato
pavojun
ir
Juozas Babilius,
5 d. buvo ALP Kl.į
nę prirengė: V. Kalvelis,} Kovo___
taiką ir
ir žmoniios
žmonijos laisve.
laisvę.
i_____ dirbtuvės
_______
Kovo 8 d. ALP Kl. name riuos preisus su darbdaviu “Aušros’’ choras, solistė Z. ■ taika
Montevideo,
Urugvajuje.
name
Kaspersko
B. Spudienė ir J. Rimavi-' darbininkų
Prakalbos baigta gražioj
susirinkimai buvo Michulio ir Kairio ištaisė, kad tie net daugiau Lžemeckienė ir kiti.
čius. Tai taip vadinamoji> Susirinkimui pirmininkavo dirbtuvės darbininkų susi- yra gavę priedo, negu 15c. Lietuviai prašomi atsi- nuotaikoj, buvo rengamos
vakarienės komisiia, kuri. J. Bubnelis. Delegatas Bui- rinkimas. Joje dirba arti į valandą..
aukos tremtiniams šelpti.
[lankyti
dirbo po V. Kalvelio vado vydas
Prakalboms ir susirinki
V.
Dagilis.
pei’skaitė naujus šimto žmonių.
I Susirinkime dalyvavo kevybe.
mui
pirmininkavo vietos Wm. V. Wilson, Springant kurių vra
R- Mičiulis pradėjo kriau- Ii ir musų Executive Boardi
J. Jankūnas ir P. Kriau preislisčius,
darbuotojas M. Matonis.
LAWRENCE, MASS.
Dridėta valandos 15c. pakė- ; čių biznį, rodos, 1917 me- nariai ir lokalo pirm. Gla
hill, Canada — Laiškus į
čiukas dirbo prie Įžangos
Klausytojas.
veskas. Jisai pagyrė darbi-i
limas.
Po
perskaitymo
nautais.
Jis
pradėjo
ne
vienas,
Lietuvą
reikia adresuoti
tikietų. F. Spūdis darbavo ju preislisčiu buvo paklau-bet p© metų-kitų liko vie ninkus, kad jie puikiai už
Pavyko Socialistų
taip pat, kaip prieš karą.
si prie alaus leidimo. Į sta
Prakalbos
laiko unijinę tvarką, palai-į
šimų,
į
kuriuos
atsakinėjo
nas.
Užėjo
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ir
gana
Vargo Dukterei — “Liki
lus su alučiu aptarnavo: B.
ko
uždarbių
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aukštesnį,;
-----—
skaudžiai
atsiliepė
į
Mičiumo Skirta” žiūrėsime, jis il
Vaitkunas, A. Swingle, J., delegatas.
negu kitose dirbtuvėse. Taip
Kovo 10 d. čia įvyko solio
biznį.
Jis
persiorganizaKaspersko
dirbtuvė
nedigokas
savaitraščiui. Gal pa
Nesuprato
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Rimavieius ir J. Glaveskas. '
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dirba
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1929
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siseks
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Vakaro pirmininku buvo
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skaičiau,
Palaikęs
metus
kitus
su
Stakvilevičių,
kad
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baibos
buvo
surengtos
LSS
61
I
kriaučių.
Nors
po
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Vienišui, Brook■y
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—
-otarl:
”___ _;i_
komnani
jonais,
nradėio
np-itnis
Tnmtarim
Sarba.
iStviikuOPOS.
DaUgiaUSISl
prie
kad
vyskupas
Johnson
labai
iš

kompanijonais,
praaeio
negus
mintamų
oaruą.
Į
m
Ch
nuvyv.Musų vakarienėj kalbas dirbtuvė vadinasi Kaspers- sutikti ir vėl liko vienas, gė dirbtuvę palaikyti tokio- prakalbų surengimo dirbo gyrė Sovietų Rusiją. Tas vys iyne — ueue gana silp
pasakė: A. Bakunas iš Brid- ko,’bet ne jo vieno, tai ke Vienam buvo sunku, tai pri-* je tvarkoje, kad ji šiandien drg. F. Vareikis. Kalbėjo kupas dargi pasakė, kad tikrai nokas dalykas, gr.l tik per
dirbus galėtume dėti.
geport, Conn., E. Kinderas lių partnerių nuosavybė.
' yra viena iš didžiausių dirb- atsilankęs iš Vermonto uni- krikščionybei vieta yra Sovie Joseph Gillis, Chicago—
siėmė
už
partnerį
Kairį.
Darbininkai
tarousavėi
su

iš Patersono. A. Steponavi
jų darbuotojas A. Jenkins- tuose. Vilnis dėl to džiaugiasi. Draugas perdaug visokių
Kairys irgi ne jaunas biz tuviu musu lokale.
čienė iš Cliffside, J. Peter- gyvena gražiai. Yra keletas
Vyskupas pasakė teisybę, ale klausimų savo rašinyje pa
norėta, kad pašason. Liet. Atletų Kl. pirm., ir nauiu unijistų, bet dide nierius. Jis laikė kadaise , Buvo
,
- j- i
uj,.
iena imu i ius -j. aanusnis.
Vilnies
jos nesupra- • lječiate, todėl išėjo labai ilTenkins kalbėio a- to. Visi redaktoriai
J. Hermanas iš Ozone Park. lė didžiuma Kaspersko siu kriaučių biznį su Daugirdu. kytų zodi-kitą Ech. Miciu......
.r pa|nug dalykas. Ne
kunigai
ir
vyskupai
pri i
jis atsisakė. Pats seJenKins kamejo
F. Milašauskas, kriaučių vėjų. tai seni musu unijis- Bet po pirmojo karo, dau lis, bet
v-Av
v
'
pie
dabar
vykstančius
streipažįsta, kad skurdas ir vargas
Pild. T-bos narys, P. Mont tai. Jie ir dabar prie musu gelis važiavo į Lietuvą, taip nis Miciulis nedaug ką pa- ‘kus ir aiškino jų reikšmę. yra geriausias kelias į dangaus galėsim įdėti. Viename ra
vila, katalikų srovės veikė organizacijos prisirišę ir ir Daugirdas išvažiavo su sakė, bet storai pabrėžė Kartais ginčai tarp darbi karalystę. Skausmai, vargai ir šinyje visų pasaulio galvo
nereikia
bandyti
darbdavių atrodo nusižeminęs gyvenimas žmogų sūkių
jas, J. Šaltis iš senosios kar ios Datvarkvmus ko gra Audimo Bendrovės dalinin Mat, šis musų shopmitin njnk
spręsti.
kais į Lietuvą bizniavoti. gis tai met nis Aopm.Un- menl7i, kova eina vos “dėl
tos LSS organizacijos buvęs žiausiai palaiko.
traukte traukia į išganymą.
Pasitarė,
nasikalbėie
dar

Kairys, likęs vienas, greit SI’
stambus veikėjas; J. Gla
vieno cento,” bet tikrenybė- Kas čia daug kentės, tas po Geo. Raškiui, Otthon,
Sask. Canada. — Jūsų UOŠbininkai
išrinko
dirbtuvės
dirbtuvę pardavė ir per ke
veskas, LSS Vykd. Komit.,
smerties
eis
j
laimingą
gyvenivįg apsiriko. Nei Roosevelpirmin., 19 kp. sekret. ir darbininku nirm. J. Bubne lis metus biznyje nedirbo. me’, bet ką pada^i. kad
mą.
Taip,
matomai,
supranta
tą
įuvo žydas, nei TrumaDabar Mičiulis ir Kairys taip atsitinka. Nuo šio shop- kų unijos nori išlaikyti sakriaučių unijos 54 skyriaus lį. J. Bubnelis senas uniiispirmininkas. M. Glaveskie tas ir rimtas žmogus, aš ti laiko stambią dirbtuvę, kur mitingio iki kito vargu su vo organizacijas ir apsigin išganymo biznį ir Juozas Stali-' ag yra žydas, nei Stalinas
nė kalbėjo nuo vakarienės kiu. kad iis toms pareigoms dirba apie 100 darbininkų. sieisime. Nesiskirstvkite, aš ti nuo darbdavių pastangų nas su vyskupu Johnsonu, to-'yra žydas. Jūsų UOŠVIS, maMičiulis stengiasi išmokyti norių jums, kriaučiai. už- organizacijas išardyti. To del jie abu geri krikščionys, o Tomai, pasitraukęs nuo bolgaspadinių. Ji yra ir SLA į labai tinkamas.
Kain
paprastai,
metiniuo

ir savo sūnų Edvardą kriau fundyti!” Darbininkai pa dėl tų streikų negalima su Stalino ūsų pavėsyje tikrai yra g€Vįkų, susirgo judofobija.
38 kp. protokolų raštin.
tai pačiai “tikriausiai Taj yra toki liga. kada viRokas Povilauskas, kartu se. dirbtuvės darbininku su čių biznio. Sūnūs turi nau kvietimą priėmė ir visi va prasti, jei žiūrėti į vykstan vieta
krikščionybei.
Kiek Rusijoj. gur jr
kame vaidesu visais vakarieniautojais,i sirinkimuose. musu kont- jų idėjų: jis norėtų dirbtu lan d ą-kitą pasilinksmino.
čias
kovas
tiktai
kaip
į
ko

skurdo. vargo ir kiek ten nu-Įnagj žydai. Žydai ir Žydai...
Kriaučius.
padainavo kelias gražias raktoriai pafupdina darbi vę modernizuoti, pagerinti
vą
dėl
cento,
kito.
Musų
sižeminimo! Pas Staliną dargi
'_____________
liaudies daineles. Vienu žo ninkams. ta pati padarė ir vieną-kitą dalyką.
pareiga yra darbininkų ko visai nekalti žmonės prisipažįs
TORONTO, ONT.
Toje stambioje kriaučių
džiu, vakarienė pavyko pui Kasperskas.
vas paremti, kiek tik mes ta prie tokių nedorybių, kurių LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Kriaučius.
dirbtuvėje
darbininkų
pir

kiai !
kur galime.
jie nėra papildę ir negalėjo pa
Tarptautinis Koncertas
mininku yra J. Stakvilevi
Reikia priminti, kad mu
"Motina ir Broliukas...
Antras
kalbėtojas
plačiau
pildyti. Matyti tą ir turėjo gal
sų metiniam bankiete buvo Iš Lapašausko Dirbtuvės čius. Vidurinė dirbtuvės
Mirė Abu Kartu”
sustojo ties dabar kylančiu voje vyskupas Johnsonas. o
Toronto
socialistai
rengia
tvarka
yra
gera.
Darbinin

gauta ir dėl “Keleivio” na
Kovo 6 d. buvo A. Lapa
karo pavoju. Karo, sakė jis, Stalino saulės apšviesta “Vilmo išmokėjimo gana gra šausko dirbtuvės darbinin kai išklausė naujus preis idomų tarptautini koncertą, dar galima išvengti, bet tai-' nis" dėl to ir džiaugiasi
‘Keleivio”
skaitytojas
žių aukų. Musu nenuilstan kų susirinkimas. Tai antru lisčius, kaip kurie davė pa- kuris įvyks 30 d. kovo, 8 ka nebus nupirkta nuolai
K? Karčiauskas, drg- F. Vareikis iš Lawrentis veikėjas, SLA iždinin kartu tos rūšies susirinki klausimus apie preisus, de-'val. vakaro. 404 Bathurst domis agresoriui, kaip ne
Chieago, Ill.Įce, Mass- Sav? trumpuciukas adv. K. Gugis paklojo mas. Pirmu kartu turint su legatas J. Buivydas jiems iš- St. didžioje salėje,
___
■ ką laišką iš Lietuvos. Laišbuvo nupirkta taika iš Hit
50 doleriu ir pasakė: “Tai sirinkimą, unijos preisų da aiškino. Pasirodė, kad prieš Programą pildys pasižy- lerio, kuriam buvo daroma
;ke rašo:
Valio! žemaičiui
pradžia. Rytiečiai aukoja, rytojai padarė preisuose
t Aš, Vladas, rašau jums
nuolaida po nuolaidos, iki
ATJdėde,
=
skolina “K.” namo morgi klaidų, užtat prie nieko ne
Tas
J.
žemaičio
straipsnis
alaišką, dėde. Mielas
karas pasidarė neišvengiačiui išmokėti, aš nežinau buvo galima prieiti. Per tą
nas. Dabar Hitlerio ir Hi- pie lietuviškus laikraščius, sau-, sveikinu aš jus. Rašau aš,
kaip jus apversite mano laiką unijos ofisas ir dirb
•ohito vietą pasaulinėj po-1 šio 23 d. “Keleivyje,” man be- dėde. Motina ir broliukas...
DIDYSIS SAPNININKAS
nenkdešimkę: gali būt au tuvės darbininkų pirm. St.
itikoj užėmė išsisiūbavusi ( galo patiko. Tai buvo įdomus ir mirė abu kartu. O diedukas
ka, gali būt paskola... Bet Albert naujus preisus atve
Rusijos diktatūra. Jei ji ne-J naudingas pasisakymas ir sy- tai jau senai miręs. Dabar
SU SALEMONO GALVA
aš sakau,” pareiškė musų dė į tvarką ir pavedė šiam
bus sulaikyta lyg dar lai-, kiu pamokinimas. Valio! J. že- namai tušti. Aš dabar su te
prietelius ir senas sąiungie- dirbtuvės darbininkų susi
kąs, vėlesnis susikirtimas su(maičiui. Ir daugiau tokių strai- vu gyvenu.
tis: ”Tik pradžia, aš duo rinkimui patvirtinti.
Parašyk keletą žodelių.
Pranešam, kad Didysis Lietuviškas Sapnininkas ja pasidarys neišvengiamas, psnių iš jo lauksiu.
siu ir daugiau!” Puikus žoPrakalbų paklausyti buAlena Bružienė, dėde. Sudie, dėde, lauksiu
Tiesa, dar ir šiame susi
Chicago, III. atsakymo,
rinkime radosi viena-kita jau spaudoje ir netrukus bus gatavas. Tai bus tokia vo susirinkę apie 200 žmoklaida įsibriovusi, bet kur sapnų knyga, kokios iki šiol Amerikos lietuviai da nių. Prakalbas vedė drg. F.---------------WORCESTER, MASS.
Vareikis. Pertraukos metu MAIKIO Tėvui PO PENKINE noriu lieti višk v rėk ordų
kas mažiau, negu pirmame
nėra
turėję.
Čia
bus
išaiškinta
daugiau
kaip
5,000
CHESTNEY’S
klausytojai sudėjo kelis do- Prisiuntė šie draugai: Char-t M#n
rckOrsusirinkime. Išklausė darbi-*
lerius išlaidoms padengti. les I^abrunske iŠ Enumclaw. dų Įdainuotų A. Saukevičiaus ir Urninkai naujus preislisčius. visokių sapnų, ir prie to da bus “Salemono Galva.”
CANTEEN
Aukavo po $1 draugai J. Wash. M. Smith B Denver. ^uunl^ W1MF ir .ai37F.
pakorektavo ant vietos ir
Gryno
skaitymo
bus
300
puslapių.
priėmė.
Savalionis ir S. Sabonis. Colorado, Mrs. T. Galdlk IS 5jznjerių da turi tokių rekordų užVIETA MALONI IR ŠILTA
Po 50c.: K Čiurlionis, J. Chicagos, P. Gabrėnas iš Law- ailikusių, malonėkit pranešt man MKada
pirmesniam
susirin

Sapnininkas
kainuos
$2,
bet
kas
užsisakys
tuo

♦
Kutrienė ir K. Vidunas.
rence, Mass., Tony Marsin iš «>kiu adreSūjos EDIEN>
kime
buvo
perrinktas
dirb

Visokių Gėrimų, Alaus,
jau, gaus tik už $1.
Po
prakalbų
atsinaujino
New Yorko ir Mrs. J. Mose- 723 Prospect Avė., uoffaio 13, n. y.
gardžiai pagamintų Val tuvės čėrmonas ir komiteto
nariai, tai kaip greitai preisUžsakymus prašom siųsti į “Keleivio” admi “Kekivį’; šie skaitytojai: chok H New Yorko. abu per CLETELAXOO uctuviv ntul
gių ir Užkandžių
A. Subačius, P. Shimon, T. drg. P. Kriaučiuką, K. J. Ka--------listis tapo priimtas, taip nistraciją, šitokiu adresu:
čia gaunama ir “Keleivis”
Lukas,
P.
Gabrėnas,
S.
Palanta
iš
Gardner,
Mass.,
P.
PaBiblijos
studentų
paskaitos at-sigreitai susirinkimas nasijerčius,
Jenkins-Jankauskiepucka
iš
Kingston,
Ont.
Canas
!
r
a?td’pJ?k
pavieniais numeriais
baigė. Lapašauskas irgi sa
KELEIVIS”
nė F Bagdonas ŠrUDŠta ir da prisiuntė $6, P. Michull iŠ Hali, 1446 East S2nd ir Wade Park
90 MILLBURY STREET vo darbininkams pafundi636 Broad wa y,
So. Borton 27, Ma»»,
J.
Kirby. Draugė Rožė 2u- v.liey Stream. N. Y. (per drg.
WORCESTER, MASS.
no.
[romskienė “K.” namui iš- Buivydą).
,-Ar pasaulis bus sunaikintas?”
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JAM REIKIA TIK BARZDOS
upę. Čia - buvo vienintelis
dar neužkirstas kelias pra
važiuoti .priekin. Tarpe pa
bėgėlių minios pasitaikė su
ŠIURPUS VIENOS PABĖGĖLIŲ ŠEIMYNOS
rasti seserį su vaiku ir švoPERGYVENIMAI BĖGANT Iš LIETUVOS
gerį ir vėl visi buvome kar
tu. Po ilgo laukimo priėjo
(Tęsinys)
žiavom į Gargždų miesteli, ir mums eilė persikelti į kiDar daugiau Lietuva nu- kuris besąs visas išgriautas tą upės pusę. Tenai matėme
kentėjo, kada atėjo Lietu-1
T"*" '— nė vieno sveiko namo daug baisių dalykų. Skubė
von frontas. Vokiečiai kur nematėm — vieni griuvė jo keltis per upę, nuo plaus
suskubo išsprogdino visus siai, o kariuomenės visur to nukrisdavo į vandenį ark-;
naudingesnius pastatus, di pilna. Karei viai neleido liai su visais vežimais ir
desnius namus, dirbtuves ir mums Gargžduose sustoti ir daiktais, įkrisdavo žmonės.
tiltus. Nekurie miestai buvo l\eP®. kuo skubiausiai va Matėme daug nuskendusių
sugriauti bombų. Stipriai žiuoti tolyn, nes greitu lai Į arklių. Taipgi buvo nusken
buvo subombarduoti Šiau ku prasidėsiąs mušis.
dusių ir žmonių. Kitoj upės
liai. taipgi ir Mažeikiai. r Tą nakti mes pasiekėme pusėj taipgi stovėjo tūks
Daug sudegė ūkių ir šiaip Klaipėdos kraštą ir viena tančiai vežimų su pabėgė
namų nuo šaudymo iš pa me miškelvje pernakvojom. liais ir nejudėjo iš vietos,
trankų ir kitokių pabūklų. Rytmetį jau pradėjo šaudy- nes toliau vėl reikėjo kelTaipgi žuvo ir nemažas ti iš patranku. Mes skubi- tis per Nemuno upę. Čia
skaičius žmonių. Žmonės nomės važiuoti į Klaipėdos paupyje praleidome visą
kiek galėdami traukėsi nuo miestą. Visą laika buvo gir lietingą naktį. Sekančią die
fronto saugodami savo gy dėti šaudymai ir bildėji- ną, t. y. ketvirtadienį, irgi
vybes ir bijodami vėl pa- mai. šiaip tain pervažiavom nė vienas vežimas nejudėjo
tekti į puslaukinių bolševi- Klaipėdos miestą: visi ke iš vietos. Kilo didžiausia
kų nagus. Bėgo Vokietijon, liai buvo prikimšti kariuo baimė, kad busime bolševi
žinodami kokie “pyragai” menės, automobiliu ir pabė kų apsupti ir sunaikinti.
Baltimorietis Roy Disney sugrįžo iš Europos apsi
juos ten laukia. Žmonės bu gėliu vežimu. Visa laiką bu Visą laiką buvo girdėti kabinėjęs
ginklais nuo galvos iki kojų. Jo draugai juo
vo nusistatę verčiau Vokie vo šaudymai iš lėktuvu, pa netolimi patrankų ir kulko
kiasi kad jam
įam reikia tik barzdos ir raudonos skepetos
kiasi,
tijoj badu mirti, negu pa tranku ir bombų bildėjimai. svaidžių šaudymai. Pavaka
tekti rusu bolševikų vergi- Atrodė, kad tikras praga rėj kareiviai įsakė visiems ant galvos...
jon ir Sibire savo kaulus ras verda. Mes važiavome iškinkyti ir palikti arklius, kasti apkasų ir daugiau ne- ti Drezdeno miestą, net mu
palaidoti arba būti kanki labai smėlėtu keliu palei nes nebebuvo galimas per
Kur paliko mu- sų stovyklos namas šokinė
namiems nuo visokių šnipų kažin koki kanalą. Arklys Nemuną persikėlimas. Kaip fcepaleido. —
niekas mums jo. Mėtė bombas į netoli
šeimos
ir tardytojų.
smuko i smėli ir vos pavil tik tuc momentu upe atplau sų
nieko nepranešė ir apie jųi musų buvusią gelžkelio sto
ko vežimą. Turėjom dalį kė pora laivų ir pamačiau, likimą jokių žinių neturėjo tį ir i žibalo sandėlius, su
Bėgimas Nuo Rusų
daiktų iš vežimo išmesti. kad laivai priima civilius
kėlė labai didelius gaisrus
me.
Kaip jau buvau pirmiau
pabėgėlius.
Mes
palikome
—Sveikas gyvas, tėve! kinti jos negalima. Nes kaip rašęs, iš Sėdos išbėgom 1944
Vakare, do labai vargin arklį, vežimą, visus daiktus,
Apkasus kasėme nuo spa ir durnai aptemdė visą dan
Mieste gyvenimas buvo
Ko taip stovi nosį nuleidęs? gi tu žmogus pasigersi, ka- m. spalių 7 d., šeštadieni, gos kelionės. įvažiavome į
lių 16 d. per visą žiemą į- gų.
pasiėmėm
tik
tiek,
kiek
ga

vienas
iš neramiausių. Kas
Ar nematai, kad pavasaris da šnapsas toks brangus!
kada bolševikai pradėjo kažin kekį kaimeli. Trupu- lėjom panešti ir atėjome vairiose Rytprūsių vietose. dien po kelis kartus buvo
atėjo? Net žvirbliai uode- —Aš čia didelės bėdos! pulti Sedos miestelį ir ap i ti sustojome. Arklys buvo
Į darbą išeidavom švintant,
gas pasistatę linksminasi.
nematau, tėve. Žmonės tu- linkui matėsi daugybė gaiš tiek pailsęs, kad nebenorė- prie laivų. Čia vėl buvo var o grįždavom temstant. Dir skelbiami oro pavojai ir vis
-Jes, vaike, pavasaris, n didesnių rūpesčių, ir tai iu: degė pats miestelis ir io visai eiti. tad mano se gas, kol patekome į laivą. bom ir sekmadieniais. Šven reikėjo būti baimėje nuo
Mat, pirmenybė buvo vokie
lėktuvų. Drezdene gaudatai pavasaris, aleant širdies
aplinkiniai ūkininkų trobe suo su vienu mažu vaiku į- čiams ir į laivus priėmė tik tėme per visą laiką tik dvi vom apie 200 gramų duo
vistiek markatna.
'■ T-'’alke’ tu. man,° V?U! siai. Patrankų sviediniai sėde į kitu pabėgėlių veži
vokiečius. Mane vokiečiai dienas: Kalėdų pirmąją die nos, trupučiuką sviesto arba
-Kodėl? Ar pasidarė trobelių da nežinai. Ve.
mą
ir
bevažiuoiant
nuo
mu

sproginėjo net musų kieme.
keletą kartų išstūmė iš lai ną ir Naujųjų Metų dieną. marmaledo, ryte kavos ir
i,ot,9.
:• vau
nueięs
vau
su
atsiskyrė.
Taipgi
atsisky

Kas
•
• nueies velykinę
•velykine
i • spa
f* rasKUDomis
Paskubomis pasigriebėme
ve. Galų gale patekome ir Darbininkų buvom daug — pietums apie litrą iš sietinių
-Kam da ir klausi. Mai- ™dn» atIlkt'
k™‘?^ ig Šokių tokiu
rė
ir
švogeris.
Jų
nebegalėkeletas šimtų. Buvo daug arba kopūstų išvirtos sriu
pe uz
uz nakuta
pakulą anpiti
apeiti keliakelia-|s*..un,M “"yų
pačių reikalin- jom surasti. Bepalikom aš. mes į laivą.
. ,
.
ne
.
ke, juk pats žinai, kas da klupščiom aplink stuba tris S13“511! oaiktų, _ as, mano
Tą patį vakarą laivai iš lenkų ir rusų, ir nemažas bos. Gyvenome lentiniuose
-- _
»
»YV/\TlWn
OACHZV
CI
’
A
r-.
motina
ir
vienas
sesers
vai

rosi. Kai rinkom Amerikos _ ■*
motina, sesuo, svegens
plaukė ir nakvojome laive. skaičius lietuvių. Darbas ap
prezidentą, tai sakė, kad kartus. Ale kai parėjau na du jų vaikai, su vežimu įs- kas Ta nakti teko važiuoti Rytmetį laivas atplaukė į kasuose buvo nelengvas, vi-! barakuose. Turėjome kiekmo, tai pamačiau, kad maK.
_ i rer didėlį mišką labai blo
dir buvo kietas molis, kdii! Y’e?.as. !ov«: bet i®)? bebuvo
LFU3 geri ac?
važiavome link Vok
Rytprūsių
miestą
Labiau.
teko gulėti ant pil
votavau. sakau, gal šnapsa n? auza yra subildėta įs- Visą turtą ir gyvulius pali gu smėlėtu keliuku ir ture
labai sunku buvo kasti. Dar' čiužinių,
kų
lentų.
Sienose gyveno
iom
pasiekti
Šilutės
miesteCia
,
rnus
išlaipino
ir
per
viatpigins. O kaip yra dabar? Y1“ su k’-tal? budinkais. ir kome Dievo valiai. Visi bi
blogiau buvo kai sušalo že
są
dieną
įsstovejom
gatvėj.
nemažas
skaičius
blakių.
Seniaus, būdavo, už kvotė-'g*.10 Paėjimo tenai nėra.
lį. Arklys vos paėjo, tiek
mė. tada reikėdavo kirviais Tenai vokiečiai visiems
jojome
žūti
ir
patekti
vėl
į
Vokiečius
išskirstė,
o
su
Be

pa
oeroi pasinaši- Tal, ve
jei tu ?toks baisių komunistų vergiją. buvo nuilsęs nuo tolimos
li žmogus gali
gali gerai
v-’' Malke,
.
kirsti
kietą
sušalusį
moli.
o
gerti, o dabar doleri prager- mokytas inžinierius, tai iš Gyvybė buvo brangesnė už kelionės, o reikėjo skubėti, tuviais niekas nesirūpino. užduotą normą apkaso vis bėgėliams išdavė tam tikrus
ii ir busi da negėręs! Jes. ^'ruok man. kaip as ga
nes kareiviai sakė, j^JjiPag^iau v’sa^ jau nakt* tiek per dieną reikėdavo iš pasus ir visus suregistravo.
viską.
Ne
mes
vieni
bėgoMaike. žvirbliai gali uode- ’eciau apeiti aplink tokią me. Bėgo daug pažįstamų ir kiekvienu momentu gali mus su kitais lietuviais nu kasti. Gyvenome gyvulių
Pagyvenus Drezdene agabeno į kažin kokį sandė tvartuose: vienoje pusėjo
gas kelti ir linksmintis, ba £tu.,ą. aplink kurią apeiti nepažįstamų žmonių.
prasidėti mušis.
pie
porą savaičių mus su ki
Važiavome visą naktį be li. kur pernakvojom. Kitą stovėjo arkliai ir karvės, o tais pabėgėliais išvežė į
jiems nereikia nieko pirkti: i ne^a 'ma.;.
..
ale kaip gali linksmintis'
teve’ ga hma'
Važiuojant link Barsty-,.rcilsio ir kada rytmetį va dieną mus ir visus lietuvius kitoj pusėj gyvenome mes, Leipcigo miestą ir apgyven
1'
žmogaus dusia, kada viską bet
" aš nematau jokio reika čių, Končaičių ganyklose'žiavome
link Šilutės, kelyje suvežė i kažin kokį didelį darbininkai. Gulėjome ant dino vienoje didelėje pen
lo
aplink
ją
eiti.
dar kelios patrankos kulkos pakilo neišpasakytas sumi dvarą. Ten radom dar dau paklotų virš mėšlo šiaudų. kių aukštų mokykloje. Leip
reikia pirkti, o pinigu nė
—Sakai, galima?
sprogo šalia kelio, netoli šimas: kariuomenė galvo giau lietuvių su vežimais ir Po apačia tekėdavo griove cigo miestas, matyti, buvęs
ra:
—Žinoma.
musų. Važiavome su di trūkčiais pradėjo bėgti at be vežimų.
—Vadinas, tėvas esi tos
liuose srutos. Oras nešva didelis ir gražus' miestas,
Aplinkui
visur
sukinėjosi
—Bet
kaip
tu
apeisi
ap

džiausia
baime,
nes
bolše

nuomonės, kad žvirbliai tu
gal. lūžo vežimai, byrėjo
dvokiantis, pilnas dul bet atvažiavę pamatėm vien
vokiečių hitlerininkų sargy rus,
ri geresnį gyvenimą, negu link tokia trobą, ką sulieta vikai galėjo užkirsti kelią daiktai, c kelias buvo
kiu. Gulėdavom nenusiren- tik griuvėsius. Nekurios išir tada butume žuvę. Važia kimštas tūkstančiais veži biniai rudomis uniformomis. gę, su visais drabužiais. Bal-|tisos gatvės paverstos vie
žmogus. Jeigu taip, tai išei su visu bloku?
—
Tokiam
atsitikime
rei

na, kad Dievas negerai pa
vome per visą naktį be po mų. Pasirodė, kad rusai jau Darėsi nebejauku, nes jau tinių, niekas neišskalbdavo,1 nais griuvėsiais. Sveiku nakia eiti aplink visą bloką, ilsio. Kitą dieną, sekmadie užėmė Šilutės miestelį ir už anksčiau buvom girdėję,
saulį sutvarkė.
pakeisti naujais neturėjome. mu nedaug tebuvo matyti.
—Dievą, Maike, negali tėve.
nį. netoli Kretingos pas vie kirto kelią toliau važiuoti. kad hitlerininkai išskirsto Per tokią nešvarą aptekome, Nekurios vietos bombų' ir
—Dac rait, vaike, apeiti ną ūkininką gavom pakeis Grįžome visi atgal ir apsi- seimas, darbingus paima
kaltinti, ba tikrai da neži
visokiais gyviais. Patys pri- nebuvusios paliestos, bei tik
galima. Ale pasakyk, į ką ti suiužusį ratų tekinį ir vėl stojome viename kaime na- prie darbų, o nedarbingus žiūrėtojai
nai, kas pasaulį sutvėrė.
vokiečiai hitleri miesto pakraščiuose. Žmo- *
tai butų padabna, jeigu važiavome toliau. Pavaka- kveti. Visą naktį buvo gir- siunčia kitur.
ninkai
gyveno
gražiuose nių judėjimas mažas, maty
—Ar tėvas jau netiki staršas vyčių vaisko genero
Tą
naktį
dar
pernakvo

"ėj pervažiavom Kretingos1 dėti netolimas kulkosvaikambariuose li- valgė ką tik ti. buvo išsikraustę kitur.
šventu raštu? Juk tenai pa las atsiklaupęs
pradėtų miestą ir važiuojant link džių šaudymas, patrankų ji m to dvaro tvartuose, o norėjo.
Gyventi ištikrujų buvo pa
sakyta, kaip pasaulis atsi šliaužti strytais aplink skvė- Gargždų miestelio suzmorvtmetį, sekmadienį, spalių
griovimas
ir
matėsi
gaisrų
vojinga:
po kelis kartus per
rado.
į rą? Ar svietas iš to nesiIš pradžių maistą duoda
15 d. iau pamatėme vokie
om,
kad
bolševikai
nuo
didžiausios
liepsnos.
—Maike, aš tau pasaky- juoktų?
čiu hitlerininkų gerą širdį. vo neblogą ir užtenkamai. diena skelbiami oro pavr>siu, kad šitą klausimą nese —Žinoma, kad juoktųsi musų tik už keturių kilo Rytmetį, beveik nemiego Tuoi vokiečiai įsakė atsi Vėliau maistą kaskart ma jai, įkyrus sirenų kaukimas
nai diskusavo ir musu Pil- Ne tiktai juoktųsi, bet poli metru. girdėt buvo šaudy ję, atvažiavome prie Mini skirti visiems vyrams ir mo- žino ir vis blogino. Gi per kiekvienam ardė nervus ir
visą laika būti dinųjų Blaivininkų Susaidė. cija galėtų da nuvežti tėvą mas ir netoli matėsi gaisrų. jos upės. kur stovėjo tuks moterims, kurie darbingi, pačias Kalėdas maistą kaip, reikėjo
...
......
Išgėrėm bačkutę alaus ir į tam tikrą įstaigą, kad dak Pro šią vietą mes laimingai iančiai pabėgėlių vežimų ir -■ nedarbingiems ii* mote- tyčia pablogino, davė kele-i GZlausl0Je laimėle. nes bile
pravažiavom ir naktį atva- buvo keliamasi keltais per
užvedėm dibatus. čėrmonas tarai ištirtų protą.
£a*ėjo užskristi
ims su mažais vaikais lie- tą neluptų bulvių ir truputį
pabarškino stiklu į stalą ir
kažin
kokio
padažo.
Toksi
sl
.
TT
j^
a
’
.
ir paversti
—Taigi tavo rodą, Mai
oė pasilikti. Taipgi atskyrė
RUOŠIASI BANDYT ATOMŲ GALYBĘ
sako: vyrai, duokit kokį ke, vistfek no gut
’r mane su švogeriu. Paliko gyvenimas buvo -nepakennors įnešimą, daiysim moks-į —Nesakyk, tėve, kad tai
irie dvaro pievoje besėdin- čiamas. Dirbti reikėjo sun Todel mudu su švogeriu
liškas diskucijas. Na, ir pra mano “rodą.” Aš tik paaiš
Gos mano motina ir sesuo kiai. o maistą vis kaskart kain nors norėjome patekti
sidėjo įnešimai. Maršalka kinau, kaip tėvas galėtum
>u dviem mažais vaikais be mazm ir blogino. Taip kad i kaima prie darbo, bet
Visgirtas sako: vyrai, ap- savo “pakutą” atlikti, ta
arsiančios. Tokių ir dau išseko visos jėgos. Aš, ma l aip tyčia mudu paskyrė
kalbėkim, kodėl Dievas ne čiau nepatariu taip darvti.
giau pasiliko. Taipgi ma- no švogeris ir dar vienas tame pačiame mieste i šalt
padarė geresnio parėtko Tiesa. Lietuvoje davatkos
i?u, kad liko vežimai su lietuvis nutarėme iš. tos ver kalviu mokyklą, esančią
ant svieto. O sekretorius vaikščioja plikais keliais apjoktais be jokiu žmonių. gijos bėgti.
rric kažin kokio' ginklu fa
Mylibobas sako, kad pašau-; link bažnyčias ir šventorius,
Visi buvo paimti. Mačiau
briko.
Čia gyvenimas buvo
Begame Nuo Vokiečių
lį ne Dievas sutvėrė, ale be. Amerikoje net ir kata'am rniformuoti vokiečiai
siek
tiek
žmoniškesnis, nes
velnias išperėjo. Valuk to. j likai juoktųsi iš tokio tamPagaliau 1945 m. sausio i gyvenome kambaryje, turėhitlerininkai iš visų lietuvių
sako, ir nėra ant svieto ge- J sumo.
atiminėjo dviračius, nežiū 11 d. išdirbę pustrečio mė , kme kiekvienas atskiras
rovės. Prasidėjo diskucijos į —Kaip aš dabar mata”
rint ar su jais važiavo, ar nėšio, naktį visi trys laimin lovas, darbas buvo nesun
Ant galo priėmėm tokią re- • Maike, tai tos pakutos aš
prie vežimo turėjo prisirišę. gai pabėgome. Atvažiavom kus, tik labai buvo bloga
zoliuciją: “Dievas sutvėrė j negalėsiu išpildyti. Aš neDviračių surinko keletą šim į Gdynės (Gotenhafen) uos su maistu. Maisto duodavo
pasaulį nesiektai, ir nesiek-1 kėryčiau, ką bedieviai satą. netoli Dancigo į vieną labai mažai, taip, kad badu
tų.
ta butų žmogui gyventi, ale kvtų. ale bijau, kain tu sapabėgėlių stovyklą, kur ra negalėiai mirti, o sotus nie
Kasame Apkasus
bėda, kad ant svieto uždo-j kai, kad policija galėtų madom ir daugiau lietuvių pa kad nebūdavai,
navojo Šėtonas ir priviso'ne nuvežti i durnųjų namus,
Mums. kurie buvom atskir bėgėlių ir prisidėjome prie i
(Bus daugiau)
perdaug bedievių. Dabar
ti, pranešė, kad aštuonias jų. Tenai buvo daug latvių
iau kitokios rodos geram
Šių metų vasario mėnesį
dienas dirbsime prie apka ir estų. Pabuvus ten vieną
žmogui nėra, kaip tik pasi- Bendrasis Amerikos Lietusų, o po to grįšime prie sa dieną, mus su kitais pabė
“Keleivio” 1946 metu
gert gerai ir laukti svietojvių šalpos Fondas iš New
Amerikos armija ir laivynas paskubom ruošias ban- vo šeimų ir kad šeimos bu gėliais išvežė į Dresdeną,1
pabaigos.”
, Yorko išsiuntė 700 dėžių dyti ardomąją atominių bombų galybę. Tos bombos siančios aprūpintos. To pa pabėgėlių stovyklon.
kalendoriaus nebeturime,
—Ar tai dėl to tėvas esi kondensuoto pieno Vokieti- bvs mėtemes juroje tarp laivų, o salose tarp orlaivių žado jie neišpidlė. Mus vi
jį ispardavėme. Prašome
Amerikiečių Bombos
taip nusiminęs?
joj esantiems lietuviams, ir gyvu daiktu (ožkų). Bombas .neš ir mėtys radaru sus darbininkus vyrus ir
—Jes, Maike. rezoliucija Siuntinys išėjo laivu S/S kontroliuojami lėktuvai, be žmonių. Vieną tokių or moteris susodino i sunkve
Atvykus vos antra dieną užsakymų nebesiųsti.
priimta vienbalsiai, o įvy-‘ Asbury Victory.
laivių šiame vaizdelyje ruošia aviacijos inžinieriai.
žimius, nuvežė netoli Tilžės ėmė iš lėktuvų bombarduoAdministracija.

Karo Audroje
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žmonės mato šviesesnį ryto- šolomskas sa\ o krisluose
jų ir jaučia savo darbo vai*
džios planingo šeimininką ' “Caristas generolas De
nikinas, kūno armija Uk
vimo pirmuosius vaisius
J. D. rainoj žydų vaikus, moteris
ir senelius šimtais žudė,
Cechai Nacionalizuoja
Į
Vengrai Kąria
prisipažino, kad palaiko ar
Čechoslovakijos vyriausyBuvęs Vengrijos ministetimus ryšius.su žydu Abro
bė išleido įstatymus, pagal rių pirmininkas, Ferenc
mavičium, vienu iš nuolati
kuriuos 70% krašto pramo- Szalasy, liko nuteistas už
nes bus vadovaujama vals- bendradarbiavimą su nanių Sovietų Sąjungos prie»
tybės ir koperatyvų. Visos I ciais. Teismas jį pasmerkė
“Laisvė” sausio 21 d. š x,,
SŲ.
svarbiosios pramonės šakos' pakarti ir bausmė buvo į- m. praneša, kad jos kaimy
Pagal Šolomsko protavi
pereina 1 visuomenes ran- vykdyta. Szalasy vadovavo nas, gyvenantis netoli lie mą išeina taip: Jei caristas
kas.
Vengrijai laike nacių oku tuviškų komisarų spaustu ' generolas Denikinas Ukrai
pacijos.
vės, J. Grubis, gavęs iš Lie noj šimtais žudė žydų vai
tuvos nuo Igno ir Adelės kus, moteris ir senelius, tai
Kanados Šnipai
Lenkijoj Teroras
Grubių iš Raudiškės kaimo, Abramavičius tokiom žudy
Rusijos šnipų medžioklė
~
___
~
Bolševikų
politinė
policiKrosnos p., Mariampolės nėm pritarė, pats būdamas
Kanadoje tęsiama. Dabar
suimtas ir apklausinėjamas •]^.^ar®u.vppe-.^v.e1.1^.f
apskr. laišką. Kadangi “L.” žydu. Šolomsko, kaipo ko
Kanados parlamento atsto- ^11OS valstiečių (Mikolaicy- ragina tokius laiškus aty- munisto, tikslas yra šmeižt
vas komunistas, kurs itar-'ko) PartlJos būstinę, pada- džiai perskaityti, tai aš tą Abramovičių, Rusijos So
tas šnipinėięs Rusijos na--'rė ten nuodugnią kratą, pa ir padariau. Vienoje vietoje cialdemokratų Darbininkų
dai. Tas atstovas via Fred
nartuos dokumentus ir rašo:
Partijos lyderi, gretinant ji
Rose, 38 metu.
*
suareštavo šešius paltuos
“Dabar Lietuvos žmonės sv Denikinu. Tai darbas po-'
centro darbininkus. Taip nesidomi turtais, tik džiau litinio žuliko.
Lenkijoj bolševikai rengia giasi, kad galva ant pečių
Belgijos Valdžia
P. Kručas.
“
laisvus
rinkimus.
”
ir
galima
šiaip
taip
gyven

Naują Belgijos vyriausy
ti... Su didžiausiu pasiilgi
RUSAI REIKALAVO
bę sudarė socialistas, PaulKurdistanas Juda
mu
lauksime
kito
laiško
”
...
DARDANELŲ
Henri ^paak, J. T. O-jos' Rusų ginklais ir pinigais
pirmininkas. Socialistai uz- sukurstyti kurdai Persijoje Tai ve, koks bolševizmo
Winston Churchill. kalbėima svarbiausias vietas v.V-( pradėjo “brazdėti.” Kurdai rojus Stalino valdomoj Lie
_
____
damas
New Yorke. atidenJ
11 ‘buvęs reikalauja atsiskirti nuo tuvoj, — tik su didžiausiu
įkisiolinis ministenu pinui- persiios, susijungti su kur- pasiilgimu lauks laiško, —paslaptį, kad Rusi ja Potninkas, socialistas Van Ac- dais Turkijoj ir Irake ir... ir užbaigia su daugtaškiu,• s°amo. 9erVbo?e reikalavo,
ker.
paskui patekti po Stalino nes pavojinga daug atvirai sa¥ teises. pastatui Darda-,
rašyti
neluose tvirtovę ir laikui po'
mielaširdinga globa.
Kiniia Kaltina
Kad Lietuvos žmonių da-įfavo
armotu “apsauga”!
Amerika Rami
Kiniios Kuomitango par
bartiniu laiku yra vieninte- Konstantinopoli. Amerika
Prezidentas Tramanas ra lis džiaugsmas galvas turėt ir Anglija sutiko, kad Dar
tijos kongreesas paskelbė
protestą prieš Rusijos agre- mina Amerika. Sako, tarp ant pečių, mes su tokiu pa danelai butų laisvi visų ša
siias. Kongresas sako. Ru tautinė situacija nėra toki sakymu pilnai sutinkam. Ja lių prekybos ir karo lai
Lai JOSŲ pirmutinis "po karo sumanymas"
sija laužo vieną sutartį po bloga, kaip daugelis mano. soglasen, kaip sakė Mask vams, bet rusai tuo nesiten
kitos. Kongresas reikalauia,'Prezidentas tiki. kad visos voje J. Byrnes. Pageidauti kino, jie reikalavo sau tei
būva moderniškas ELEKTR1K1N1S Pečius
kad rasai apleistų Mandžu- kliutvs bus pašalintos iš ke- na, kad “Laisvė” savo špal- sės kontroliuoti Dardane
riią ir nebesikištų į Kinijos lio ir bendradarbiavimas tose daugiau tokių laiškų iš lus. Su tuo nei Amerika, nei
vidaus reikalus.
tarp tautų vėl žydės.
Anglija ir juo labiau Turki
Lietuvos patalpintų...
Karo laiku visuomet galvojai - planavai, kaip pageri
ja
negalėjo sutikti. Chur—o—
nus savo virtuvę naujais dalykais. Dabar laikas jau ar
“Laisvė” vasario 16 d. š. chill mano, kad ta klausi
tinasi... taigi, labai gerai, reikia įsigyti naują, moder
m. talpina J. A. Anderson mą turės spręsti Jungtinių
nišką Elektrikinį pečių, kuris lai būva “pirmutinis po
Tautų
Organizacija.
Albany. N. Y., gautą iš Lie
karinis sumanymas”. Tas atneš jums pasitenkinimą,
tuvos nuo savo sesers laišKNYGŲ IR ŽOLIŲ
Angliją valdo socialistai. reikahngą maistą ir žalia- ką, rašytą rugsėjo 8 d., 1945
daug parankumo, (taip... ir skanesnius valgius!) kaip
SANDĖLIS
Kaip jiems sekasi valdyti? vas, m. Jame tarp kito ko rašoniekad nesitikėjote.
Anglijos ūkio rekonversi- i ma.
Tokį klausimą galima daž
Ankso Altoriuka-. maldų knygelė,
nai orirHpti nažaneiuiu Žmo- ja į taikos gamybą yra toli'
“Dūksta šaltas vėias. Gai- Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
Moderniškas Elektrikinis pečius teiks jums didesnį
viršeliais
.................................
Ji
.75
nių tarpa, kurie žino. kad pažengusi. Dabar Anglija, nioja medžių šakas.' Aš ma- Vainikėlis, mazs maldų knygelė,
maistingumą, skanesnį kvapsnį suteiks maistui, pifK
nuo anglų socialistų pasise gamina per metus 12 su pu- nau< kad žinote, kas Lietu- mišios su paveikslais, drūtais apda
Elektrikinį pečių virimui, kuris maiste palaikys vita
.............................................. 65c.
kimo valdyti savo kraštą se milionų tonų plieno, tuo voje dedasi. Butų gerai, kad raisPekla,
kur ji yra ir kam reikalin
minus ir natūralūs skysčius.
pareina ir demokratiško so tarpu kai prieš karą gami- dėdulė parvažiuotum pažiu- ga, su kankinimo
Įrankiais . — 30c.
cializmo ateitis Europoje, o no tiktai 10 su puse milionų rėti, kas pas mus gero. Daug Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du
Be to, elektriką virimas yra švarus, dėlto kad yra be
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
gal ir visame pasaulyje.
tonų. Kas mėnuo Anglijo- aprašvti negaliu; nemanau, vo laimės gyvenimo turtus, arba
suodžių. Skaurados žiba... sienos, langai, firankos yra
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00
Po šešių metų sunkaus je automobilių dirbtuvės kad gali nueiti laiškas.”
nesuteršiamos.
Nebijok Mirti, knyga su paveiks
karo Anglija šiandien turi jau padirba po 17,000 karu.
lais ?......... .................................. 60c
Jūs pasidžiaugsite ir tuo, kad jame yra automatas, ku
atsistatyti. Anglijos miestai Tai dar toli ne prieškarinis Pradžioje rugsėjo mėne- Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
ris nustato virimo laiką ir tempą. Verdant valgį gali
........................................ $1.50
išgriauti. Anglijos pramonė skaičius, bet prie to einama, šio taip jau šaltas vėjas duk- knyga
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
išeiti ir rasti jį išvirusį.
per šešius metus dirbo tik Atsistatymas jaučiamas ir ti negalėjo. Rašytoja virš Lengvas būdas išmokti anglų kal
be kito pagalbos ............. 35c.
tai karo reikalams. Per ka visose kitose darbo šakose, minėto laiško, dūkimą šalto bosNeužmokamas
Taipgi... pridėk ir elektra virimo ekonomiškumą prie
žiedas, graži apy
Anglijos galinga chemi- vėjo ir gainiojimą medžių saka ............................................
rą Anglija nbteko savo ka
25c.
visų parankumų ir pagerinimų ir jūs įsitikinsite, kad
Gudrus Piemenukas, vargo apsa
pitalų užsieniuose. Iš kraš- nė industrija yra atstatyta, šakų, perstato Rusijos oku- kymai
tai įsimoka “pirmiausia po karo pirkti tokį pečių”, ku
25c.
to skolintojo Anglija virto o tai reiškia pilną gamybą; pantų siautimą Lietuvoje, Erodas........................................
Boba ir velniškas tiltas
rio džiaugsis ir didžiuosis visa šeima.
............................ 35c.
skolininku: ji skolinga A-'trąšų žemės ukiui, dažų, Medžių šakos, tai Lietuvos
Duktė gyveno pustynėj 25c.
menkai. Kanadai, Australi- dirbtino gazolino, -•įvairių liaudis gainiojama komisa- Kaip
Sapnų Knyga su paveikslais, ap
ateities rytojusplastikų. Statomi nauji mil- rų.
daryta ...................................... $1.35
jai ir kitoms šalims.
Stebuklingas
Zerkolas,
graži
apy

jektios
Tik paėmę valdžią ang žiniški chemijos fabrikai. Toliau jau atviriau kal- saka ............................................. 25c.
adėii
Štai e
nori )u»s p
lų socialitsai ėmėsi darbo. vienas fabrikas, kai bus ba. Kviečia dėdę į Lietuvą Grigorius, gražus skaitymai 30c.
3 karalaitės .... 25c.
Boston
To darbo yra daug. Dar ne baigtas, duos darbo 10.000 pažiūrėti, kas pas juos ge Užkeiktos
erudotiKeliauninkai į Palestinų ■ . ■ 30c.
praėjo nė pusmetis, kaip darbininkų
ro yra. Daug aprašyti nega Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir
II
daugiQUSia
pQS
V’T'* Užlaikytoja, apie 450 visokių
naujoji valdžia tvarko Ang
Anglijos
atsistatymas li, nes 'p mano, kad tokS:reeceptų,
kuo
kaip genau jiems tikt $l.W
lijos gyvenimą, o jau mato vyksta sunkiose sąlygose, laiškas dėdulės gyvenančio Salemonas.
laimių knygutė
15c.
ant Alyvų Kalno
si ir kai kurių rezultatų. Visko trūksta. Maisto racio- Amerikoje nepasieks. Tai Sapnas Marijos
20c.
Štai pirmieji daviniai apie navimas Anglijoje dabar y- ve. koks Lietuvos politinis Burykla ....................................
ir Burtininkas .... 35c.
Anglijos ūkio atsistatymą: ra toks pat, kaip karo me- ir ekonominis dabartiniu Karvės ir nauda iš jų, geresnių
sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
Istorija seno ir naujo testamentų,
Anglija jau pastatė 16,- tu. Bet anglai teisingai sa- laiku gyvenimas.
paveikslais............................. 35c.
000 naujų namu. 50.000 na ko. kad pirma reikia paga-‘ Ir vis dar randasi politi su Nedoras
Žydas, jaunų merginų
mų yra statomi ir 100.000 minti užtenkamai prekių, o nių žioplių Amerikoje, ku kunčius ......................................... 50c.
Piloto galas .............
APSIVEDIMAI
namų ruošiama statyti (de tada panaikinti racionavi- rie stato bolševizmo totali Ponsko
120 Dainų Rinkinys ................. 5c.
mą.
Kai
padidės
eksportas
dami* pamatai ir rengiama
tarinę sistemą už pavyzdį Savizrolas. juokingi skaitymai ;>0c.
Pajieškau gyvenimui draugės, nuo
Girtuoklio Gyvenimas ........ 35c.
vieta). Visi Anglijos mies ir bus už ką atsivežti dauLIETUVOS RESPUBLIKOS
50 iki 60 metų amžiaus. Turi būt
Kantičkos. šv. giesmės ....$2.50
giau
duonos
iš
užsienių
ir
tai turi plačius planus mies
mandagi ir mylėti švarą. Aš apie sa- 1
Gromatos
j
Lietuvą,
su
dainelėm,
per laišką.
(13)
ISTORIJA
tų atstatymui, o socialistų kai praeis bado pavojus, “Laisvės” 34 nr, D. M. 15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas ve suteiksiuJ. žinių
PETRAITIS,
Europai,
visi
suvaržymai
40c.,
3
tuzinai
už
$1.
valdomas* Londonas vvkdo
1725 W. Mexlow, Ferdale 20, Micb. Į
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ _
SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.
gvveniman plačiai užsimo dėl maisto išnyks. Juodojo
Nervų suirimas ir nemiga .. 35c.
AR
JUS
V
PLAUKAI
ŽYLA?
turgaus
Anglijoje
nėra.
cukrinės ligos ................. 30c.
ta kovą prieš “slums” ir ne
PAJIEŠKOJIMAI VNuo
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metųidurių valytojas ..................... 60c.
Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, ,
Anglija
nacionalizavo Aš, Juzė Alėauskaitė, pajieškau sa Nuo veneriškų ligų ............. $1.20 negyvi?
tikusius butus. Vienas milioJei taip, tai tuojau šitas
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
mėnesinių reguliatorius žymes pašalink, vartodamas musų
nas Londono gyventoju grei kol kas Anglijos Banką, vo tetos. Onos Alčauskaitės, ištekė Skausmingų.....................................
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
60c. naują, sanitarinį gaivintoją, kuris
jusios
už
Jurkos
ar
Buroko,
neatsi

tu laiku bus iškelti iš neti kas reiškia pinigų ar kredi
dusulio, kosulio ir mainų
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
duos žvilgančią jaunystę, plaukai
menu tikrai. Jeigu ji butų jau mi Nuo
kusiu Londono rtamų į prie tų paskirstymą pramonei ir rus. tai gal atsilieptų jos duktė Elz asthmos ................................ 00c. liks natūralus ir gražus. Musų gai
cija
paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuoNuo vandenligės ...................... 50c. vintojas yra nepavaduojamas Juo
miesčiuose statomus namus ima į valdžios rankas ang bieta. Ji yra kilusi iš Kauno guber Nuo
užsisenėjusiO kataro bei hay diems, Vidutiniai Šviesiems, Tam
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
Mosėdo parapijos, Žebrokų
85c.
fever
Tiek dėl statybos.
lių kasyklas. Kitos ūkio ša nijos,
kaimo. Mano pavardė po vyro: Juzė Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. siems ir Geltoniems plaukams. Priskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
Anglija visomis jėgomis kos lieka privačių įmoninin- Taukus. Adresas:
(12) Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c. siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru-.
to saugaus, greitai veikiančio vaisto.
MRS. J. TAUKUS,
ėmėsi atstatyti savo ekspor kų rankose, bet valdžia va 1334 Ottawa
Vyriškumo pataisymas .......... 35c.
MARVO
ENTERPRISE,
(16)
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius.
St., Regina, Sask.,
Trajankos, stambios ............. 50c.
114 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tą. Šiais metais sausio mė dovauja visoms stambes
Canada.
Kamparas, pakelis ..................... 35c.
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
nesį Anglija eksportavo pre nėms ūkio šakoms per skir
Plaukų augintojas — saugoja juos
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.
Pajieškau hrolių Juozo ir Jono
nuo pražilimo ...................... 60c.
kių už 57 milionus švara tas pramonės šakų komisi- Žukausku,
DĖL
pirmas vadinasi Jan Ces- Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Cia telpa, visi svarbesni dokumentai: Steigia
sterlingų, tuo tarpu kam ;as. Eksportas didinamas ki. o antras — John Miller. Abudu Nesišlapin' m-erodamas .......... 60c.
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
kilę iš Seinų apskrities. Krasnavo Nuo nutukimo, eik kudyn ... 35c.
nrie5 kąra (1938 metais) •'laningai.
valsčiaus, Juodeliškių kaimo. Prašau Nuo sorngusio pilvo (heart bum)
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
Anglijos eksportas nėr vie 1946 metai Anglijoje bus f.i pačių arba juos žinančiųjų pra
........................
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
man jų adresus, už ką iš kal
Tyra mosti-. nuo bile kokio nie
na mėnesi siekė tiktai 39 pilno ūkio atsistatymo me nešti
no tariu ačiū.
x
(13) žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
milionų švara sterlingu. tai. Po poros metų didelio
A. ŽUKAUSKAS.
do visokius skaudulius, apdegimus
tuvą
iš lauko ir iš vidaus.
Bet to negana, anglai siekia darbo Anglija, socialistų ve 605 E. Main St.. New Rritain, Conn. ir t.t. ..................................... $2.25
Kaina
...................................................... $1.00
Pailių arbata arba mostis .... 35c.
padidinti eksportą iki 80 dama, išeis iš pokarinių
M.
ž
UKAITIS,
(41)
milionų svarų sterlingų per sunkumu ir bus pavyzdys CARPENTERIS JIE6KO DARBO 33.". Dean St.. Soencernort. N. V.
KELEIVIS
I
nuo 1867 metu ...
Į
mėnesį. Tuo budu anodai | visoms šalims demokratiško Statau naujus trobesius ir senus
__
______
_ ______
Del aukščiau
PAAIŠKINIMAS:
f»36 Broadway,
So. Boston. Mass.
patikimas šeimos tepalas I
galės išlvginti nnostol’us'ir
pažangaus
tvarkymosi pertaisau už prieinamą kainą. Dirbu skeliamų' kn vgų prašome kreiptis į
,
.
dėl užsieniu kapitalu nete- Jau ir dabar visokiu traku- dausriaus’t{5.77,®.^..,
<14> patL Geibėja
Keleivio- administkimo ir galės importuoti mų kamuojami Anglijos 4is e. nth a* wndw£d, n. j. racija jų nep-Klra%ministracija. Lithuanian — M
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PIRMU KARTU ITALIJOS MOTERYS BALSUOJA

Moterų Skyrius

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS
Bažnyčia tako, kad bare, o moks DAINOSE.

ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSON1ENĖ

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
kelias dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai perskaityk šitą knykurie gyvena išsimėtę po visų žemės
. Iš joa sužinosi, kad vyrai turėjo
kam uoli? Kaip jis galėjo tu
tuos gyvuug pačių, o žmonos po kelis vyru*
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti?
Labai užimanti ir pamokinanti kny
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai KOKIUS DIEVUS ŽMONES
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
GARBINO SENOVĖJE?
tai kitų klausimų, į kuriuos
Panašios knygos lietuvių kalboje
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyt* ko
kius dievus garbino senovės indai bei
faktas; kas sakinys—tai nauja* ku arijonai, egi p tenai, chaldai, asyrai,
nigų argumentas griūva. Mokslą* ir lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
mokslas nuo pradžios iki galo.
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
Kaina ............._............................ 28c. kius jie santikius su žmonėmis ture-

L. Gema*. i

2

Japonės Meilės Tragedija

(Pabaiga)
inant, pasakyti tai, ką parAra nieko nežinojo. Ji eiga jai liepė pasakyti —
neįtarė nieko blogo net ir pirmuosius priekaišto žotada, kai pastebėjo jo pini- džius, kuriuos privalo ištai
gus kliuvant į nežinomus na- ti jos lupytės.
z
outuRi a lajai užimanti,
gus. Jis niekad nesakydavo Staiga jos širdis taip so
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- ai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
jai, kur gaišuodavo vaka- virpėjo, kad net akys apteSTATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų darais. Ir ji nedrįso paklausti, mo; ji išgirdo dundant raleidimai apie žemės išvaizdą. Pagal tlATERIALlSTI&AAS
kad jis kartais neimtų lai- tus ir tarno balsą:
daugelį autorių parašė Iksas. Antra ISTORIJOS SUPRATIMAS.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias no
kyti jos pavydulinga. Užuot, — Vertingiausiasis sugrįSi knygelė aiškina proletariato fiksiąs arba Kaip Atsirado Kalbos.**
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka»
išreiškusi savo jausmus, ji žo namo’
Parašė Z. Aleksa.
Sunaikinę fašistinę diktatūrą Italijoj, aliantai įvedė tenai demokratinę
40 pus L ....................................... 10c. gimdo pasaulyje įvairiausius nuoriJi šiaip taip prislinko
elgėsi su juo taip meiliai,
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
santvarką ir davė moterim balsavimo teisę, ši nuotrauka parodo moteris bal
Kalba labai lengva. Knyga urotaukad protingesnis vyras bu prie durų angos pasitikti
TABAKAS.
suojant valdininkų rinki muose.
jantiems darbininkams ueapkaiKaip jis žmonėms kenkia. Liau uuojama. Kaina ........................ Z6c
tų atsiprotėjęs viską. Bet ša jį, tuo tarpu liemeningas jos
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
kūnelis
virpėjo
drugio
kre

lia savo reikalų jis nebuvo
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mase. SOCIALIZMO TEORIJA.
Valandėlę abu tyli.
akylas. Jis tebevakaravo ne čiamas ir skausmo varsto tyti tenai šešėlį, kuris ri Vanagas ir Sakalas
—Kas bus, tas bus—sako, 1900 m., pusL 63.......................... 25c. Sis veikalas trumpais ir aiškiais
namie. Jo sąžinė bešnekėjo mas iš baimės parodyti šitą kiuoja gėles arba lankstosi
faktais parodo, kaip iki sml keitėsi
prie aukso žuvyčių.
pagaliau, sakalas. —Bet pa ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
vis tyliau, ir jo namų nežiū sopulį.
draugijos formos, ir kodėl ture* būt'
(Pasaka)
sakyk man, gerbiamasis, Vieno akto vaizdelis ir monolo pakeistas kapitalizmai Kairia 2hr
rėjimas diena po dienos tru Ir vyras išsigando, kai ji,
Bet ir tyliomis valando
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
Lekia sau, lekia aukštail^ »*ve išmokė taip galvo- tuvaitė. So. Boston, Mass.
ko vis ilgiau. Arą buvo mo užuot pasveikinusi paprastu mis, kai jis stengiasi pasil
10c. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
kę, kad padori žmona turin šypsniu, nusitvėrė mažyte sėti, jo pagalvy atsiranda kalnuose didelis vanagas.: '_Matvti kok, tu Dras. 1914 na.., pusi. 23.
;ert ir valgyt?
NIHILISTAI
ti budėti naktį, kol jos mie drebančia rankute už jo šil ta pati bežadė moteris, su Lekia ir pagaliau nutupia -• , * *, ’ ,
•
-•
Tragedija trijuose aktuose. Vei i Valgyt ir gert reikia dėl to, kaO
lasis ir valdovas pareis na ko apsiausto ir žvilgterėjo pamėgimu siuvanti ir puo ant uolos prž sakalo lizdo. “okas’. * d?rgl "ez,,na1' kalas
perstato nužudymą caro Alek I norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus
dėl ko gi norisi '* 1 >el ko be valgio
kad 38 ketuns metus lan~ sandro II. Labai puikus ir nesun ; Bet
mo. h- kadangi ji šitai darė, į jo veidą akimis, kurios šianti tuos pačius drabužius, Nutupia ir sako sakalui:
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
kiai
scenoj
perstatomas
veikalas.
Iš
-vardan mano teisių. SJ?£!erio ir Stalin0 a' viso reikalaujamos tik 28 ypatos. stas duoda daugiau spėkų, kitas nia
tai jai sutriko dirgsniai ir norėjo įsigauti į pat jo sie kuriais jis taisydavosi—jai
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.
pritapo lyg koks drugys, ku los gilumą. Ji mėgino pra prigaudinėti. Ir kitas valan klausyk ką tau pasakysiu' |k _T
irus k os ir kitų panašių dalj kų ? Ko
rį įvarė nemiga bei klaikios bilti, bet jai tepavyko ištar das — verslingiausias jojo
—Ko nori?—klausia sa-Į
P’
saKo sakalas AR ROMOS POPIEŽIUS YRA dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
— Na, dabar aš matau, kad KRISTAUS VIETININKAS? mus suprasi tiktai iš šios knygutė*
mintys, kankinusios ilgomis ti tiktai vianas žodelis:
gyvenimo valandas — stai kalas.
mano
visas išganymas yra Parašė kuru M. Valadka. Knyga Parašė D-ras G-mus. Kama .. 15c
—A nata?
laukimo valandomis.
—Noriu tave užmušti ir mano tvirtame
ga nutyla triukšmas didelėj
snape.
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų KURGI VISA TAI NYKSTA?
Beveik tą patį akimirks
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
Tiktai vieną kartelį grį nį ji atgniaužė rankytę, jos pardavykloj, visos verslinės suėsti!—sako vanagas.
Pagal
Senkevičių,
J.
K.
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
do, kad jis nėra joks Kristaus vie tmonės
—
O
kodėl
tu
nori
mano
ideogramos
sienose
blanks

kuria per amžius? šj mtn
žęs itin vėlai, jos drauguo- akys užsimerkė ir ji susmu
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 znojanti politiškai-ekon<>mi«ka klau
galo?
ta
ir
nyksta.
Ir
tylus
grau

lis jai tarė:
simą aiškina garsais Vokieti’o« «oasloje. Jis mėgino ją pa dingas balsas šnabžda vie —Fe, . koks kvailas klau
cialdemokratų
teoretikas Kari Kauta
—Man labai gaila, kad ko
APIE VALGIUS
ky. Kaina ................................ 10c
kelti, bet gyvybė urnai išdi nužei jo širdžiai tiktai vie simas ir koks trukumas
dėl manęs tu taip ilgai neini
iš trapaus jos kūnelio. Ji ną žodelį:
mandagaus
išauklėjimo!1
gulti. Prašau kitąsyk manęs lo
BIBLIJA SATYROJE
buvo nebegyva.
Ankšta
man
mano
gimtaja Kepti Porkčapsi su Bulvėm
—
Anata?
(Tu?).
nebelaukti.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą to*
me
lizde,
todėl
noriu
paim

knygos
neįsileidžia. Labai juokinga n
Visus
pagavo
siaubas
;
nu

Gąsčiodama, kad jis iš
6 vidutinės bulvės
379 puikiais paveikslais, perstatanti
tavo
lizdą,
kad
turėčiau
bėgo
gydytojų,
verkė,
klykė,
čiais įvairius nuotik i us nuo prieš su
tikrųjų nesivaržytų dėl jos,
MANO DARŽELIS
kur auginti mano jaunuosius 2 šaukštai miltų
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
ji meiliai nusišypsojo ir ta- ir nusiminę šaukė ją var
l’/ž puodukai pieno
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai.
vaikus;
be
to,
aš
turiu
madu. Bet ji miegojo išbalusi,
lės. 382 puslapiai. Kaina
$1.00
(Gaida kaip “Trys Sesutės
___
_
V/± šaukštai sviesto ar kito
A QIT
ppg
1 ZYC
nv
v aiiagrer,^
ii
DRVBIUBA
JV
«
Pas
Darželį
”
)
nejudanti;
visas
pyktis
ir
—Aš nenorėjau miego, ir
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
man tavo buvimas kenkia; kių riebalų
ŽEMĖLAPIU IR KI
aš nesu pavargusi; prašau, skausmas pradingo nuo jos Eikš, berneli. į darželį—
Druskos
ir
pipirų.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, nsvirš to, pasakysiu dar tau,
TAIS PAVEIKSLAIS.
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
aukštai gerbiamas, nesisie veido; ji šypsojos, kaip sa Baltos rožės pražydės.
Bulves nuplauk, supiausje telpa net 72 “Džiar. Bambos spy
kad tu kalbi kitokia kalba,
vo jungtuvių dieną.
Parašė
loti dėl manęs!
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoru
Pakalbėsim, pasvajosim—
tyk
plonais
ritiniais
ir
su

negu aš ir tu manęs nemyli.
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
A. M. METELI0NI8.
dėk eilėmis į keptuvą. Kiek
Ir tada jis liovėsi mąstęs Atvyko du gydytojai Jie Tylus vėjas tik girdės.
pagerinta laida. Kaina .............. 25e
—Kas dėl mano kalbos, vieną eilę apibarstyk drus
apie ją, patenkintas suga du ėmė teirautis iš vyro
tai
kalbu taip, kaip mane ka, pipirais ir miltais. Už
PAPARČIO ŽIEDAS.
vęs ją žodžiu. Ir netrukus griežtais ir trumpais klausi Aš neskinsiu tau rūtelių,
Kunigai gąsdina _____
mano tėvai išmokė, o dėl pilk pienu ir apdėstyk šmoIr keturios kitos apysakos-. (1 j
mais,
kurie
taikė
į
pačią
jo
Nei
radastų
raudonų;
iius
amžina
peklos
ugni

paskui jis vieną naktį visai
aiaitikintia Vyras;
Žydinti Gir,a.
mano jausmų, tai pasakyk čiukais riebalų. Dabar pa-'
ni ir už pinigus apsiima
širdies
gilumą.
Paskui
juo

Lai
dar
žydi
jos
daržely
nenakvojo namie; tą pat
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
man,
už
ką
aš
turėčiau
tave
kiek vieną
išgelbėt
nuo
doma kaip žmonės paikai tiki 1 viso
imk porkeapsus ir gerai ap
padarė ir antrą ir trečią du pasakė jam tiesą, kuri Del tavęs ir dėl kitų.
am žinų kančių pragaro
kius prietarus, burtus ir tt. .... lBc
mylėti?
kepink
skauradoj
abu
šonu
;:
naktį. Po šitos trečios nak įsmigo į jo sielą, šalta ir aš
liepsnose.
Bet
šios
kny

—Nesvarbu už ką. Žinau sudėk mėsą ant bulvių, už
gos autorius parodo, kad
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
ties jis neparėjo namo net tri, kaip ištekintas plienas, Aš nepuošiu tavo rūbų
tik
tiek,
kad
turiu
teisę
pa

visa tai yra melas ir ap
Arba kaip tėvų vartojami k valgi
denk
keptuvą
ir
pakepink
pusryčiauti. Ir Arą supra ir paliko jį vieną su negy Mėlynąja žibute,
smaugti ir suėsti kiekvieną,
darnieji gėrimai atsiliepia jų vai
gavyste, bm- lakina Ti
vėle.
Nepaliesiu
tau
nei
veido
vidutiniam
karšty
nemažiau
to atėjus laikui, kad žmonos
toms. Kas yra artu* tikisi kuo* nor«
tai nėra. Jisai parodo,
kurs manęs nemyli.
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
Žmonės stebėjosi, kad jis žaliu rūtų šakute.
kaip
valandą
laiko.
prievolė įsako jai kalbėti.
tad
toj
vietoj.
kur
Bibli
—Reiškia, jei aš tave my
oerskaityti šitą knygutę. Kama lOe
ja sako buvus kitąsyk
Z lėčiau, tai tu manęs neužJi laukė visą rytą, sielo- netapo kunigu savo apgaidamosi dėl jo, bijodamos! lai išreikšti. Jis triūsia mie- Aš nepinsiu tau vainiko
EILfiS IR STRAIPSNIAI.
muštumei — sako sakalas.
<s It pridėtas “peklos”
Ryžiai su Tomeitėm
dėl savęs, nuvokusi galų lų dienelę tarp savo šilkų iš Iš narcizų kvepiančių,
žemėlapis tatai patetrttšioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
—Nugi — sako vanagas1
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
gale užgavimą, kuris giliau- Kijoto ir dievų atvaizdų jš Nesudrumsiu tavo jausmo,
■ia.
Puikiai iliustruota. Kaina
25e
— jei tu mane mylėtum, tai! Paimk puoduką išvirtų
Kaina 25 ccutaL
šiai gali užgauti moters šir Osakos, rimtas ir tylus. Jo Nei klajojančių minčių.
SOCIALIZMA^
IR
RELIGIJA.
tu man laisva valia, iš mei-'ryžių, pusę puoduko tarkuoLabai įdomi Knygutė šituo svarbiu
dį.
’
* tarnautojai laiko jį geru po
•knyga
lės, atiduotum savo lizdą ir to amerikoniško sūrio, viklausimu. Ją turėtų perskaityti kiekIštikimi jos tarnai kai ką nu, jis niekad nekalba su Aš tik noriu pabuvoti
to” Knygynu.
nas katalikas ir socialistas. Parašė
taip pat laisva valia leistum ’ dutinišką “keną” tomeičių,
jai pasakė; kitką ji galėjo jais šiurkščiai. Dažnai Jis Su tavimi čia viena.
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
man tave suėsti, kad aš ga-! druskos ir pipirų. Keptuvą
Kaina ......................................... lOe.
pati numanyti. Ji težinojo darbuojasi iki pusiau nak- Kad linksmesnė ir žavinga
«M
BROADWAY.
lėčiau
trupučiuką
nutukti
ir
ištepk
sviestu
ar
margari(
esanti suerzinta, savimyliš- tų. Gražiame namely, kur Butų sekanti diena.
KODĖL AŠ NETIKIU
i»O. BOSTON. MASS.
sudrutėti.
nu ir dėk: eilę ryžių, eilę.
kai įžeista sopulio.
buvo Arą, dabar jau apsiJ DIEVĄ?
—Vadinasi, ar aš tave tomeičių ir eilę sūrio: vėl
taipgi ir pas
Laisvamanis čia pasako, kodėl ji*
Atėjo pietmetis, o ji vis gyveno svetimi; savininkas Aš tik neriu pažiūrėti
negali tikėti. Pilna argumentų, kurtą
myliu, ar nemyliu, mirties taip atkartok, kol viskas ’
A. M. MSTSUON]
dar tebegalvojo apie tai, niekad jo nelanko. Rasit Tau į mėlynas akis—
nesumuš joks jėzuitas. Kama tos
Z747 N avy Aveaae,
man visvien neišvengti?
bus sudėta. Viršų apdėk
knygutės ............... ;.................. 2>
kaip, mažiausiai jį užgau- dėl to, kad jis bijo pama- Jose širdis neramioji
Detruit, Mieli
—Aišku, ne! Bet mirtis mažais sviesto šmočiukais
Savo laimę pamatys.
MONOLOGAI IR
iš pasišventimo ir meilės ir kepk karštame pečiuje
“DABAR MES LAISVOS”
DEKLAMACIJOS.
(Prisiųsta). tau suteiktų daugiau garbės, apie 30 minutų.

Pekla

ŠV. ANTANO MIESTAS

“San Antonio miestas
Texas valstijoj yra didžiau
sias paleistuvybės centras
1 pasauly,” pasakė Dr. Ber" chelmann, to miesto Board
of Health pirmininkas.

Meksikiečiai San Antonio
mieste uždirba apie $2.50 į
savaitę. Kas turi per metus
$300, tas laikomas “pasitu

rinčiu.”
Apie 20,000 meksikiečių
šeimynų San Antonio mies
te gyvena lindynėse ant pli
kos žemės, be grindų.
San Antonio mieste ir
šiais laikais dažnai matosi
Vokiečių maršalo Goeringo žmona Emma diktuo Ku Klux Klano liepsnojan
ja savo 7 metų mergaitei Eddai laišką tėvui; sako: tis kryžius.
“Rašyk papai, kad dabar mes laisvos.” Pats GoerinRemkit biznierių*, kurie
gas dabar yra teisiamas Niurenberge kartu su kitais
“karo kriminalistais.’’
skelbiasi “Keleivyje,”

V

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pa.emaių,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:
TAUTIŠKOS, *EIMYNI4KOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Popieriniais apdarais $1.00x
Audimo apdarais $1.25
Kiekvienai! tnrttp yaynaitt aave knygyną minėto knyga.

Kiekviena* a__

_

riąat “Meney Orderi*.” ’Popii___ _____
,__ tiesiog papraagalim*_ _siunti

tame konverte, bet reikia *11 Idai užrašyti savo l»
ir “Keleivio” adrwą ir nepamirškit prIUpyt aš$ eentos markę

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

/

Dovana
Geriausia dovana yra
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui
“Keleivį.“ Tegul jis
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’
jam teiks naujų žinių
ir primins aukotoją.

“Keleivis“ kainuoja
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.

*
«
ujuuuLJuuuuu^aauuuLajuuud

Šioje knygoje telpa dangybė nau
jų, labai gražių ir juokingi} mono’oį gų ir deklamacijų. Visokios temos:
darbininkiškos,
revoliccionieriškoa,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros
Tinka visokiems apvaikščiojimama,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida Kaina .................. 2te

KUNIGŲ CELIBATAS,
ti knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiimja. čia
išaiškinta vis* jų bepatystės istorija
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoe
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas b
jaunikairis, kurie geidžia, kad jų moterjs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą Parašė
kun. Geo. Toamsend Foje, B D.. »u
'ietuvino Ferdinand de Šamogrt.ia
Kaina .......................................
29r

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Paras*
D-ras F. Matulaitis Antra peržiūri
ta ir papildyta laida Kama

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako. kad pirmu’iniai tmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo
visai atmeta. Mokslas mano. kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knyga parodo, Vmlėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ..................... 25c

“Keleiei*,” 636 Broadaray,
Soatb Boston, Ma**.
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Septintas puslapis

JOHN LEWI5 PRADEDA SAVO VAJŲ
sau geresnį gyvenimą galė
tų sukurti, tai ne visi nu-,
matė. Vieni svajojo apie
Lietuvos praeities didybę,
LIETUVOS KONSULATO
J
nr **>•
než no*
Lietuvos atgimimas lordinarijos eiti, tai kaip į kiti sielojosi, kad bajorai
CHICAGOJE PAJIEŠJasiunaitė Paliutė, Sesikų vaisė.,
aklą maišą lysti. Ant am lietuviškai nebekalba, treti
KOJIMAI
i Ukmergės apsk., gyv. Chieagoj.
ir kaimas
Į Jučas Jokūbas, sūnūs Prano, iš
žiaus galo gal bus o gal ne- jieškojo kelio kaimui švie
. .. Kubiliunų km., Grinkiškio vai.
j bus kam tavęs karšinti, o time.
Aleknienė (Jonaitytė) kilusi iš
Kaušiai, Aleksandras ir AnastaGrinkiškio valsčiaus, gyv. Chieagoj. zia Kauno apskr., Amerika atvyLietuvos kaimas gyveno j gal reiks eiti su terbomis Bet lietuviškas kaimas,
Andriliunas Petras, 1924 m. gyve- j.()
m.
savo gyvenimu. Dirbo žemę, į ubagauti ir kaimo šunims kuris per amžius lietuvišką
no Philadelphijoj.
Kiršanskienė Jadzė, iš Šiaulių, gyBacevičius Juozas, Vilkeliskio km., vena petroite.
vienas kitam į talką ėjo, va- su botagais
’ ‘
vilnas kapoti, kalbą išlaikė, ne visada jų
Sintautų
parap., Šakių apskr., gyKukštai, Stasys ir Antanas, kilę
karais sudainuodavo, pasė per atlaidus prie bažnyčios galėjo suprasti. Apie kuni
vena Detroite.
iš šėrikų km., Šilalės vai., auragės
kimus surengdavo, arti klūpoti ar jomarke prie pel gaikščius ir Lietuvos didy
Balčikonienė (Kanapeckaitė, kilu apsk., gyv. Chicagoje.
si iš Panevėžio, arba jos vaikai. Gy
Laukiai, Jurgis ir Juozas, Kauno
miausiam miestelyje savo kės, šiaudų pasimetus, ga- bę valstietis klausėsi su įdo
vena Chicagoje.
apskrities.
mumu : reiškia, lietuviška
derlių ir prieauglį pardavė, dzinkas giedoti.
Batalowski, Ona ir Lilija, dukteMačiuliai.
rys Jono, Akmenės vai., Mažeikių
kalba nėra vien tik mužikų
druskos ir žibalo nusipirko,
Makarauskas Juozas, gyveno ChiTaigi vienas kitas į mies kalba, kaip jam kad dvari
apskr.
...
I cagoje.
įrankį įsigijo ar pasitaisė;
Bencaitytė Elzbieta, ištekėjusi, po . Malinauskas Jonas, iš Kupiškėnų,
vilnas susikaršė, batus pas tus pasinašino, o kiti pa ninkas sako. Bet tų kuni
vyru pavardė nežinoma., iš Jurbar- gyvenęs Lewistown.
ko, gyvena Chicagoje.
Miliūnas Pranas, Kidulių vaisė.,
šiaučių užsisakė, čerkaso ar traukė į tolimus kraštus, į gaikščių iš praeities jis ne-j
Budrius Mataušas, kilęs iš Jur gyvenęs Forest City.
užjūrio
žemes,
Ameriką...
galėjo dabartiniam gyveni
milelio namie austo gabalą
Orlauskas Benediktas, gyvena
barko vai., gyv. N. Fondulac (Wispas kriačuių paliko. Nedė Žemę, kur tau už darbą mui pritaikinti. Jei mėgino,
Chicagoje.
consin? ).
Pažereckiai, Antanas,
Aloyzas,
Bukauskaitė Marė ir kiti Antano
lioję į bažnyčią nuėjo, mišių daug moka. Tai kas kad tai gavosi toks pat dvarinin
Bukausko vaikai, kilę iš Radviliškio. Matilda ir Bronė, gyv. Chicagoje.
sunkiai
keletą
metų
padirb

kas kniazius Vasilčikovas
ir graudaus pamokslo iš
Daktaraitis Pranas, kilęs iš Šilu
Petrauskas, Petro sūnūs, Biržų
apskr.
vos vai.
klausė. Del krikšto, mirties si, ale kad pinigų neišleisi arba Oginskis, arba kitas
Dambrauskas Juozas, Gražionių
Pocius Pranas, gyv. Washingtone.
ar vedybų su klebonu pasi tai, parvažiavęs, gyvenimą koks didžiūnas, tik su tuo
dvaro,
Radviliškio.
į
Račiūnas
Simonas, Joniškio km.,
matė, jam apmokėjo ir, čia nusipirksi. Ir traukė e- skirtumu, kad jis kalbėtų
Dambrauskas Stasys, iš Stulgių j Tauragės apskr., gyv. Chicagoje.
Rimšienė (Dambrauskaitė) Stasė,
miestelio, gyv. Chicagoje.
kaip reikalingą žmogų, jį nęn£ngiausi Lietuvos žmo- lietuviškai:
iš
Stulgių miestelio., gyv. Chicagoi.
Darash
Nikodemas,
gyv.
Clevenės
į
Reino
kraštą,
į
ūkano

Kai plieno, elektros ir automobilių streikai pasibai lande.
Maironis, kuris tokias
per kalėdojimo laiką priė
Šidlauskaitė Kostancija, gyv. Chi
tą Angliją ir kitur, o už vis gražias lietuviškas eiles pa gė tai angliakasių unijos vadas John Lewis pradėjo
Džiaugis Pranas, gyv. San Fran- cagoje.
mė.
Šileikis Juozas, Jakštiškių kaimo,
labiau
į
Ameriką.
Juk
pa
cisco.
planuoti
streiką
kasyklose.
Jeigu
kasyklų
savininkai
rašo ir lietuvišką valstiečio
Kas mažai žemės turėjo
Glinskis Vincas, iš Tytuvėnų, gyv. Salako., gyv. New Yorke.
ar kurio šeima išaugo, tas l*kt* . gotąjį kaimą, gimi- širdį sugraudina, savo kraš geruoju nesutiks algas pakelti, Lewis žada išvesti mai- Chicagoje.
Skiepinaitytė Morta, gimusi Jur
Griciunaitė Antanina iš Biržų, barke, gyveno Chicagoje.
vieną kitą grašį dar dvare nes ir draugus, palikti na to meilę žadina, toje ilges nerius į streiką.
Skužinskas Jonas, Kidulių vaisė.,
į gyv. Chicagoje.
stengėsi uždirbti arba vai- mus, kur viskas taip įpras- nėje knygelėje “Jaunoji
Grybas Pranas, gyv. San Fran- gyv. Colensville (Collinsville?).
is- kyti lietuvišką mokyklą, tas cisco.
kus bernauti ar piemenauti ^a’ Z11}omi papročiai ir yis- Lietuva” tokius lietuviškai
Stankutė ar Stukaitė Katrė, ište
Gudauskai, kilę iš Mauručių km,, kėjusi, kilusi iš Telšių apsk., gyve
pas ūkininkus ir dvarinin-! kas’ ir, keliauti į svetimą kalbančius
nusi Cicero ar Melrose Park. III.
Garliavos vai., Kauno apskr.
kus siuntė. Šiaip jau vengė zem§’ kur nežinai nei kal- vaizduoja
Stork (Vaičikauskaitė) Stella, giJakelevičius Jonas, gyv. Harrison,
_________________________________ muši Amerikoje.
bereikalo susitikti ar tai su b°s> nei papročių, nei dar- jausmų
Stukienė (Dzigaitė) Ona, Sesikų
kyti c kiti susilaikė: kažin siems sutilpti. Ir vėl traukė
dvarininku ar tai su klebo- ^.° ~.reikia pasiryžėliu hu mą sukurti nori.
nori
būti
čia,
kur
jis
vra
va
Į; ^v-5
hica*oje’ o
kaip čia bus ir kazokų bau- būriai jaunų vyrų ir mote •
nu, ar tai su rusų valdinin® is tokių Amerika ir yv
- i r- •
Urban
Jonas, gyv., Simpson St.,
jaugęs
arba
šokti
j
nežinoE
<iistone,
Pa.
Reikia
reformų
tu ir klebonas grūmoja, rų į Rusijos gilumą, į uzju
ku. O jei jau būtinas reika- ra sudaryta. Ir jų vaikų bei
?
.
i i___ ...
Uvočtnc Ičuin Vnrinnmp mą vandenį plaukt nemokė Zalba Jonas, gyv. \’ew Yorke.
anūkų.
Tačiau įtarimas sprau
las činauninką pamatyti bu
Jieškomieji asmenys arba apie juos
damas ir gelbėtis, taip, kaip žinantieji
Vienas kitas iš jų grįžo džiasi, kad kažin ar taip
prašomi atsiliepti į:
vo, tai jau už karto rublinę
įmano.
Consulate
of I.ithuania,
atgal,
bet
didžiuma
pasili

butų. Jeigu, pavyzdžiui, tie kalejimus —............ £
.
rengė į ranką įsprausti.
Šalie St., Chicago 2, III.
ko naujoje žemėje. O gim- visi dabar dvarininkai imtų timas žemes išbėgo. Bet ką išvažiuoti laisvai. Kas dar Pamažu, tik labai pama 30 N.
Nei valgio, nei apdaro ne- toji Lietuva daug ir daug lietuviškai kalbėti, tai ar jie sakė, tai buvo aišku: nesiryžo anksčiau, tai ryzo- žu prasišviečia lietuviško
pirko, viską namie pasida- kartų jų pasigedo. Bet kaip nuo to gyvenimas pasikeis Lietuvoje žmonėms geras;si, kaip kariuomenės laikas kaimo jura. Moksleivis pa RUSAI PRIŽIŪRI JAVŲ
rė, o nagingesnis tai ir di- jiems buvo ten pasilikti? tų? Ar jis gautų žemės ir gyvenimas galima sukurti, priėjo. Dažnas sau pirštą sisuka. studentas atvažiuo KŪLIMĄ LIETUVOJE
džiumą įrankių, rogių ir ra Kaip jiems ten buvo sutilp ar nereiktų geresnio gyve Gaila, apretino lietuvybės kirto ar akis gadino, jei ne- ja, daktaras, aptiekorius
tų bei kitų dalykų namie ti ir geresnį gyvenimą pa nimo svetur jieškoti? Atro medelius.
norėj°
kaimo ,Pal!k’ apsigyvena, vienas kitas
New York (LAIC)— Ka
sau ir kaimynui padarė. sidaryti? Valdžia buvo rus- do, kad gyvenimas vistiek
_
, - ti, ūkės palikti, ypač jei ze- iaunas kunigas kartu su
Ir
vėl
gyvenimas
plauke
į
mėg
tur
į
0
dangi Lietuvos ūkininkai
Mažai pirko, mažai parda kio, o žemė buvo pono. Vie nepasikeistų. Taigi, lietuvy
Sakygit bailumas? Bet kaimu eina: vakarus, gegu nenori duoti grudų, tai bol
vė. Tarp savęs sugyveno nas kitas iš jų prasimoko, bė geras daiktas, ale čia tomis pat vagonus Bet skmžines rengia, blaivybės drau
kas galėtų akmeniu mesti giją steigia, koperatyvą į- ševikai ėmėsi griežtų prie
pasisvečiavo, pasimylavo.
bet iš tų, kurie Lietuvos yra tai, ką sunku suprasti. tumai jau pasijau e - • irLfl ąn_ į pasmerkimą beraščiui Jo- kuria, mokyklą vaikams su monių. Lietuvoie leidžia
Ne be to, kad kartais kai žmonių labui dirbo, dažnas Gal jis nemokytas, to su H^ankų ir
- ’ 2-' nui ar Jurgiui, kuris gimta- lipdo, lietuvis mokytojas mas laikraštis “Tarybų Liemynai apsivaidydavo, ar pats su kitais į svetima že prasti negali. Reikia vaikus valdzia i o sip
kresta.
Toji
valdžia
žmonių
- -kai- pasisuka; jaunimas skaityti tuva” nr. 236 praneša, kad
bernai vienas kitą apskal- mes bėgti turėjo. Ir tos są mokyti. Mokslas, žinoma,
hla^k-ė* me kaime
užaugo ir šis
eiihurtaa
nasb/
ras
išblaškė,
__
. ,A’i-n!as
ttv-55 yra jo
tA TV3S35tltS
ifi pramoKSLa.
SŽ— Isib
’j'oSfj lznvrra
dydavo, ar nedoresnes bo lygos rovė lietuvybės mede gerai, bet kaip juos moky
~
' „,uEx»;w
pasaulis:’ PIS
via jv
laiKrasų,
Knygą \ eįveĮTU YčilsČlU 1 (?. KU1" be
dirva ir pieva, jo bėrukai, paskaito. Šviesiau pasidaro, 130 arklių vra 5 motorinės
bos liežuvius paleido, ar lius ir svetimuose kraštuose ti? Didelių kaštų nėra iš ko bet ir pati k ..o nabitro. Per Lietuvą
Lietuva gar
Husas karvutfe>
sodas, kai. Lietuviškas žodis ir daina kūlimo mašinos, išsiuntinėnet andarokus užvertusios juos daigino. Vienas kitas pakelti. Mokslas brangus. pabugo.
nuėjo:
spauda
1
;
ko
\
<
?
ta
’
myno
Marytė
ar
Ona. Tai drąsiau skamba. Suauga ta i kiekvieną valsčių 17 įviena kitai negražias vietas pridygo ir sužaliavo, miške 0 vaikas mokslus išėjęs, jei
parodė. Bet nėra namų be liais sužėlė, kiti nudžiūvo, neišeina į ponus ar storus Spav<-bi
ievL.piJj.io pasaulis ir kito jis nepa- tampriau atžalynas ir jo ža galiotinių, kuriems įsakyta
žįsta. Knygos gal kitam ki- lume rytmečio saulės spin kontroliuoti kūlimo eiga ir
durnų, o durnus vėjeliai, iš suvyto, vėtros sužalojo, tre klebonus, tai dar ko gero mckyklos. galimos,. daugiau
ls
,
uz
™
b
,
e
zl
S„^tokius
gyvenimo lapus at- duliai sidabrine rasa sužvil- prižiūrėti nustatytų pyliavų
blaškydavo, ašaras nudžio čias gumbais išaugo, išsi- žandarams į rankas pakliū
g veria, bet jis jų nežino. Jis’ga.
vindavo, o gražaus sugyve skerečiojo, į medį nepana va. Ir susigubija žmogus. nesiams spausdintą z
V. G pristatymą.
benti, nereiks bažnyčioje
’
j
j*
s
nimo liepsnelės vėl širdyse šus liko. Mat, Lietuvos šal
surusendavo.
tinių ir upelių vandeniu nie Arba vėl, leidi į ruską maldaknyges slėpti, nereiks
pasislėpus
mokyklą, tai kitas vėl vai daraktoriams
Gražias šeimynėles išau kas jų nepalaistė.
kaimo
vaikus
rašto
mokyti.
kas į ruskius ir išvirsta. Jei
gindavo, katrie mirdavo, tai
Šviesuoliai
ir
kaimas
vaikai į mokslus išeis, tai
tuos palaidojo, o kurie au
Tiesa, gyvenimas liko tas
go, tai be daktaro ir be
Daug Lietuvos valstiečių žemės dirbti nenorės ir, ži pats: sunkus ir pilkas, bet
vaistų, kaip ąžuolai ir pu vaikų į mokslus išėjo ir lie jnoma,
oras
pasidarė
• 1 * • jos dirbti
• tada
1 — TvisT•
CAkj
1/CLi i " i CiL v grynesnis,
- -* y
šys, išsilygino. Kad ir skur tuviais paliko. Savo krašto tiek jiems neapsimokės. V le- kvėpuoį; lengviau, krutinę
l/roetn nocronn
_A
tos eitom
šitam krašte
negaus ir galima
dus, bet sveikas maistas ir naudai dirbti norėjo. Basa rnc
išplėsti ir ners sun
tyras oras Lietuvos žemės navičius, Kudirka, Vaičai turės vistiek kitur važiuoti kiai, bet laisviau atsidusti.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
sūnūs ir dukras išaugino. tis, Višinskis, Biliūnas ir ki gyvenimą susidaryti. O ga Laikraščiai įvairus pasiro
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
Lietuvos žemė juos išmai ti, tai pažibos iš jų tarpo. lų gale visų į mokslus neiš dė, lietuviški, bet skaityto
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
tino ir aprengė.
Tačiau jie mokėsi su ponų leisi. Taigi, lietuviškai jurai jų mažai teturėjo. Ir vie-j
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
vaikais, pažino aukštą kitų lietuvybės veikėjai ne visa- nam kitam veikėjui aišku
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
Emigracijos pradžia
kraštų kultūrą ir, pasidairę da buvo suprantami.
pasakys jums atvirą tiesą; kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
pasidarė, kad jie ne vieni
Bet tos žemės pas juos aplinkui, savosios nematė.
Žemaitė tai kas kita. Nu kitiems turi rašyti ir lietu-j
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
nedaug buvo. Vienas kitas Tai stengėsi ją kurti. Tau šneka tokia kalba, kurią jie vybe džiaugtis, bet šitai pla
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
dėl nelaimės suvargo ir tos tosaką rinko, eiles ir apy kalba. Pas ją nėra nei ku čiai lietuviško kaimo jurai
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
pačios nustojo, kito šeima sakas rašė, laikraščius lei nigaikščių, nei senoviškos turi kalbėti, kad sujudinti
tas” išaiškintas.
išaugo, sunku visiems su do, spaudą platino, švieti didybės, bet viskas taip, jos galingas bangas ir su
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
tilpti ir sunku visiems dalis mą skleidė. Jie patys iš kai kaip gyvenime. Ir gerai pa kelti lietuviškos laisvės au
K« reiškia meilė ir iš kur Ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
išmokėti. O kito darbo nė mo išėjo, kaimą suprato, šir mokina : parodo, kad vaidy- drą.
reina ?
lytis iš kalno? D-ras Re-d e r sako.
ra. Visą amžių pas ukinin- dingai brolį-sermėgių mylė- jimasis, barniai prie nieko
Kaip atsirado ir ką reiškia buėkia? kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
Ką reiškia ‘‘pirmosios naktie* tai paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
ką bernauti ar dvare ant jo. Bet kaip tas sermėgius neveda, darbštumas ir ge
Bet ne visi taip suprato.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
ras sugyvenimas visada ap Kiti ėmė raminti ir guosti,
ir dvarponiai?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
Ka reiškia š Ii u bintą žiedas? Raita kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
simoka. Teisingai sako, kad žadėti visokių maloniu vil
jauno-ios šlėbč7 Jaunosios šydras ? jas” ir šitą klausimą atsako.
reikia žiūrėti ne į turtą, o į tis. štai, va. tūlas klebonas
Ryžių barstymas jauniemi ant gal
Kokius vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?“
žmogų. Dvaruose apsitrynę kalbėjo: “Caras juk malo
kias moteris myli vyrai? Arba ko
Kaa reikia jaunai merginai žinoti kius moterys neprivalo tekėti? “Tei
žmonės dažnai yra durni, o ningas, visokių lengvatų jis
LENGVAS BUDAS
prieš ištatšjimg kad nepadaryti klai- singa* Patarėjas” pasakys jums via•ioa ?
mokslo neragavęs valstietis dueda, tik nereikia klausy
K«.
Kokio amlaui geriausia teketi ir
Kaa reikia žinoti, kad vaikai butą
ti
tų
visokių
kurstytojų,
nedažnai turi sveiko išmany
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
vesti?
sveiki ir gražų*? Kaip turi užaiiaiKas
reikia
žinoti
pirmą
naktį?
Ši

mo. Dvarininko gyvenimas Ubųjų bedievių. Ir viskas
syti ncscia moteris ? Kaip reikia au
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginu kūdiki?
bus
gerai.
”
Bet
ar
bus
ge

sau,
o
valstiečio
sau.
Tas
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
Moterie# anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, n«a ouo jo priklauso
taip teisinga, kad joks ku rai? Ar caras jau toks ma
Kodėl kunigams turėtų būt ai
gyvenimo
laimė
ar
nelaimė.
Bet
ką
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
nigas tau taip negalėtų iš loningas? — svarstė lietu
visi slepia, tą atvirai pasakų “l eisi u- di austa kalbėt apie seiuiymskus rei
kalus?
gaa Patarėjas.”
aiškinti. Bet... vistiek ir Že viškas kaimas? Žemaitis pyp
i visus šiuos klausimus “Teisingas
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
Arba
Gimdymo
Kontrolės
Klausi

maitė nepasako, kaip reikia kę iš dantų išėmė ir nusi-.
mas. Turėt sr neturėt vaikų? lai Patarėjas” atsako aisk.ai ir nieko
ne.-lepdamas.
opiausia kiekvienos šeimynų.- klausi
visiems gražų gyvenimą su spiovė, nieko nesakė, bet
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
ma*.
Ir
“
’
I
BlnligB,
Falai
e ja* esa
Knyga graži, su paveikslais, 22S
kurti ir lietuviams lietuvy savyje pagalvojo: rupužė,
patiekia (durnių uUurtnacijų.
puslapių, stipriais audimu apdarais.
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
bėję sugyventi, kad į kitus maloningas. Žaltys. — auk
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys J urna trumpai ir aiškiai:
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
kraštus važiuoti nereikėtų. štaitis pridėjo. Dzie, netie
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir Kaip atsirado žemė?—Kaip atsisa, — karštai dzūkas suri
radu žmogus ant žemes ?—ir daug-daug kitų {domių dalykų.
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
Kaimas ir revoliucija
ko. Kad jį paralis, — suval-J
“Teisingo Patarėju” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
daktarą ar traukiniu važiuojant.
kalai, kaip YVeilso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
Tačiau pasigirsta ir kiti kietis pridėjo. Tegul jį per
dai,” MdJabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boeische’a “Žmogaus Evo
balsai: nuversti carą, išvy kūnas trenkia, — visi suti-liucija,” L)-ro Gatės “bexuai Thrutbs” ir daugybė kitų. Tai Kartu mo
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
ti ruskius, išdalinti dvarus, ko.
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga
sudaryti savyvaldą, pristeig-,
...
kaina 35 centai
Patarėją.**
ti lietuviškų mokyklų ir už
^el teikiam jėgas
mokslą pinigų neimti. Na,
Bet perkūnas dar caro vis
KELEIVIS
“KELEIVIS”
tas tai aišku. Bet kaip tas netrenkė. Su juo pasiliko ir
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
padalyti? Caras stiprus ir žandaras ir ponas ir storas
636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
ruskių daug. O ką ponai ir klebonas. Lietuviškas kaiklebonai pasakys dėl dva- mas galėjo skaityti lietuvišrų išdalinimo? Jau vieną ką žodį, galėjo pats išlai-
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Aštunta* puslapi*

Bostono Aukos Lietuviams atsiuntimo į Bostono uostą
Sušelpti
dirbti 200 vokiečių karo be-

-------laisvių. Jis sako, 300 uosto
BALF centro sandėlis; tarnautojų liko atleisti, o
skelbia, kad Bostonas per daugelis veteranų neranda
| vasario mėnesi per vietini darbo, o tuo tarpu karo be
BALF skyrių pasiuntė i laisviai siunčiami čia dirb
centro sandėlį lietuviams ti.
Rado Darže Užkastą
tremtiniams ir pabėgėliams
LIETUVIŲ ŠELPIMUI
Kūdikį
sušelpti 631 sv. maisto ir Laikas Jau Apsirūpinti
VAKARIENĖ
Tikietais
drabužių. Taip pat pasiųs
Ateinanti sekmadieni, ko- Grėbstydamas savo dai- ta ir knygų. Virš to, dabar
Balandžio 7 d. “Gabijos”
• ~žą,
Everetto gyventojas jau nupirkta maisto ir kitų
vo 24 d., Lietuvių
Salėje,
choras
stato St. Šimkaus
So. Bostone rengiama skani Hampton rado užkastą kū dalykų pabėgėliams už 450 smagią operetę “Išeivis.”
vakarienė, kurios visas pel dikio lavoną, kuris buvo dol. ir vietinis BALF sky Operetė bus statoma Muninas skiriamas lietuviams, vos tik pridengtas žeme. rius jau turi surinkęs kasoje cipal Building svetainėj, S.
karo pabėgėliams Europoje Pernai tenai augo daržovės, daugiau pinigų, už kuriuos Bostone. Pradžia 3 vai. po
sušelpti. Vakarienę rengia todėl manoma, kad kūdi irgi bus pasiųsta pabėgė pietų. Dabar jau laikas įsi
BALF Bostono skyrius, ku- kis buvo užkastas rudeni, liams pagelba.
gyti tikietus. kad būtumėt
ris darbuojasi, kad nelai-įkai daržovės buvo jau nu- Bostono BALF skyriaus tikri gauti vietos.
mingiems lietuviams, nete-Įimtos, ir išbuvo tenai per veikimą paremsime daly
kusiems tėvynės suteikti pa-J žiemą. Hampton pianešė vaudami ateinantį sekma
Dar Trūksta $200,000
gelbą drabužiais, avalyne, apie tai policijai, kuri pa dieni BALF ruošiamoj vavalgomais daiktais, knvgo- vedė tą kūdiki miesto dak- karienėj, Piliečių Draugijos!. Raudonasis Kryžius Bostone iki šio antradienio jau
mis ir visu kuo.
tarui ištini.
salėj. Pradžia 6 vai.
j surinko aukų $1,712,146.45.
Šioj vakarienėj kalbės
Tai yra 90c'< Bostono kvo
tik ką atvykusi karo pabė Smagus Pobūvis pas Drau
Protestuoja
dėl
Belaisvių
tos. Dar lieka aštuonios diegėlė per Franciją p-lė B10gus Brazaičius
Darbo
• nos kvotai užpildyti ir dar
nė Budreikaitė. Ji taip pat,
sukelti 200,000 dolebūdama karo pabėgėlė, yra
Praeitą sekmadienį būre Bostono veteranų organi- reikia
rių.
atda
musų miestas bus
gavusi drabužių iš musų lis artimų draugų turėjo
šelpimo organizacijos B. A. smagu pobūvį pas dorches- zacijų pirmininkas pasiuntė išpildęs savo kvotą RaudoL.F. Panelė Budreikaitė šio teriečius draugus Brazai protestą į Washingtoną dėl nojo Kryžiaus vajuje.
je vakarienėje papasakos a- čius. Nesenai grįžo iš karo
pie nelaimingųjų lietuvių, laivyno tarnybos antrasis, * BOSTON EDISON COMPANY A
karo pabėgėlių, gyvenimą jaunesnysis Brazaičių sūnūs
tt
Europos šalyse. Ji tatai la Zigmantas (Edmuntas jau
o
bai gerai žino, nes ir jai te seniau grįžo). Ta proga ir
<A
<
ko tuos vargus pergyventi. draugo Povilo gimtadieniui
-I
&
Visi lietuviai kviečiami atžymėti malonus šeiminin S
O
dalyvauti ši sekmadieni va kai vaišingai priėmė nema o
z
karienėj. Savo Įžangos ti- žą būreli svečių. Vaišės už o
m
kietu paremsite nelaimingo- truko iki gana vėlybos va
sius ir patys turėsite sp.ažių landos. Draugai Brazaičiai
o
(A
vaišių. Po vakarienės bus linksmus susilaukę abejų
o
šokiai, tam tikslui yra pa sūnų iš vargingo karo.
imti geri muzikantai.
Sv.
u

Iš Cambridge Socialistų
Susirinkimo

Radio Korporacijos
Koncertas

Kovo 15 d. LSS 71 kuopa
Balandžio 28 d., pirmą
Cambridge laikė savo susi sekmadienį po velykų, St.
rinkimą. Narių dalyvavo ne Minkaus Radio Korporacija
daug, nors buvo kviesti at duos didelį koncertą, radio
virutėmis. Šiaip susirinki korporacijos 12 metų sukak
mas padarė gerų nutarimų. tuvėms paminėti.
Išklausėme komisijų ra
Koncertas įvyks Patrick
portų. Kuopos rengta vaka F. Gavin mokyklos salėje,
rienė Cambridge praėjo ge kampas Dorchester, F ir 7th
rai, kuopai liko doleris ki gatvių.
tas jos reikalams. Vakarie
Koncerte, kiek teko pa
nė pasisekė todėl, kad tu tirti, dalyvaus dainininkas
rėjome gerų šeimininkių, Jonas Urbonas iš Chicagos.
kurios sumaniai pagamino šokikių grupė (“Vaidelygardžių valgių. Vakarienės tės”) iš Philadelphijos, po
šeimininkėms vadovavo vadovybe Lillian Antanavi
draugė Audickienė iš So. čienės - Stilsonaitės; daly
Bostono. Jai ir visoms ki vaus jaunutis dainininkas Į
toms šeimininkėms susirin V. Motiejaitis iš Worcestekimas išnešė širdingą padė rio, o taip pat Birutės ir
ką už gerą pasidarbavimą. Keistučio radio choras, ve
Susirinkimas nutarė su damas Mrs. V. Minkienės.
rengti Cambridge socialistų
Koncerto programa žada
prakalbas. Jos įvyks balan
džio 7 d. Svetainė prakal būti labai marga ir įdomi.
boms jau paimta. Prakalbos Dainos ir muzikos mėgėjai’
įvyks 2 vai. po pietų. Su turės progos išklausyti įdo
kalbėtojais dar tariamasi. mų koncertą.
Rep.
Tikime bus daug klausyto
jų, nes dabar toks laikas
kad visi žmonės įdomaujasi Moters Lavonas Vandeny
politiniais klausimais.
Kuopos Narys.
Pereitą subatą prūde, ne
toli nuo Brocktono, buvo
atrastas pluduriuojąs moBriedžio Saloje Buvo
įters
lavonas. Sprendžiant iš
Ruošiamas Maistas
drabužių ir kitų ženklų iš
Bostono įlankoj yra vadi rodo, kad tai yra Mrs. Par
nama Briedžio Sala (Deer ker, kuri buvo atvykusi į
Island), kur yra laikomi So. Bostoną pas savo tetą
nuteisti prasikaltėliai. Da ir iš čia prapuolė. Brockto
bartiniu laiku ju tenai yra no miesto daktaras Budrecapie 500. Pereitą savaitę kis apžiurėjo jos lavoną,
policija sužinojo, kad toj bet jokių smurto ženklų ne
stovykloj yra ruošiamas ka rado. Kaip ji pateko į prū
linių maištas. Sukilimą or dą, kol kas nežinoma.
ganizavo keli kriminalistai,
sėdėję New Yorko SingŠimtai Mokytojų
Sing kalėjime. Policiia or
Protestuoja
ganizatorius suėmė ir at
skyrė nuo kitų kalinių.
Bostono mokytojai jau
Maištas neįvyko.
senai kelia protestus dėl
“mokyklų komiteto” neti
Čiriutė* Tragedija
kusio vadovavimo mokyk
Neišaiškinta
loms Bostone ir apylinkėse.
Mokytojai
nusiskundžia,
Šiomis dienomis juroje kad mokyklų komitetas ki
buvo rastas South Bostono ša politiką į mokyklas ir ne
lietuvaitės Čiriutės lavonas. nori su mokytojais bendra
Policiia spėja, kad tas kū darbiauti. Antradienį šim
nas išbuvo no ledu visa žie- tai mokytojų organizavo
mą. Bet kokiu budu Čiriutė protesto eiseną prie "mogalėjo po ledu patekti, iki- kyklu komiteto” buveinės
1
šiol neišaiškinta.
ant Beacon St.
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Teliko kelios dienos!
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SIUNČIAME J LIETUVĄ IR PABALČIO

ŠALIS MAISTO SIUNTINIUS IR

Neapleiskit savo

<A

Raudonojo Kryžiaus

Patys supakuokit į baksą ar i “seamen’s bag” nema
žiau 35 svarų ir nedaugiau 120 sv. KAINOS: 20 cen
tų nuo svaro, primokant $5.50 už persiuntimą.

štai maisto siuntiniai siunčiami iš Skandinavijos ir
garantuojama, kad pasieks gavėją į kelias dienas po
užsakymo.

$5.25

3 SV. DCAVIIV
2 sv. salami
25 vienetai koncentruotos
jautienos.

BOK No. 9................... $8.25

1 sv. sviesto
3 sv. bekono
3 sv. salami
1 sv. cukraus ir malt syrup
1 sv. ovomaltino (Cocoa,
kaiušiniai, pieno milteliai)

Pristatymas Garantuotas Visi Siuntiniai
Apdraudžiami

o

TRANS-OCEANIC PACKING & SHIPPING CO.,
582 Dorchester Avė., prie Andrew Sq., South Boston

Telefonas: SOUth: 3910
Ofiso valandos: nuo 12 dienos iki 9 vakaro
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LAWRENCE, MASS. Skyrius:
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A. F. SWEETRA,
135 Newbury Street,
Lawrence, Mass.
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REAL ESTATE & INSURANCE

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

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

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kam p. Inman SU, arto Central Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON A VĖL,
BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

O

J. L. Pasakąrnis
WORCESTER, MASS. Skyrius;
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Telef.: ŠOU 3141.
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Jonas Arlauskas ir
Juozas Skendalis.

A. J. NAMAKSY

*

z

PARSIDUODA NAMAS
South Bostone, arti Bigelow School,
'■eras pirkinys ir gera vieta šeimy
nai su vaikais — prie mokyklos. Nanas 3 šeimynų, pirmas flioras tuš
čias.
(14)
MRS. SAMUEL WALKER,
2 Williams Court,
Newton Upper Falls, Mass.
Tel. LaSalle 3548.
Šaukt rytais ar vakarais.

DĖVĖTAS DRAPANAS

Del platesnių informacijų klauskit laišku,
telefonu arba ateikit asmeniškai į:

s
T
>

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį nedėldienį iš W0RL stoties,
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
10:30 ryto. bus tokia:
1— Muzika
2— Dainininkė Dr. Emili
ja Rudokiutė iš S. Boston.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite
savo įspūdžius ir nusiųskite
Boston, Mass.
S. Minkus.
šiuo adresu* W0RL Station, Lithuanian Program,

Pristato tomką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales.
(-)
Savininkai:
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RADIJO PROGRAMA

“Keleivio” ofisui reika
linga rašomoji ________
mašinėlė
(typevvriter). Jei kas tokį
įrankį turi ir norėtų parduoti, prašome pranešti musų BORIS BEVERAGE CO.
administracijai: 636 Broad220 E Street, South Boston
way, South Boston.
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Garu apšildomi ir fornišiuoti
kambariai, elektra, gazas ir kiti
parankumai. Pageidaujami ve-į
dę žmonės, be vaiky. Kreiptis j
šiuo adresu:
(13
Joseph Stankevich.
34 Bellevieu- St., Dorchester. .
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BUTAS ANT RENDOS

“Keleiviui” Reikalingas
Typewriteris
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PARSIDUODA NAMAS
Geroj vietoj 3 šeimynų, mūrinis,
nebrangus, su visais įtaisymais.
Klauskite ant pirmo flooro.
(14)
A. P.
2 Litchfield St., Brighton, Mass.

Šiais metais tradicinė ai
rių šventė Patriko diena
South Bostone buvo ypatin
gai iškilmingai apvaikščio
PARSIDUODA NAMAS
ta. 12,000 žmonių, kariuo Mūrinis dvejų storų namas, šešių
po 5 ir G ruimus, parsi
menės dalių, gaisrininkų, apartmentų
duoda tuoj pat. Namas visas apšil
veteranų ir įvairių organi domas, šildymas ir vandens paipos
naujai įtaisyta. Geros pajamos. Na
zacijų narių žygiavo Broad- mas
76 Broadway, kampas
way, o keli šimtai tūkstan A St. randasi
Savininkas B. Hurley.
(13)
Kreipkitės telefonu: ALG 2039
čių eisenos žiurėjo. Diena
pasitaikė graži, tai buvo ^"krautuvėlė ant rendos
malonumo ir stebėtojams ir Pasirenduoja maža krautuvėlė su
žygiuotojams.
apšildymu, gera vieta bile bizniui
ofisui, arti Broadway. Renda
Veteranų eilėse žygiavo arba
$25 į mėnesį. Adresas: 319 E Street,
ir lietuvių Stepono Dariaus So. Bostone. Klauskit dženitoriaus
(13)
Posto jaunieji ir senieji le 1 arba Gailiaus ofise.
gionieriai.

BOK No. 10

*
tt

*

So. Bostono Paradas

BOK No. 8
$6.25
2 sv. bekono
2 sv. sviesto
’/2 sv. ovomaltino (Cocoa,
kiaušiniai, pieno milteliai)
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Nr. 12, Kovo 20 dieną, 1946,
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AMERIKOS LIETUVIS,
14 Vernon Street, Worcester, Mass.
Tel. 5-1094

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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DUOKIT!
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SILVER CAFE, Ine.
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S. Zavadskas, sav.
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324 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TELEFONAS: ŠOU 5104
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Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai
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REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS
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Padekit tiem ką
negali padėt sau
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis* Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.
(11-24)
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

★

BOSTON

EDISON

COMPANY ir

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. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to- |
limas vietas.________________ _
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

“Keleivyje” naudinga yra
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

